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دمه م�ت







مقدمه

استخدامآموزش نهمینسالیاستکهدر سالتحصیلی۹۹-۹۸بیستو
پروشهســتم.ســالهایاولیکهبهکسوتمعلمیدرآمدم،اوانجوانیام و
پس بزرگمبودکهمراراهیدانشســرایتربیتمعلمکردو برادر بود.ایناصرار
یس آنجــااینکباتنهانوزدهســالســنآمــادهتدر ســالتحصیــلدر چهــار از
کوههای یســمو بــودم.کــودکاندورانابتدایــیتقدیــرســالهایابتدایتدر
گــرسهمراهــانخــوبآنســالهایجوانــیام دشــتهایوســیعزا بلنــدو
بودنــد.آبادیهــایحوالــیشهرســتانازنــامــأوایآنســالهاییبــودکهچه
مننیزبهشــوق یــسکودکانــشآغوشبهســویممیگشــودو مهربــانبــرایتدر
همانحوالیخطخطیمیکردم. یــس،آرامآرامبرگهــایزندگیامرادر تدر

ُبعــدمســافتمحــلخدمتــمموجب بــودو محــلزندگیمــانالیگــودرز
مدرســهبیتوته هــرهفتهدر بــهناچار بــهخانهبرگردمو میشــدنتوانــمهــرروز
میکــردم.هیــچگاهســایهیتنهایــیآنشــبهارافراموشنمیکنم؛وســیع
کــهتنهــاســتیغآنهــامــزهینارنجــیآفتــاب کوههایــی دل آرامدر  بــودو

میفهمید. را

بــرای را راه ناهمــواری، ایــن ناهمــوار. جادههــا و بــود  دور روســتاها
آخــر  و اول طوالنــی پیادهرویهــای  و بــود ســاخته  همــوار پیــادهروی
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ِیســخت،اماشــیرینهــرهفتهامبود.بــهنزدیکیهایآبادی  هفتههــا،روز
جانــم کــهروحو  کــهمیرســیدم،ایــننــوایدلنشــیندانشآموزانــمبــود
رانــوازشمــیداد:»آقــامعلــمدارهمیا«.اولیکــهمیگفتدیگــرانهمتکرار
کــهصــدایپــارسســگها هیاهــویبچههــابــود کنــماز فکــر میکردنــدو
آبــادینمیمانــدکــهنفهمیدهباشــد: خالصــهکســیدر  نیــزبلنــدمیشــدو
یم کــهبزرگتــربودنــددواندوانبــهســو »آقــامعلــمآمــد.«دانشآموزانــی
وســایل آوردن  در بیآالیششــان  و ک پــا محّبــت تمــام بــا  و  میآمدنــد

تامدرســهکمکممیکردند.

ســاعتینیــزبعدازظهــربــود.بچههــاکــه دو صبــحتــاظهــرو کالسهــااز
یممیآمــد. دنیــایواقعــیآنروزهایــمبــهســو میرفتنــدتنهــامیشــدمو
همیــنتنهایــی احســاسمیکــردمواقعیــترادر شــیفتهیتنهایــیبــودمو
کــهفقــط کــهتنهایــیدنیــایوســیعیاســت  مــیتــوانیافــت.بــرآنبــودم
رســاند.عطــشداشــتم؛ بــهســرانجام را دانایــی آنمیتــوانعطــش  در
 عطــشدســتیابیبــهحقیقــت.معتقــدبودمکهورایایــنظاهردنیــاباید
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 چیــزدیگــریهــمباشــد.همیــنعطــشبــودکــهمــرابــهمطالعــههــرفکــری،
همنشــینشبهایم هراندیشــهایســوقمیدادو هرکتابی،هردیدگاهیو

کتابهایــیبودکــههرهفتهباخودبهمدرســهمیآوردم.

بچههــایابتدایــیخداحافظــی اینــکبایــداز روزهــاســپریمیشــدو
ســالها آن میشــدم. آمــاده دبیرســتان  در یــس تدر بــرای  و  میکــردم
بــااخذمدرک یــس،بــرایتحصیــلهــمبــهدانشــگاهمیرفتمو تدر کنــار در
یســمراتغییــرمــیدادم  لیســانسدبیــریمعــارفاســالمیبایــدمقطــعتدر
محبتهــای محبتهــایکودکانــه،بــهشــیطنتهاو بــاخداحافظــیاز و
بــا را جایــش معلــم« »آقــا  حــاال میکــردم. ســالم دبیرســتانی  بچههــای

»دبیــردینی«عوضکردهبود.

بــهدبیرســتانکــهآمــدم،شــبهایتنهایــیامرابهرســمامانتبــههمان

دشــتهایوســیعســپردمبــهامیــدآنکــهروزیآنهــارا  کوههــایبلنــدو

دبیرســتانخبــرینبــود از روســتاهامعمــواًل کــهدر  بــهمــنبرگرداننــد؛چرا

پیمــودنفاصلهیبیســتکیلومتریازنا بایــدبهخودشــهرازنــامیآمدمو و

یس بهماندنمکند.ســالاولتدر چیزینبودکهشــبهامجبور تاالیگودرز

بایــدبــرایادامــهتحصیــلهفتــهای گذشــتو دبیرســتانبــهســرعت  در

تــرددمیانالیگودرز، آمدو بــهتهــرانمیرفتم.همینســختیرفتو روز دو

ازنــابهشهرســتانهای تهــرانبودکــهموجــبموافقتبــاانتقالیاماز ازنــاو

تهرانشد.

آلودگی ســکوتشــهرمکجــاو کیو دلــمبــهحالخودممیســوخت،پا
شــلوغیتهــرانکجــا؟دیگــربایــدبــاخــودممیگفتــم:»شــهرمــنگمشــده و
اســت«.البــالیاینشــلوغی،البــالیبوقهــایممتــدیکهامتدادشــان،
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کــهفضــایتهــران دمــی البــالیتمــامدودو  زشتیشــانرامحــومیکــردو
راپــرکردهبود،دغدغههــایفکریامهمچنــانبامنبودند.

بــاتمــامفضــایناخــوشتهــران،امــانمیدانــمچــرااینشــهررادوســت
نجیبتهــرانرابــرچرخهایقوی آنســنتقدیمــیو  داشــتم.شــایدهنــوز
یکدنــدهیمدرنیتــهغالــبمیدیــدم.نمیدانــم!امــاتهــرانرادوســت و
شــد.  داشــتم.بــهتهــرانکــهآمــدمفضــایدیگــریبــرایدغدغههایــمبــاز
دیگرتاحدودی کتابهابهدنبالاندیشهبودم،اماحاال فقطدر گرتاحاال ا
کتابهــایــکفکــر در گــرتــاحــاال بــاصاحبــاناندیشــهنیــزمواجــهبــودم.ا
متوجهشــدم تضــاربافکار گیرودار  مســلطبــهذهنــمراهمییافــت،امــادر
یادگرفتهبودماصلمســلممیدانســتم. کــهچــهبیهــودهآنچهراکهتاحاال

وســیعیبرشیشــهتنهاییتفکرمواردمیشــد.شنیده ترکهایعمیقو
شهرســتانبهتهرانمیروندبرایشــانســختاســت  بــودمبچههایــیکــهاز
کــهبــرداشــتههایخــودبماننــد،امــافکــرنمیکــردمایــنداشــتههاشــامل
نهــادناآرامــم تفکــرهــمبشــود.مالصــدرایوجــودمبدجــوریدر اندیشــهو
گــون گونا بــازار کــزکــردهبــود.گویــیهیــچجرأتــیبــرایعرضــهیانــدامدر
بــودم  او اندیشــههای کــهســادهلوحانهمفتــون مــن  اندیشــههانداشــت.
عرفــان فلســفهو اینجــابــهنهایــترســیدهو فکــرمیکــردماندیشــهدر  و
اینخیالخامخودشــدهبودم دینباهمبهاوجرســیدهاندگوییعزادار  و

بایدبرایــنخیالخامخــودفاتحههامیخواندم. حــاال حــاال و

مخّیلهام عرفــایمســلماندر جانــبفالســفهو اندیشــهیدینــیکــهاز
کالمجدیــد دســتمباحــثفلســفهیدیــن، در  تنیــدهشــدهبــود،حــاال
مــن،تنهــانظارهگــر یــزشبــودو حــالر ایــندســتدر اندیشــههاییاز  و
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ایــنســقوطبودم.چــهژســتیمیگرفتند،دیــنناباورانیکهایناندیشــهها
هــروقتبــهترکاندنایــنبادکنکهــاتوفیق راخــوددیــنفــرضمیکردنــدو
دینداریهورامیکشــیدند.اندیشــههایتجددگرا دینو مییافتنــدبــرمزار
بــهپیشبرایحرکــتچرخهایارابه یادهــارامرحلــهایرو فر نیــزایــندادو

مدرنیتهمیدانســتند.

اندیشــههایی  فلســفهیغــرب،تجــدد،روشــنفکری،فلســفهیدیــنو
منگرفتهبــود.بهخوابگردی نظریرااز ایــندســتجرأتهرگونهاظهــار از
شــهرخــودمدورانخوابهــایطالییامبود میمانــدمکــهفکرمیکردمدر
مــن خوابهــایآشــفته.بیــداریهــمبــهکلــیاز اینجــادورانکابــوسو و
کشــندهی آنحجــموســیعو یگــردانشــدهبــود.چگونــهمیتوانســتمدر رو
زدن حــرف بیــداری، الزمــه بیــدارم؟ کنــم ادعــا  اندیشــههایمختلــف
زنــدهبــودم،اماحرفــیبرای گرچــههنــوز مــنا عقیــدهبــودو ابــراز گفتگــوو و
 گفتننداشــتم.آریتهرانرادوســتداشــتم،امایادآندشــتهایوســیع

گرخواببود،امــاکابوسنبود. کوههــایبلنــدبخیــر،حداقلا و

نداشــتم توانــیبــرایبرخاســتننداشــتم،راســتشامیــدیبــهوجودنور
زمســتانافــکارمرابهنــورشمــژدهیبهار کنــمو کــهبــهســویشدســتیدراز
خودمخرســندبودم،راضی دهــم.امــاباتماماینشکســتگیهاکمیهماز
بــرامــربیهــودهلجاجــت بــودمکــهبطــالنبرخــیتفکراتــمراپذیرفتــهبــودمو
نکــردهبــودم.حداقلــشاینبودکــهفهمیــدمواقعًاحقیقترادوســتدارم
برایمروشــنشــداینبود اینگیرودار نــهخودیتــمرا.چیــزدیگریهــمکهدر
کــهاندیشــههایمهاجمــیکــهتمــامدارایــیفکــریامرابــربــاددادهبودنــد
خودشــانهــمهیــچحــرفاثباتــینداشــتند؛یعنــیچنــدقــدمکــهبــاآنها



16Sوسطه طع م�ت �نی م�ت ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در ݡک�ت وح�ی ه های �ت مورن
آ
ه � گاهی �ب  �ن

کــهخــوباشــکالمیکننــد،امــاتکیهگاهــی  حرکــتمیکــردممیدیــدم
البتــهکمــیباالتــر؛ آنهایــمو کنــار  هــمندارنــد.تــازهفهمیــدممــنهــمدر
داشــتندولیمن کــهآنهــاهمچنــانبــرآنمبانیغیراثباتیشــاناصرار چرا

نداشــتم. برچیزیاصرار

گرفتــم  کمــیبــاال ســرمرا شــدهبــود،حــاال  بــاایــنتفکــر،جرأتــمبــاز
یمزندگــیمیکنیم. بــهنکتــهیمهــمدیگریهمرســیدم.یــادمآمدمــادار و
یانهــایفکــریهمچنــانجــاری هیاهــویتمــامجر آریزندگــیفــارغاز
بــود.گالبخانــم،همانپیــرزنمهربانیکهمستأجرشــانبودیــمهمچنان
زندگــی؛قفســیداشــتبادو بــرشپــربــوداز و داشــتزندگــیمیکــرد،دور
یومیداشــتباماهیهایگیاهخــوار،گلدانهایش کوار یبا،آ مرغعشــقز
آنخانه اولیــنموجوداتــیبودندکــهدر کنهمیشــگیبالکــنو هــمکــهســا
همهبهآفتابســالممیکردند.گالبخانمگاهیمواقعهمچشــم  پیشاز
داشــتتــاپســربزرگشکهبیشــتردوســتشداشــتبــهدیــدارشبیاید  بــهدر

نوههایشرانیــزببیند. و

میکــردمزندگــیجــاریاســت،امابــاکــداممبنا؟آیــاگالب بایــدبــاور
خانمبرایزندگیاشمبناداشــت؟

تمــامایندوران چیــزدیگــریهــمکههمرنــگبازندگــیگالبخانمدر
تمامآندوران جنسمحّبتبود.آریدر منجدانشدچیزیاز هیچگاهاز
محکمی ننرفت.گویــیدژ دلمبیرو خیــزیکمحبــتهیچگاهاز پرافــتو
پخششــدنحفاظتمیکرد. مرااز بودکههیچچیزیحریفشنمیشــدو
گــرایــنمحّبــت میدانســتما  محّبتــیکــهخمیرمایــهیتمــاموجــودمبــودو
کســترمیشــدم. دلــمبرمیخاســتهیــچمیشــدم،تبــاهمیشــدم،خا از
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قلــممیبــردم بــه آندوراِنجوانــیدســت کــهدر گاهگاهــیهــم  شــاید
بود بود.شــایدمحبتاو شــعرمیگفتــمتمــامروحــشهمینمحبتبــهاو و

میگفتم: که

ــرودم ــاد رویـــت بــه تــمــام دل س غــزلــی بــه ی
بودم دیــــــده  کجات  که  نــدارم  خبر  دلم  ز 

آتش نهــاد  قلم  بــه  صفاتت  تجلی  چــو 
همه صفحه های دل را به سوی خودت نمودم

زیر در  پای  به  بنه اش  برگیر  تو  تنم سری  ز 
گویم تو  چوگان  به  که  نخواهم  رهــا  دگــرش 

دل ما به باد دادی چو ز رخ حجاب راندی
گشودم که به پات سر  کجا خوانده جانی  به 

پــاره هـــــزار  دل  نــه  بمــانده  کنون  ســرم  نــه 
ربودم  بــرون  ز خود  که  نامی  فــدای  سر ودل 

نه زجان برون درآیی نه رخی به ما نمایی
برون غنودم  ز خودم  و من هم  میان جان  تو 

بریدم او دل  از  دل خود چون بدیدم هم 
ــه تــمــام دل ســـرودم  ــه یـــاد رویـــت ب غــزلــی ب
راالیقدوســت جزاو مایهیوجودمبود.دوســتشداشــتمو دوســتیاو
نهانخانــهی  یــادشدر وقتــیعطــر داشــتننمیدانســتم.نمیدانــمچــرا
کنــم.جذبــهنام قلبــممیپیچــد،دلــمراضــینمیشــودبحــثدیگــریبــاز
یبایش یبایشچنانبهوجدممیآوردکهفقطاشــکشــوقممیتواندنامز  ز
چکیــدناشــک، کــهمژههایــمقبــلاز بــانآورد،آنهــمبــهشــرطی  رابــهز
مأذنــهی بــاتاللــوءنامــشاذانایمــاناز زدهباشــندو جــاینامــشراجــارو
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تمــامذراتوجودمبــهاحترامشاحــرامبندند رضــاتالوتشــودو تســلیمو
مقابلــش بــهصالبــتتمــامکوههــادر آنــگاهبــهوســعتتمــامپنجرههــاو  و

یم: همــراهبازمرمهیتمــامآاللههابگو کعزتافتمو بــهخــا

بیُتراِب
َ
فداُءتراِبَنعِلأ اناَوَجمیُعَمنَفوقالُتراِب

ک پای  ک هســتیم به فدای خا که بر روی خا کســانی  من و تمامی 

ک پدر خا

 محبــوبمــن،جــزامیرالمومنیــن؟ع؟نبــود.احســاسمیکردمپوســت
ایــنســرمایه گــرهخــوردهو رگهایــمبــاایــنمحبــت خــونو گوشــتو   و

رابــاهیچچیــزیعوضنمیکردم.

صداهایــی داشــتم گویــی بــود. شــده عــوض هوایــم  و حــال  کمــی

کابوسهایــمبــهبیــداریبکشــانند. رامیشــنیدمکــهمیخواســتندمــرااز

کــهاساســًابــرایایــن اندیشــهها گویــیغبــار میشــد کــهبــاز پلکهایــم

میرفتنــد.احســاسمیکردم پیــشچشــممکنــار  زندگــیواقعــینبودنــداز

میشــدمیدیــدم کــهبــاز کــمبایــدبــهزندگــیســالمکنــم.چشــمهایم کــم

اثبــات در کــههنــوز یــاندارد.برخــالفاندیشــههایفلســفی زندگــیجر

یانداشــت. همجر اتفاقــًازندگــیبااختیــار متوقــفشــدهبودنــدو اختیــار

وحــدتســخنمیگفتنــد،زندگــی کــهاز  بــرخــالفاندیشــههایعرفانــی

برخالفدیگراندیشــهها یانداشــت.و فرودشجر و فراز باتمامشــلوغیو

بســتراندیشــهورزی یــمبــرخــالفهمــهیاندیشــههاییکهدر یــابهتــربگو و

یان بــامبنایخودشجر بشــریرایــجبودزندگیمبنایخودشراداشــتو

داشــت.مبنــایزندگــیخودزندگیبــود؛همانچیــزیکهتماماندیشــهها

آنبیبهــرهبودند. از
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دیگرداشــتممطمئنمیشــدمکهتمامآناندیشههاییراکهبیداریام

یــادفــنمیکردم. رو کخــوابو همــانخــا یختــهبودنــدبایــددر  رابــههــمر

وقتی عالــمخیــالتــراوشیافتــهبودنــدو  آناندیشــههاتصوراتــیبــودکــهدر

گــراندیشــهای، یختنــد.ا بــهعالــمواقــعمیآمدنــدهمــهچیــزرابــههــممیر

تفکــریبایــدانجــامگیــردبایــدناظــربــرواقــعباشــد،نــهاینکــهدور  تعقلــیو

بعدســعیکــردآنرابهعالم عالــمتخیالتچیزیراســاختو در واقــعو از

واقــعتطبیــقداد.آیــاپروانههــامیپذیرندکــهقورباغهیخوابماآرامشــان

کویــرخیــالمــابخشــکند؟ رابــههــمبزنــد؟آیــاگلهــامیپذیرفتنــدکــهدر

توّهــممــاتمــامخانــهزندگــیاشراتیــره  آیــاگالبخانــممیپذیرفــتغبــار

بود گرقرار تخیــل،تخیل.ا کنــد؟نه!هرگز!واقعیت،واقعیتاســتو تــار و

همینعالم گالبیقهــرکندبایــددر شــود،گلیبخشــکدو پروانــهایشــکار

اندیشــهتخیلکنندگانبزرگبشــریت. واقــعچنینمیشــدنهدر

خــداســاخته تخیــالتبــزرگاندیشــمندانبشــریتصــوریاز گــردر ا
اثبــاتگداخته پرپیچوخــمنفیو داالنهــایهزارتــوو آنــگاهدر میشــودو
واقــع،زندگــیبــاخــداشــکلمیگیــرد،جهــتمیگیــرد،  میشــود،امــادر

نهتوّهم. رنــگمیگیــرد.باخدابایــدزندگیکردنــهتخّیلو

نظایــر حــق،اخــالق،عقالنّیــتو توّهمــاتانســانمحــور،از گــردر ا
بعدبراســاسهمینتوّهمــاتمیخواهندبر اینهــاســخنگفتــهمیشــودو
یفیاز آنهاســوالکردکهشــماچــهتعر گــردهواقعیــتبکوبنــد،تنهــابایداز
عالم یــدتاباشــمادر ایندســتدار واژهاییاز حــق،اخــالق،عقالنیــتو
واقــعگفتگــوکنیــم؟آنــگاهمیبینــیچــونمورچگانــیکــهآببهالنهشــان
وقتیکشــکولادعایشــانرابرانداز افتــادهبــهتالطمــیعجیــبمیافتنــدو
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ادعاهایشــاننمییابی.  میکنــیهیــچمبنــایمحکمیبــرایهیچکــداماز
یکــیعقــلرامــدرککلیــاتمیخوانــد،دیگریآنراوســیلهکســبلذت
.....نمــیدانــم یــدو اتفــاقآراءمیجو یــفمــیکنــد،دیگــریآنرادر تعر
عقــل،حــق، بــاایــنهمــهنابســامانِیمبنایــیبــاکــدامعقالنیــتســخناز
بــاایــنهمــهمبانــیمتزلــزلچگونهژســت ینــدو ...میگو اخــالق،آزادیو
دانایــیبــهخودمیگیرنــد.آری!آمیختنتوّهماتخودســاختهبــاواقعیت
زندگــیجزهمیننابســامانیهایفکــریچیزینصیبآدمــینمیگرداند.

دیــدنخالصهنمیشــد، امــاایــنکافــینبــود.آمدنبــهزندگــیفقطدر
آنحرکــتنباشــدچهفایــدهایدارد؟امابهکدامســوی دیدنــیکــهپــساز
کــداماســت؟ســعادتچیســت؟ کــداماســت؟بــد بایــدرفــت؟خــوب

... شــقاوتکدامیناست؟و

بایــدبــرایپاســخبــهایــنســوالهادســتبــهدامــانهمــان بــاز آیــا
اندیشــهها آن بــودم؟هرگــز! کــرده کــهرهایشــان  اندیشــههاییمیشــدم
واقع توصیــفواقــعمانــدهبودنــدچگونهمیتوانســتندجهــتحرکتدر در

رابیــانکنند.

تمــام یــدهاســتو چــهعطــرحضــوری!آنکــهآفر چــهنســیممالیمــیو
نــهتخیــالتمخلوقــی،هدایت حرفهایــشناظــربــرهمیــنعالــماســتو
برایمــانپیامبــرفرســتاده، دادهاســت.او همیــنواقعیــتقــرار  رانیــزدر

... یده،او برایمــانمحبوبآفر داده،او برایمــانمولــیقرار او

چــهمهربانانــهخداییمیکند!

نهایــِتبینیازیبهســویخودمیخواند. در و

یباســت: برایمز کتابخداچقدر اینآیــهدر
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 ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد هنگامی کــه خدا و پیامبرش شــما 

را می خواننــد آن هــا را اجابت کنید تــا حیات یابید. 

همین نایمــانُمردگــیاســت.ایمــانبــهخدایــیکــهدر زندگــیبــدو و
کردهتابهســویشپرواز دســتشرامهربانانهبهســویمانباز نزدیکیاســتو
کالمــشهیــچخبــری حیــاتیابیــم.خدایــیکــهدر ایــنپــرواز در  کنیــمو
همینزندگیواقعی یــددر ایــناندیشــههایتوّهمینیســت؛هرچهمیگو از
یــدقابــلدیــدناســت.خداییکــهواقعرابهمانشــان هرچــهمیگو اســتو
ســپسحرکــتمیخواهــد؛خدایــیکــهبــرایحرکتمــانپیشــوا  میدهــدو

دادهاست. قرار

محّبــت، مغناطیــس هــم  بــاز آمــد میــان بــه ســخن کــه پیشــوا   از
تمــامصفحههــایدلــمرابهســویمحبوبــممیگردانــد.محبوبیکهبیشــتر
هرکســیدوســتماندارد.غیــرایــن بیشتــراز هــرکســیمــرامیشناســدو از
محســوبمیشــوم زمــرهیدوســتداراناو گــرخوبــمیــابــد،در  نمیشــود؛ا
یــمهمــهیمحبینــشرامراقــباســت.دلــمنمیآیــدبیذکــر کر مــوالی و
یــک زمــانامیرالمومنیــن؟ع؟پــدر ســفرهکرامتــشبگــذرم:در حکایتــیاز
دنیــارفــت.ویروزیمشــغولمطالعهیدفترمحاســباتپدرش جوانــیاز
حضرتامیر؟ع؟طلبکار یادیاز بود،بهنظرشآمدکهپدرشوجهنســبتًاز

میانگذاشــت. موضوعرادر اســت.خدمتحضرترفتو

باشــم!اّماپدرت بدهــکار حضــرتفرمودنــد:بــهیــادنمــیآورمکهبــهاو
یــادی ز رابگیــر!حضــرتمبلــغ پــول ایــن بیــا بــود،  انســاندرســتکاری

۱.سورۀانفال،آیۀ24.
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دفتــروارد یافــتبدهــیرادر جــوانرفــت.چــونخواســتدر دادنــدو بــهاو
بوده پــدرشبــهامیرالمومنینبدهــکار کنــد،متوّجــهشــدکهاشــتباهکردهو
رانیــزاضافهکرد مبلــغبدهــیپــدر  اســت.بــهســرعتپولهــارابرداشــتو
ایشانبهخاطراشتباهیکهکردهبود،عذرخواهیکرد از نزدحضرترفتو  و
حضــرتگرفتــهبــودبــهاضافــهیمبلغــیکــهپــدرشبدهکار پولــیکــهاز و
فرمودنــد: لبخنــدزدنــدو کــرد.حضــرتبــهاو  بــود،بــهحضــرتتقدیــم

یم.۱ مــاآنچهدادیم،دیگرپــسنمیگیر

یــم:ایتمــامقــوم دلــممیگو آهســتهولــیبــاتمــاماحســاس،در  آرامو
قبیلــهامبــهفــداییــکلبخنــدت،محبتــتراعطــایخــودتبــهایــن و
کــرده،-اعمالــمرابــه بینــوایمســکینمیدانــم،نکنــدروزی-خــداینا
بازگیری. کســتربیمقدار ایــنخا آنگوهربیمثالرااز پــایدلمبگــذاریو
تنهادلخوشــیمــنهمین یمو خــودتفرمــودیآنچــهکــهدادیــمبازنمیگیر

کرمشماست.

گــرزندگــیواقعیــتداردجــزبــاپیشــوایانالهــیمعنانخواهدداشــت. ا
واقعیــِتبــدونمعنــا،مثــلبدنبــدونروحخواهدبــود؛یعنــیهمانمرگ؛
کــهبــهزندگــیمعنــامیدهــد، فقــطایمــاناســت  همــانمردگــی.فقــطو
زندگــِی ایــننزدیکــیاســت.در جهــتمیدهــد؛ایمــانبــهخدایــیکــهدر
نایمان،بدنممکناســتحرکتداشــتهباشــدامااینکهجهتیبرای بدو
حرکتــشندانــدجــزحیرانــیچیزیعایــدشنمیشــود؛گاهــیدغدغهاش
 خوردنــی،گاهــیمســکن،گاهیقبولــیدانشــگاه،گاهیتشــکیلخانواده
نفسهایحیات  حرکتمیافتدو آنگاهکهبدناز گاهــیچیــزیدیگر.و و

۱. بحار االنوار،ج4۱،ص۳2،ح2.
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جهــت بــهشــمارهمیافتــدتــازهمیفهمیــمکــهحرکــتبــدنچیــزیغیــراز
داشتناست.

یشــهدوانــد دلر محّبــتبــهآندر کــهدرســتشــدو  جهــتزندگــی
تــازهمیفهمــیزندگــیبــدونمحّبــتپیشــوایمومنیــنجــزحرکتهــای

بــاخودتمیگویی: بیثمــرچیزدیگرینیســتو

که با دوست به سر شد اوقات خوش آن بود 
ــمــری بــود ــی ث بــاقــی هــمــه بــی حــاصــلــی و ب
یســممینگرمحسرتروزهاییرا اینککهبهســالهایگذشــتهیتدر
نتوانســتمشــهدشــیرینمحّبــتامیرالمومنین؟ع؟  میخورمکهندانســتمو
البتــه کــهتنهــاجهــتزندگــیاســتبــهدانشآموزانــمانتقــالدهــمو را
محّبــتگفتم؛ زندگــیگفتــم،از خوشــحالروزهایــیهســتمکــهبــاآنهااز

علــیگفتم. از

یــس،ســاعاتیرانیــزبهعنوانســرگروه چنــدســالیبــودکهعــالوهبرتدر
اینمدت،سعی درسِیادارهکلشهرستانهایتهرانفعالیتمیکردم.در
یمکتابهایدینیرنــگزندگیندارد،اماگوشهایی یــادیکردمتــابگو ز
مــنناچار  کــهبایــدصدایــمرابشــنوندهیــچرغبتــیبــهشــنیدننداشــتندو
فضاییکهفضایاو ســنگریکمعلمدر بههمانســنگرنخســتمبازگشــتمو
ســنگبنایمحّبت نیســتجزقلمچهمیتوانســتباشد؟برآنشدمکهاز
ســایهی یســم.توحیــدیدر توحیــدبنو خــدا،از یســم؛از دیــنورزیبنو و

تعالیــمامیرالمومنین؟ع؟. تذکــراتو

توحیــدحقیقــیخواهــمنوشــت. فصــلنخســتاز ایــنمســیر،در در
فصــل در فصــلدومخداشناســیتصــوریرامطــرحخواهــمســاختو در
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ایــنموضــوعرامطــرح کتابهــایدینــیمقطــعمتوســطهدر  ســومنــگاه
نقــدخواهمکرد.آمیدآنکــهقبولافتد. و

یســمنزدیکمیشــومفکــرمیکنم ایــنروزهــاکهبهپایانســالهایتدر
یســمبروم،  شــایدروزیبــهســراغهمانروســتاهایســالهاینخســتتدر
امــامطمئنــمدیگرکســیبــادیدنمننخواهــدگفت:»آقــامعلمآمد«.اصاًل
شــده مادرهــایبچههــایامــروز و آنبچههــایآنســالهااالنبایــدپــدر
بهشــهرهارفتهباشــند،شــایدهمبهتهران باشــند،شــایدهمروســتاراترکو

گرچــهدلمبرایآنروزهاتنگشــده،اما.... ....ا

پایــانایــنمقدمــهرامزّیــنبــهحکایتــیمیکنمکــهبهگونــهایهدیهای
نیــزبهمخاطبانارجمندمحســوبمیشــود.حکایــت،حکایتدلدادگی
حکایــت اســت، محبــوب  و محــّب میــان گفتگــوی حکایــت اســت،
محّبتمحبوبشســپریشــده  محّبــیاســتکهتمــاملحظاتعمــرشدر

نبوده: پــیرضایتاو جزدر و

رســید دوســتدارانش  از یکــی بــه امیرالمومنیــن؟ع؟ موالیمــان  روزی
کباشــد. کــهبــاوجــودکهولــتســن،امــاســعیمیکردچــونجوانــانچاال
طاعــت رفتــه.ُمِحــّبعــرضکــرد:در  محبــوبفرمــود:ایمــردِســَنتبــاال
کبهنظرمیرســی؟ توگذشــتایپیشــوایمومنیــن.محبوبفرمود:چاال
مقابلدشــمنانتباصالبتباشــد. عرضکرد:میخواهمدوســتدارتدر
عمرتباقیماندهاســت.عرضکرد:آنهمفدای فرمــود:چنــدصباحیاز

تویاعلی.۱

طرفشــاهمنصوری از

یاعلی.

۱. امالیصدوق،ص۱77.
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همــان حقیقــی« »توحیــد عبــارت  در »حقیقــی« واژهی  از  منظــور
برایمــاقابلدرکاســت. عالــمواقــعتحقــقداشــتهو  چیــزیاســتکــهدر
البتــهبــرایــنامــرنیــزمعترفیــمکــههــرحقیقتــیمیتوانــدمــوردغفلــتواقع
عوامــلغفلــتزابــرایانســان،مشــغولشــدنبهاندیشــهها یکــیاز شــودو
فقــطمخصــوص عالــمواقــعنداشــتهو کــهواقعیتــیدر توّهماتــیاســت و
فیلســوف دکارت، کــه حکایتــی اســت. انســان تخّیــالت  و تصــّورات
قــرون یــددر میگو فرانســوی،نقــلمیکنــدبــههمیــنمهــماشــارهدارد.او
وســطیبــرایفهمیــدنهــرچیــزیســراغفلســفهبافیمیرفتنــد؛بــهعنــوان
داشــتندایــنســوال کــههمــهیدانشــمندانحضــور جلســهای مثــالدر
مطــرحشــدکــه:دندانهــایاســبچندتاســت؟هردانشــمندیبراســاس
گفتــه برخــیفرضیــات،چیــزیمیگفــت.یکــیمیگفــتارســطوچنیــن
اســت.دیگــریمیگفــتافالطــونچنیــنگفتــه.دیگــریمیگفــتاســب
گردن ســرو ایناندازهاز میانخوردنعلفو  حیوانعلفخواریاســتو
بــراســاسایــنتناســب،تعــداددندانهــابایــدفــالن بایــدتناســبیباشــدو
مــوردتعداددندانهــایاســبهمچنانادامه نظردر باشــد.اظهــار مقــدار
ایــنهمــهفلســفهورزی آنمحفــلبــوداز کــهدر  داشــتتــااینکــهجوانــی
کــردآیــامــنهــممیتوانــم ســوال مــوردامــریروشــنبــهتعجــبآمــدو  در
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یله گفــتپشــتهمیــنخانــهیــکطو اجــازهدادنــد.او حرفــیبزنــم؟بــهاو
تعداددندانهای یلهاســبیاســت،میتوانیمآنجارفتهو آنطو در اســتو
بدیــنطریــقبــهجــوابصحیــحســوالخــودبرســیم. یمو  اســبرابشــمار
یاددانشمندانبرخاستکهاینچهحرفیاست. باشــنیدناینپاســخ،فر

.... آیــاارســطوایــنرانفهمیدهبــود؟آیاافالطونایــنرانفهمیدهبود؟و

راهــیغیــرحقیقــی عالــمواقــعغافــلشــدهو کــهانســاناز مواقعــی  در
راه تنهــا اوصیــاء؟مهع؟  و انبیــاء تذکــرات  و تعالیــم گرفتــه، پیــش  در را
متذکــرشــدنبــهحقیقــتاســت.بــرایــناســاس، غفلــتو  بــرایخــروجاز
کهبهخداشناســیحقیقیمیپردازد،ســعیبرآناســت فصــلپیــشرو در
یاندارد واقعجر کــهبــاتکیــهبرتعالیــموحیانــیمخاطبخودرابهآنچــهدر
جوییم. توهمــیاحتراز تخّیلو پــردازیو هرگونــهتصور از متذکــرســاختهو

1ـآفرینشوشــناختخدا

معــرضتعالیم؟مهع؟قرار »خــدا«آشــناترینواژهبرایهرانســانیاســتکــهدر
همانابتدای از گرفتهباشــد.خدایتعالیآفرینشرابامعرفتخودرقمزدو
بدینترتیبفطرتانســانها خلقــت،مخلوقاتــشراباخودآشــناســاختو

بامعرفتخدایتعالیسرشــتهشــدهاست.

مانیســتتــابخواهیم از بــرایناســاس،شــناختخداونــدچیــزیدور
مســیربیپایــان پــیآنباشــیمکــهبدینگونــهدر ســویخــوددر بــاابــزاریاز
نافرجــامشــناختفکــریخــدادرآییــم.خــدایتعالــیمــاراخداشــناس و
یــدهاســت.لــذاوقتــیانبیــاء؟مهع؟بــهســویمــامیآینــدهیــچکــدامبــه آفر
دنبــالاثبــاتچیــزجدیــدیبــهنــامخــدابــرایمــانیســتند،بلکــهمــارابــه
بهمــاتذکــرمیدهندخدایی  خدایــیکــهمیشناســیمشمتوّجهســاختهو
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وظایــفبندگــی بندگــیاســتو کــهمیشناســیمشایســتهطاعــتو  را
میخواهــم مــن یــد نمیگو پیامبــری هیــچ میکننــد. تبییــن برایمــان را
مواجهه هیــچمخاطــبپیامبــریدر  شــمارابــاچیــزجدیــدیآشــناســازمو
بــاپیامبــرانچیزجدیدیبرایشســاختهنمیشــود،بلکهبــههمانخدایی
غافــل او کــهممکــناســتاز کــهمیشناســندمتوّجــهمیشــود؛خدایــی
مواجههبامخاطبنشــان  شــدهباشــند.ســخننخســتهمهیپیامبــراندر
بــه را بدینگونــهمردمــان و تفلحــوا« اهلل اال الــه  »قولــواال کــه اســت ایــن
کــهمیشناســنددعــوتمیکننــد خدایــی از رفــعشــرک  و انــداد  خلــع

اینطریقبهمســیرســعادتدرآیند. تااز

دیگــراســامی ینــد:اهلل،حکیــم،قــادر،رحیــمو  پیامبــرانوقتــیمیگو
خدارابرزبانجاریمیســازندهیچمصداقیبرایایناسمهانمیسازند.
یم.ایناســامی ایــننامهــابــهخدایــیکــهمیشناســیممتذکرمیشــو  مــااز
بــهمثابــهعالمتهاییهســتندکهمارابهصاحبعالمتیکهمیشناســیم
قبــلصاحبعالمترانمیشــناختیمایننامها گراز ا متوجــهمیســازندو
ابهامبودیم. پــراز مواجههبــاآنهاگیج،گنگو مادر نیــزعالمــتنبودنــدو

میدهیم: یدآنچهگفتهشــدرامدنظــرقرار اینــکبرخــیمتوندینمؤ

ِته.۱ ِبّيَ ُبو َمْعِرَفِةُر
َ

َفاِطِرِهْمَعل ــَدُهَو ِهِمِعَباَدُهَحْ
ْ
ل ُ ِهالْ

َّ
ــل ـِ ْمُدل َ الْ

نمــود  الهــام  بندگانــش  بــه  را  حمــدش  کــه  را  خدایــی   ســپاس 

و بر شــناخت ربوبّیتش خلقشــان کرد.

ِه  
َ
اَء ِلّل �ن -﴿ُح�نَ

َّ
َجــل َو ُتُهَعْنَقْوِلاهَّلِلَعــّزَ

ْ
ل
َ
:َســأ

َ
ِبَجْعَفــٍر؟ع؟َقــال

َ
َراَرَةَعــْنأ  َعــْنُز

۱.الکافی،ج۱،ص۱۳۹.
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َ

َتْبِديل ْياال
َ
اَسَعل ِتَفَطَراهَّلُلالّنَ

َّ
ِفْطَرِةال

ْ
ُةِمَنال ِنيِفّيَ َ :الْ

َ
ِه﴾َقال  �بِ

�نَ ِرِك�ی
ْ َر ُم�ش �یْ

عنَ
ِقاهَّلِل.۱

ْ
ل ِلَ

کــه از ایــن کالم الهــی پرســیدم  زراره از امــام باقــر؟ع؟ نقــل می کنــد 
کــه »حــق گرایانــی بــرای خــدا و غیر مشــرک به او« حضــرت فرمود: 
حنیفّیــت از فطرتی اســت که خداونــد مردم را بر آن آفرید و تبدیلی 

برای خلقت خداوند نیســت.

اســتکهفرمودند: کرم؟ص؟نیزمشــهور پیامبرا اینســخناز
2. ْطَرهتِ �نِ

ْ
ی �ل

َ
ُ� َعل

َ
ول ُ وٍد �ی

ُ
ُل  َمْول كُ

هــر مولودی بر فطرت متولد می شــود.

تفســیراینســخنپیامبــر؟ص؟میفرمایند: امامباقر؟ع؟در


َّ

َجل َو اهَّلَلَعّزَ ّنَ
َ
ْعِرَفَةِبــأ َ ِفْطَرِةَيْعــِيالْ

ْ
ال

َ
ــُدَعــل

َ
ــوٍدُيول

ُ
َمْول

ُ
اهَّلِل؟ص؟ُكل

ُ
َرُســول

َ
َقــال

�نَّ 
ُ
ول �تُ �یَ

َ
ْر�نَ ل

�أَ
ْ
ماو��تِ َو �ل �تَ �لّ�َ

َ
ل ُهْم  َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ َسا �أِ

َ
ــُه﴿َو ل

ُ
َخاِلُقــُهَكَذِلــَكَقْول

ُه﴾ .۳
َ
�لّل

 پیامبــر فرمــود هــر مولــودی بــر فطــرت متولد می شــود یعنــی معرفت 

 خالق اوســت. بر همین اســاس اســت 
ّ

بــه اینکــه خداونــد عــّزو جــل

گــر از آن ها بپرســی چه کســی آســمان ها   کــه خداونــد می فرمایــد: »ا

 می گویند خداوند.« 
ً
و زمیــن را آفرید، قطعــا

کالمــیدیگــر،فطرتــیراکــههــرمولــودیبــراســاس کــرم؟ص؟در  پیامبــرا
آنمتولــدمیشــودچنینبیــانمیفرمایند:

۱.الکافی،ج2،ص۱2.
2. بحار األنوار،ج۳۹،ص۳2۸.

۳.الکافی،ج2،ص۱۳.
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ُه
ُ
ِلَكَقْول

َ
ذ اهَّلَلَتَعاَلَخاِلُقــُهَو ّنَ

َ
ْعِرَفــِةِبأ َ الْ

َ
ُدَعل

َ
ــوٍدُيول

ُ
َمْول

ُ
؟ص؟ُكل ــِيُّ الّنَ

َ
َقــال َو

ه﴾ ۱
َ
�نَّ �لّل

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ُهْم ل �تَ

َ
ل ُهْم َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ َسا �أِ

َ
َتَعــاَل﴿َو ل

می شــود  زاده  معرفــت  ایــن  بــر  مولــودی  هــر  فرمــود:   پیامبــر؟ص؟ 

کــه خــدای تعالــی خالق اوســت و این ســخن خداوند متعال اســت 

گــر از آنان بپرســی چه کســی شــما را آفریده اســت  کــه می فرمایــد: »ا

 میگویند: خداوند.«
ً
قطعــا

خداســت کار کــردهاســت؛یعنــیایــن  خــداخــودشرابــهمــامعرفــی

خــودشرابــه رانکــردهبــودو کار گــرخــداایــن ا رامیشناســیمو  کــهمــااو

کهخداوند رابشناســیم؛چرا مانشناســاندهبودماهیچگاهنمیتوانســتیماو

ابــزار هیــچشــباهتیبــامخلوقــاتنــداردو ســنخمخلوقــاتنیســتو از

کــیمافقطبرایدرکمخلوقاتاســت. ادرا

کــهشــناختخداونــد  متــوندینــیفراوانــیبــرایــنامــرداللــتدارنــد

کــهمعرفتــش خــودخداونــداســت؛یعنــیایــنخــودخداونــداســت  کار

گــراینمعرفــتاعطایــیخدایتعالــینبود ا رابــهبنــدگانارزانــیداشــتهو

خــدایتعالینداشــت.برخیاز هیــچمخلوقــیبــههیــچوجــهشــناختیاز

نظــرمیگذرانیم: متونــیکهبــراینامرداللتدارندرااز

اها﴾ �ت
آ
 ما �

َ
لّ�  �إِ

ً
�ا �نْ ُه  �نَ

َ
�نُ  �لّل ِ

ّ
كَل ُ ﴿ل� �ی

خداوند کســی را مکلف نمی گرداند مگر به آنچه به او داده اســت.

ُهدى ﴾
ْ
ل

َ
ا ل �ن �یْ

َ
 َعل

�نَّ ﴿�إِ
 هدایت بر ماســت.

ً
قطعا

۱. بحار األنوار،ج2۶،ص2۹4.
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ــوَن
ُ
َيَنال َداٌة

َ
أ ــاِس الّنَ ِف 

َ
ُجِعــل 

ْ
َهــل اهَّلُل! َحــَك

َ
ْصل

َ
أ اهَّلِل؟ع؟: َعْبــِد ِب

َ
ِل ــُت

ْ
 ُقل

َبَيــاُن-
ْ
اهَّلِلال

َ
.َعــل

َ
:ال

َ
ْعِرَفــَة؟َقــال َ ُفــواالْ ِ

ّ
ُكل

ْ
ــُت:َفَهــل

ْ
:ال.َفُقل

َ
ْعِرَفــَة؟َقــال َ ــاالْ  ِبَ

ُتُه
ْ
ل
َ
َســأ :َو

َ
ماآتاها-َقال

َّ
ِإال

ً
ُفاهَّلُلَنْفســا ِ

ّ
ل
َ
ُيك ال ُوْســَعهاَو

َّ
ِإال

ً
ُفاهَّلُلَنْفســا ِ

ّ
ل
َ
ُيك ال

  ﴾ و�نَ �تُ
�تَّ َ ُهْم ما �ی

َ
�نَ ل ِ

ّ �ی �بَ ُ ی �ی
دنْ َهد�ُهْم َح�تَّ ْعَد �إِ َ  �ب

ً
ْوما ّلَ �تَ صنِ ُه ِل�یُ

َ
َعْنَقْوِلِه﴿َو ما كا�نَ �لّل

َماُيْســِخُطُه.۱ َفُهْمَماُيْرِضيِهَو ُيَعّرِ :َحّتَ
َ

َقال

کــردم: خداونــد تــو را خیــر دهــد آیــا در  بــه اباعبــداهلل ؟ع؟ عــرض 

کســب معرفــت  مــردم ابــزاری قــرار داده شــده اســت تــا بوســیله آن 

 کننــد؟ فرمــود: نــه. پرســیدم: پس آیــا به معرفــت تکلیف شــده اند؟

کــه بیان کنــد. خداوند هر کســی    فرمــود: خیــر. بــر خداونــد اســت 

کســی را مکلــف  را بــه انــدازه توانــش تکلیــف می کنــد. خداونــد 

نمی گردانــد مگــر بــه آنچــه بــه او داده اســت. از او دربــاره ی ایــن 

کــه می فرمایــد: »خداونــد قومــی را گمــراه نمی گــذارد   آیــه پرســیدم 

که باید از آن پروا  ى را  بعد از اینکه هدایتشان نمود، مگر آنکه چیز

کنند برایشــان بیان کرده باشــد.« فرمود: تا اینکه موجبات رضایت 

و ناخشــنودی خود را به آن ها بشناســاند.

ْيَس
َ
:ِمْنُصْنــِعاهَّلِلل

َ
ْعِرَفــُةِمــْنُصْنــِعَمــْنِهــَي؟َقــال َ ِبَعْبــِداهَّلِل:؟ع؟الْ

َ
ــُتِل

ْ
ُقل

ِعَباِدِفَياُصْنٌع.2
ْ
ِلل

کیســت؟ فرمــود:  کار  کــردم: معرفــت   بــه ابــی عبــداهلل ؟ع؟ عــرض 

کار خداســت و بنــدگان در آن دخالتی ندارند.

۱. الکافی،ج۱،ص۱۶۳.
2. الکافی،ج۱،ص۱۶۳.
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ِق
ْ
ل َ الْ

َ
ِهَعل

َّ
ــل ـِ ل َفُهْمَو ْنُيَعّرِ

َ
اهَّلِلأ

َ
ــِقَعــل

ْ
َخل

ْ
ِلل ْنَيْعِرُفواَو

َ
ِقــِهأ

ْ
َخل

َ
ِهَعــل

َّ
ــل ـِ ْيــَسل

َ
 ل

وا.۱
ُ
ْنَيْقَبل

َ
َفُهْمأ ِإَذاَعّرَ

کــه خلقــش او را بشناســند و بــر خلــق نیــز  بــر خداونــد نیســت 
کــه خداونــد خــود را بــه آن هــا بشناســاند، بلکه بــرای خدا   نیســت 

و بــر خلق اســت کــه هنگامی که به آن ها شناســاند، بپذیرند.

اَيْعِرُفَغْيَره.2 َ ْيَسَيْعِرُفُهِإّنَ
َ
َيْعِرْفُهِبــِهَفل ْ

َ
ْنل َ ــاَعــَرَفاهَّلَلَمْنَعَرَفُهِباهَّلِلفَ َ

َ
ِإّن

خــدا را فقــط کســی شــناخته اســت کــه او را به خود خدا شــناخته 

 باشــد و هرکــس کــه او را بــه خودش نشــناخته باشــد او را نشــناخته 

و غیر او را شــناخته است.

َذاِتِهِبَذاِتِه.۳
َ

َعل
َ

َيــاَمْنَدل

لت نمود. که خودش بر خودش دال کســی  ای 

ْنت.4
َ
َماأ ْدِر

َ
أ ْ

َ
ْنَتل

َ
أ

َ
ْوال

َ
ل ْيَكَو

َ
َدَعْوَتِيِإل ْيَكَو

َ
َتــِيَعل

ْ
ل
َ
ْنَتَدل

َ
أ ِبــَكَعَرْفُتــَكَو

لت نمودی و به سوی  به خودت تو را شناختم و تو مرا بر خودت دال

کیســتی. گر نبودی نمی دانســتم  خودت فراخواندی و ا

ه.۵ ّبَ َحٌدَر
َ
َيْعِرْفأ ْ

َ
ِلَكل

َ
ذ

َ
ْوال

َ
ل َفُهْمَنْفَســُهَو َفَعّرَ

گــر آن]معرفــی[ نبــود، هیچکس  پــس خــود را بــه آن هــا شناســاند و ا

پروردگارش را نمی شــناخت.

۱. الکافی،ج۱،ص۱۶4.

2. الکافی،ج۱،ص۱۱4.
۳. بحار األنوار،ج۸4،ص۳۳۹.

4.  إقبال األعمال،ج۱،ص۶7.
۵. بصائر الدرجات،ج۱،ص7۱



34Sوسطه طع م�ت �نی م�ت ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در ݡک�ت وح�ی ه های �ت مورن
آ
ه � گاهی �ب  �ن

گــذران وســایلیبــرای و ابــزار از اســتفادهاو زندگــیدنیایــیانســانو
خداوند زندگــی،گاهــیموجبمیشــودکــهمعرفتپیشــینیکهانســاناز
اســبابدنیایــیدیــده و همیــنابــزار همهچیــزرادر  داردکمرنــگشــدهو
انســان کــه تنگناهایــی  و مخمصههــا شــود. غافــل تعالــی خــدای  از   و
وســایل و کارآمــدیابــزار بــهوضــوحنا شــدهو زندگــیبــهآنهــادچــار  در
گذرگاههاییاســتکهانســانرامتوّجهخدایتعالیمیسازد رامیبینداز
بهدســتاوست اینمواقعدرمییابدکهتنهاخداســتکههمهیامور در و
تبیینی یکتایــیاســتکــهبرهرامریتوانســت.خــدایتعالــیدر قــادر او و
همــهچیز بــرایایــنموضــوع،تشــنهایرامثــالمیزنــدکــهوقتیبــهکلیاز
غیــرخــدا،بــهخــدای ناامیــدیاشاز بــراییافتــنآبناامیــدمیشــود،در

متذکرمیشــود: بهاو تعالــیتوّجــهیافتهو

 � دن �إِ َح�تَّی  �نُ ماًء 
آ
ْما

�لطنَّ ُه  ْحَ��بُ َ �ی َعهتٍ  �ی �ت �بِ ُهْم َكَ�ر��بٍ  
ُ
ْعمال

أَ
� ُرو�  �نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
�ل ﴿َو 

ِح�ا�ب ﴾۱
ْ
ُع �ل ُه َسر�ی

َ
ُه َو �لّل اُه ِح�ا�بَ

َ َو�نّ َدُه �نَ َه ِع�نْ
َ
َد �لّل  َو َو�بَ

ً
ا �أ �یْ

َ ْدُه سش حبِ
َ ْم �ی

َ
اَءُه ل �ب

کارهایشــان چــون ســرابی در زمینــی  کفــر ورزیدنــد،  کــه  کســانی  و 

هموار اســت که تشــنه، آن را آبی می پندارد، تا چون بدان رسد آن را 

ى نیابد و خدا را نزد خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد   چیز

و خدا زودشــمار است.

آنــگاه  و میشــود  ســوار کشــتی بــر کــه اســت فــردی دیگــر،  مثــال
کــتقــرار معــرضهال سرنشــینانشدر کشــتیو  یــاطوفانــیشــدهو کــهدر
تضــّرع کاریبرنمیآیــد،توّجــهبــهخداونــدو کســی هیــچ از  میگیرنــدو

تماموجودآدمــیرافرامیگیرد: بــهاو

۱.سورۀنور،آیۀ۳۹.
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ِهْم   �بِ
�نَ ْ َر�ی َ ِك َو حب

ْ
ل �نُ

ْ
ْم �نِیی �ل

�تُ � ُك�نْ دن ی �إِ
ْ�ِر َح�تَّ �بَ

ْ
ّرِ َو �ل

�بَ
ْ
ْم �نِیی �ل

ُ
ُرك ِ

َُ��یّ یی �ی �ن
َّ
﴿ُهَو �ل

 ٍ ُ ِم�نْ ُكّلِ َمكا�ن َمْو�ب
ْ
اَءُهُم �ل ٌح عاِ��نٌ َو �ب ها ر�ی اَء�تْ ها �ب ِرُحو� �بِ

هتٍ َو �نَ �بَ ِ
ٍح َ��یّ ر�ی �بِ

ِه  ِم�نْ هدنِ ا  �ن �تَ �یْ َ حب
�نْ
أَ
� �نْ  �أِ

َ
ل �نَ  �ی �لّ�ِ ُه 

َ
ل �نَ  ِلص�ی ُم�نْ َه  

َ
�لّل َدَعُو�  ِهْم  �بِ َط  ح�ی

أُ
� ُهْم 

�نَّ
أَ
� و� 

�نُّ �نَ َو 
�ن ﴾۱ اِكر�ی

َّ �نَّ ِم�نَ �ل�ش و�نَ
ُ
ك �نَ

َ
ل

کــه شــما را در خشــکی و دریــا می گردانــد، تــا وقتــی  کســی اســت   او 

کــه در کشــتي ها باشــید و آنها بــا بادى خوش، آنان را ببرند و ایشــان 

 بــدان شــاد شــوند. بــادى ســخت بــر آنهــا َوَزد و مــوج از هــر طــرف 

افتاده انــد،  محاصــره  در  کــه  کننــد  یقیــن  و  تــازد  ایشــان   بــر 

گــر مــا را از ایــن  کــه: »ا کدالنــه می خواننــد  در آن حــال خــدا را پا

 از سپاســگزاران خواهیم شــد.«
ً
برهانی، قطعا

ایــنآیــهبرداشــتمیشــود،شــخصیخدمــتامام متناظــربــاآنچــهاز
اندیشــههای قالهایفکریو قیــلو حالــیکهاز در صــادق؟ع؟رســیدهو
حضرتــشمیخواهد بــارهیخداونــدبــهجایینرســیدهبــوداز  مختلــفدر

معرفیکند: کــهخدایتعالیرابــهاو

ْكَثــَر
َ
اهَّلِلَمــاُهــَوَفَقــْدأ

َ
ــِيَعــل

َّ
ــاِدِق؟ع؟:َيــااْبــَنَرُســوِلاهَّلِلُدل ِللّصَ

ٌ
َرُجــل

َ
َقــال

؟ َرِكْبــَتَســِفيَنًةَقــّطُ
ْ

ــُه:َيــاَعْبــَداهَّلِلَهــل
َ
ل

َ
ِن.َفَقــال و ــُر َحّيَ ــوَنَو

ُ
َجاِدل ُ الْ َّ  َعــيَ

ِســَباَحَةُتْغِنيَك؟
َ

ال َســِفيَنَةُتْنِجيــَكَو
َ

ُكِســَرِبَكَحْيــُثال
ْ

:َفَهل
َ

:َنَعــْم.َقــال
َ

 َقــال


َ

ْشــَياِءَقــاِدٌرَعــل
َ ْ
ِمــَنال

ً
َشــْيئا ّنَ

َ
ُبــَكُهَناِلــَكأ

ْ
ــَقَقل

َّ
َتَعل

ْ
:َفَهــل

َ
:َنَعــْم.َقــال

َ
 َقــال

ُءُهَواهَّلُل ْ
َ

اِدُق؟ع؟:َفَذِلــَكالّش الّصَ
َ

:َنَعْم.َقــال
َ

َصــَكِمــْنَوْرَطِتــَك؟َفَقال ِ
ّ
ل ْنُيَ

َ
أ

ُمِغيث.2
َ

َغاَثِةَحْيُثال ِ
ْ

ال
َ

َعل ُمْنِجَيَو
َ

اِءَحْيــُثال َ نْ ِ
ْ

ال
َ

َقــاِدُرَعل
ْ
ال

۱.سورۀیونس،آیۀ22.
2. التوحید)للصدوق(،ص2۳۱.
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کــرد: ای پســر پیامبــر مــرا   مــردى بــه حضــرت صــادق؟ع؟ عــرض 

کــه گفتگوی  لــت و راهنمائــی کــن کــه او چیســت؛ چرا بــر خــدا دال

مجادله گران در مورد خداوند بر من بسیار شده  و این امر مرا حیران 

کــرده اســت. حضــرت فرمــود: اى بنــده خــدا هرگــز بــر  و ســرگردان 

ى. فرمود: آیا تاحاال برایت پیش  کشــتی  سوارشده ای. عرض کرد: آر

 آمده که کشــتی  تو شکســته باشــد و تو در آن باشــی و در آن موقعّیت 

کــردن داری  کــه تــو را برهانــد و نــه تــوان شــنا  کشــتی ای  باشــد   نــه 

ى. فرمــود: آیــا در آنجــا  کــرد: آر  کــه تــو را نجــات دهــد؟ عــرض 

و در آن زمان دلت به این متوجه  شده است که می توانی به چیزی 

 در آویختــه و چنــگ زنــی کــه او قــادر اســت بــر اینکه تــو را از ورطه 

ى. حضــرت؟ع؟ فرمود:  و محــل هالکتــت برهانــد؟ عــرض کــرد: آر

کــه قــادر اســت بــر نجــات دادن در جایی   ایــن همــان خدائیســت 

که نه نجات دهنده ای اســت و نه فریادرســی.  

گرفتــن  قــرار  و الهــی حّجتهــای تنّبهــات میبینیــم  چنانکــه
آنمخمصههــا بــرخــروجخــوداز کــهتنهــاخــداراقــادر تنگناهایــی مــادر
بــههمــانخدایــیاســت بــرایمتوّجــهســاختنمــا  مییابیــم،تذکراتــی
اندیشــه ایــنتوّجهبهخداونــدومعرفتاو،فکرو البتــهدر کــهمیشناســیمو
متوّجــه عیــنغــرقشــدنیافتــهو  هیــچدخالتــینــدارد.آنکــهخــدارادر
میشــودبــاتمــاموجــودخــدارامییابــدنــهاینکــهتصــوریبــهذهنــش  او

کردهباشــد. خطور

2ـمعرفتخداازســنخیدیگر

یــمهیــچگاهبدان رادار معرفــتاو اینکــهمیگوییــممــاخــدارامیشناســیمو
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کــهمخلوقــاترامیشناســیمخــدایتعالــی کــههمانگونــه  معنــانیســت
کــهمیخواهیــمبشناســیم، اشــیائی رانیــزمیشناســیم.اساســًاتفــاوتدر
معرفتنیزمیشــود؛بهعنوانمثالمــاهیچگاهنمیتوانیم موجــبتفاوتدر
بــادســت گــوش،بوییدنیهــارا بــا بــاچشــم،دیدنیهــارا  شــنیدنیهارا

لمسکردنیهــارابــابوییدندرککنیم. و

بــااینتوصیف،معرفــتخدایتعالیهیچگاهشــبیهچیزهایدیگری
حواسپنجگانهیماراهیبهخداوند کهمیشناســیمنیست.هیچکداماز
مســیرهمیــنمحسوســات کشــاناز خیــالمــانیــزکــهادرا ندارنــد،عقــلو

حاصــلمیآیدهیچگاهدسترســیبهخــدایتعالیندارند.

خیــال،چگونهمیتوان حواس،عقلو بــابیــرونماندنخدایتعالیاز
داشــتهباشــیم؟ماهیچگاهنمیتوانیممعرفتمان معرفتمانبهاو توصیفیاز
رامیشناســیم، عیــنحالــیکــهاو  بــهخــدایتعالــیراتوصیــفکنیــم.در

یم. معرفتشندار تشــریحیاز امــاهیچتوصیــفو

آنجایی از خودخداونداســتو چنانکــهگفتیــم،معرفــتخداوندکار
خود توصیــفماســت،معرفتشنیزکــهکار فهمو کــهفعــلخداونــدفراتــراز
کاســت؛همانگونــهکــهمــابدونهیــچفهِم ادرا توصیــفو بــودهفراتــراز او
رارازقمیشناســیم،بــدونهیچگونــه رزاقّیــتخداونــد،او تصــوریاز

یم. دار اقرار نحــوهمعرفتدهیاو،بــهمعرفتماننســبتبهاو فهمــیاز

عنوانپیشــین بــرایتوّجــهبیشــتربهایــنموضوعبهتراســتبــهآنچهدر
حدیثی پیشــینبــااســتنادبهآیــاتقــرآنو ســطور مطــرحشــدبازگردیــم.در
امــامصــادق؟ع؟متذکربرخیمواقعشــدیمکــهممکناســتبرایبرخی از
آنمواقــعبهمعرفــتخدایتعالــیتوّجه انســانهاپیــشآمــدهباشــدکهدر
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ایــنحــاالت،چنانکهتوصیفشــده،حواسانســانبهکلی یافتهانــد.در
هرگونه اندیشــهیآدمــینیزاز عقلو امیــدبهمحسوســاتمنقطعشــدهو از
چنینحالتیاســت ســازیعاجزشــدهاســت.در یــاســاختو فعالّیتــیو

وجودشخالــقخودرامییابد. عمقجانو کــهانســاناز

متــوندینــیتعبیربه»بأســاء« ایــنحــاالتکهدر چنانکــهبرمیآیــددر

بــهخداونــد وجــود تمــام بــا  و  اضطــرار بــه انســان  و »ضــّراء«میشــود   و

معرفتهــا دیگــر بــا شــباهتی هیــچ مواجهــه ایــن میشــود،  متوّجــه

تمــاممعرفتهایماننســبتبهمخلوقات، گردر مواجهههــایمــاندارد.ا و

معرفتخداونددرکی کآنهااســتفادهمیکنیــم،اّمادر خاصادرا ابزار از

آنمواجهــه،بــههیــچوجــهقابــل کامــاًلمتفــاوترقــممیخــوردکــهپــساز

معرفتهای گــردر هیــچکالمــیرایاراینقلآننیســت.ا توصیــفنبــودهو

معرفتــیکــهحاصــلشــدهتوصیفی علمــیخــودمیتوانیــمپــساز  عقلــیو

تذکریکهبهخدای توّجــهو معلومــاتداشــتهباشــیم،اّمادر معقــوالتو از

تعالــیمییابیــمهیــچگاهنمیتــوانتوصیفیبرزبانراند.

مــوردمواقعــیاســتکــهبــهاضطــرار گفتــهشــددر ایــنســطور آنچــهدر
یم،امااینبدانمعنانیســت متذکرمعرفتخودنســبتبهخداوندمیشــو
میتوانــدموجبایــنتذکــراتشــود،بلکهباپــاینهادن  کــهفقــطاضطــرار
نیــزمیتــوان کــهمیشناســیمبــهغیــراضطــرار مســیربندگــیخدایــی  در
تمــامایــنمشــاهدات، البتــهدر خــدایتعالــیرابــهعیــانمشــاهدهکــردو
یم. آنندار ســنخمعرفتخداوندســنخدیگریاســتکههیــچتوصیفیاز

معرفتخدایتعالیبدانمعنانیستکههرانسان توصیفنداشتناز
معرفــتمخلوقات  ملحــدیرایــارایایــنباشــدکــهبتوانــدمعرفتیفراتــراز
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معرفتخداوندبهمعنــایقدرتیافتن کنــد.توصیفنداشــتناز راانــکار
وجــودمعرفتیغیــرقابل آنمعرفــتنیســت.بــرایرفعاســتبعاداز بــرانــکار
عیــنحالــی کــهدر  توصیــفمیتــوانبرخــیمعرفتهایــیرامتذکــرشــد
همنیســتند؛بــهعنوانمثــالمعرفت  کــهتوصیفپذیــرنیســتندقابــلانــکار
چنیــنمعرفتــیاســت. بــودنخودمــاننمونــهایاز  مــانســبتبــهمختــار
بودنخــودرامییابیم. روشــنیمختــار  توضیــحآنکــههمــهیمــابهوضوحو
ســطور ایــن خوانــدن  از االن همیــن میتوانیــم کــه مییابیــم بهروشــنی
یــم،بهروشــنی یــمبپرداز کــهتمایــلدار دیگــری کار بــه کــردهو صرفنظــر
چیزهایی دســتگرفتهو یمهرگاهکهخواســتیمقلمیدر مییابیــمکــهقادر

..... یســیمو رابرحاشــیهیاینکتاببنو

خــود داشــتن  اختیــار روشــنی  و وضــوح بــه یــم دار  اقــرار کــه  اینــک

ید فهمآنندار خودراکههیچشکیدر شمامیخواهماختیار  رامییابیماز

توصیــفکنید.

آناینکهنمیتوانیم اندکیتأملمارابهحقیقتیدیگرمتذکرمیســازدو

خودکهبهروشــنیآنرامیفهمیمداشــتهباشــیم. اختیار هیــچتوصیفــیاز

قالــبزمــانمیآیــد،نــهمکانمنــدمیشــود،نــهاندازهمند مــانــهدر اختیــار

آننداشــته، نــه......بنابرایــنهیــچتوصیفــیاز  اســت،نــهوزنداردو

آنهمنیســتیم. برانکار عیــنحالبههیچوجــهقادر امــادر

قابــلتوصیــف کــهاصــاًل ایــناســاس،میتــوانمعرفتــیداشــت  بــر
مــاایــنراهــمبــههمان هــمنباشــد.معرفــتخــدایتعالــیچنیــناســتو
یــمدرمییابیمکــهآنخــدایمهربــانهمینقدرت خــدادار معرفتــیکــهاز
عطایالهی ماعطایالهیاســتو اختیار رانیــزبهمادادهاســتو اختیــار
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محتاجبهخداونداســت. خودخداو غیــراز

کــهپیشــوایانمعصــوم؟مهع؟ آناســت کــیاز متــوندینــیحا تأمــلدر
تعالــی خــدای  در اندیشــهای هرگونــه  و توهــم تعقــل، نفــی بــر آنچنــان
کــهبرخــی ســنخدیگــریدانســتهاند رااز معرفــتاو کیــدداشــتهاندو  تأ
یــارانایــنســوالبرایشــانپیشآمدهکهبــاچنیــننهیهایی اصحــابو  از
آیــااصــاًلمیتــوانبــرخداونــداطــالق»شــیء«کــرد.چنانکــهعبدالرحمن
خــدا میشــود اصــاًل کــه ؟ع؟میپرســد باقــر امــام  از نجــران ابــی  ابــن

پاســخمیفرمایند: راچیــزیبدانیــم؟حضرت؟ع؟در

ُفــُه
َ

ٍءَفُهــَوِخل ْيــِهِمــْنَشْ
َ
ــَكَعل ــاَوَقــَعَوْهُ َ

َ
ــُدوٍدف َمْ

َ
ال  َنَعــْمَغْيــَرَمْعُقــوٍلَو


ُ

ُفَمــاُيْعَقل
َ

ُهــَوِخــل ْوَهــاُمَو
َ ْ
ْوَهــاُمَكْيــَفُتْدِرُكــُهال

َ ْ
ُتْدِرُكــُهال

َ
ال ٌءَو ُهَشْ ُيْشــِهُ

َ
 ال

ُدوٍد.۱ َمْ
َ

ال ٌءَغْيُرَمْعُقوٍلَو ُمَشْ
َ
اُيَتَوّه َ ْوَهــاِمِإّنَ

َ ْ
ُرِفال ُفَماُيَتَصّوَ

َ
ِخــل َو

آری ]او را چیــزی بــدان، اّمــا[  غیــر معقول باشــد و محــدود به حّدی 

نباشــد. پــس آنچــه وهــم تــو بــر آن قــرار می گیــرد او چیــزی غیــر آن 

 اســت. اوهــام او را درک نمی کننــد. چگونــه اوهــام او را درک کنند 

 در حالی که برخالف تمام چیزهایی است که در اوهام تصور می شوند.

 او چیزی غیر معقول و غیر محدود دانســته می شــود.

3ـخدافراترازاندیشــهها

فراتــر تعالــی خــدای کــه میشــود روشــن نکتــه ایــن شــد گفتــه آنچــه   از
رســیدنبــهاو اندیشــهیآدمــیاز فکــرو اندیشــهایبــودهو هرگونــهدرکو  از

عاجزاست.

۱. الکافی،ج۱،ص۸2.
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کاتآدمــیایفــامیکننــد ادرا اساســیدر  محسوســاتنقــشمبنایــیو
بــرایمــاحاصــل معقــوالتنیــز گــرمحسوســاتمــانبــودتخیــالتو ا و
 نمیشــد؛توضیــحآنکــهتخیــلمــابــهعنــوانتیزپروازتریــنقــوهیآدمــیدر
ســرزمینخیــالچیــزی محسوســات،بــرایاینکــهبتوانــددر  فــرارفتــناز
بــود؛ خواهــد عاجــز  کار ایــن  از محسوســات بــر اتــکاء ن بــدو بســازد  را
تخیلخــودعجیبترینموجود در گرمخاطباینســطور بــهعنــوانمثالا
هــمنمیتوانایــنموجود راتخیــلکنــدکــههیــچشــبیهیبرایشنباشــدباز
ی محسوســاتدانســت.تخیــلآدمــیتمــامفعالیتشرو تخیلــیرافراتــراز
طریــقحــواسفراهمآمدهاســت. مــادهیاولیــهایصــورتمیگیــردکــهاز
چنگالهــای پــاو بیســتدســتو دهُدمو موجــودعجیبــیکــهبــادهَســرو
طریــق ســاحتتخیــلآدمــیســاختهمیشــود،جــزاز یــبدر غر عجیــبو
طریقمحسوســاتمانســرها، گرمااز محسوســاتحاصلشــدنینیســت.ا
نظایراینهاراندیــدهبودیمهیچگاهنمیتوانســتیم دمهــا،دســتها،پاهاو

چنــانهیوالیــیراتخیلکنیم.

اندیشــهمــانیــزبیــرون تیــررسفکــرو گــرچیــزینامحــدودبــوداز اساســًاا
کهالزمهیدسترسیفکریبهچیزی،محدودبودنآناست  خواهدبود؛چرا
نیازمنــدیاســت.بنابرایــن مخلــوقبــودنو کــیاز محدودیــتنیــزحا  و
شایســتهخداوندی اندیشــهدرآیــدمخلوقیبیــشنبــودهو هرآنچــهبــهفکــرو

نیست.
فراواننصوصــیکهبرایــنحقیقتگواهیدارند: برخــیاز

َعْجِزَعْنَمْعِرَفِتك.۱
ْ
ِبال

َّ
ِإَلَمْعِرَفِتَكِإال

ً
يقــا ِقَطِر

ْ
َخل

ْ
ِلل

ْ
َعــل ْ تَ ْ

َ
ل

۱. بحار األنوار،ج۹۱،ص۱۵0.
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هرگــز بــرای خلــق راهی بــه ســوی معرفتت قرار نــدادی مگــر با عجز 

از معرفتت.

ْبَصار.۱
َ ْ
ُعُقوِلَكَمااْحَتَجَبَعِنال

ْ
اْحَتَجَبَعــِنال ُهَو َتِنَ

ْ
ْنَتك

َ
ْوَهاِمأ

َ ْ
َتِنــٌعَعــِنال ُمْ

از عقل ها پنهان اســت همانگونه که از چشــم ها پنهان اســت.

ْن
َ
ْذَهــاِنأ

َ ْ
َعــِنال ْنَتْســَتْغِرَقُهَو

َ
ْفَهــاِمأ

َ ْ
ــُهوَعــِنال َتِنَ

ْ
ْنَتك

َ
ْوَهــاِمأ

َ ْ
َتِنــٌعَعــِنال  ُمْ

َشــاَرِة ِ
ْ

َنَضَبْتَعِنال ُعُقوِلَو
ْ
َحاَطِةِبِهَطَواِمُحال ِ

ْ
ُهَقْدَيِئَســْتِمِناْســِتْنَباِطال

َ
ل ّثِ ُتَ

َطاِئُف
َ
ِإَلَوْصِفُقْدَرِتِهل ــُمّوِ ْغِرَعِنالّسُ َرَجَعْتِبالّصُ وِمَو

ُ
ُعل

ْ
اُرال ْكِتَناِهِبَ ْيِهِباال

َ
ِإل

ُصوم.2 ُ الْ

کــه اوهــام حقیقتــش را دریابنــد، فهم هــا در او غرقــه  محــال اســت 

اندازی هــای  کننــد. چشــم  از آن تصویرســازی   شــوند و ذهن هــا 

 عقــل از احاطــه بــر او نــا امیــد اســت. دریاهــاى  علــوم  از اشــاره 

به حقیقتش خشــکیده و دقت های دشــمنان از بلند شــدن به سوى 

ى برگشــته اند. وصف قدرتش به خوار

ْوَهام.۳
َ ْ
ُتْدِرُكُهال

َ
ْمِسال َ َواِسالْ َ ُيْدَرُكِبالْ

َ
ال َو ــّسُ ُيَ

َ
ال َو ــّسُ ُيَ

َ
ال

 نــه محســوس و متجســد شــود و نــه بــا حــواس پنجگانه درک شــود 

و نــه اوهام او را دریابند.

ُدود.4 َفُهَوَمْ
ٌ

ُهِمْثل
َ
ُعِرَفل ْو

َ
أ

ٌ
َرُهَعْقل

َ
َمــاَقّد

ُّ
ل

ُ
َفــك

۱. تحف العقول،ص24۵.
2. التوحید،ص70.

۳. الکافی،ج۱،ص۸۱.
4. التوحید،ص7۹.
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پــس آنچــه را که عقل اندازه گیری نموده و یا مثل او برایش شــناخته 

شــود، محدود خواهد بود.

نداشــته را بــودن دیگــرشایســتگیخــدا شــد گــرچیــزیمحــدود ا   و
میگیرد: صــفمخلوقیــنقرار در و

َجل.۱ َو ُقاهَّلِلَعّزَ
ْ
َفُهَوَخل

ٌ
ْيِهَحّد

َ
َمــاَوَقــَعَعل

ُ
ُكل

 
ّ

هرآنچــه بــر آن حــدودی جــاری شــود، مخلــوق خداونــد عــّز و جــل

است.

َفاُتَفُهَوَمْصُنوٌع.2 ْتُهالّصِ
َّ
َمْنَحل

َّ
ُكل ّنَ

َ
ُعُقوِلأ

ْ
َفاُتِبَشــَهاَدِةال ُهالّصِ

َّ
ل ُ ْنتَ

َ
أ

َّ
َجل

 منــزه از آن اســت کــه صفــات در او حلــول نماینــد؛ بــه گواهی عقل 

کــه هرآنچــه صفات در او حلول نماینــد، مصنوع خواهد بود. 


َ

ِإَذااْحَتَمــل َيــاَدَةَو الّزِ
َ

ْحِديــَداْحَتَمــل الّتَ
َ

ِإَذااْحَتَمــل َو ــُدوٍدُمَتَنــاٍهِإَلَحــّدٍ َمْ
َ

ُكل

ٍئ ُمَتَجّزِ
َ

ال ُمَتَناِقٍصَو
َ

ال ُمَتَزاِيــٍدَو
َ

ال ُدوٍدَو ْقَصــاَنَفُهَوَغْيُرَمْ الّنُ
َ

َيــاَدَةاْحَتَمــل الّزِ
م.۳

َ
ُمَتَوّه

َ
ال َو

کــه احتمــال  هــر محــدودی بــه حــّدی ختــم می شــود و هنگامــی 

بــود  زیــاد شــدن هــم خواهــد   محدودیــت داده شــود، احتمــال 

و بــا احتمال زیاد شــدن، احتمال نقصان هــم خواهد بود و بنابراین 

 او غیــر محــدود بــوده و زیــادت و نقصانــی در او نیســت و تجزیــه 

و توّهــم در او راه ندارد.

۱. التوحید،ص4۳۸.
2. اإلحتجاج علی أهل اللجاج،ج۱،ص200.

۳. التوحید،ص2۵2.
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ِذيــَن
َّ
ِقــِهال

ْ
َخل َبــْنَ ِقَبْيَنــُهَو َفــْر

ْ
:ِلل

َ
َبَصــِر؟َقــال

ْ
ــُةال ُتْدِرُكــُهَحاّسَ

َ
:َفِلــَمال

َ
 َقــال

ْنُيْدِرَكــُهَبَصــٌر
َ
ِمــْنأ

ُّ
َجــل

َ
ُهــَوأ َّ ِمــْنَغْيِرِهــْم،ثُ ــْمَو ِمْنُ ْبَصــاِر

َ ْ
ــُةال  ُتْدِرُكُهــْمَحاّسَ

؟ ِلَ :َو
َ

ــُه.َقال
َ
ل

َ
َحّد

َ
:ال

َ
ُهِلي.َقــال

َ
:َفُحّد

َ
.َقــال

ٌ
َيْضِبَطــُهَعْقل ْو

َ
يــَطِبــِهَوْهــٌمأ ُيِ ْو

َ
 أ

َيــاَدَة الّزِ
َ

ْحِديــَداْحَتَمــل الّتَ
َ

ِإَذااْحَتَمــل َو ــُدوٍدُمَتَنــاٍهِإَلَحــّدٍ َمْ
َّ

ُكل  ّنَ
َ
:ِل

َ
 َقــال

ُمَتَناِقٍص
َ

ال ُمَتَزاِيٍدَو
َ

ال ــُدوٍدَو ْقَصاَنَفُهَوَغْيُرَمْ الّنُ
َ

َيــاَدَةاْحَتَمــل الّزِ
َ

ِإَذااْحَتَمــل َو
م.۱

َ
ُمَتَوّه

َ
ال ٍئَو ُمَتَجــّزِ

َ
ال َو

پرســید چــرا حــس بینایــی او را درک نمی کنــد؟ فرمــود: بــه خاطــر 

کــه حــس بینایــی از آن هــا و غیــر آن هــا را  تفــاوت او بــا خلقــش 

 درک می کنــد. پــس او بزرگ تــر از آن اســت کــه چشــمی او را دریابــد 

یــا وهمــی بــر او احاطــه یابــد یــا عقلــی ضبطش نماید. ســوال شــد او 

کــن. فرمــود: او حــّدی نــدارد. پرســید: چگونــه؟  را برایــم توصیــف 

 فرمــود: بــه خاطــر اینکــه هــر محــدودی بــه حــّدی ختــم می شــود 

و هنگامــی کــه احتمال محدودیت داده شــود، احتمال زیاد شــدن 

هم خواهد بود و با احتمال زیاد شدن، احتمال نقصان هم خواهد 

بــود و بنابرایــن او غیر محدود بوده و زیادت و نقصانی در او نیســت 

و تجزیــه و توّهــم در او راه ندارد. 

احاطــهی  از مــا اندیشــه  و عقــل چــه گــر ا شــود گفتــه اســت  ممکــن
نشــانههایمخلوقــی  بــرخداونــدعاجــزاســت،امــابــادیــدنمخلوقــاتو
یدگاریباشد یمکهبرایاینمخلوقاتبایدآفر  بهایننکتهرهنمونمیشــو
عقــلمــاتــاهمیــنانــدازه ایــننوعــیاثبــاتعقلــیخداونــداســتو  و

شــناختخداوندتواناییدارد. در

۱. التوحید،ص2۵2.
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ایناثبات پاســخیمختصــر۱بــهایننحــوهنگاهبایدگفــت:آنچهدر در

معــروفشــدنخدایــیمجهــولنیســت  بــهآنمیرســیمهیــچگاهاثبــاتو

بســترمجهــوالتنیســت. گمانهزنیهایــیدر عقــلچنیــن کار اساســًا  و

بودیــم نشــناخته را  او خداونــد خــود معرفــی بــه  و قبــل  از مــا گــر ا  

ایــنمخلوقــات بعــداز بدانیــمو چگونــهمیتوانســتیمچیــزیرامخلــوقاو

ایننــگاه،اثباتعقلــیخداوند یم.بنابرایــنآنچــهکــهدر متذکــرشــو بــهاو

طریــقمخلوقات خوانــدهمیشــودنــهاثبــاتعقلی،بلکــهتذکربــهخالقاز

بــهخــدایتعالــی ایــنمعرفــتفطــرینبــودهیــچتوجهــی گــر ا   اســتو

اینککــهمعرفتفطریحاصلاســت،آنچهاثبات نیــزحاصــلنمیشــدو

طریــقمخلوقات عقلــینامیــدهمیشــودفقــطتذکــریبــهخالــقمتعــالاز

اوست.

4ـخدافراترازتعطیلوتشــبیه

چنینچیزیمحال تصوریخداوندموجبتشبیهشدهو گراثباتذهنیو ا
نیزامکانپذیرنیســت.کسیکهبهدلیلاثباتناپذیریذهنی اســت،نفیاو
اثبــات پرســید:منظــورتاز او خداونــدمیخواهــدخــدارانفــیکنــدبایــداز
گــرمنظــورت  چیســتوچگونــهاثباتــیبــرایخــدایتعالــیمدنظــرداری؟ا
مخلوقــاتمحســوسگردانیــم راماننــدیکــیاز اثبــاتایــناســتکــهاو  از
دیگرمخلوقاتاســت. کنــار مخلوقــیدر چنیــنچیــزیخــدانخواهدبــودو
کــههمچــونبازیهــایذهنــیفلســفی اثبــاتایــناســت از گــرمنظــور  ا
گفــتالزمــهیچنیــن یــمبایــد یــکمعلــوم،مجهولــیرابــهدســتآور از

۱.دربخشهایپسینبهصورتتفصیلیبهایندیدگاهخواهیمپرداخت.
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طریقاینشــباهت باشــدکهاز  چیــزیایناســتکهشــباهتیمیــانایندو
خالــق  و قائلیــم مــا کــه خدایــی امــا شــویم، دیگــری متوجــه یکــی   از
بنابراین اینمجموعهیمخلوقیاســتهیچشــباهتیبامخلوقاتشنداردو
اثبات، از گــرمنظــور دســتیافــت.ا تنظیــربــهاو طریــقتشــبیهو نمیتــواناز
بــردداردبایــدگفــتتمامّیــت هندســهکار یاضیــاتو ر اثباتــیاســتکــهدر
محســوس عالمتهاییخالصهمیشــودکهبرامور هندســهدر یاضیــاتو ر
ذهــنمــاتحقــقدارنــد خــارجاز محســوسیــادر  داللــتدارنــد؛ایــنامــور
عالــمتصــوراتمــاهســتند؛مثــاًل2عالمتــیاســتبرایداللــتبردو یــادر و
امــوریمحــدودهســتند. میــانمحسوســاتوجــوددارنــدو کــهدر چیــزی
نیمدایــرهعالمتــیاســتکــهبــرشــیِءمحســوسخاصــیکــهممکــناســت
همچنیندیگــرنمادهای ذهنباشــدداللــتمیکنــدو ذهــنیــاخــارجاز در
هندســه.خــدایتعالــیهیــچگاهمحســوسذهنــییــاغیــرذهنی یاضــیو ر

آنداشت. یاضی-هندســیاز نیســتتابتواناثباتیر

چنانکــهمیبینیــمتمــاماثباتهایــیکــهمنکرینخــدایتعالیطلب

تــاتشــبیهی میکننــدهمگــیمبتنــیبــرتشــبیهخالــقبــهمخلــوقاســتو

ایندســتنیزحاصــلنمیشــود.بنابراینخدای صــورتنگیــرداثباتــیاز

تعالــیبهاینمعانــیهیچگاهاثباتپذیرنیســت.

اثباتناپذیــربــودنخــدایتعالــیبــهایــنمعانــی،هیــچگاهبــهمنکــر

برداشــته قــدم تعطیــل  و نفــی بــهســوی کــه فرصــتنمیدهــد  خداونــد

ادایچنیــن نــدارد. وجــود -العیاذبــاهلل-خدایــی یــد: بگو راحتــی بــه و

عملــینابخردانه کیاز آنکهجملهایدرســتباشــد،حا جملــهایپیشاز

کــهمحســوسمــانیســت بــهایــنبهانــه آیــانفــیحقیقتــیتنهــا  اســت.
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عملینابخردانهنیســت؟

راابنابیالعوجــاءمیگفتندبرامامصادق؟ع؟وارد فــردیملحــدکهاو
بحــثنفیناپذیری باامامصادق؟ع؟نــکاتمفیدیدر شــد.گفتگــویاو

یمانمینهد: خــدایتعالیپیــشرو

َنــاَغْيــُر
َ
َعْوَجــاِءأ

ْ
ِبال

َ
مِيْبــُنأ ــِر

َ
ك

ْ
َعْبــُدال

َ
ْمَغْيــُرَمْصُنــوٍعَفَقــال

َ
ْنــَتأ

َ
َمْصُنــوٌعأ

َ
أ

 وُنَفَبِقَ
ُ
َكْيَفُكْنَتَتك

ً
ْوُكْنــَتَمْصُنوعا

َ
؟ع؟َفِصْفِليل َعاِلُ

ْ
ُهال

َ
ل

َ
 َمْصُنــوٍعَفَقال


ٌ

يل َطِو
ُ

ُهــَوَيُقول َيَدْيِهَو َشــَبٍةَكاَنْتَبْنَ َعِبَ
َ
َول َو

ً
يُرَجَوابا ُيِ

َ
ال

ً
مِيَمِلّيــا ــِر

َ
ك

ْ
َعْبــُدال

؟ع؟ َعاِلُ
ْ
ــُهال

َ
ل

َ
ِقِهَفَقال

ْ
َذِلَكِصَفــُةَخل

ُّ
ِكٌنُكل ٌكَســا يــٌضَعِميــٌقَقِصيــٌرُمَتَحــّرِ  َعِر

ــُد ِ
َ

ــات ِلَ
ً
َنْفَســَكَمْصُنوعــا

ْ
ْنَعــِةَغْيَرَهــاَفاْجَعــل ــْمِصَفــَةالّصَ

َ
َتْعل ْ

َ
ُكْنــَتل  َفــِإْن

ٍة
َ
ل
َ
َتِيَعْنَمْســأ

ْ
ل
َ
مِيَســأ ِر

َ
ك

ْ
ُهَعْبُدال

َ
ل

َ
َفَقال ُموِر

ُ ْ
ــُدُثِمْنَهــِذِهال ــاَيْ ِفَنْفِســَك-ِمَّ

ــُه
َ
ل

َ
َحــٌدَبْعــَدَكَعــْنِمْثِلَهــا-َفَقــال

َ
ِيأ

ُ
ل
َ
َيْســأ

َ
ال ــَكَو

َ
ــاَقْبل َحــٌدَعْنَ

َ
ِيأ

ْ
ل
َ
َيْســأ ْ

َ
 ل


َ

ــَكال
َ
ّن
َ
ُمــَكأ

ْ
ــاِعل َ

َ
ِفيَمــاَمــَىف

ْ
ل

َ
ُتْســأ ْ

َ
ــَكل

َ
ّن
َ
ُبــوَعْبــِداهَّلِل؟ع؟َهْبــَكَعِلْمــَتأ

َ
أ

ْشــَياَء
َ ْ
ال ّنَ

َ
َكَتْزُعُمأ

َ
ّن
َ
َكِل

َ
مِيَنَقْضَتَقْول ــِر

َ
ك

ْ
َكَياَعْبَدال

َ
ّن
َ
أ

َ
ِفيَمــاَبْعُدَعــل

ُ
ل

َ
 ُتْســأ

يــُدَك ِز
َ
أ مِي ــِر

َ
ك

ْ
َيــاَعْبــَدال 

َ
َقــال  َّ ــْرَتثُ

َ
ّخ

َ
أ  َو ْمــَت

َ
َقّد ْيــَف

َ
ِلَســَواٌءَفك ّوَ

َ ْ
 ِمــَنال

ِكيِسِديَناٌر
ْ
ِفال

ْ
َهل

ٌ
َكَقاِئل

َ
ل

َ
ْوَكاَنَمَعَكِكيٌسِفيِهَجَواِهُرَفَقال

َ
ْيَتل

َ
َرأ

َ
أ
ً
ُوُضوحا

 ُكْنَتَغْيَرَعاِلٍ يَناَرَو ِصْفِلَيالّدِ
ٌ

َكَقاِئل
َ
ل

َ
ِكيِسَفَقال

ْ
ِفال يَناِر َفَنَفْيَتَكْوَنالّدِ


َ

َفَقال
َ

ال
َ

ُمَقال
َ
َتْعل

َ
ْنَتال

َ
أ ِكيِسَو

ْ
ِفال يَنــاِر َكْوَنالّدِ ْنَتْنِفَ

َ
َكأ

َ
َكاَنل

ْ
ِبِصَفِتــِهَهــل

َصْنَعًة ِ
َ

َعال
ْ
ِفال

َّ
َعل

َ
ِكيِسَفل

ْ
ْعَرُضِمَنال

َ
أ َو

ُ
ْطــَول

َ
أ ْكَبُرَو

َ
أ ُ

َ
َعال

ْ
ُبــوَعْبِداهَّلِل؟ع؟َفال

َ
أ

ِم
َ

ْســل ِ
ْ

َجاَبِإَلال
َ
أ مِيَو ِر

َ
ك

ْ
ْنَعِةَفاْنَقَطَعَعْبُدال ْنَعِةِمْنَغْيِرالّصَ ُمِصَفَةالّصَ

َ
َتْعل

َ
ال

َمَعُهَبْعض۱ َبِقَ ْصَحاِبِهَو
َ
َبْعــُضأ

۱. التوحید،ص2۹7-2۹۶.
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امام؟ع؟ پرسید: آیا تو آفریده هستی یا غیر آفریده؟ ابن ابی العوجاء 

گفــت: غیر آفریده هســتم. امــام؟ع؟ فرمودند: برای من توصیف کن 

گر آفریده بودی چگونه بودی؟ عبدالکریم از فکر رفت و جوابی  که ا

نیافــت و بــه تکــه چوبــی کــه در مقابلــش بــود پرداخــت در حالــی 

کن، کوتــاه، متحــرک، ســا  کــه می گفــت: طوالنــی، عریــض، عمیــق، 

  همــه اینهــا وصــف ایــن چــوب اســت. امــام؟ع؟ بــه وی فرمــود:

گــر جــز این هــا را صفــات ساخته شــده نمی دانــی، خــودت را هــم   ا

ســاخته شــده بــدان؛ چــون همیــن امــور را در خــودت می یابــی. 

کنــون  عبدالکریــم بــه حضــرت گفــت: پرسشــی از مــن کــردی کــه تا

کســی چنیــن پرسشــی نکــرده بــود و پس از تو هم کســی چنین ســوالی 

مطــرح نخواهــد کرد. امــام صادق؟ع؟ فرمودند: اینکــه پیش از این 

چنیــن پرسشــی از تــو نشــده درســت اســت ولــی از کجــا می دانی که 

 ســوال نخواهد شــد؟ ضمن اینکه تو حرف خود را نقض کردی؛ 
ً
 بعدا

چون تو می پنداری که چیزها از آغاز مثل هم بود پس چرا مرا مقدم 

داشــتی و دیگران را مؤخر شــمردی؟ آنگاه فرمودند: ای عبدالکریم! 

گــر همــراه تو کیســه ای  توضیــح بیشــتر برایــت بدهــم ؛ فکــر می کنــی ا

جواهر باشــد و کســی به تو بگوید آیا در کیســه دینار است؟ و وجود  

دینــار را در کیســه نفــی کنــی و به تو بگوید دینــار را برای من توضیح 

 بــده و تــو آشــنا بــه اوصــاف آن نباشــی؛ آیا تو حــق داری وجــود دینار 

کنــی و حــال آنکــه نمی دانــی دینــار چیســت؟  کیســه نفــی   را در  

گفــت: نــه. امام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: دنیا بزرگتــر، طوالنی تر و پهن 

کــه توصیــف آن  کیســه اســت. شــاید در عالــم صنعتــی باشــد  تــر از 

 صنعــت را جــز به همان صنعت نتوانی. عبدالکریم درماند و بعضی 
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از اطرافیــان او اســالم آوردنــد و بعضی با وی ماندند. 

ایــنروایــت،ابنابــیالعوجــاءمیخواهدبانفــیمصنوعبودنخود، در

یــدســاختهشــدهیخالــقنیســتم، بگو کــردهو  صانــعمتعــالرانیــزنفــی

کنــد ذکــر را مصنوعّیــت نشــانههای اینکــه خواســتن بــا حضــرت  اّمــا

میســازدکــهبــانفــیمصنوعیــتبایــدبتــوان رابــهایــنمخمصــهگرفتــار او

نههیچ نهابــنابیالعوجــاءو خــودنفــیکــردو نشــانههایمصنوعیــترااز

برچنینکارینیســت. کــسدیگریقادر

مناظراتــیباایــنموضوعوجود تمــامایــنمناظــرهو نکتــهمهمــیکــهدر

تقابلباچنیناندیشــههاییهیچگاه داردایناســتکهمعصومین؟مهع؟در

نمیخواهنــدمخاطــبخــودرابهســویاثباتخداییذهنیســوقدهند،

بلکــهمیخواهنــدآنهارابهخدایمعروفیکهمیشناســندمتذکرســازند.

اینحدیثدرصدداثبــاتذهنیخداوندنبوده، بــرایــنمبنا،حضرتدر

فراهمســاختند. بلکــهزمینــهرابرایمتذکرســاختناو

نســبتآنبــاتذکرفطری بحــثاثباتخداوندو یــدایــنبرداشــتاز مؤ
یرنیزوجوددارد: روایــتز مواجهــهبــامخالف،در در

ِبَعْبــِداهَّلِل؟ع؟
َ
ُغــُهَعــْنأ

ُ
ْصــَرَيْبل َكاَنِزْنِديــٌقِبِ ــِم

َ
ك َ ِلــيِهَشــاُمْبــُنالْ

َ
 َقــال

ــَةَفَخَرَج
َّ
ك ــُهُهــَوِبَ

َ
ل

َ
ــاَفِقيــل ــْمُيَصاِدْفــُهِبَ

َ
ِديَنــِةِلُيَناِظــَرُهَفل َ ــٌمَفَخــَرَجِاَلالْ

ْ
 ِعل

ــُنَمــَع ْ
َ

ن ْنِديــُقَو َبَنــاالّزِ ِبَعْبــِداهَّلِل؟ع؟َفَقاَر
َ
ــُنَمــَعأ ْ

َ
ن ــَةَو

َّ
ْنِديــُقِإَلَمك  الّزِ


َ

َفَقــال َعْبــِداهَّلِل؟ع؟ ِب
َ
أ َكِتــَف َكِتَفــُه ــَواِفَفَضــَرَب الّطَ َعْبــِداهَّلِل؟ع؟ِف ِب

َ
 أ

ــاُكْنَيُتــَك َ
َ

ف
َ

ِلــِكَقــال َ ــيَعْبــُدالْ اْسِ
َ

ــَكَقــال ُبــوَعْبــِداهَّلِلَجْعَفــٌر؟ع؟َمــااْسُ
َ
ــُهأ

َ
 ل

ــَماِء ــوِكالّسَ
ُ
ِمــْنُمل

َ
ــُهَعْبــٌدأ

َ
ْنــَتل

َ
ــِذيأ

َّ
ِلــُكال َ ــِنالْ َ

َ
ف

َ
ُبــوَعْبــِداهَّلِلَقــال

َ
أ

َ
 َقــال
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ْرِض
َ ْ
ِهال

َ
ْمَعْبــُدِإل

َ
ــَماِءأ ِهالّسَ

َ
َعْبــُدِإل

َ
ِنَعــِناْبِنــَكأ ْخِبــْر

َ
أ ْرِضَو

َ ْ
ــوِكال

ُ
ْمِمــْنُمل

َ
 أ

ــِم
َ
ك َ ِهَشــاُمْبــُنالْ

َ
َصــْمَقــال ْ َمــاِشــْئَتتُ

ْ
ُبــوَعْبــِداهَّلِل؟ع؟ُقــل

َ
أ

َ
َتَفَقــال

َ
َفَســك

ُبــوَعْبــِداهَّلِل؟ع؟ِإَذاَفَرْغُت
َ
ُهأ

َ
ل

َ
ِلَفَقــال ــَحَقْو ْيــِهَفَقّبَ

َ
َعل

ُ
َمــاَتــُرّد

َ
ْنِديــِقأ ــُتِللّزِ

ْ
 ُقل

َيَدْيِه ْنِديــُقَفَقَعــَدَبــْنَ َتــاُهالّزِ
َ
ُبــوَعْبــِداهَّلِل؟ع؟أ

َ
ــاَفــَرَغأ ّمَ

َ
ِتَنــاَفل

ْ
ــَواِفَفأ  ِمــَنالّطَ

َنَعْم
َ

َقال
ً
َفْوقــا َو

ً
تا ْ ْرِضتَ

َ ْ
ِلــأ ّنَ

َ
ــُمأ

َ
َتْعل

َ
ْنِديــِقأ ِللّزِ

َ
َتِمُعــوَنِعْنــَدُهَفَقــال ــُنُمْ ْ

َ
ن َو

 ُظّنُ
َ
أ ّنِ

َ
أ

َّ
يِإال ْدِر

َ
أ

َ
ال

َ
ــاَقــال َتَ ْ اتَ يَكِبَ ــاُيْدِر َ

َ
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کــه خبــری از علــم  گفــت: در مصــر زندیقــی بــود  هشــام بــن حکــم 

۱. التوحید،ص2۹۳- 2۹۵.
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 امــام صــادق؟ع؟ بــه وی رســیده بــود به همیــن خاطر بــه مدینه آمد 

گفتــه شــد  کنــد ولــی او را ندیــد. بــه وی   تــا بــا ایشــان مناظــره 

کــه او در مکــه اســت. زندیــق بــه ســوی مکــه رفــت. مــا همــراه امام 

صــادق؟ع؟ در حــال طــواف بودیــم. او شــانه خــود را بــه شــانه 

گفــت: اســمت چیســت؟   امــام صــادق؟ع؟ زد. امــام صــادق؟ع؟ 

گفت ابو عبداهلل.  کنیه ات چیســت؟  گفت: عبدالملک. پرســید: 

کیســت؟ آیــا از  کــه تــو بنــده او هســتی  امــام پرســید: آن ملکــی 

که  پادشاهان آسمان است یا از پادشاهان زمین؟ و از فرزندت بگو 

کت شد.   آیا بنده خدای زمین اســت یا بنده خدای آســمان؟ وی ســا

 امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: بگــو دربــاره چــه مناظــره می کنــی؟ 

گفتــم پاســخش را نمی دهــی؟ گفــت بــه زندیــق   هشــام بن حکم 

کــرد. امــام صــادق؟ع؟ بــه وی گفــت: وقتــی    وی حــرف مــرا تقبیــح 

 از طــواف فــارغ شــدی پیــش مــا بیــا. وقتــی امام صــادق؟ع؟ طواف 

را بــه پایــان رســاند زندیــق نــزد وی آمــد و در مقابلــش نشســت و مــا 

 هــم دور او جمــع بودیــم. بــه زندیق فرمودنــد: آیا می دانــی که زمین 

 زیــر و رو دارد؟ گفــت: آری. پرســیدند: آیــا زیــر آن رفتــه ای؟ گفــت: 

گفــت؛  نــه. پرســیدند: چــه می دانــی زیــر آن چــه چیــزی اســت؟ 

نمی دانــم ولــی گمــان می کنــم زیر آن چیزی نباشــد امــام صادق؟ع؟ 

 فرمودنــد: آیــا بــه آســمان رفتــه ای؟ گفــت: نــه. پرســیدند: می دانی 

در آن چه هســت؟ گفت: نه. امام پرســیدند: آیا به مشرق و مغرب 

که ببینی پشــت آن ها چیســت؟ گفت: نه. امام فرمودند:  رفته ای 

شگفت از تو! نه به شرق و نه به غرب رفتی؛ نه زیر زمین و نه باالی 

 آســمان رفتی و از آنجا خبر داده نشــدی که پشــت آن ها را بشناســی 
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بــا ایــن حــال آنچه که در آن اســت منکر می شــوی؟ آیــا عاقل چیزی 

کســی  گفــت: جــز تــو  کــه نمی شناســد انــکار می کنــد؟ زندیــق   را 

بــا مــن چنیــن ســخن نگفتــه اســت. امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: 

بنابراین در این مورد در تردید هستی؟ شاید او باشد و شاید نباشد. 

 زندیــق گفــت: شــاید؟! امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: ای مرد! کســی 

که می داند حّجتی ندارد و برای جاهل علیه  کســی  که نمی داند به 

 عالــم حّجتــی نیســت. ای بــرادر مصری! حرف مــرا درک کن همانا 

مــا هرگــز در خــدا تردیــد نداریم. آیــا نمی نگــری که خورشــید، ماه، 

 شــب و روز در هم انــد ولــی بــه هــم مشــتبه نمی شــوند. می رونــد 

گزیــر هســتند، جــز جایگاه شــان جایــی بــرای آنهــا  و می آینــد و نا

گــر مــی توانســتند برونــد و بــر نگردنــد؛ چــرا برگشــته اند؟   نیســت، ا

نمی شــود؟  شــب  روز،  و  روز  شــب،  چــرا  نبودنــد  گزیــر  نا گــر  ا  و 

کــه آن دو تــا زمانــی که هســتند  ای بــرادر مصــری! ســوگند بــه خــدا 

گزیر ساخته است از آن دو استوار تر  گزیر هستند و آنکه آن دو را نا نا

و بزرگتر اســت. زندیق گفت: درســت گفتی. 

توجــهبــهایــنروایــت،روشمواجههبایــکمنکــرخداوندرابهمــاتعلیم

 میدهــد.حضــرتبــانشــاندادنعــدماحاطــهیعلمــیمخاطــبخــود

این جهلخودمیســازدتابهاو رامتذکربهنادانیو غربعالم،او برشــرقو

نمیکند نکتــهعقالنــیرامتذکرســازندکهعاقلآنچهرانمیشناســدانــکار

یکمطلببایدبرآنکاماًلاشــرافداشــتهباشــیم؛یعنیعاقل برایانکار و

اســت. عقلســلیمبهدور ایناز نمیکندو آنچــهراکــهاشــرافنداردانــکار

خداونــدبایــدبــهتمامهســتیاشــرافداشــت  بــرایــناســاس،بــرایانــکار
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تــوانتماممنکران توانآنزندیقبلکهدر ایــنچیزیاســتکهنــهتنهادر و
نیست. خدا

آیــاتقــرآننیــزمــوردنظــربــودهاســت؛چنانکــه چنیــنمواجهــهایدر
آیه۳۹ســورهیونــسمیفرماید: خدایتعالیدر

ِمه ﴾
ْ
ِعل ُطو� �بِ ِح�ی ُ ْم �ی

َ
ما ل و� �بِ

ُ �ب
ْل َكدنَّ َ ﴿�ب

بلکــه آنچــه را که به آن علم نداشــتند تکذیب کردند.

بــرمبنــایایــنآیــه،تکذیبخــداامــریعاقالنهنیســت؛چراکــهچنین
دانــشنیســت.عقــلبهایــنحقیقــتراهنمایی تکذیبــیبرمبنــایعلــمو
 میکنــدکــهانســانچیــزیراکــهنمیدانــدنفــینمیکندمگــراینکــهنبودن

آنبرایشروشــنشود.

بــرایــناســاس،امــام؟ع؟ابتــدامنکــررامتوّجــهنفیناپذیــریخــدای
قدمدومســعیدارندمخاطبخودرابــههمانخدایی در  تعالــیســاختهو
رابــهآنحقیقــتغیرقابــلنفیتوّجــهدهند. او کــهمیشناســدتذّکــردادهو
هیــچگاهاثبــاتمنطقی- جملــهحدیــثپیشرو از تمــاممتــوندینــیو در
مخاطبیــن و نشــده ارائــه تعالــی خــدای از تصــوری و ذهنــی و  فلســفی

تخیالتذهنیســوقنمیدهند. عالــمواقعبهتصــوراتو رااز

بهدانای آنچهاشــرافندارددســتکشــیدو انکار هنگامیکهعاقلاز
زمینــهیتبعّیت آنموضــوعرجــوعکــرد،بــهمعرفــتخــودمتذکرشــدهو  در

برابرخداوندبرایــشفراهممیآید. تســلیمشــدندر عقلو فطــرتو از او

کــهفــردملحــدنفــیمیکنــدهمــهیخدابــاوراننیــزنفــی خدایــیرا
 میکننــد.آنچــهملحــدنفــیمیکندخداییاســتکــهبایدمحســوسبوده
ببینیــم. را آن تــا آیــد  گرفتــار تصــوری  و ذهنــی اثباتهــای  در   و
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نــهخــداکــهمخلوقیاســتکهخود منظــریــکخدابــاور چنیــنخدایــیاز
واقعمخلوِقمخلوقخداست در تخیلشساختهاستو و تصور  انساندر
انســانیاســت تصور هیــچگاهنمیتــوانآنراخــدادانســت.خــداباالتراز  و
کــهیــکملحــدمادیگــرا لــذاخدایــیرا کــردننیســتو  قابــلتصــور  و
نفــیمیکنــدخدابــاوراننیزنفــیمیکنند،اّمــانفیخدایمــادیهیچگاه

بهمعنــاینفیخدایحقیقینیســت.

آنکــهجاهالنــهبــودنانــکار حدیــثمذکــور،حضــرت؟ع؟پــساز در
متذکرمیشــوندکهاساســًا شــدهو خــدایتعالــیرابهمخاطبخودیادآور
انتهــابــاآوردنمثالهایــی معرفــتخــداراهبــهجایــینمیبــرد،در بشــردر
رامتذکــربــهمعرفــتفطــری ســایرســتارگان،او خورشــیدو و روز شــبو از
بــهپذیرش میســازند.حضــرت؟ع؟نمیخواهنــدمخاطــبخــودرامجبور
یرامتوّجهمبانیفکرینادرســتشســازد  کننــد،بلکــهفقــطمیخواهنــدو
رانشــانشدهند.نپذیرفتنحقیقتیروشــن، او رفتار نامعقــولبودنفکرو و
برابرحقیقتیاســت اولیــنپایهیایمــان،تســلیمدر امــرینادرســتبــودهو

کهبرایانســانروشنمیشود.

روشــنشــدنحقیقــتهمچنــانبرموضــععنادخود کســانیکــهپساز
حقیقتدورترمیشــوند. مســیرحقو از باقیمیمانند،بهخودظلمکردهو
چندمیــنمواجهــهای  بــهعنــوانمثــالزندیقــیبــهنــامابــنابیالعوجــاءدر
کهباامام؟ع؟داشــتآنچنانحقیقتبرایشروشــنمیشــودکهبهگفتهی
زده پذیــرشحقیقتســرباز هــماز  خــودشگویــیخــدارامیدیــدهامــابــاز

الحادخــودباقیمیماند.۱  عنادو بــرکفــرو و

َسَيْظَهُر ُه
َ
ّن
َ
أ َظَنْنُت  َحّتَ ْدَفُعَها

َ
أ 

َ
ال ِت

َّ
ال َنْفِس ِف ِهَی ِت

َّ
ال ُقْدَرَتُه  َّ َعلَ ُد ُيَعّدِ 

َ
َزال َما  َو  .۱ 

َبْيَنُه)الکافی،ج۱،ص7۶( ِفيَماَبْيِنَو
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ایــنموضــعقابــلتوجــهاســتاینکــهانکار اساســیکــهدر  نکتــهمهــمو

معرفــتخداونــدرخمیدهــد یــاپذیــرشخــدایتعالــیهمیشــهپــساز  و

کســانی معرفــت. معنــانــداردمگــرپــساز یــاانــکار اساســًاپذیــرشو  و

پیام برابرانبیاءایســتادگیمیکنندکســانیهســتندکهابتداســخنو کهدر

مقابــلآنــانموضــعگرفتهانــد.چنیــنافرادی ســپسدر انبیــاءرافهمیــدهو

مخالفــت در دســتدهنــداز چــوننمیخواهنــدمنافــعدنیــویخــودرااز

فهــمپیام پساز شــناختانبیــاءو پــساز ایــنانــکار بــاانبیــاءدرمیآینــدو

آنهاست.

خــداهــمبرایــشمعنــانــدارد. گــرکســیخــدارانشــناختهباشــدانــکار  ا
یــاپذیرش و میکنــد؟آیــاانــکار آیــاانســانچیــزیراکــهنمیشناســدانــکار

چیــزیکهنمیشناســیمامکانپذیراســت؟هرگز.

یــاپذیــرش انــکار کــهنقــشمهمــیدر منافــعانسانهاســت  جایــگاهو
خــودمعرفــتنیســت،بلکــهفعل پذیــرشدر و  آنهــاایفــاءمیکنــد.انــکار
چــونچنیــناســتمیتــوان معرفــتاســتو عملــیمختارانــهپــساز  و
گــرکســیبــهخداونــدمتذکــرنشــدهباشــد داد.ا ثــوابقــرار  بــرآنعقــابو
بنابرایــنثــواب نــهمومــنو نداشــتهباشــدنــهکافــراســتو او معرفتــیاز  و

نیســت. اینجهتبرایاو عقابــیهماز و

ایــنحقیقــت  از کــی انبیــاءحا موقعیــتمخالفــان کوتــاهدر تأملــی
کســانیبودهانــدکهپذیرشســخنانبیاءموجب  اســتکهمنکرانمعمواًل
منافعشــانمیشــدهاســت.کســانیکــهمعمــواًل دســتدادنجایــگاهو از
برابرحقتســلیم دســتدهندزودتردر موقعیتیندارندکهآنرااز جایگاهو
جایگاهــینداشــتند بــردگانموقعیــتو آنرامیپذیرنــد.فقــراءو  شــدهو
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منافعآنهاباحقپذیریشــانتقابلی دســتدهندو برابرحقآنرااز کهدر
یعتربهپذیرشحقمایلمیشــدند. نداشــته،لذاســر

مذمــوماســت، کــهنفــیخــدایتعالــیامــرینابخردانــهو  همانگونــه

نیــزچنیــناســت.نفینکــردنخداوندهیــچگاهبهمعنایتشــبیه  تشــبیهاو

نیســت. تشــبیهنکردنــشنیــزبــهمعنــاینفــیاو بــهچیــزینیســتو  او

یــم خــدایتعالــیدار کــهاز  بــهعبــارتدیگــربــراســاسشــناختیفطــری

تشــبیه ســویتعطیلو بایــددائمــًامراقــبباشــیمکــهایــنمعرفــترابــهدو

ایــنشــناختمــارااز یم.مــاخــدایتعالــیرامیشناســیمو آلــودهنســاز

چونخدایتعالیشــبیهبههیــچمخلوقی میســازدو دور تعطیــلکــردناو

رابههیچچیــزینیزشــبیهنمیکنیم. نیســتاو

راشــبیه گرخدایتعالیراتعطیلنمیکنیمبهاینمعنینیســتکهاو ا
مخلوقاتنمیدانیمش گرشــبیههیچکداماز ا دیگرمخلوقاتبشناســیمو
مخلوقــات  در مــا معرفتــی روش نیســت.  او کــردن تعطیــل معنــای  بــه
ماخواســتهمیشــود گرادعایاثباتچیزیراداشــتیماز چنیــناســتکها
مانیزبراســاسشــباهتهاییکــهمیانمخلوقات کــهآنراتوصیفکنیمو
گــرادعــاکنیــمکــهمعلــمخــودرا اســتشــروعبــهتوصیــفمیکنیــم؛مثــاًلا
مامختصاتاینواقعهرامیپرســند؛مختصاتیکاماًلمخلوقی.  دیدیم،از
هم چهلباســیبــرتنداشــت؟آیااو مثــاًلمیپرســند:چــهزمانــی؟کجا؟او
پاســخبهاینســواالتآنچه ایــندســت.مانیــزدر ســواالتیاز  تــورادیــد؟و
اینتبیینما،ســوالکننده پــساز راکــهادعــاکــردهبودیمتبییــنمیکنیمو
همینمختصاتداشــتهاســتنسبت باتوّجهبهاطالعاتپیشــینیکهدر
گرکســیادعــایاعتقاد  بــهنفــییــاپذیرشخبــرماموضــعمیگیرد.امــاآیاا
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پرســید؟آیــااو او بــهخــدایتعالــیراداشــتمیتــوانچنیــنســواالتیاز
میــانمخلوقاتجاریاســت، ایــندســتراکهدر میتوانــدتوصیفاتــیاز

مــوردخدایتعالــیهمجاریکند؟هرگــز.هرگز.هرگز. در

اعتقــادبــهخــداوتعطیــلنکــردناوهیــچگاهبــهایــنمعنانیســتکــهباید
اوداشــتهباشــیموهمانگونــهکــهمخلوقــاتراتوصیــف توصیفــیمخلوقــیاز
رانیزتوصیفکنیم.توصیفخداوندباهمانواژگانیکهمخلوقات میکنیماو
باتشــبیهکردن راتوصیــفمیکنیــمتشــبیهکردنخداوندبــهمخلوقاتبودهو

خداوندبهمخلوقاتدرمعرفتخداوندبهانحرافگرفتارشــدهایم.

درافتادنبهیکیاز معصومین؟مهع؟نیزشــدیدًااز احادیــثرســیدهاز در
ســویتعطیــلیاتشــبیهنهیفرمودهاند: دو

ْيِن
َ

ّد َ ِرُجُهِمَنالْ ْ :َنَعْمتُ
َ

ُهَمْوُجوٌد؟َقال
َ
ِهِإّن

َّ
ِلـــل

َ
ْنُيَقال

َ
وُزأ ُبوَجْعَفٍر؟ع؟:َيُ

َ
أ

َ
ُسِئل

ْشــِبيِه۱ الّتَ َحّدِ ْبَطاِلَو ِ
ْ

ال َحّدِ

کــه آیــا جایــز هســتیم خــدا را موجــود  از امــام باقــر؟ع؟ ســؤال شــد 

بنامیم؟ حضرت؟ع؟ فرمودند: بله ]به شــرط اینکه[ او را از دو حّد 

ابطال و تشــبیه خارج بدانی.

ٍة. َماِئّيَ ٍةَو ّيَ ِبِإّنِ
َّ

ُءِإال ْ
َ

ُيْثَبُتالّش
َ

:َنَعْمال
َ

ٌة؟َقال َماِئّيَ ٌةَو ّيَ ُهِإّنِ
َ
:َفل

ُ
ــاِئل ُهالّسَ

َ
ل

َ
َقال

َحاَطــِة ِ
ْ

ال َفــِةَو ــَةِجَهــُةالّصِ ْيِفّيَ
َ
ك

ْ
ال ّنَ

َ
ِل

َ
:ال

َ
ــٌة؟َقــال َكْيِفّيَ ــُه

َ
:َفل

ُ
ــاِئل ــُهالّسَ

َ
ل

َ
 َقــال

َرُه
َ
ْنك

َ
َمْنَنَفاُهَفَقــْدأ ّنَ

َ
ْشــِبيِهِل الّتَ ْعِطيــِلَو وِجِمْنِجَهــِةالّتَ ــُر ُ

ْ
ِمــَنال

َ
ُبــّد

َ
ِكــْنال

َ
ل  َو

ْصُنوِعَن َ وِقَنالْ
ُ
ْخل َ ْثَبَتُهِبِصَفِةالْ

َ
ُهِبَغْيِرِهَفَقْدأ َ َمْنَشّهَ ُهَو

َ
ْبَطل

َ
أ َتُهَو ِبّيَ ُبو َدَفَعُر َو

َها
ُ
َيْســَتِحّق

َ
ًةال ُهَكْيِفّيَ

َ
ل ّنَ

َ
ِمْنِإْثَباِتأ

َ
ُبّد

َ
ِكْنال

َ
ل ــَةَو ِبّيَ ُبو وَنالّرُ

ُ
َيْســَتِحّق

َ
ِذيــَنال

َّ
ال

۱. المحاسن،ج۱،ص240.
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ُمَهاَغْيُرُه.۱
َ
َيْعل

َ
ال اَو اُطِبَ ُيَ

َ
ال ُيَشــاِرُكِفَياَو

َ
ال َغْيُرُهَو

ســائل گفــت: خــدا را انّیت و ماهیت باشــد؟ فرمــود: آری جز انّیت 

و ماهیــت چیــزی ثابــت نشــود. ســائل گفت: خــدا کیفیــت دارد؟ 

 فرمــود: نــه؛ زیــرا کیفیــت جهت صفت و احاطه اســت ولــی ناچار 

 او از جهــت تعطیــل و تشــبیه خــارج اســت؛ زیــرا کســی کــه نفی اش 

کــرده و ابطالــش نموده اســت   کنــد منکــرش گشــته و ربوبیتــش را رد 

بــه چیــز دیگــری ماننــد ســازد صفــت مخلــوق  را  او  کــه  و هــر 

کــرده  کــه ســزاوار ربوبیــت نیســت برایــش ثابــت  ساخته شــده ای را 

اســت، ولی باید کیفیتی را که دیگری ســزاوار آن نیســت و شــریکش 

 نباشــد و بــر خــدا احاطــه نکنــد و جــز او کســی ندانــد برایــش ثابت 

و اعتراف نمود.

امامصادق؟ع؟چنیــننقلمیکند: روایــتدیگری،هشــاماز در

َباَعْبِداهَّلِل؟ع؟
َ
َتأ

َ
ِذيأ

َّ
ْنِديِقال :ِمْنُســَؤاِلالّزِ

َ
ُهَقال

َ
ّن
َ
ِمأ

َ
ك َ ِوَيَعْنِهَشــاِمْبِنالْ ُر

َفاِعيِل
َ ْ
ُبــوَعْبــِداهَّلِل؟ع؟ُوُجــوُدال

َ
أ

َ
ِ؟َفَقــال

َ
َعــال

ْ
َصاِنــِعال

َ
َعــل

ُ
ِليــل

َ
َمــاالّد

َ
ْنَقــال

َ
 أ

ٍد ــَكِإَذاَنَظــْرَتِإَلِبَناٍءُمَشــّيَ
َ
ّن
َ
ىأ َتــَر

َ
ال

َ
َصاِنَعَهــاَصَنَعَهــاأ ّنَ

َ
أ

َ
ــْتَعــل

َّ
ــِتَدل

َّ
 ال

اُهَو؟ َ فَ
َ

ُتَشــاِهْدُه؟َقال ْ
َ

ل َو َباِنَ
ْ
َتَرال ْ

َ
ِإْنُكْنَتل َو

ً
ُهَباِنيا

َ
ل ّنَ

َ
َعِلْمــَتأ ٍ

َمْبــِيّ

ِقيَقِة ٌءِبَ ــُهَشْ
َ
ّن
َ
أ ٌءِإَلِإْثَباِتــِهَو ِلَشْ ْشــَياِءاْرِجــْعِبَقــْو

َ ْ
ِفال

َ
ــل ٌءِبِ ُهــَوَشْ

َ
َقــال

 َواّسِ َ ُيــْدَرُكِبالْ
َ

ال َو ــّسُ ُيَ
َ

ال َو ــّسُ ُيَ
َ

ال ُصــوَرٌةَو
َ

ال ِجْســٌمَو
َ

ــُهال
َ
ّن
َ
ِةَغْيــَرأ ــْيِئّيَ

َ
الّش


ُ

ــاِئل الّسَ
َ

َماُن...َقال ُرُهالّزَ ُيَغّيِ
َ

ال ُهوُرَو
ُ

َتْنُقُصــُهالّد
َ

ال ْوَهــاُمَو
َ ْ
ُتْدِرُكــُهال

َ
ْمــِسال َ الْ

ُه ْثَبّتُ
َ
أ ِكــّيِ

َ
ل ْحُدْدُهَو

َ
أ ْ

َ
ُبوَعْبــِداهَّلِل؟ع؟ل

َ
أ

َ
ُوُجــوَدُهَقال ْثَبّتَ

َ
أ

ْ
ْنــَتَقــْدَحَدْدَتــُهِإذ

َ
 َفأ

۱. الکافی،ج۱،ص۸۵-۸4.
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ة۱
َ
َمْنِزل ْفِ

الّنَ ْثَباِتَو ِ
ْ

ال ــْنَبْنَ
ُ
َيك ْ

َ
ل

ْ
ِإذ

کــه نــزد  گویــد از جملــه ســواالت فــرد زندیقــی    هشــام ابــن حکــم 

کــه پرســید چــه دلیلــی بــر آفریننده   امــام صــادق؟ع؟ بــود؛ ایــن بــود 

کارهایــی  عالــم وجــود دارد؟ امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد:  افعــال و 

که عمل را انجام دادهـ ـ  می کند.  لت بر صانع آنـ _ همو  که دال است 

مگر وقتی به ســاختمان اســتوار مرتفعی می نگری ابتدا به ســازنده 

آنـ  هر چند او را ندیده  باشــیـ   پی نمی بری؟ پرســید: او چیســت؟

کالم ســابق   فرمــود: او چیــزی اســت بــر خــالف دیگــر اشــیاء؛ بــه 

کــه خــودش موجــب اثبــات  خــود بــاز می گــردم؛ او چیــزی اســت 

بــدون  اســت؛  وجــود  حقیقــت  بــه  چیــزی  او  اســت.   خــودش 

 آنکــه جســم داشــته باشــد یــا صورتــی داشــته باشــد یــا حــس شــود 

و ملموس باشد. نه با حواس پنجگانه درک می شود و نه با اوهام؛ 

گذشــت زمــان نــه از او می کاهــد و نــه تغییــرش می دهــد. ... ســؤال 

کننــده گفــت: تــو خود او را محدود ســاختی وقتــی وجود او را ثابت 

 نمــودی. فرمــود: محــدودش نســاختم، بلکــه او را اثبــات نمــودم؛ 

زیــرا غیــر از اثبات و نفی چیز ســومی وجود ندارد.

مواجهــهبــامخاطــبایــن چنانکــهمیبینیــمروشحّجــتالهــیدر
رابهصانعمتعالیکهمیشناســد طریقتذکربهمصنوعات،او  اســتکهاز
همــانابتــداصانــعبــودنخداونــدفــرض ایــنروش،از کنــد.در متوّجــه
انتهای میگیرد،نهاینکــهدر همینشــناختمــوردتذکرقــرار مســلمبــودهو
راخــدابنامــد.شــیوهی تالشــیذهنــی،مخاطــببــهتصــوریبرســدکــهاو

۱. اإلحتجاج علی أهل اللجاج،ج2،ص۳۳2-۳۳۱.
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مواجهــهبــامخاطــبکامــاًلبــرمعرفــتفطــریمطابــقاســت؛ امــام؟ع؟در
فقــطبایــدمتذکــر خــودداردو  بدیــنمعنــاهــرانســانیمعرفــتخــدارادر
یاپیامبــرانمارابــهاینمعرفــِتمغفول گــرمعرفــتفطــرینبــودو آنشــود.ا
تذکــرنمیدادنــد،هیچگاههیچفــردیتنهابانگاهکردنبهپدیدههایعالم
داشــتفردبــادیــدنمصنوعات  بــهخــدانمیرســید،لــذانمیتــوانانتظار

یابد. بدونتذکــر،معرفتخدارادر بــهتنهایــیو

مخلوقــاتپیرامونمابراســاسآموختههایپیشــینمــاتبیین اشــیاءو
دیــدنمصنوعــات،معرفتــی گــرمــاقبــلاز تفســیرمیشــوند.بنابرایــنا  و
ذهنــی اســتداللهای بــا بخواهیــم  و باشــیم نداشــته تعالــی خــدای   از
نیــز را تعالــی خــدای کنیــم، اســتدالل خــدا بــر تصــورات  و تخیــالت   و
کنون یژگیهاییکهتا براساسهمانو همانمجموعهیمخلوقیخودو  در
اطــرافخــودحسکردهایمتفســیرخواهیمکرد.همچنانکــهوقتیملکه در
ابتدایورودبهشیشــههایی در ســبأواردقصرحضرتســلیمان؟ع؟شــدو
آنجاکهتاآنموقــعچنین از بــررویآبیــامســیریشیشــهایبرخوردکــردو
کــرد  چیــزیندیــدهبــودبــراســاسپیشفرضهــایذهنــیخــودشفکــر
بــرآنشــدتــالباسهایــشراجمــعکندتــاخیس بــانهــرآبــیمواجــهشــدهو

اینزمینــهمیفرماید: نشــود.قرآندر

ها  �یْ
سا�تَ َع�نْ  �تْ  �نَ

َ َك�ش َو  هتً  َّ حب
ُ
ل ُه  �تْ َحِ��بَ ُه  �تْ

أَ
َر� ا  ّمَ

َ
ل �نَ ْرَ�  �لّصَ ِلیی  �ْد�نُ َها 

َ
ل َل  �ی  ﴿�ت

َر ﴾ و�ر�ی ٌد ِم�نْ �تَ ُه َ�ْرٌ� ُمَمّرَ
�نَّ اَل �إِ �ت

به او گفته شــد: »وارد ســاحِت کاخ شو.« و چون آن را دید، برکه اى 

پنداشــت و ســاق هایش را نمایان کرد. گفــت: »این کاخی مفروش 

از آبگینه است.« 
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داشــته آن بــر ســعی نیــز بــوده مواجــه امــام؟ع؟ بــا کــه  پرسشــگری
اماممیپرســد: لــذااز  کــهفهــمخــدایتعالــیرابــهصورتــیذهنــیدرآوردو
هرگونهتصویرســازی رااز حضرتبرایاینکهاو چیســت؟(و »ماهو؟«)او

ســازند،میفرمایند: موردخــدایتعالیدور در

» یشبلفاالشــياء« )یعنی چیزی اســت غیر از تمام چیزها( 

ایــنســخنحضــرتنشــانمیدهدکــهاثبــاتذهنیخداونــد،اثبات
حواس برخالفســایراشــیائیاســتکــهدر خــدانخواهــدبــود؛چــراکــهاو

وهممیآیند. پنچگانــهو

تصــوری،  معنــایواقعــیواژهی»اثبــات«نــهبــهثابــتدانســتنامــور
معتقــدبــودنبــهچیــزیاســت.ایــنواژه  بلکــهبــهمعنــایقائــلبــودنو
بــوط دارد.بدیــنترتیــب،نفــییــااثبــات،مر قــرار انــکار تقابــلبــارّدو  در
دارد. ســویانســانمختــار ذهنــینبــوده،بلکــهداللــتبــرفعلیاز بــهامــور
اعتقاد نفــیو از نآوردناو بــرایــناســاس،اثباتکــردنخــدا،یعنــیبیــرو
»اثبات« اســتو مقابلانــکار  داشــتنبــهاوســت.نتیجــهاینکــهاثبــاتدر
اصطالحــات کــهدر »اثبــات«یاســت روایــات،غیــراز رفتــهدر کار بــه

همیناصطالحنیزرواجیافتهاســت. مــیرودو منطقــی-فلســفیبهکار

منظــور ِإْثَباِتــِه« ِإَل ٌء َشْ ِل ِبَقــْو »اْرِجــْع عبــارت  در اســاس، ایــن بــر
حضرت؟ع؟آناســتکهمخاطبشباقائلبودنبهشــیئیتخدایتعالی
کنــد.ایــنپذیرفتــن،یــاهمــاناثبات، -جــلجاللــه-اقــرار  بــهپذیــرشاو

نشــود. کیانســان،تصور ادرا بایدبهگونهایباشــدکهخداتوســطابزار

ُهــوُر
ُ

َتْنُقُصــُهالّد
َ

»ال ِة«و ــْيِئّيَ
َ

ِقيَقــِةالّش ٌءِبَ ــُهَشْ
َ
ّن
َ
أ  عبارتــیهمچــون»َو

ســایر کالمحضــرت،بــرعــدممشــابهتبیــنخــداو َمــاُن«در ــُرُهالّزَ ُيَغّيِ
َ

ال َو
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اشیاءداللتدارد.

بــارهیمعنایواقعــی»اثبات«گفتیــم،حضرت؟ع؟ بــراســاسآنچهدر
 َهَتــْنِ ِ

ْ
ِمــَنال

ً
ْشــَياِءَخاِرجــا

َ ْ
ِنَصاِنــِعال َكــْو ِمــْنِإْثَبــاِت

َ
ُبــّد

َ
ال عبــارت»َو در

مخاطــبخودمیخواهدکهنفیخودشنســبتبهخدای «از ُموَمَتــْنِ ذْ َ الْ
حــّد دو بــهپذیــرشخداونــدتعالــیخــارجاز تعالــیرابــهکنــارینهــادهو
تعطیــل،اقــدامکنــد؛یعنــیخدایــیرابپذیــردکــهشــبیه  مذمــومتشــبیهو

بهمعرفتفطریمیشناســد. قبــلو رااز او هیــچچیزینیســتو

 ابطــالبــدانمعنــیاســتکهچیــزیراکهموجوداســتمعــدومبدانیم
یم.پرمســلماســتکهچنینکاریناپسند واقعیتموجودراباطلشــمار و
قبــولکــردنخــدا مــوردتأییــدهیــچخردمنــدینیســت.پذیــرشو  بــودهو
چنیــننیســت کــههمــاناثبــاتاوســتبــامعرفــتصــورتمیگیــردو  
پیشخودخــداراثابتکنیــم.اثبات، کــهبــااتکاءبــرقوایخــودبتوانیــماز

ابطال،نفیواقعیتموجوداســت. پذیــرشواقعیتموجــودو

متذکــرســاختنمخاطــببــهخــدا،نوبــتبــهاثبــاتمیرســد.  پــساز
ایــنصــورتآنرااثبــات ایــنمرحلــه،فــردیــاخــدارامیپذیــردکــهدر در
اینصورتآنرانپذیرفتهاســت. نفیمیکندکــهدر یــاآنراابطــالو  کــردهو
منکر گــروهُمثِبــتو پیشــینبــرایپیدایشدو وجــودمعرفــت،شــرطالزمو
اســتداللهایذهنــی کــهمعرفــتخــداپــساز اینگونــهنیســت  اســتو
فلســفیمطــرحاســت،پدیــدآمــده اندیشــههایمنطقــیو توهمــیکــهدر و

باشد.

را قبــلاو کــهاز کــهبــاتذکــراتانبیــاءمتوجــهخدایــیشــده کســی
میشــناخته،بــادیدنمصنوعاتبهســویاثبــاتخداوندقدمبرمیدارد؛
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نمیتواننــدبــهخــداوابســته دارنــدو چــراکــهمصنوعــاتبــهخــدااضطــرار
مــوردمصنوعات نباشــند.ضمــناینکــهصنعخداهموارهباخداســت.در
او ساختهشــدهجدانمود،امامصنوعاتالهیاز بشــرمیتوانســازندهرااز
بدونخداوجــودنخواهندداشــت؛چراکهاساســًاصنعخدا جــدانبــودهو
ِمْن

ٌ
ــْنُبّد

ُ
ْمَيك

َ
ماننــدصنــعانســاننیســت؛چنانکــهحضــرتفرمودنــد:»َفل

ــْمَمْصُنوُعوَن« ُ ّنَ
َ
ْيِهأ

َ
ْمِإل ِمْنُ ااِلْضِطَراِر ْصُنوِعــَنَو َ اِنــِعِلُوُجوِدالْ ِإْثَبــاِتالّصَ

بقاءبهخداوابســتهبوده، همدر پیدایشو مصنوعــاتخداوند،همدر
مباینت جــدانمیشــوندبــاصانــعخــودمغایــرتو او عیــناینکــهاز امــادر

ُهْم«.
َ
ْيــَسِمْثل

َ
ل َصاِنَعُهْمَغْيُرُهْمَو ّنَ

َ
أ ادامهفرمودهانــد:»َو لــذادر دارنــدو

ســر بــه خــود ذهنــی فضــای  در همچنــان پرسشــگر کــه آنجایــی  از
قائــلمیشــود میبــرد،توضیحــاتامــامرابــههمــانفضــایذهنــیبــردهو
جواب امــامدر هرگونــهاثباتــیبــهمنزلــهیمحــدودکــردنخداونداســتو
 ــْفِ الّنَ  َو ْثَبــاِت ِ

ْ
ال  َبــْنَ ــْن

ُ
َيك  ْ

َ
ل  ِإذْ ــُه ْثَبّتُ

َ
أ  ِكــّيِ

َ
ل  َو ْحــُدْدُه

َ
أ  ْ »لَ میفرماینــد:

ــة«یعنــیبــاایــناثباتبــرایخــدامحدودیتیایجــادنکــردهام.بااین
َ
 َمْنِزل

اثباتایجاد از بــارهمییابدکهمنظــور کیدیدو بیــانحضــرتایــننکتهتا
چنین یــکمعرفــتنیســت،بلکــهپذیــرشهمــانمعرفــتموجوداســتو
اثباتــیموجــبمحدودیتنمیشــود.اثباتیکهموجبمحدودیتاســت

اثباتیذهنیاســت.

کیــدیبــرهمیــننکتــهاســت.اینکــهامــام؟ع؟ بعــدیحدیــثتا فــراز
ة«نشــانمیدهدکــهمنظور

َ
َمْنِزل ــْفِ الّنَ ْثَبــاِتَو ِ

ْ
ال ــْنَبــْنَ

ُ
َيك ْ

َ
میفرماینــد:»ل

نــهســاختنچیــزیذهنــی. اثبــات،پذیــرشمعرفــتموجــوداســتو  از
ذهنیثابتمیشــد،حالتسومی گرخداوندبواســطهیاثباتمنطقیو ا
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نــهقابــلنفی. ذهنــیوجــودداشــتکــهنــهقابــلاثبــاتبودو  شــاملتصــور
یانمنطقی-فلســفیبود،حضرت جر گراثباتبهمعنایصورتذهنیو ا

ة«رابیــاننمیفرمودند.
َ
َمْنِزل ــْفِ الّنَ ْثَباِتَو ِ

ْ
ال ــْنَبْنَ

ُ
َيك ْ

َ
عبــارت»ل

میتــوان حقیقــت،فضــایذهــنانســانفضــایخالقیــتاســتو  در
آنفضــاهــرچیــزیرابــاچیــزدیگــرجایگزیــنســاخت.ممکــناســت در
عالمذهنبــهآنوجوددهیــم.بهذهن شــیئیوجــودنداشــتهباشــد،امــادر
گــربخواهیم لذاا رامحدودمیســازدو  آوردنخــدابــرایاثبــاتکردنش،او
موهــوم بــدونمحدودیــتخــدارااثبــاتنماییــمبایــدبــهاصــل»معقــولو
آنمیشــود پایبندیبهایناصلمانعاز نشــدنخداونــد«پایبنــدبمانیــمو

بهاثباتذهنیخداوندباشــیم. کهقــادر

اثبــاتخداونــد بــهنظــرمیرســدشــخصپرسشــگرنیــزمنظــورشاز
چنین یرااز تصــوریبودهوحضرت؟ع؟برآناســتکــهو اثباتــیذهنــیو
رابهعالــمواقعیتذکــردهد؛عالمــیکهاثبات او  فضایــیخــارجســاختهو
مــوردمعرفتهــایموجــود  انســاندر ســوی از کاری بــهعنــوان نفــی  یــا

میشود. محسوب

5ـتوصیفخداوندممنوع!

چنیناســتکهانســانهامیتوانندآنچهراکهشــناختهاندتوصیف معمواًل
ایــنتوصیــف، آنارائــهدهنــد.در واژههــا،توصیفــیاز بــاالفــاظو  کــردهو
محدودهای  هــرلفظــیبــرحقیقتــیکهشــناختهشــدهاســتداللــتکــردهو
خــود مدلــول واژهای هــر میدهــد. اختصــاص خــود بــه را مخلوقــات   از
مورداشــیاء تعاملدر بابگفتگوو مدلــولواژهیدیگــرمتمایزســاختهو رااز

گشودهمیشود.
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 اینــکســوالایــناســتکــهآیــاخــدایتعالیراهــمبــهعنــوانمعروفی
همینواژههایــیراکهدربارهی کــهشــناختهایممیتوانیــمتوصیفکــردهو

یم؟ بر هــمبهکار مورداو یمدر میبر مخلوقــاتبــهکار

گانیکــهمخلوقاتراباآنها همینواژ گانیغیــراز آنجایــیکــهماواژ از
بــرتوصیف یــم،بنابراینهیــچگاهقادر دســترسندار توصیــفمیکنیــمدر
خــدایتعالــینخواهیــمبــود.عــالوهبــراینکههــرتوصیفــیبااحاطــههمراه
اســت؛تامابرچیزیتســلطنداشــتهباشــیمنمیتوانیمآنرامدلولواژهای
کــهخــدایتعالــی آنجایــی میــانواژههــایمتعــددبدانیــم.از خــاصاز
تســمیه احاطــهمخلــوقخــوددرنمیآیــدبنابرایــنتوصیــفو  هیــچگاهدر

ســویمخلوقنیزهیــچگاهامکانپذیــرنخواهدبود. از او

دیگــرچیزهــای کتــاب،یــکحیــوانو ل،یــک
ُ
گ مــامیتوانیــمیــک

یژگیهایــی و  و یبایــی ز لطافــت، وزن، انــدازه، رنــگ، بــه را  مخلوقــی
میتوانیم یمو اشــرافدار یرابرآنهااحاطهو ایندســتتوصیفکنیم؛ز از
بودن،برگســفیدیاکاهیداشــتن یژگیهایینظیرقطور مثاًلبریککتابو
نظیــراینهــاتوصیــفکنیــم،امــاآیــامیتوانیــمبــههمیــننحــوتوصیفــی و
خــدایتعالــیداشــتهباشــیم؟آیــامیتوانیــمرنــگ،انــدازه،وزن،  هــماز
داشــته او توصیفیاز بــردهو مــوردخداونــدهــمبهکار دیگــرکیفیــاترادر و
بنابرایــننبایــدهیچگاه  باشــیم؟مطمئنــًاچنیــنامــریامکانپذیــرنبــودهو
تذکــربــهایــن بــهتوصیــفخداونــدقــدمبرداشــت.برخــیمتــوندینــیدر

حقیقترابــهبهرهمندیمینشــینیم:
۱ ﴾ و�ن ِص�نُ َ ا �ی

عالی  َعّمَ ُه َو �تَ �ا�نَ ﴿ُس�بْ

۱.سورۀانعام،آیۀ۱00.



66Sوسطه طع م�ت �نی م�ت ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در ݡک�ت وح�ی ه های �ت مورن
آ
ه � گاهی �ب  �ن

او منزه و برتر اســت از آنچــه وصف می کنند.
۱﴾ و�ن ِص�نُ َ ا �ی

ِه َعّمَ
َ
�ا�نَ �لّل ﴿ ُس�بْ

منزه اســت خدا از آنچــه وصف می کنند. 
2﴾ و�نَ ِص�نُ َ ا �ی

هتِ َعّمَ ِعرنَّ
ْ
ِ �ل

َك َر�بّ ِ
�ا�نَ َر�بّ ﴿ُس�بْ

 منــزه اســت پــروردگار تــو، صاحــب عــزت و بزرگــی از آنچــه وصــف 

کنند.  می 

 ۳﴾ و�ن ِص�نُ َ ا �ی
َعْر�شِ َعّمَ

ْ
ِ �ل

ْر�نِ َر�بّ
�أَ

ْ
ماو��تِ َو �ل ِ �لّ�َ

�ا�نَ َر�بّ ﴿ُس�بْ
منــزه اســت پــروردگار آســمان ها و زمیــن، صاحــب عــرش، از آنچــه 

وصف می کنند.

اهَّلَل ّنَ
َ
ِبأ

َ
َســِنُمــوَسْبــُنَجْعَفــٍر؟ع؟ِإَلأ َ ُبــوالْ

َ
َكَتــَبأ :

َ
ــِدْبــِنَحِكــٍمَقــال ّمَ  ُمَ

ــاَوَصــَفِبــِهَنْفَســُه ــَغُكْنــُهِصَفِتــِهَفِصُفــوُهِبَ
َ
ْنُيْبل

َ
ْعَظــُمِمــْنأ

َ
أ َو

ُّ
َجــل

َ
أ َو

َ
ْعــل

َ
 أ

اِسَوىَذِلَك.4 واَعّمَ
ُ
ُكّف  َو

 محمــد ابــن حکیــم گویــد: موســی بــن جعفــر؟ع؟ بــه پدرم نوشــت: 

کــه حقیقــت توصیفــش  تــر و بزرگتــر از ایــن اســت  ال تــر و وا خــدا باال

 درک شــود. پــس او را بــه آنچــه خــود توصیــف نمــوده بشناســید 

و از غیر آن باز ایســتید. 

اِعُتون۵ اَيْنَعُتُهالّنَ َتَعــاَلَعّمَ َواِصُفوَنَو
ْ
اَوَصَفُهال َعّمَ

َّ
َجــل

۱.سورۀمومنون،آیۀ۹۱.
2.سورۀصافات،آیۀ۱۸0.

۳.سورۀزخرف،آیۀ۸2.
4. الکافی،ج۱،ص۱02.

۵. الکافی،ج۱،ص۱۳۸.
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فراتــر از آن اســت که وصف کننــدگان او را توصیف کنند.

َدِفيه۱ َ لْ
َ
َمــْنَوَصَفُهَفَقْدأ

 به الحاد در او می رســد.
ً
هرکــه او را توصیــف کند یقیقا

گــرخــدایتعالــیخــودشنامهایــیرابــرایخــودش بــرایــناســاس،ا
رابــهآناســمهابخوانیــمهیــچگاهنمیتوانســتیم  وضــعنفرمــودهبــودکــهاو

رابخوانیم: او

ا.2 اًءِلَغْيِرِهَيْدُعوُهِبَ ْسَ
َ
ُهاْخَتاَرِلَنْفِســِهأ ِكّنَ

َ
ل َيَنْفَســُهَو ْنُيَســّمِ

َ
َتاُجأ ْيَسَيْ

َ
َفل

خداونــد نیــازی نــدارد کــه بــر خود نــام نهد، بلکــه نام هایــی را برای 

خــود برگزیــد تا دیگران او را به ایــن نام ها بخوانند.

َدُهــْم َتَعّبَ  َو َقُهــْم
َ
َخل ِإْذ ــَق

ْ
ل َ الْ َدَعــا ــاٍء ْسَ

َ
ِبأ َتَعــاَل  َو َتَبــاَرَك َنْفَســُه  َوَصــَف


ً
َناِطقــا

ً
َقاِئــا

ً
َقــاِدرا

ً
َبِصيــرا

ً
يعــا یَنْفَســُهَسِ ــاَفَســّمَ ْنَيْدُعــوُهِبَ

َ
ُهــْمِإَلأ

َ
اْبَتل  َو

اء.۳ ْسَ
َ ْ
ْشــَبَهَهِذِهال

َ
َماأ َو

ً
َعِليما

ً
َحِكيما

ً
يزا َعِز

ً
ّيا َقِو

ً
َخِبيرا

ً
ِطيفا

َ
ل
ً
َباِطنــا

ً
َظاِهــرا

خداونــد تبــارک و تعالــی خــودش را با نام هایــی نامید تــا هنگامی 

کــه مخلوقــات را آفریــد و آن هــا را بــه بندگــی خوانــد و مبتالیشــان 

ســاخت، او را بــا آن نام هــا بخواننــد. پس خــودش را ســمیع، بصیر، 

قــادر، قائــم، ناطــق، ظاهــر، باطــن، لطیــف، خبیــر، قــوی، عزیــز، 

حکیــم، علیم و شــبیه این ها نامید.  

َدُهــْم َتَعّبَ  َو َقُهــْم
َ
َخل ِإْذ ــَق

ْ
ل َ الْ َدَعــا ــاٍء ْسَ

َ
ِبأ َتَعــاَل  َو َتَبــاَرَك َنْفَســُه  َوَصــَف

۱. تحف العقول،النص،ص۶۳.
2. الکافی،ج۱،ص۱۱۳.
۳. الکافی،ج۱،ص۱20.
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ا.۱  ْنَيْدُعوُهِبَ
َ
ُهــْمِإَلأ

َ
اْبَتل َو

 خداونــد تبــارک و تعالــی خــود را بــا اســم هایی توصیــف فرمــود 

 کــه خلــق را هنــگام آفرینــش و تعبــد و آزمایش شــان خوانــد تــا او را 

به آن اســماء بخوانند.

بنابرایــنخــداراهمانگونــهتوصیفمیکنیــمکهخودشوصففرموده
بــهنامهایــیمیخوانیمشکهخودشبرخودنهادهاســت: و

اَوَصَفِبِهَنْفَســه.2 يِبَ ِ
َ
ِصُفِإل

َ
أ

پــروردگارم را بــه آنچه خود وصف نمــوده، توصیف می کنم.

اَنْفَســه.۳  اَءِصَفاٌتَوَصَفِبَ ْسَ
َ ْ
ال ِإّنَ

اســم ها، صفاتی هســتند که خداوند خود را به آن ها نامیده است.

ِبَذاَكَوَصَفَنْفَســُه.4  ِقِهَو
ْ
اِتَباِئٌنِمْنَخل

َ
الّذ ُهَوَواِحٌدَواِحِدّيُ

او یگانه ای اســت که ذاتش بی همتاســت، متباین با خلقش است 

و اینچنیــن خــودش را توصیف فرموده.

ة.5  ُدوِدّيَ َوَصَفَنْفَسُهِبَغْيِرَمْ

خــودش را به غیر محدودّیــت توصیف فرموده.

 وقتــیخــدایتعالــیرابــاالفاظــیکــهخــودوضــعفرمــوده،میخوانیم،

۱. الکافی،ج۱،ص۱20.
2. التوحید،ص۸0.

۳. الکافی،ج۱،ص۸۸.
4. الکافی،ج۱،ص۱27.

۵. التوحید،ص۵۸.
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مــورد گــرچــهممکــناســتایــنالفــاظدر کــها بایــدتوجــهداشــتهباشــیم
معنــایایــنواژههــاکامــاًلبــاهم رود،امــامصــداقو مخلوقــاتنیــزبــهکار
گــرمیگوییــمخداوند کدارند.ا لفــظبــاهــماشــترا تنهــادر متبایــنبــودهو
مثــاًلفــالنانســانهــمخالــقاســتبــهایــنمعنــانیســت  خالــقاســتو
نیــزیکســانباشــد.خــدایتعالــیبــدونهیچ کــهنحــوهیخالقیــتهــردو
نمــادهی ینــد،اّمــاانســانهیــچگاهنمیتوانــدبــدو مــادهیاولیــهایمیآفر
مخلوقات میانخداوندو یند.دیگرواژههایمشــترکدر اولیــهچیزیبیافر
نظــرمعنایــیکامــاًلباهــممتفــاوتبوده اســت؛یعنــیاز همیــنقــرار  هــماز

کدارند: لفظباهماشــترا تنهــادر و

َعاِلِ
ْ
وَقاْســُمال

ُ
ْخل َ الْ اِلــَقَو َ ــَعالْ َفَقْدَجَ

ً
َشــْيئا

ُ
َهل َيْ

َ
ــُهال

َ
ّن
َ
ِل

ً
ــَياهَّلُلَعاِلــا ــاُسِّ َ

َ
 ِإّن

ــْمِع َعَناااِلْســُمِبالّسَ ...َفَقْدَجَ
ً
يعا َناَسِ ّبُ ــَيَر ُسِّ ْيَتَو

َ
َمــاَرأ

َ
ْعــَنَعــل َ ــَفالْ

َ
اْخَتل  َو

ْعَن.۱ َ َفالْ
َ
اْخَتل َعَناااِلْســُمَو َبَصُر...َفَقْدَجَ

ْ
َذاال

َ
َهك ْعَنَو َ ــَفالْ

َ
اْخَتل َو

کــه جهل  خداونــد تعالــی عالــم نامیــده شــده فقــط از ایــن جهــت 

ندارد. خالق و مخلوق در اســم عالم با هم جمع شــده اند در حالی 

کــه چنان کــه دیدی از نظر معنا با هم اختالف دارند و پروردگارمان 

ک دارد   ســمیع نامیده شــده ....تنها در اســم ســمع با مخلوق اشــترا

و در معنــا متفــاوت هســتند و نیــز در مــورد بینایی ... فقط در اســم 

ک دارند و در معنا متفاوت هســتند. با هم اشــترا

ــا ُكّنَ ِإْن ــاِءَو ْسَ
َ ْ
يــُعال ــَذاَجِ

َ
َهك :َو

َ
ْعــَن.َقــال َ ــَفالْ

َ
اْخَتل َعَنــاااِلْســُمَو  َفَقــْدَجَ

َها.2 
َّ
ُكل َها ُنَسّمِ ْ

َ
ل

۱. الکافی،ج۱،ص۱2۱.
2. اإلحتجاج علی أهل اللجاج،ج2،ص۳۹۸.
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 فقــط در اســم جمــع نمــوده و در معنــا متفــاوت هســتند. فرمــود: 

گر چنین نبود ما هرگز آن ها را نمی نامیدیم. و نیز در همه ی اسم ها و ا

اســمهایالهــیتوصیفــی باشــداز گــرقــرار بــراســاسآنچــهگفتــهشــدا

یمبایــد نشــو گرفتــار  داشــتهباشــیمبــرایاینکــهبــهتشــبیهبــامخلوقــات

مــوردعلــمخــدابگوییــمجاهــل مثــاًلدر یــهلــببــهســخنگشــودهو بــهتنز

دیگراســمای همچنیندر موردقدرتشبگوییمعاجزنیســتو نیســت.در

اشــارهبــهاینحقیقــتمیفرمایند: الهــی.برخیمتوندینیدر

ــُب
َ
ُيْغل

َ
ــِذيال

َّ
َقاِهــُرال

ْ
ال َيْعِجــُزَو

َ
ــِذيال

َّ
َقــاِدُرال

ْ
ال ــوُتَو َيُ ــِذيال

َّ
ــُيال َ

ْ
ــُهال

َ
ّن
َ
 أ

اِبُت
َ
الّث َيْفــَنَو

َ
ِذيال

َّ
َبــاِقال

ْ
ال َيِبيُدَو

َ
ــِذيال

َّ
ال اِئُ

َ
الــّد َو

ُ
َيْعَجــل

َ
ــِذيال

َّ
ِلــُمال َ الْ َو

ــِذي
َّ
-ال َعــاِلُ

ْ
ال َو

ُّ
َيــِذل

َ
ــِذيال

َّ
يــُزال َعِز

ْ
ال َيْفَتِقــُرَو

َ
ــِذيال

َّ
ال َغــِيُّ

ْ
ال َو

ُ
ول َيــُز

َ
ــِذيال

َّ
 ال

َيْبَخل.۱
َ

ِذيال
َّ
َواُدال َ الْ وُرَو َيُ

َ
ِذيال

َّ
ال

ُ
َعــْدل

ْ
ال َو

ُ
َهــل َيْ

َ
ال

او زنده ای اســت که نمی میرد، قادری اســت که عجز ندارد، قاهری 

است که مغلوب نشود، بردباری است که شتابزدگی ندارد، باقی ای 

کــه زوال نپذیــرد، بی نیازی  کــه فنا ندارد، جاودانه ای اســت  اســت 

اســت که نیازمند نشــود، عزیزی است که ذلیل نشود، دانایی است 

که جهل ندارد، عدلی است که جوری در او نیست و جوادی است 

که بخل ندارد.

َت
ْ
َجَعل َعْجَزَو

ْ
ِلَمــِةال

َ
ك

ْ
ٌءَفَنَفْيَتِبال ُيْعِجــُزُهَشْ

َ
ُهال

َ
ّن
َ
ــْرَتأ اهَّلَلَقِديــٌرَخّبَ ــَكِإّنَ

ُ
َفَقْول

ِسَواه.2
َ

ْهل َ َتالْ
ْ
َجَعل َو

َ
ْهل َ ِلَمِةالْ

َ
ك

ْ
اَنَفْيَتِبال َ ِإّنَ َكَعاِلٌ

ُ
ِلَكَقْول

َ
َكذ َعْجَزِسَواُهَو

ْ
ال

۱. التوحید،ص7۶.
2. الکافی،ج۱،ص۱۱7-۱۱۶.
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ایــن ســخن تــو کــه می گویــی خداونــد قــدرت دارد خبــر دادن از این 

حقیقت اســت که هیچ چیزی عاجزش نمی کند. پس با این کلمه، 

عجــز و ناتوانــی را از او نفــی می کنــی و ناتوانــی را غیر او قرار می دهی. 

همچنیــن وقتــی می گویــی او داناســت بــا  این کلمه، جهــل و نادانی 

را از او نفــی کــرده و جهــل را غیر او قرار می دهی.

َشــْيئا.1
ُ

َهل َيْ
َ

ُهال
َ
ّن
َ
ِل

ً
َياهَّلُلَعاِلا اُسِّ َ ِإّنَ

کــه نســبت بــه چیــزی  خداونــد بدیــن جهــت عالــم نامیــده شــده 

جاهل نیست.

6ـخــدایمن؛نهنزدیکونهدور

یررافهمید: بــاتوجــهبهآنچهگفتهشــداینکبهترمیتوانعبارتهــایز

ِبِه.2 يــٌبِفُبْعِدِهَبِعيٌدِفُقْر َقِر

خــدای تعالــی در عیــن اینکــه دور اســت نزدیــک اســت و در عیــن 

اینکه نزدیک اســت دور است.

ٍءَخاِرٍج َكــَشْ
َ

ْشــَياِءال
َ ْ
َخــاِرٌجِمَنال ٍءَو ٍءَداِخــٍلِفَشْ َكــَشْ

َ
ْشــَياِءال

َ ْ
ِفال

ٌ
 َداِخــل

اَغْيُرُه.۳
َ

ذ
َ
َهك

َ
ال اَو

َ
ذ

َ
ٍء-ُســْبَحاَنَمْنُهَوَهك ِمْنَشْ

چیــز  داخــل  کــه  چیــزی  ماننــد  نــه  اّمــا  اســت،  اشــیاء   درون 

دیگری باشــد. از اشــیاء بیرون اســت، اّما نه مانند چیزی که بیرون 

کــه چنین اســت  ک و منــزه اســت کســی   از چیــز دیگــری باشــد. پــا

۱. الکافی،ج۱،ص۱2۱.
2. الکافی،ج۱،ص۸۶.
۳. الکافی،ج۱،ص۸۶.
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و غیر او چنین نیســت.


ً
َيــاَظاِهــرا ــَىَو ْيــَسَيْ

َ
ل
ً
َيــاَباِطنــا ِفُبُطوِنــِهَو

ً
َيــاَظاِهــرا ِفُظُهــوِرِهَو

ً
 َيــاَباِطنــا


ً
َيــاَغاِئبا ُدوٌدَو َمْ

ٌ
َحــّد

َ
ال ْيُنوَنِتــِهَمْوُصوٌفَو

َ
ــُغِبك

ُ
َيْبل

َ
ال

ً
ىَيــاَمْوُصوفــا ْيــَسُيــَر

َ
 ل

َغْيَرَمْشُهود۱
ً
َياَشــاِهدا َغْيَرَمْفُقوٍدَو

که در ظهورش پنهان اســت و در پنهانی اش ظاهر اســت.  کســی  ای 

کــه دیــده نمی شــود.  کــه مخفــی نیســت و ای آشــکاری   ای پنهانــی 

نمی رســد  حقیقتــش  بــه  وصفــی  هیــچ  کــه  شــده ای  وصــف   ای 

 و هیچ حّدی او را محدود نمی سازد. ای غایبی که دست نایافتنی نیستی 

و ای حاضــری که قابل دیدن نیســتی. 

اســتفادهمیشــود عباراتــی از فــوق احادیــث  در  چنانکــهمیبینیــم

عیــندور نــگاهاولمتناقــضبــهنظــرمیرســند؛نزدیــکبــودندر کــهدر

نبودن، عیــنبیرو نبودندر بودن،درو عینآشــکار بــودن،پنهــانبودندر

....اینهــاهمــهعباراتــیاســت عیــنوصــفنشــدنو  وصــفشــدندر

نخواهــدبود، گــرچیــزیپنهانباشــدآشــکار تقابــلبــاهــمهســتند.ا  کــهدر

دیگــرمواردمذکور.بهعنوانمثال نیزدر نخواهدبودو گــرنزدیکباشــددور ا

آن ناز عیــنحــالبیــرو ناتــاقباشــدنمیتوانــددر درو گــرکتــابپیــشرو ا

اســتنمیتواندپنهانهمباشــد، گرایــنکتاببرایماآشــکار  نیــزباشــد،ا

دســترساســتنمیتواندغیرقابلدســترسهمباشد. گردر ا

خــدایتعالــی کــهاز تذکــربــهمعرفتــی آنچــهگفتیــمو اندکــیتأمــلدر
میســازد. رابرایمــانآشــکار ایــنعبــاراتبــهظاهــرناســازگار یــمراز دار

۱. إقبال األعمال،ج۱،ص2۱۱.
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موردخدای موردمخلوقــاتعینتناقضاســت،اّمادر چنیــنعباراتــیدر
ســنخمخلوقاتاســتهیــچتناقضیحاصلنمیشــود؛  تعالــیکــهفراتراز
میرونــد  کار بــه موجوداتــی بــرای وقتــی عباراتــی چنیــن آنکــه  توضیــح
اینزمان، نمیتوانندفراتــراز ایــنفضایخــاصمخلوقــیهســتندو کــهدر
کردنشــانبــاهــم قیــودخــاصباشــند،جمــع مــکان،اندازههــا،حــدودو
قیوداســتمیتواند ایــنحــدودو  محــالاســت،اّمــاخداونــدیکــهفراتراز
کامــاًلمتفاوتــی ضمــنعــدممحدودیــتبــهحــدودمخلوقــی،بــهمعنــای

مصداقاینالفاظباشــد.

رگگردنهمبــهخودنزدیکتر رااز او مــاخــدایتعالیرامیشناســیمو
ســنخمخلوقــاتمیدانیــم، ســنخدیگــریغیــراز رااز چــوناو میبینیــمو
دیگــرحدودمخلوقــیکهخودشقرار قالــبزمــان،مکانو رادر نزدیکــیاو
یــم.بدیــنترتیبضمــناینکــهواژهی»نزدیک«رابرای  دادهاســتنمیآور
عینحال رگگردنبهخودنزدیکتــرمیبینیمدر رااز او یمو میبر بــهکار او
کیخودمــانبتوانیم ادرا آنمیدانیــمکــهبــاابــزار رابینهایــت»دور«تــراز  او

یم. درکدرآور رابــهچنــگفهمو او

نزدیکی ســنخمخلوقــاتنیســتبنابرایــننزدیکــیاو خــدایتعالــیاز
مــکاندیگــردور یــکمــکاناز آمــدندر کــهبــاگرفتــار مخلوقــاتنیســت
دیگرزمانهــامحجوبباشــد.وقتیهیچ یکزمــاناز بمانــد،بــاماندندر
نایــن عیــنحــالمــابــدو در حــّدیخــدایتعالــیرامحــدودنمیســازدو
رابــهمعرفتــیکــهخــودشبــهمــاعطاکــردهمیشناســیم،  محدودیتهــااو
هرگونــه از  و دانســت  دور  او  از را حواســی و فکــر اندیشــه، بایــدهرگونــه

مــوردخداونددوریکنیم. اندیشــهورزیدر
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برای رانزدیــکنزدیکبــهخــودمیبینیم،او  مــاخــدارامیشناســیم،او

خــدایخــوبماســت. آشــنایماســت،او اســت،او آشــکار  مــاآشــکار

اندیشــهمادور کو ادرا عیــناینکــهبــهمــانزدیــکنزدیــکاســت،امــااز در

بــرایمــاآشــکار رفــت.او نبایــدبــهســالحاندیشــهبــهســراغاو اســتو دور

ن درو برایمااز ادارکیمــاپنهانپنهاناســت.او ابزار اســت،اّمــااز  آشــکار

یژگیهــایمخلوقــی مــکانودیگــرو گــرزمــانو نتــراســت،اّمــاا  هــمدرو

همهیمخلوقاتشبیروناســت. رادخیــلبدانیــمآنگاهخــدااز

یــمنیزمیتوان قرآنکر رادر ایــنتوصیفبــهظاهرناســازگار نمونــهایاز

آیــه۳ســورهحدیــداینگونــه یــشرادر کــهخــدایتعالــیخو  یافــت؛آنجــا

معرفــیمیکند:

ٌم﴾ ْ ٍء َعل�ی یی
َ كُّلِ سش اِ��نُ َو ُهَو �بِ �ب

ْ
اِهُر َو �ل

َ ُر َو �لطنّ حنِ
�آ

ْ
ُل َو �ل ّوَ

�أَ
ْ
﴿ُهَو �ل

»اوســت اول و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز دانا اســت.«

بــراســاسآنچــهگفتــهشــد،باطــنبــودنخــدابدیــنمعناســتکــهبــه
متفکــران کننــدگانو توصیــف نیامــدهو کــیهیــچانســانیدر ادرا ابــزار
ک ادرا دســتیابنــد.ایــنباطــنبــودنخــدایتعالــیاز  نمیتواننــدبــدو
کــهخــدایتعالــیخــودش مــانمیشــود؛چرا از  مــاموجــبپوشــیدگیاو
کی،بلکــهبــهمعرفیخودش ادرا مــاخــدارانهبــاابــزار  رابــهمــاشناســاندهو
بنابرایــنخــدایتعالــی  کــههمــانمعرفــتفطــریباشــدمیشناســیمو
اندیشــهیمــاپوشــیدهاســت،امــا فکــرو کــیو ادرا ابــزار عیــناینکــهاز  در
ظاهر ناشــناختنشنیســت.ایــنمعنااز و ایــنبــهمعنــایناآشــناییمابااو
مــیرودنیــزقابــلبرداشــتاســت. مــوردخداونــدبــهکار  کلمــه»هــو«کــهدر

اینزمینــهمیفرمایند: امــامباقر؟ع؟در
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َمْعــًنَثاِبــٍت
َ

ــاُء"َتْنِبيــٌهَعــل َ
ْ

ُمَشــاٌرِإَلَغاِئــٍبَفـــ"ال ــِيٌّ
ْ
 ».."ُهــَو"اْســٌمَمك

اِهِدِعْنَد
َ

َكَهَذاِإَشــاَرٌةِإَلالّش
َ
َقْول ّنَ

َ
َكَماأ َواّسِ َ َغاِئِبَعِنالْ

ْ
َواُو"ِإَشــاَرٌةِإَلال

ْ
"ال َو

َواس...«۱  َ الْ

کــه اشــاره بــه غایــب دارد . "هــاء"  کنایــی   »... "هــو" نامــی اســت 

توجه دادن به معنای ثابت اســت و "واو" اشــاره به غایب از حواس 

است...«

حالــیکــهبــرایهمــهظاهــراســت،غایب ایــنروایــت،خداونــددر در
باطنبودناوســت. عیــنغایبو بودنخــدادر نامیــدهشــده.ایــنآشــکار
آن کــهبرســدناتــواناز وســعتخــودهــم نهایــتقــدرتو کاتمــادر ادرا
بدینجهــتغایبنامیده نبیاوردو غیببیــرو اســتکــهبتوانــدخدارااز

یم. ندار کاو میشــودکهراهیبهادرا

معرفــتفطــریبــرایمــاظاهــرشــده یــفخــودشدر  خداونــدبــهتعر
رهنمــونمیشــوند او بــه فطــری آنمعرفــت  از پــس عالمــات و آیــات   و
رابــربنــدگانبیفزایــد. کــهبخواهــدمیتوانــدایــنظهــور بــههــرانــدازه او  و
کــهمانــعایــنظهــوریشــود  هیــچموجــودیراهــمایــنتوانایــینیســت
کــردهاســت؛بــهعبارتــیدیگــر،خــداخــودشرا کــهخــدایتعالــیاراده
فطرتــش خــودشو رااز هیــچانســانینمیتوانــدایــنظهــور کــردهو  ظاهــر
کنــد.بــههمیــنجهــت،معرفتی گردیــده،دور یــفخــدامفطــور کــهبــهتعر
ماجداشــدنی یاز کــهخــدایتعالــیبــهماارزانیداشــتهاســتبههیــچرو
تغییردادن نیســت؛چنانکــهخــدایتعالــیفرمودکســیرایــارایتبدیــلو

خلقتنیســت: ایننوعاز

۱. التوحید،ص۸۸.
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َل   د�ی �بْ
�تَ ل�  ها  �یْ

َ
َعل اَ� 

َ �ل�نّ َطَر  �نَ �تیی  
َّ
�ل ِه 

َ
�لّل ْطَر�تَ  �نِ  

ً
ا �ن �ی َح�ن �نِ  �ی ِللّدِ َهَك  ْ َوحب ْم  �تِ

أَ
ا َ ﴿�ن

 ۱﴾ ُمو�ن
َ
ْعل َ اِ� ل� �ی

َ َر �ل�نّ
َ ْك�ش

أَ
ُم َو لِك�نَّ � ِ

�یّ
�تَ
ْ
�نُ �ل �ی ِلَك �لّ�ِ ِه دن

َ
ِ �لّل �ت

ْ
ل ِلحنَ

که انســان ها  پس روى خود را حق گرایانه به ســوی دین کن؛ فطرتی 

آفرینــش خــداى تغییرپذیــر نیســت.  بــر آن مفطــور ســاخت.   را 

این اســت همان دین پایدار، ولی بیشــتر مردم نمی دانند.

هرگونــهتوصیفــیمنزهــتمیدانــم از پــروردگاراتــورامیشناســمو  بار
توصیــفاندیشــههارابــرایتونهراهیبراینزدیکشــدن؛بلکهبیراههای و
هرگونهاوصاف میکنــد.تورااز شــناختمنســبتبهتودور میدانــمکهمرااز
نــهصفــاتکمــالمخلوقــات مخلوقــیمبــرامیدانــم.نــهصفــاتنقــصو
بــهصفــات مخلوقــات صفــات از هیــچگاه نمیدانــم. جــاری تــو  در  را
کــههیــچشــباهتیمیــانتــومخلوقاتــتوجــودنــدارد  تــوراهنمییابــم؛چرا
گرخودترابهمننشناساندهبودی آنهابهتوشود.ا  کهموجبانتقالمناز

گاهنمیشــدم: معرفــتفطریتــونبودهیچگاهبهتوآ و

یی  �تِ
َّ
ِه �ل

َ
ْطَر�تَ �لّل ﴿ �نِ

َّ
َجــل َو َبــاَجْعَفــٍر؟ع؟َعْنَقــْوِلاهَّلِلَعــّزَ

َ
ُتأ

ْ
ل
َ
:َســأ

َ
َراَرَةَقــال  َعــْنُز

ُمــوا
َ
َيْعل ْ

َ
َذِلــَكل

َ
ــْوال

َ
ل ــْمَو ُ ّبُ ــُهَر

َ
ّن
َ
َمْعِرَفــِةأ

َ
َفَطَرُهــْمَعــل

َ
ها﴾َقــال �یْ

َ
اَ� َعل

َ َطَر �ل�نّ  �نَ
ِمْنَراِزِقِهم2

َ
ال ْمَو ِ ّبِ واِمْنَر

ُ
ل
َ
ِإَذاَســأ

زراره می گویــد: از امــام باقــر؟ع؟ در مــورد ایــن ســخن خداونــد 

کــه انســان ها را بــر آن مفطــور  کــه می فرمایــد: »فطرتــی  پرســیدم 

 ســاخت« حضــرت؟ع؟ فرمودنــد: آن هــا را بــر معرفــت خــود آفریــد 

نبــود هیچ کــس  معرفــت  ایــن  گــر  ا و  اســت  پروردگارشــان  او  کــه 

۱.سورۀروم،آیۀ۳0.
2. المحاسن،ج۱،ص24۱.
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نمی دانســت وقتــی از او می پرســند پــروردگار و روزی دهنده تــان 

کیســت، چه بگوید. 

ذلــكمــاعــرفأحــدربــه،وذلــكقولــه: لــوال أراهــمنفســه،و  فعرفهــمنفســهو
ُه ﴾۱

َ
�نَّ �لّل

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ْر�نَ  ... ل

�أَ
ْ
ماو��تِ َو �ل �تَ �لّ�َ

َ
ل ُهْم َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ َسا �أِ

َ
﴿َو ل

گر  این معرفت نبود  پس خودش را به آن ها شناساند و نشان داد که ا

 هیچ کــس پــروردگارش را نمی شــناخت و ایــن ســخن پروردگار اســت 

کســی آســمان ها و زمین را آفرید  گر از آن ها بپرســی چه  که فرمود: »ا

... می گوینــد: خداوند.«

7ـخدایمهربانمن

برایرفع پــروردگارا!تــوراسپاســگزارمکهخــودترابهمنشناســاندیو بار
ایــنشــناخت،بهتریــنبندگانترافرســتادیکهمرابهتــومتذکر غفلــتاز

ســعادتدســتیابم. طریقبندگیاتبهکمالو از ســاختهو

گــرایــنهدایــتتــونبــودتمــامهّمــتمــنصــرفهمیــندنیــامیشــد  ا
ایندنیانیزهیــچمعنایی یســتنمدر ز یــدمحروممیشــدمو زندگــیجاو از و
منهرگزبــهخیروصالحم نداشــت.هــرکســیبرایمنراهیارائــهمیکردو
یرچرخهایخــودلهمیکرد گاهنمیشــدم.شــایدقافلــهیتکنولــوژیمراز آ
ایــندنیــانهایتــًابــهایــنمیرســیدمکــهکارگــریخــوببــاهــوش مــناز  و
بعــدهــم بــرایحرکــتبهتــرچرخهــایصنعــتباشــمو تخصــصبــاال  و

کــهمیمردمهیچ.

ســنگین بــاری کــه میشــد مصــروف ایــن  در هّمتــم هــم  شــاید

۱. تفسیر العیاشی،ج2،ص40.
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حمــامبــهســربــرمتاشــاید از یــاســالهاییرادور  رابــادندانهایــمبــردارمو
کتابرکوردهاثبتشــود. اســممدر

سراســردنیابــاافتخار موفقــیمیشــدمکهنامــمدر شــایدهــمورزشــکار
قدرتــمکاســتهمیشــدباروزهــایاوج بــرزبانهــامیآمــداّمــاکــمکــمکــهاز
بعــدهــمکــهمیمــردمنهایــتچیــزیکــهنصیبــم خداحافظــیمیکــردمو
 میشــدتشــییعجنــازهایپرشــکوهبــودبــرایبدنــیکــهدیگــرهیــچفهمــی

..... اطرافخودشنداشــتو از

شــایدهمهنرمندیمیشــدمکه...

شایدهم....

همهاش یدنمیشــودو ایــنشــایدهابرایمزندگــیجاو امــاهیچکــداماز
غمــیاســتبرگردنمکــهبامردنتماممیشــوم.تماِمتمام.

آیااینبــودنهایتپروازم؟

ایــنمهالــکرهانــدی.خــودترابــهمــن کرمکــهمــرااز خدایــاتــوراشــا
یــدســاختی.بــهمــنراهســعادت بــاایــنشــناختتمــراجاو  شناســاندیو

رانشــاندادی؛راهیکههیــچگاهپایانیندارد.

علم و جنسنــور ایــنراهبرایــمپیشــوایانیاز خدایــاسپاســگزارمکــهدر
دادی؛همانهایــیکــهحرکــتبــاآنهــاطــیکــردنطریــق هدایــتقــرار و
دادی کقرار پــا یمکهچهــاردهنور ســعادتاســت.خدایــاتــوراشــکرمیگو
هرگزگمنشــومتابهســرانجامبرســم،تابهبهشــت کــهبــاآنهــاراهمرابیابمو

یدتودرآیم. جاو

کرامــاتایــنپیشــوایانرابــاخــود  اینــکدوســتدارمنمونههایــیاز
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ماندنــمبــرطریــقســعادت زمزمــهکنــمتــامحّبتــمبــهآنهــافزونــیگرفتــهو
استوارترشود:

راحتــی. ۱ بــه کوچــهمیگذشــت آن  از وقتــی کــه بــود روزی چنــد
یختنــد زبالههایــیکــهبــرســرشمیر از کنــدو میتوانســتعبــور
یهــودی مــرد آن گفتنــد: شــد یــا جو کــه را علــت نبــود.  خبــری
یای بســترافتادهاســت.در در رامیکردمریضشــدهو کــهایــنکار
محبتــش مهــرو کــهآنمــردیهــودینیــزاز رحمتــشاجــازهنــداد
دیــدار بــه فرمــود: یارانــش تعّجــب میــان  در بمانــد.  بینصیــب
گشــودندبــالبخنــد رابرایــش مــیروم.وقتــیدر احوالپرســیاو و
همیشــگیاشفرمــود:برایعیادتآمــدهام.آنمردیهودیگفت:

یمتامســلمانشــوم؟ ایمحمــدبایدچهبگو

ضربــتکــهفــرودآمــد،بــرســجادهاشافتــاد.ســتونهایهدایــت. 2
شــدند،طبیــبآوردنــد،یتیمــانمدینه یخــت.همــهبیقرار ر فــرو
اضطــراببودنــد، آمدنــد،همــهدر کاســههایشــیرنــزدپــدر  بــا
اینکاسیرشــان انداختهبودو رابهاینروز شــقاوتکســیکهاو از
 بــودبــابغــضتمــامســخنمیگفتنــد.اندکیطعــامبرایــشآوردند
تــاشــایدتوانــیبگیــرد.طعامراکهنــزدشآوردندبــهزحمتلبها
یــد.همــهســکوتکردنــدتاصدایخســته  راگشــودتــاچیــزیبگو
اســیرتان بــه آیــا فرمــود:  او  و بشــنوند. را حضرتــش ناتــوان   و

غذادادهاید؟

اینکمیخواستپایان. ۳ شبراتابهصبحبهعبادتبهسرآوردهبودو
معبودشبهســرانجامرســاند.  عبادتــشرابــاخواســتنحاجاتاز
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خدایتعالی از همســایگانرابرمیشــمردو یکبهیکآشــنایانو
پرســید: او بــرایآنهــارفــعحاجاتشــانرامیخواســت.فرزنــداز
مادرجــانچــرابــرایخودمــاندعــانمیکنــی؟فرمــود:پســرعزیزم!

بعدخودمان.۱ ابتدادیگــرانو

نشسته. 4 یاو امامدومین؟ع؟مشــغولغذاخوردنبود.ســگیروبرو
کــهخــودمیخــورد نــگاهمیکــرد.هــرلقمــهای خیــرهبــهاو بــودو
خوددور رااز پرســیدندآیــااو او لقمــهاینیــزبهآنســگمیداد.از
خــدایتعالیحیــامیکنم نمیســازی؟فرمــود:رهایــشکنیــد!از

ندهم.2 بهاو منچیــزیبخورمو کــهجانــداریبهمننــگاهکندو

گلــیآورده. ۵ کــهبــهآقایــشداشــتبرایــشدســته رویمحّبتــی از
 بــود.امــام؟ع؟بهازایایــنمحبتفرمــود:توراآزادکــردم.دیگران
پرســیدند: بودنــد، آمــده تعجــب بــه امــام بخشــش ایــن  از  کــه
آیــایــکدســتهگلارزشآنراداشــتکــهکنیــزیراآزادســازی؟
 پیشــوایســوممــا؟ع؟فرمــود:خداونــداینگونــهمــاراادبفرمــوده
گرفتید قرآنــشفرمــودهاســت:»هنگامیکهمــوردتحّیتقــرار در  و

آنتحّیــتکنیدیاهمانگونهپاســخدهید.«۳ بــهبهتــراز

تســلط. ۶ کــهمردمــانمدینــهبــراو کنــد.اینــک کــهچــه مانــدهبــود
شــهربیرونــشســاختهاندخانــوادهاشراچــهکنــد؟ از یافتهانــدو
آنهــارابــهکــهبســپارد؟فکــریبــهخاطرشرســیدکهموجبشــد
آیــد.جــزخانــهاهــلبیــتپیامبــرجایــی امیــدگرفتــار  میــانبیــمو

۱. علل الشرائع،ج۱،ص۱۸2.
2. بحار األنوار، ج4۳،ص۳۵2
۳. بحار األنوار، ج 44،ص۱۹۵
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کســانیمیدیــد ســوییخــودرااز از  راقابــلاعتمــادنمییافــتو
بردارانامامسجاد؟ع؟بیتقصیرنبود و قتلوحشیانهیپدر کهدر
اینــکبــااینهمــهظلمیکهبهآنانکردهبودچگونهمیتوانســت و
... کنــد؟امــاچــارهیدیگــرینداشــتو کمــک تقاضــای او  از
برادرانــش و کــهحّتــیقاتــلپــدر راچــهمهربــانیافــتوقتــی او  و
بیپنــاه خانــوادهی بــه  و نکــرد ناامیــد خانــهاش  در  از نیــز  را

پناهداد.۱ او

داشــتوقتــی. 7 کــهبــهاو کینــهای  رویبغــضو  مــردمســیحیاز
گفــت:تــوبقرهســتی. تمســخربــهاو رویبیادبــیو رســیداز بــهاو
امــامفرمــود:نــه!مــنباقرهســتم.گفــت:توفرزندزنآشــپزهســتی.
آرامــش و ایــنهمــهوقــار بــود.از  امــامفرمــود:آریایــنمهــارتاو
گفت:توفرزندکنیزســیاهرویدشــنام برعصبانیتشافزودهشــدو
امامبــاهمانآرامــشپیشــینگفت: هســتی.و گــویزشــتگفتــار
گردورغ ا گــرآنچهمیگوییراســتاســت،خدامــادرمرابیامرزدو ا
وقار گفتــیخــداتورابیامرزد.آتشعصبانیتشباســیالبآرامشو
پیروانامامیافتند.2 از رامسلمانو آنپساو از امامفروکشکردو

دیگرخیلیدیرکرده. ۸ خادمشراپیکاریفرســتادهبود،ولیحاال
انجام رســیددیدکهفارغاز رفت.وقتیبهاو بــود.خــودبهدنبالاو
کارشگوشــهایخوابیــدهاســت.بــاالیســرشنشســت.هــواگرم
تاگرمــیهواخوابش  بــود.بــاعطوفتتمامشــروعکــردبهبادزدناو
شــد اســتراحتشرامختــلنکنــد.وقتــیبیدار راآشــفتهنســاختهو

۱. منتهی اآلمال،ج2،ص۹.
2. مناقب ابن شهرآشوب،ج4،ص207.
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مــوالیمهربانش-صــادقآلمحمد؟مهع؟_راباالی بــودو شرمســار
یرانداخت.امامفرمود:فالنیاینحقنیســت ســرشدید،ســربهز
آنخودتباشــد رابخوابی.شــباز هــردو هــمروز  کــههــمشــبو

روزتبرایماســتکــهوظایفتراانجامدهی.۱ کــهبخوابیو

قبریافتاد.اینکالمحکیمانه. ۹ امــامهفتمین؟ع؟گذارشبهکنــار
ایــناســت کــهآخــرش ارزانــیداشــت:چیــزی بــههمراهــان  را
چیــزیکــهابتدایــش نیســتکــهبــهابتدایــشدلبســتو  ســزاوار

ســرانجامشترسید.2 ایناســتشایســتهاستکهاز

مقــامامامتــشکــههیــچمقامــیبــاآنقابلمقایســهنیســت. ۱0 غیــراز
کــم حا مــاراراهــیبــهمعرفــتآنمقــامنیســت،اینــکبــهاجبــار و
شــیعیانش غیــراز  وقــت،مقــاموالیتعهــدیرانیــزداراشــدهبــودو
میداشــتند. بــزرگ را  او مقــام نیــز مخالفیــن همــهی   حــاال
 روزیبــهحمــامعمومــیرفــتتــابــهنظافــتتــنپــردازد.مــردی
خواســتکــهبدنــشراکیســهبکشــد. او رانشــناختهبــوداز  کــهاو
کشــیدنشــد.اطرافیــان کیســه مشــغول گرفتــهو کیســهرا نیــز  او
کــهامــامراشــناختندآنمــردرامتوجهســاختند.وقتیمتوجهشــد
امــامعذرخواهــیکــرد،امــاامــامبــامالطفــت از گشــتهو  شرمســار

او،بهکیســهکشــیدنادامهدادند.۳ دلجوییاز و

یــدهیالهیبــودنمخالفتی. ۱۱ گرچــهفقطنهســالداشــت،امــابرگز  ا

۱. الکافی،ج۸،ص۸7.
2. تحف العقول،ص40۸.

۳. مناقب ابن شهرآشوب،ج4،ص۳۶2.
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باکمبودنســنندارد.مأمونمجلســیآراستتابزرگترینعالمان
محفوظات از علــمتهیو نور رابــهچالــشکشــند.عالمانیکهاز او
نظــرمردمــان رادر بودنــدخواســتندتــابــاســواالتخــوداو سرشــار
بــارهیُمحرمــیکــه پرســید:در او کثــماز تنــّزلدهنــد.یحیــیبــنا
حرم صیدیراکشــتهاســتچهمیفرماییــد؟امامفرمود:خارجاز
رویعمد حرم؟عالمانهکشــتهاســتیاجاهالنــه؟از کشــتهیــادر
 کشــتهیــاســهوًا؟ُمحــرمآزادبــودهیــابنده؟کوچــکبودهیــابزرگ؟
پرنــدگانبــودهیــاغیرآن؟ چنــدم؟صیــداز اولــشبــودهیــابــار  بــار
صیدپشــیمانبوده کمســنبودهیابزرگ؟ُمحرماز صیدکوچکو
روز؟ شبکشتهیادر داشته؟صیدرادر  یاهمچنانبرصیداصرار
فروعی کثماز ُمحــرماحرامعمرهداشــتهیــااحرامحج؟یحییبــنا

برنیامد.۱ او هیچســخنیاز کهامامبرشــمردهبودندحیرانشــدو

آخریــن. ۱2 خورانــدهبودنــدمســمومشــدهبــودو بــراثــرســّمیکــهبــهاو
روزهــایعمــرشرامیگذرانــد.ابودعامــهکهبــهمالقاتــشرفتهبود
میخواســتمرخــصشــودکــهامــامهــادی؟ع؟فرمــود:بــههمیــن
ادای در منآمدیبرمــنحقیپیــداکردهایو انــدازهکــهبهدیــدار

نقلکرد.2 جّدش،پیامبــر؟ص؟برایاو ایــنحــق،حدیثیاز

توصیفامامیازدهمین؟ع؟گفتهاند:اخالقشــریفشهمچون. ۱۳ در
اخــالقجــدبزرگوارشرســولخدا؟ص؟بــود.چهــرهایگندمگون،
کــمبــود، ســالش بدنــیمناســبداشــت.ســنو یبــاو  قامتــیز

۱. اإلحتجاج علی أهل اللجاج،ج2،ص44۳.
2. بحار األنوار،ج۵0،ص20۸.
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تعظیمــش همــگان داشــت. بســیاری عظمــت  و هیبــت اّمــا
 میکردنــد،حّتــیمخالفیــنبــهخاطــرفضــلودانشــیکــهداشــت
کــی پا بــهجهــت  و فــرودمیآوردنــد ســر او مقابــل در ناچــار  بــه
شایســتگی درســتیو راســتیو عبــادتو زهــدو کدامنــیو پا  و
بخشندهبود بزرگوار،باشرافت،عالمو رابرتریمیدادند.بسیار  او

خودضعفنشــاننمیداد.۱ برابــرنامالیمــاتاز در و

بــزرگانشــیعه،. ۱4 نامــهایبــهیکــیاز آخریــنذخیــرهیالهــیدر و
فرمودنــد:  اظهــار راچنیــن پیروانشــان بــه نســبت  محّبــتخــود
مــاپوشــیدهنیســت،شــمارافرامــوشنمیکنیــم از شــما  اخبــار

رســیدگیبهشــماکوتاهــینمیکنیم.2 در و

بغــض کو پــا انــوار گــرمحبــتایــن کجــامــیروم؟ا بــه اینــکمــن
غیــراینصــورت در  مخالفانشــانرادارمبــرصــراطمســتقیمبندگــیامو

مســیریکهخدابرایمترســیمکردهخارجشــدهام. از

ِعيــَس ّيِ َحــَواِر َو
َ

ــُةَبْعــِديَعــَدَدُنَقَبــاِءَبــِيِإْســَراِئيل ِئَّ
َ ْ
اهَّلِل؟ص؟:ال

ُ
َرُســول

َ
 َقــال

ُمُه
َ

ْعل
َ
أ ِقِهَو

ْ
ْبَغَضُهْمَفُهَوُمَناِفــٌقُهْمُحَجُجاهَّلِلِفَخل

َ
َمْنأ ــْمَفُهَوُمْؤِمٌنَو ُ َحّهَ

َ
َمــْنأ

ِتِه.۳ ّيَ ِفَبِر

برگزیــدگان  تعــداد  بــه  مــن  از  پــس  امامــان  فرمــود:   پیامبــر؟ص؟ 

بنی اســرائیل و حواریون حضرت عیســی؟ع؟ هســتند. هرکس آن ها 

را دوســت بــدارد مومــن اســت و هرکــس نســبت به آن هــا بغض ورزد 

۱. الخرائج،ج2،ص۹0۱.
2. اإلحتجاج علی أهل اللجاج،ج2،ص4۹7

۳. كفایة األثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر،ص۱۶۶.
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منافــق اســت. آن ها حّجت های خداوند در خلقش و نشــانه های 

او در میان مخلوقاتش هســتند.

َفاِطَمُة َو ِعْنَدُهَعِيٌّ َذاَتَيْوٍمَو
ً
اهَّلِل؟ص؟َكاَنَجاِلسا

َ
َرُسول :ِإّنَ

َ
اٍسَقال َعِناْبِنَعّبَ

اِس ْكَرُمالّنَ
َ
أ َبْيِتَو

ُ
ْهل

َ
ِءأ

َ
َهُؤال ّنَ

َ
ُمأ

َ
َكَتْعل

َ
ِإّن ُهّمَ

َّ
الل

َ
؟مهع؟َفَقال َســْنُ ُ الْ َســُنَو َ الْ َو

َعاِدَمْنَعاَداُهْم َواِلَمْنَواالُهْمَو ْبَغَضُهْمَو
َ
ْبِغْضَمــْنأ

َ
أ ْمَو ُ َحّهَ

َ
َمْنأ ِحــّبَ

َ
َفأ َّ َعــيَ

م.۱  َعاَنُ
َ
ِعْنَمْنأ

َ
أ َو

ابــن عبــاس گویــد: روزی پیامبــر نشســته بود و نزدش علــی، فاطمه، 

حســن و حســین؟مهع؟ بــود. پس گفــت: خدایا تو می دانــی که اینان 

اهــل بیــت من و برترین مردم نزد من هســتند. هرکه آن ها را دوســت 

داشــته باشــد دوســت بــدار و هرکه آن هــا را بغــض دارد مبغوض  دار. 

موالی کســانی باش که والیتشــان را می پذیرند و دشمن دشمنانشان 

بــاش و یاری کنندگانشــان را یاری کن. 

آنان یاز پیــرو کدر پــا یــتمحّبــتبــهاینانــوار نیــکمیدانــمکــهتقو
است:

ْم 
ُ
ك َ و�ب �نُ دنُ ْم 

ُ
ك

َ
ل ْر  �نِ

عنْ َ �ی َو  ُه 
َ
�لّل ُم 

ُ
ك �بْ ْح�بِ ُ �ی ُعو�نیی   �بِ

ا�تَّ َ �ن َه 
َ
�لّل و�نَ  ِح�بُّ

�تُ ْم  �تُ ُك�نْ �نْ  �إِ ْل 
 ﴿�تُ

ٌم ﴾ وٌر َرح�ی �نُ
ُه عنَ

َ
َو �لّل

گر خدا را دوســت دارید، از من پیروى کنید تا خدا دوســتتان  بگو: ا

گناهــان شــما را بــر شــما ببخشــاید، و خداونــد آمرزنــده   بــدارد و 

مهربان است.

برتمامی اندیشــهها!توراشــکرگزارمو ایخــدایمهربــانمن!ایفراتراز

۱. األمالی)للصدوق(،النص،ص4۸۶.
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نعمتهایــتتورامیســتایم،اّمامهمتریننعمتیکهبرمنارزانیداشــتی،
نههیچنعمتی مادر،نهنعمتعافیتو و نهنعمتسالمتی،نهنعمتپدر
دیگــر،بلکــهمهمتریننعمتــتنعمتهدایتبود؛چهآنکهبدونهدایت،
نــههیــچچیــزدیگــرینعمــتنخواهــدبــود. و مــادر و  نــهســالمتی،نــهپــدر
علی؟ع؟رابــرماامیر خــودتنیــزآنــگاهکــهنعمتهدایتراکامــلکردیو

اتمــامنعمتگفتی: فرمــودیاز

  ۱﴾ ْعَم�تیی ْم �نِ
ُ
ك �یْ

َ
َمْم�تُ َعل �تْ

أَ
ْم َو �

ُ
ك �نَ ْم د�ی

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �یَ

ْ
﴿�ل

کردم. امروز دین را برای شــما کامل ســاخته و نعمتم را بر شــما تمام 

تفســیر مــوردمقامامامتدر امــامرضــا؟ع؟ضمنخطبــهایطوالنیدر
همینآیــهمیفرمایند:

ُكْم   �نَ ُكْم ِد�ی
َ
�تُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �یَ

ْ
ِهــَيآِخــُرُعُمِرِه؟ص؟﴿�ل ــَوَداِعَو

ْ
ــِةال ِفَحّجَ

َ
ل ْنــَز

َ
أ  َو

َماَمــِة ِ
ْ

ال ْمــُر
َ
أ  َو ﴾ ً

ا �ن ِد�ی ْسلاَم  �إِ
ْ
�ل ُكُم 

َ
ل �تُ  �ی َر�نِ َو  یی  ْعَم�تِ �نِ ُكْم  �یْ

َ
َعل َمْم�تُ  �تْ

أَ
� َو 

 

ُهْم
َ
ْمَســِبيل ُ ْوَضَحلَ

َ
أ ْمَو ِديِنِ ِتِهَمَعاِلَ ّمَ

ُ
ِل َ َبــّنَ ِض؟ص؟َحّتَ َيْ ْ

َ
ل يِنَو ــاِمالّدِ ِمــْنَتَ

َمــاَتَرَك َو
ً
ِإَمامــا َو

ً
مــا

َ
؟ع؟َعل

ً
ــْمَعِلّيــا ُ

َ
َقــاَمل

َ
أ َو ــّقِ َ

ْ
َقْصــِدَســِبيِلال

َ
َتَرَكُهــْمَعــل  َو

ِديَنُهَفَقْد
ْ

ــل ِ
ْ

ُيك ْ
َ

ل
َّ

َجل َو اهَّلَلَعّزَ ّنَ
َ
ــْنَزَعَمأ َ

َ
َنُهف َبّيَ

َّ
ُةِإال ّمَ

ُ ْ
ْيــِهال

َ
َتــاُجِإل َيْ

ً
ــْمَشــْيئا ُ

َ
 ل

ِكَتاَباهَّلِلَفُهَوَكاِفٌرِبِه2 
َ
َمــْنَرّد ِكَتــاَباهَّلِلَو

َ
َرّد

در حجــة الــوداع کــه آخــر عمــر پیامبــر؟ص؟ بــود ایــن آیــه نــازل شــد: 

�تُ  �ی یی َو َر�نِ ْعَم�تِ ُكْم �نِ �یْ
َ
َمْم�تُ َعل �تْ

أَ
ُكْم  َو � �نَ ُكْم ِد�ی

َ
�تُ ل

ْ
ْكَمل

أَ
ْوَم � �یَ

ْ
 ﴿�ل

﴾ و امــر امامــت از تمــام دیــن اســت و پیامبــر  ً
ا �ن ْسلاَم ِد�ی �إِ

ْ
ُكُم �ل

َ
ل

 

۱.سورۀمائده،آیۀ۳.
2. الکافی)ط-اإلسالمیة(،ج۱،ص۱۹۹.
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 از میــان امتــش نرفــت مگــر اینکــه معالــم دینشــان را برایشــان 

روش ســاخت و راه را برایــش آشــکار نمــود و آن هــا را در حالــی تــرک 

گفت که آن ها را بر راه حق نشانده بود و علی را برای آن ها به عنوان 

نشــانه و پیشــوا قــرار داده بــود و چیــزی را بــرای آن هــا نگذاشــته بود 

کــه امــت بــه آن  نیازمند باشــند مگر اینکه برایشــان روشــن ســاخته 

 دینــش را کامل 
ّ

بــود. پــس کســی کــه گمــان کنــد خداونــد عّزوجــل

کند به خداوند  کرده است و آنکه چنین  کتاب خدا را رّد  نساخته 

کفر ورزیده.  

برایمــان کــهخــودترابــهمــاشناســاندیو خدایــا!تــوراسپاســگزارم
یم،کــهبــهجهنــم نشــو تــودور یم،کــهاز ــمنشــو

ُ
دادیکــهگ  پیشــوایانیقــرار

کــتدرنیاییم. هال و

خایاباتمامدلسپاســگزارم.

 





صل دوݠم:  �ن
ر��ت صو د در �ت وح�ی �ت





شــناختیم،یکــی بــهمعرفــیخــوداو را آنکــهخــدایتعالــی از پــس  
تفکــر کــههیــچگاهایــنمعرفــترابــهاندیشــهو وظایفمــانایــناســت از
مواظبــتنماییــم.شــناختیکــهمــااز یــهاو همــوارهبــرتنز آلــودهنســاختهو
راهندارد اندیشــهایبهاو آناســتکههیــچفکرو کــیاز یــمحا  خداونــددار
معرفتنســبت موجبدوریاز او اندیشــهدر هرگونهدخالتدادنفکرو  و
خدامیرودکــههیچربطی انســانبهســویســاختنتوّهمــیاز شــدهو بهاو

ندارد. بهاو

بندگــی مســیر  در حرکــت خداونــد شــناخت  از پــس دوم قــدم گــر ا
اینمســیربــرســرراهبندگان اوســت،اّمــاشــیطاننیــزدشــمنیاســتکهدر
مســیربندگیجزمکردهاســت. عــزمخــودرابرانحــرافرهرواناز  نشســتهو
اوصیــاء؟مهع؟مردمــان تذکــراتانبیــاءو بــرخــالفهشــدارهایعقــلو  او

خدایتعالیســوقمیدهد. اندیشــهدر رابــهتفکرو

کــهنســبتبــهخــدایتعالــیوجــوددارد،  بــاوجــودمعرفــتروشــنی
میــانبرخــیانســانهاکــهســعیدارنــدهمــهچیــزرابــاحــواسپنجگانه در
در تفکــر قرمــز خــط دهنــد،  قــرار شــناخت مــورد خــود اندیشــه  و فکــر  و
مــوردخداونــدارائــهشــده اندیشــههاییدر  خــدایتعالــیبرداشــتهشــدهو
خداوندثمرینداشــتهاســت؛اندیشــههاییکــهبهنامعقل  کهجزدوریاز
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اندیشــه َمرکبفکرو بــرخــالفرهنمودعقلعمــلکردهو اندیشــهورزیو و
کــتنخواهند رابــهســویشــناختخداونــدراندهاند،ســرانجامیجــزهال

داشت.

معرفــت ادامــهبــراینشــاندادنانحــرافچنیــناندیشــههاییاز در
ســپسبهنقد اینگونهدیدگاههاپرداختهو خــدایتعالــیابتدابــهتبیینیاز

ید. آنهااهتمــامخواهیمورز

1ـتبیینخداشناسیتصّوری

کننــد ســویخــودآغــاز اندیشــمندانیکــهمیخواهنــدشــناختخــدارااز
این باگامهایــیفکری،از مخلوقاتو سعیشــانبرایناســتکــهبانظــردر
قدماساسی چنیناندیشــههاییدو مخلوقاتبهخداوندمنتقلشــوند.۱در
گامدوم اثبــاتوجــودخداونــدو طراحــیمیشــود؛گامنخســتعهــدهدار

کماالتاوســت. تثبیتصفاتو عهدهدار

بــارهیتمامگزارههایــیکهدرباره گامدر ایــندیدگاههــاقائلنــدایندو
یــر گــزارههــایز یــمقابــلمالحظــهاســت؛مثــاًلدر بــانمیآور  خداونــدبــرز

میگوییم: که

خداعالماست،

خداتوانااست،

خداواحداست،

... و

خدا متوجه هیچگاه نمیشناختند، را خدا ازقبل و نبود فطری شناخت گر ا البته ۱.
کنند. نمیشدندتابخواهنددرموردآناندیشهورزی
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جمالت هرکــداماز گامگفتــهشــدهنخواهیــمداشــت.در دو گریــزیاز

بــارهخداصحبــتمیکنیــمابتــدابایدموضــوعموردنظــراثبات کــهدر بــاال

بعــدچیــزیراهــمکهبهایــنموضــوعنســبتمیدهیمتبیینشــود. شــدهو

بــرایــناســاس،قائلنــدابتدابایــدموضــوعاینجمــالتکهخداونداســت

رابیــان کمــاالتاو  صفــاتو ســپسنحــوهشــناختماناز اثبــاتشــودو

تبیینایندیدگاه پساز دادهو گامفوقراموردنظرقرار ادامه،دو کنیم.در

بررســیآنخواهیمپرداخت. بــهنقدو

1.گامنخســت:اثبــاتوجودخداوند 1ـ

هــرجملــهایکــهدربــارهی گامنخســتایــنادعــامطــرحمیشــودکــهدر در
موضوعاینجمالتکــههمانخداوند یــمابتدابایــداز میبر خداونــدبــهکار

باشــدتصوریداشتهباشــیم؛چنانکهگفتهاند:

تعالی اهلل معرفة أن إلی إشارة معرفته، الدين أول قوله؟ع؟:
ولوبوجهابتداءاإلیمانوالیقینفإنمالمیتصورشيءالیمكن

التصديقبوجوده.۱

ســخن امــام؟ع؟ کــه فرمــود: اول دیــن معرفت اوســت، اشــاره به آن 

گــر بــه صــورت ابتــدای  اســت کــه معرفــت خداونــد متعــال حتــی ا

گــر چیــزی تصــور نشــود تصدیق بــه وجودش  ایمــان و یقیــن باشــد، ا

ممکن نیست.

نیــزگفتهاند: و

»بشــر می خواهــد بــه خــدا معتقد گردد و بــه او معرفت پیــدا کند. 

۱. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۶،ص۱۳۶. 
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که آیا بشــر قادر اســت  که به میان می آید این اســت  اولین پرسشــی 

خــدا را تصــور کنــد تا بــدو معتقد گردد یــا نه؟ زیرا اعتقــاد، تصدیق 

گر تصور خدا غیر ممکن باشد  است و تصدیق فرع بر تصور است و ا
تصدیــق و اعتقــاد به او نیز غیــر ممکن خواهد بود.«۱

ایــن کــهدر اثبــاتوجــودچنیــنتصــوریهمــانقــدمنخســتیاســت
اندیشــههابرداشــتهمیشــود.البتــهخــودایــناندیشــمنداننیزبــهتصوری

بودنچنیــنخداییاذعاندارند:

کــه راه اســتدالل و مفهــوم حصولــی، حتــی  نکتــه مهــم آن اســت 

کــه از حــوزه ی مفهــوم و صــورت ذهنــی  برهــان صدیقیــن، مادامــی 

کــه بــه عینّیــت خــارج مبــّدل نشــود،   بیــرون نیایــد و تــا زمانــی 

ک  ادرا و  محــدود  شــهود  بطــور  هرچنــد  را  واجــب  ذات  هرگــز 

متناهــی، ارائــه نمی کند، زیــرا مفهوم ذهنی، چون از تشــخص عینی 

 برخوردار نیســت، قابل صدق بر کثیرین اســت خواه آن افراد متکثر 

»اهلل«  مفهــوم  حتــی  یکدیگــر،  عــرض  یــا  باشــند  هــم  طــول  در 

 معنــای »بســیط الحقیقــه«، »صــورت ذهنــی«، »واجــب الوجود« 

 و ماننــد اینهــا از مفاهیــم ذهنــی، قابــل صــدق بر کثیرین اســت، ... 

یعنــی حکیــم و متکلــم چیــزی را در ذهــن دارنــد کــه بــر غیــر واجــب 
کنونی هم قابل انطباق اســت.«2

همســعیمیشــود تصوریبــودنچنینخداییباز بــاوجــودمفهومــیو
برصحــتپایبندیبهآنپافشــاریکنند: چنیــندیدگاهــیحفظشــدهو

۱. مجموعه  آثار،ج۶،ص۱004. 
2.جوادیآملی،تبیین براهین اثبات خدا،ص4۶-4۵
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»برهــان حصولــی و روش مفهومــی و منطقــی بــرای اثبــات واجــب، 

بنوبــه ی خــود الزم می باشــد و مایــه نورانّیــت عقل می گــردد و ایمان 
مســتند به آن معقول و مقبول اســت.«۱

خداوند،ابتدا ســیرگفتگویمفهومــیاز در اندیشــمندانمفهــوممحــور
بعــدبــاانطباقیکســوی میدهنــدو یهرامدنظــرقــرار یــکرابطــهیدوســو
آنبــرمحسوســاِتاطرافمــانقائــلمیشــوندکــهســویدیگــراینرابطــهنیز
واژهی آنســوهمــانخداســت.بــهعنــوانمثــالدو  اثبــاتشــدهاســتو
توضیــح آنــگاهدر کــردهو »ممکــن«راتصــور بــههــمپیوســتهی»واجــب«و
وجــودشبهدیگــرینیازمند واژهقائلنــدکــهواجبآناســتکهدر ایــندو
وجودشبهدیگرینیازمنداســت.ســپس ممکنآناســتکهدر نیســتو
بــاانطبــاقواژهیممکــنبــراشــیاِءپیرامــونخــودقائلنــدکــهاینهــاوجــود
بدیــن نیافتهانــدمگــراینکــهقبلــشموجــودواجبــیوجــودداشــتهباشــدو
 طریققائلمیشــوندآنموجودواجبیکهاینموجوداِتممکنوجودشــان

گرفتهانــدهمانخداســتکهبــهاثباتوجودشتوفیــقیافتهاند. او رااز

اثبــاتخدایــیمفهومی ایــنتالشهــایفکــریدر ادامــه،برخــیاز  در
میدهیم: تصــوریراموردنظــرقرار و

فان ممكن؛ اّما و واجب فاّما وجود کّل و وجودا، هنا أّن شّك ال
کانواجبافقدصّحوجودالواجبوهوالمطلوب؛وإنکانممكنا

فاّنانبّینأّنالممكنینتهیوجودهإلیواجبالوجود.2

در اینکــه وجــودی هســت شــکی نیســت؛ و هــر وجــودی یــا واجــب 

۱.جوادیآملی،تبیین براهین اثبات خدا،ص44.
2. المبدأ و المعاد،)ابنسینا(،ص22.
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گــر واجــب بــود، وجــود واجــب صّحــت  اســت و یــا ممکــن؛ پــس ا

کــه باالخــره بــه واجــب  گــر ممکــن بــود تبییــن نمودیــم  می یابــد و ا

الوجود ختم می شــود.

... الوجود ممكن إّما و الوجود، واجب إّما موجود کل أّن اعلم
فقد الوجود واجب فیها کان فإن موجودة، األشیاء أّن شّك ال
کان إن و مطلوبنا. هو و الوجود، واجب هو شيء وجود لنا صّح
مرّجح إلی یحتاج الممكن أّن عرفت قد و ممكنا، تعلمه مّما الكّل
الّنهایة، غیر إلی الممكنة األسباب تذهب ال و إلیه الكالم یعود و
فإنمجموعالممكناتممكن،إذالكّلمرّکبمناآلحاد،موقوفعلیها،
فإذاکانتاآلحادممكنة،فالمجموعأولیباإلمكانفیحتاجالمجموع
إلیمرّجح.والیكونذلكالمرّجحممكناوإاّلدخلفيتلكالجملة
المحتاجةإلیمرّجح،فالیكونعلةللمجموع؛فإذنالبّدوأنیكون
الوجود واجب وجود فصّح لذاته، الوجود واجب المرّجح

علیالتقدیرات.«۱

بــدان کــه موجــود یــا واجــب الوجود اســت و یــا ممکــن الوجود ... 

گر در آن ها واجــب الوجود  بــدون شــک، اشــیاء وجود دارند، پــس ا

گفتــه شــود وجــود شــیء همــان واجــب  کــه  باشــد صحیــح اســت 

گــر همــه ی آنچــه   الوجــود اســت و ایــن همــان مطلــوب ماســت. ا

کــه ممکــن  کــه مــا می شناســیم ممکــن الوجــود باشــد، از آنجایــی 

نیازمند به مرجح است، کالم به آن برمی گردد و این وسایط ممکن 

کــه مجموع ممکنات هم خودش  تــا بی نهایــت پیش نمی روند؛ چرا

ممکــن اســت و کل از افــراد تشــکیل شــده و متوقــف بــر آن هاســت. 

۱. مجموعه مصنفات شیخ اشراق،ج4،ص۵7-۵۵.
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 پــس وقتــی افــراد ممکــن باشــند، مجموعه ســزاوارتر به امکان اســت 

و بدیــن طریــق مجموعــه نیــز نیازمند به مرجح می شــود و آن مرجح 

گرنــه در آن مجموعــه ی نیازمنــد بــه  نمی توانــد ممکــن باشــد و 

 مرجــح قــرار می گیــرد و دیگــر علتــی بــرای مجموعــه نخواهــد بــود؛ 

گزیــر بایــد مرجح خودش واجب الوجود بالذات باشــد  بنابرایــن نا

و بدیــن طریق وجود واجب الوجود ثابت می شــود. 

له سبب اوال وجوده فی سبب له یكون ان اما الموجود ان اعلم
اذافرضناه الوجود کانقبل الممكنسواء کانلهسببفهو فان
فدخوله وجوده یمكن ما الن الوجود حالة فی او الذهن فی
سبب له یكن لم ان و الوجود امكان عنه یزيل ال الوجود فی
تحققت فاذا الوجود واجب فهو الوجوه من بوجه وجوده فی
هذهالقاعدةفالدلیلعلیانفیالوجودموجوداالسببلهفی
وجودهمااقوله-فهذاالوجوداماممكنالوجوداوواجبوالوجود
فانکانواجبالوجودفقدثبتماطلبناهوانکانممكنالوجود
وجوده یرجح بسبب اال الوجود فی یدخل ال الوجود فممكن
تتعلق فهكذا الوجود ممكن ایضا سببه کان فان عدمه علی
الوجود هذا الن البتة موجود یكون فال ببعض بعضها الممكنات
الذيفرضناهالیدخلفیالوجودمالمیسبقهوجودماالیتناهی

وهومحالفاذاالممكناتتنتهیبواجبالوجود.۱

کــه موجود یا ســببی برای وجودش هســت یا ســببی نیســت.   بــدان 

گر سببی برای وجودش بود، ممکن خواهد بود؛ چه موجودی  پس ا

کــه در ذهــن فــرض می گیریــم یــا در حالــت وجــود باشــد؛   باشــد 

۱. رسائلابنسینا،ص242.
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کــه آنچــه وجــودش ممکــن باشــد داخــل در وجــود می شــود   چرا
گــر بــه هیــچ وجهــی ســببی   و امــکان وجــود از آن زایــل نمی شــود و ا
برای وجودش نباشــد آن وجود واجب الوجود اســت. هنگامی که 
ایــن قاعــده تحقــق بیابد دلیل می شــود بر اینکــه در وجود موجودی 
اســت کــه ســببی بــرای وجــودش نیســت. پــس ایــن وجود یــا ممکن 
گــر واجب الوجود باشــد  الوجــود اســت و یــا واجــب الوجــود. پس ا
گــر ممکــن الوجــود  کــه در پــی آن بودیــم ثابــت می شــود. ا آنچــه را 
بــود پــس ممکــن الوجــود داخــل در وجــود نمی شــود مگــر بــه علت 
گر ســبب آن هــم ممکن  اینکــه وجــودش بــر عدمــش ترجیــح یابد و ا
الوجــود بــود پــس اینچنیــن بعضــی از ممکنــات بــه بعضــی دیگــر 
 متعلــق می شــوند و البتــه چیزی موجود نمی شــود؛ زیــرا این وجودی 
کــه مــا فــرض گرفتیم داخــل در وجود نمی شــود مادامی که وجودی 
بر آن ســابق نشــود که بی نهایت اســت و این محال اســت و بنابراین  

ممکنــات به واجب الوجود منتهی می شــوند.

یتمادى متحّرکات العقل یستصّح ال و محّرك متحّرك لكّل اذ و
طرف، بال أوساطا باالسر لكانت  ااّل و نهایة، ال الی عددها
ومادامحكمهاحكمالواسطة،التكونحرکةبالفعل.فاذن،یجب
االنتهاءالیمحّركالیتحّرك،کمامخرجاالمورمنالقّوةالیالفعل

والموجداّیاها،امرهوبالفعلبذاتهوموجودبذات.۱

و چــون بــرای هــر متحرکــی محرکی اســت و عقل نمی توانــد مصحح 

متحــرکات بی نهایــت باشــد؛ زیــرا موجــب وســط بــدون طــرف 

کــه حکمشــان پیوســته حکــم واســطه اســت،   می شــود در حالــی 

۱. القبسات،النص،ص۳۸۳.
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حرکت بالفعلی نخواهیم داشت. پس در این صورت واجب است 

کــه حرکت نداشــته باشــد منتهی شــود؛ همچنان که  کــه بــه محرکی 

کننــده ی امــور از قــوه بــه فعــل و ایجادکننــده آن هاســت،   اخــراج 

 بالفعل و موجود ذاتی اســت.
ً
آن ذاتا

حینئذ کانت مطلقا أو وقت في واقعیة کل بطالن فرضنا فلو
السوفسطي کذا و ثابتة- الواقعیة أي واقعا باطلة واقعیة کل
لورأىاألشیاءموهومةأوشكفيواقعیتهافعندهاألشیاءموهومة
واقعاوالواقعیةمشكوکةواقعاأيهيثابتةمنحیثهيمرفوعة
فهي لذاتها البطالن و العدم تقبل ال الواقعیة أصل کانت إذ و
لها التي األشیاء و بالذات واجبة واقعیة فهناك بالذات واجبة
هنا من و بها. الوجود قائمة واقعیتها في إلیها مفتقرة واقعیة
یظهرللمتأملأنأصلوجودالواجببالذاتضروريعنداإلنسان

والبراهینالمثبتةلهتنبیهاتبالحقیقة.۱

گــر بطــور مطلــق و یــا در وقتــی خاص، بطــالن اصــل واقعّیت   پــس ا

کــه اصــل واقعیــت،   را فــرض بگیریــم، در ایــن صــورت معتقدیــم 

گــر معتقــد بــه بطــالن واقعــی آن شــویم،   باطــل اســت و ا
ً
 واقعــا

گر سوفســطایی اشــیاء  ثبــوت واقعیــت را پذیرا شــده ایم و همچنین ا

کنــد، اشــیاء   را موهــوم دانســته و یــا در اصــل واقعیــت آن هــا شــک 

 مشــکوک 
ً
 موهوم خواهند بود و واقعّیت نزد او واقعا

ً
در نظر او واقعا

خواهد بود و این به معنای اثبات واقعّیت از همان نقطه ای است 

 بطالن و عدم را قبــول نمی کند 
ً
گــر واقعّیت ذاتا کــه انــکار می شــود و ا

 پس واجب بالذات است. بنابراین واجب بالذاتی خواهیم داشت 

۱. تعلیقه طباطبایی بر اسفار،ج۶،ص۱4.
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واقعیتشــان  در  کــه  اســت  ایــن  واقعیتشــان  کــه  اشــیایی   و 

به همان واجب نیازمند هســتند و وجودشــان به او وابســته اســت. 

 از اینجــا روشــن می شــود که اصل وجود نزد انســان واجــب بالذات 

و ضروری اســت و براهینی که برای اثبات اقامه می شــوند برای تنّبه 

به این حقیقت اســت.

ایــندســتبــهمفهومــیکلــی بــاتالشهایــیفکــریاز  بدیــنطریــقو
تصــورینامحــدوددســتمییابیــمکــهایــنمحصــولفکــرینــاِم»خدا«  و
خــدای پیــروانایــناندیشــههاقائــلمیشــوندراهانــکار بــرخــودمیگیــردو
ملحدانســّدنمودهاند.لــذاتالشایناندیشــمندان تعالــیرابــرمنکــرانو
کماالتــیبــرایایــنموجــودکلِی قالــبگامدومبــرایاثبــاتصفــاتو در

مییابد. تصورشده،اســتمرار

1.گامدوم:اثبــاتصفــاتوکماالتبرایخداوند 2ـ

کماالتتصوری خداوند،قدمدوم،اثباتصفاتو اثباتتصوریاز پساز
کماالت مفهومــیبرایاوســت.براینیلبهایــنمقصود،نظارهبرصفاتو و
کماالتمخلوقیسعیمیشود بااخذصفاتو مخلوقاتشــروعمیشــودو
شــود.برقراری نظردارندارتباطبرقرار آنچهبــرایخدادر میــانایــنصفاتو
ارتبــاطچنیــناســتکــهقائلنــدچوناعطــاکنندهییــکصفــتنمیتواند
آنصفتتهیباشــد،لذاخداوندکهاینصفاتمخلوقیرابرای خودشاز
بلکهبهوجهاعلی آنهاتهینیســتو دادهاســتخودشاز مخلوقاتشقرار

اســت. ایــنکماالتوصفاتکمالیبرخوردار از

ایــنعباراتذکرشــدبــدانمعناســتکــهوقتییک وجــهاعلــیکــهدر
قیودشآنرا یــکمخلــوقمیبینیــمباحذفحــدودو صفــتکمالــیرادر
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گــرشــخصعالمــیرامیبینیم بــهخداونــدنســبتدهیــم؛بــهعنوانمثالا
شــخص دیگــریرامیبینیــمکهاز اســتو علــمبرخــوردار کــهبــهمیزانــیاز
علــمبهرهمنداســت نفــرقبلــیبیشــتراز هــردو فــردســوماز نخســتبیشــترو
علمشــخصســوممحدودتر آنــگاهمیتوانیــمبگوییــمعلــمشــخصدوماز
نظر گرفردسومرادر نفردیگرمحدودتراســت،اماا دو علمنفراولاز اســتو
بــرهمین بگوییــمفــردچهــارممحدودّیتکمتریداشــتهباشــدو یــمو بگیر
یمکــهدیگرهیــچمحدودیتیباقینماندآنــگاهباعلم پیــشبرو روشآنقــدر
محدودیتی اینعلــممطلقکــههیچحــّدو مطلــقمواجــهخواهیــمبودیــمو
ســایرکمــاالت مــوردقــدرت،حیــات،و  نــداردهمــانعلــمخداســت.در
اســت: اینقرار ایناستشــهاداتاز کماســت.برخیاز نیزهمینروندحا

در عیــن آنکــه وجــود واحد و بســیط اســت، این وجــود واحد داراى 

کــه از یک طرف بــه اعلی المراتــب، و از طرف دیگر  مراتبــی اســت 

متدّرجــا نــزول پیــدا می کنــد تــا به  ادنــی المراتب می رســد؛ و در بین 

ایــن دو درجــه اعلــی و ادنــی، بقّیــه مراتــب علــی حســب اختــالف 

ى کــه هــر چــه رو بــه بــاال  درجــات و مراتبشــان قــرار دارنــد، به طور

 برویــم وجــود قوّى تــر و شــدیدتر و وســیع تر خواهــد بــود؛ و بالعکــس 

 از بــاال هــر چــه رو بــه پائیــن بیائیــم، وجــود ضعیف تــر و تنگ تــر 

کمــال  ى کــه هــر مرتبــه از مراتــب بــاال واجــد  خواهــد بــود، به طور

درجات ما دون خود هســت و ال عکس.۱ 

موجود هو بما الموجود بها یتصف کمالیة صفة کل أن اعلم
المعلول في وجدت فإذا تجسما و تكثرا ال و تغیرا يوجب ال و

۱. مهر تابان،ص۱۳2-۱۳۱.
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الوجود إذ أشد و أقدم و أولی علیه الفیاض مبدإ في فوجودها
الكمال ومعطي معلولها علی المفیضة العلة فائضةمن کماالته و
الیقصرعنههوفوقالتماموالكمالألنواهبالكماالتوالفضائل
أکمل یكون أن ضرورة یجب بل عنها قاصرا یكون أن یجوز ال
وأجلمنالموهوبلهفیهافضالعنذاتهألناألکملاألفضلیدل
علیأکملیةالذاتوأفضلیتهاوکذاأفضلاألفعالوأکملهایدل

علیأفضلصفاتمبدعها.۱

بــدان هــر صفــت کمالی کــه موجود از جهت موجــود بودنش به آن 

متصــف می شــود و موجــب تغییــر و تکثر و تجســم نشــود، هنگامی 

کــه در معلــول یافتــه شــود وجــودش در مبــداء فیــاض ســزاوارتر و 

تش از علــت مفیضه  کــه وجود و کماال  مقدم و شــدیدتر اســت؛ چرا

کمــال خالــی از آن  کننــده ی  بــر معلولــش افاضــه می شــود و اعطــاء 

نیســت. او فــوق تمــام و کمال اســت؛ زیرا جایز نیســت بخشــنده ی 

 واجب اســت 
ً
کماالت و فضایل بی بهره از آن ها باشــد، بلکه ضرورتا

کامل تــر و جلیل تــر از آنچــه در دریافــت کننده ی بخشــش هســت، 

لــت  کمــل و افضــل دال کــه ا  بــرای او باشــد چــه رســد بــه ذاتــش؛ چرا

 بــر کامل تــر بــودن و افضــل بــودن ذات دارد و همچنین برتــری افعال 

لت بر برتــری صفات مبدع آن ها دارد. و کامل تــر بــودن آن  ها دال

کامــل، بایــد آنچــه وجــود  کــه: هــر وجــود   و اّول بایــد دانســت 

 و فعلّیت است در ناقص، همه را دارا باشد، با شی ء زاید، چنان که 

﴾ آنچــه را نــازل  ْع�نٍ َعُدّوٌ ُكْم ِل�بَ ْعصنُ َ ُطو� �ب در سلســله نزولّیــه: ﴿�ْه�بِ

۱. مفاتیح الغیب،ص24۶.
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دارد از وجــود و کمــال، وجــود عالی دارد، مع شــی ء زایــد. و چگونه 

ت اســت و فّیاض اســت بر نازل 
ّ
 نداشــته باشــد و آن عالی ســابق، عل

آنچــه  و  اســت  کمــال  آن  یابنــده  و  دارنــده  الکمــال،  معطــی   و 

در مســتفیض اســت از فعلّیت مســتعار، از مفیض است.۱ 

کمل  این صفــات کمالیــه و نامهاى  پــس خداونــد متعــال مصــداق ا

گر او خود مالک مطلق آنها نبود چگونه می توانســت  نیکوســت و ا
بــه دیگران اعطا کند؟2

کمــال فاقــد آن نیســت   بــه لحــاظ اینکــه موجــد و معطــی یــک 

و نه تنها فاقد آن نیست، بلکه در واقعیت و ذات خود همان کمال 

کمــل  دارد، واجــب تعالــی نیز که موجــد و معطی  را بــه نحــو اشــّد و ا

حقیقــی تمــام ممکنات اســت، خود در مرتبه ذات و وجود بســیط 

کمل   کماالت همه ممکنات است به نحو اشّد و ا خود، واجد تمام 

و به تعبیر فالســفه به نحو اعلی و ارفع. معنی این ســخن این نیست 

کــه ممکنــات دارنــد بــه نحــو متمایــز و هریــک تــی  کماال  کــه همــه 

ى که  بــا وجــودى خاص به خود در ذات واجــب موجودند به طور

ذات واجــب مرکــب از آنهاســت، بلکــه بــه ایــن معناســت که همه 

کــه همه موجــودات دارند در واجب تعالــی با یک وجود  تــی  کماال

جمعــی واحــد بســیط الیتناهــی موجودنــد، یعنــی وجــود واجــب 

 هــم بتمامــه مصــداق علــم اســت، هــم بتمامــه مصــداق قــدرت، 

ى؛  هــم بتمامه مصداق حیات، هــم بتمامه مصداق هرکمال دیگر

۱. اسرار الحکم،ص۱۶2،
2. علی و فلسفه الهی،ص۶0
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 نــه اینکــه جزئــی از آن علــم باشــد، جزئــی قــدرت، جزئــی حیــات 
کــه در  کــه هرکمالــی  و هکــذا. تعبیــر دیگــر ایــن مطلــب ایــن اســت 
کــه برخی ضعیف اند و برخی  نظــر گیریــم افراد طولی مختلفی دارد 
 قــوى و برخــی اقــوى و باالخــره هر کمالــی یک فرد واجــب نیز دارد،
کمــال دیگــر  کمــال همــان فــرد واجــب آن    منتهــا فــرد واجــب ایــن 
کمــاالت دیگــر اســت، این گونــه نیســت   و نیــز فــرد واجــب همــه 
کمــال دیگــر باشــد،   کــه فــرد واجــب هرکمالــی غیــر از فــرد واجــب 
کماالت  کمال می تواند غیر از فرد ممکن  که فرد ممکن یک  آن گونه 
دیگــر باشــد؛ بــه تعبیر حکما، هرچه وجود شــدیدتر و کاملتر شــود، 
که از نظر شــدت ال یتناهی  بســیطتر و جمعی تر می شــود و هنگامی 
شد، یعنی واجب شد، بسیطترین و جمعی ترین است. در حالی که 
کمــاالت  بــی در آن نیســت، واجــد همــه 

ّ
کثــرت و ترک  هیــچ نحــو 

اّتــم  بســاطته مصــداق  و  بتمامــه   بــه عالیتریــن نحــو می باشــد، 
کمالی است. هر 

کمــال  کــه هرکمالــی در هرممکنــی یافــت شــود همــان   گفتــه شــد 
بــه شــدیدترین و قویتریــن نحــو، یعنــی بــه نحــو الیتناهــی و واجب، 
در واجــب موجود اســت و وجــود همین کمــال الیتناهی در واجب 
گــر واجب  ى که ا علــت و موجــب آن کمــال ممکــن اســت؛ به طــور
 در ذات و وجــود خــود فاقــد آن کمــال بــود، نمی توانســت آن کمــال 
 را در ممکنــات ایجــاد کنــد. از اینجــا روشــن می شــود که هــر کمالی 
در واجــب اصلــی دارد و بــه عبارت دیگر اصــل هرکمالی در واجب 
کــه از همــان ســنخ اند فــرع و رشــحه  کمــاالت ممکنــی   اســت و 

 و اضافه به آن اصل اند؛ یعنی، اصل هرکمالی، که در ذات واجب است 
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کــه از ســنخ  تــی اســت  کماال و عیــن وجــود او اســت، منشــأ همــه 

آن اصل انــد، علــم ذاتــی وجوبــی واجــب تعالی منشــأ و علــت همه 

علــوم ممکنــات اســت، قــدرت ذاتــی وجوبــی او منشــأ و علــت 

 همــه قدرتهــاى ممکنــات اســت، حیــات ذاتــی وجوبــی او منشــأ 

 و علت حیات همه ممکنات است . از همین رو علّو و مجد واجب

 بــه همــان کمــاالت ذاتــی اوســت کــه همــه بــا یــک وجــود جمعــی 

بســیط موجودند. به زبان حکما، علّو و مجد واجب به این اســت 

ى اســت کــه همه این  کــه وجــود بســیط جمعــی و الیتناهاى او طور

کماالت می توانند از آن ناشــی شــوند. پس علّو و مجد واجب تعالی 

بــه این نیســت که موجــد علم- علم امکانی در ممکنات- اســت، 

بلکه علّو او به همان علم ذاتی خود اســت که منشــأ همه این علوم 

است.۱ 

یعطي موجود کل علی المنبسط الوجود حقیقة إلی فالنظر
ثاني ال أنه یعطي و عدم شوب بال موجود تمامه و بكماله أنه
لهفيأصلالوجودوکلمافرضهالعقلثانیافبعدتحديقالنظر

وجدهعیناألول.2

کی از آن اســت  نظــردر حقیقــت وجود منبســط در هر موجودی حا

 کــه او بــه تمــام و کمــال و بــدون آمیختگــی بــا عــدم موجــود اســت 

و در اصــل وجــود بــرای او دومــی نیســت و آنچه عقل بــه عنوان دوم 

فــرض می کنــد بعد از دقت نظر او را عیــن همان اول می یابد.

۱. شرح نهایة الحکمة)مصباح(،ج2،ص:۱۸0-۱7۹
2. مفاتیح الغیب،ص240.
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یکتناقض وز 1.بــر 3ـ

نوع معرفــتخداونــدارائــهشــدمــابــادو گامپیشــیندر دو یقــیکــهدر بــاطر

موجوداتی موجــودمواجهایــم؛موجــودینامحدودکهخــدانامیدهمیشــودو

قدرت، علم،در وجــود،در محــدودکــهمخلوقاتنامیدهمیشــوند.خدادر

وجــود مخلوقــاتدر کمــالدیگــرینامحــدوداســتو هــر در حیــاتو  در

ســیر ایــن  از کــه نتیجــهای هســتند. محــدود کماالتشــان همــهی  در  و

بــزرگدارد.اشــکالیکــهخــود  فکــریعایدمــانشــدیــکاشــکالاساســیو

گاههســتند: آ ایناندیشــمنداننیزبهآنمعترفو

کنــار  کمالــی نامحــدود اســت دیگــر در  گــر خــدا دارای اوصــاف  ا

 صفــت نــا محــدود صفــت دیگــر )هرچنــد محــدود و متناهــی( 

گــر خــدای ســبحان دارای علــم نا محدود اســت  نمی گنجــد؛ مثــال ا

کنــار علم نامحــدوِد خدا، علــم دیگران   دیگــر نمی تــوان گفــت در 

نیز به شــکل محدود و متناهی هســت.۱ 

کیدمیکند: تا بــاز و

در قبــال هســتی صــرف و مطلــق و نامتناهــِی خــدای ســبحان 

هســتی های دیگــر )خــواه محــدود یــا نامحــدود( فــرض صحیــح 

ندارنــد. بــه بیــان دیگــر همانگونه کــه وجود دو نــا محدود از یک 

 ســنخ فــرض صحیــح نــدارد، وجــود یــک نامحــدود و یــک محدود 

از همــان ســنخ هم فرض صحیح ندارد، زیــرا یک امر نامحدود هیچ 

 خالئــی باقــی نمی گــذارد تــا شــیء محــدود دیگــری از همــان ســنخ 

۱. تحریر رساله الوالیة،ج۱،ص۸7.
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در آن خــالء جا بگیرد.۱

پیشــیننیزتصریحشــدهنمیتوانچیزیرانامحدود ســطور چنانکهدر
همــانســنخنیــزقائــلبــهچیــزمحــدودیشــد؛ از آنو کنــار در انگاشــتو
نامحدودبودنســاقطمیکند؛ کــهوجودمحدودبهنوعینامحدودرااز چرا
ســوییکاســهای از کنیم2و یــاینامحدودیراتصور گردر بــهعنــوانمثــالا
یــایمحــدودبــهحــدودهمیــنکاســهآب یــمآندر یــابردار ایــندر  آبرااز
همــانجایــیکــهکاســهآب کــهبرداشــتیممحــدودشــدهاســت؛یعنــیدر
بدیــنطریقبــهاندازهی یــاینامحــدودنخواهــدبودو هســتدیگــرایــندر
یککاسهآبمحدودخواهدشد.مثالدیگرایناستکههوایاطرفمان
رانامحــدودفــرضکنیمبههمانمقداریکهاشــیاییوجودداشــتهباشــند
درونســنگبزرگــی  ایــنهــواینامحــدودمحــدودخواهــدشــد.مثــاًلدر
اینبانامحدودبودن مارویزمینافتادهاســتهوایینیســتو کنار کهدر

نیست. هواســازگار

1.وحدتوجود؛پاســخاندیشــمندانبــهاينتناقض 4ـ

واقــعنقطهی ســویقائلینبهاینســیرفکریارائهمیشــوددر پاســخیکــهاز
رسیدن میســازد.ایناندیشمنداندر تمامّیتاندیشــهآنهارانمودار اوجو
دوســوییکــهحاصلاندیشــهی بــهایــندوراهــیچــارهایندارنــدکهیکیاز
نهنــد؛یــابایــدوجــودنامحــدودیراکــهاثبات خودشــانبــودهاســتراکنــار
محدودهادرگذرند. یاباباقینهــادننامحــدود،از گذارنــدو نمودهانــدکنــار

۱. تحریر رساله الوالیة،ج۱،ص۸۹-۸۸.
همگی ما تصورات و ندارد وجود نیز نامحدود  تصور امکان که برآنیم ما البته  2.

درمحدودیتهاشکلمیگیرد.
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کــهایــناندیشــههاهیــچگاهراضــی آناســت کــیاز پاســخارائــهشــدهحا

بــهراحتیمنکــروجود نهــادهو نمیشــوندثمــرهیتــالشفکــریخــودراکنــار

نامحدودشــوند،بنابراینبانگاهداشــتنوجودنامحدود،قدمهاینخســت

مینهند وجودهایمحدودبــودکنار اندیشــهورزیخــودراکههمانشــروعاز

عالــمهســتییــکوجــود بدیــنطریــقبــهایــننظــرقائــلمیشــوندکــهدر  و

اینهماندیدگاهیاســت آنهمانوجودخداســتو بیشــتروجــودنــداردو

بدینطریــقنهایــتگامهای آنتعبیــربــه»وحــدتوجــود«میشــودو کــهاز

شــناختخداونــدختــمبهوحــدتوجود اندیشــهورزیمتفکــرانبشــریدر

تصریحاتایناندیشــمندانرابرایندیدگاهبهنظارهمی میشــود.برخیاز

: نشینیم

ألنالتامهوماالیمكنأنيوجدخارجامنهوجودمننوعوجوده،
...إذاکاناألولتامالوجودلمیمكنأنیكونذلكالوجودلشيء
هذه من واحد فهو وحده، الوجود منفرد هو فإذن غیره، آخر

الجهة.۱

کــه امــکان نــدارد خــارج از آن، وجــودی  زیــرا تــام آن چیــزی اســت 

گــر اولــی تــام الوجــود  از نــوع  وجــود خــودش یافــت شــود، ... ا

 بــود ممکــن نیســت آن وجــود بــرای چیــز دیگــری غیــر از آن باشــد، 

پــس در این صــورت او واحــد منفردالوجــود اســت و از هــر جهــت 

واحد است.

که چیزیش نباید  که هر چه او را هست باید، بود بیکبار  ى   هر چیز

بایســتن تــا حاصــل شــود و تــا ایــن مقدار بــود، آن را »تمــام« خوانند 

۱. آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها،ص2۸ - 2۹.



صورا�ت د در �ت وح�ی صل دوݠم: �ت 109�ف S

کــه حاصــل نیســت  کــه چیزیــش بــود   و هــر چــه همگــی ِو را نبــود 

ِو را ناقــص خوانند.۱  
ىالوجودکلهشیئاواحدا.2 فكانبهذاالطريقیر

بدیــن طریق همه ی وجود یک چیز دیده می شــود.

فهوالّنورالحّقالمحضوالوجودالّصرفالبحت،اّلذيالیشوبه

کّل هو و أصال، إرسال و تحّیث و عموم و خصوص من شيء،

الوجودوکّلهالوجود،وکّلالبهاءوالكمال،وکّلهالبهاءوالكمال،
وماسواهعلیاإلطالقلمعاتنورهورشحاتجودهوظاللذاته.۳

کــه چیزی  پــس او نــور حــق محــض و وجــود صــرف محضی اســت 

  از خصوص و عموم و حیثّیت و ارســال اصاًل او را مشــوب نســاخته 

کمــال  و او کل وجــود اســت و تمامــش وجــود اســت و همــه بهــاء و 

 نور و رشــحات 
ً
اســت و همه ی او بهاء و کمال اســت و غیر او مطلقا

جود او و ســایه ی ذات اوست.

واختالف الوجود اتحادحقیقة إلیهمن ماذهبنا بین تخالف فال
إلیه ذهب ما بین و الضعف و التأکد و التأخر و بالتقدم مراتبها
عند حقائقها اختالف من المقدم الفیلسوف أقوام المشاءون

التفتیش.4

بــا تحقیــق مشــخص می شــود بین آنچــه ما در مورد اتحــاد حقیقت 

وجــود و اختــالف مراتــب آن هــا بــا تقــّدم و تاّخر و شــّدت و ضعف 

۱. الهیات دانشنامهعالئی،ص۱۱۶.
2. حی بن یقظان،ص4۹ .

۳. مصنفات میر داماد،ص۱۵۸ .
4. الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوكیة،ص7.
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گفته ایم و آنچه فالســفه مشــاء در مورد اختــالف حقایق گفته اند 

اختالفی نیست.

الظلمات من نور غیر و نور االنوار نور من یحصل ان یجوز ال
الظلمة، اقتضاء غیر النور اقتضاء فیكون هیئتها أو جوهرها کان
تبّین قد و الظلمة، يوجب و النور يوجب مّما مرّکبة تصیر فذاته
لكاستحالته،بلالظلمةالتحصلمنهبغیرواسطة؛وأیضاالنور
منحیثهونوراناقتضی،فالیقتضیغیرالنور....فاذاالتمییز
بالكمال بیننوراالنواروبینالنوراألّولالذىحصلمنه،لیسااّل

والنقص.۱

النــوار، نــور و غیــر نــور مشــتمل بــر جوهــر  کــه از نورا  جایــز نیســت 

کــه اقتضــاء نــور غیــر   یــا هیئــت آن ظلمــات حاصــل شــود؛ چــرا 

از اقتضــاء ظلمــت اســت و در ایــن صــورت ذاتش از آنچــه موجب 

نــور و آنچــه موجــب ظلمــت می شــود ترکیــب می یابد و روشــن شــد 

کــه چنیــن چیــزی اســتحاله دارد. پــس ظلمــت بــه غیر از واســطه از 

 او حاصــل نمی شــود و نــور نیــز از حیــث نــور بودنــش اقتضائــی دارد 

النــوار   کــه غیــر نــور آن اقتضــاء را نــدارد .... پــس تفــاوت میــان نورا

و نور نخســت که از او حاصل شــده جز به کمال و نقص نیســت. 

الغیر الوجود صرف هو و االشیاء کّل سبحانه اهلل یكون ال کیف
المتناهیشدةوقوةوغنًیوتمامًا؟!فلوخرجعنهوجودلمیكن
ذلک، عن تعالی الوجود! ذلک دون وجوده لتناهی به محیطًا

بلإّنكملودّلیتمبحبلألیاألرضالسفلیلهبطعلیاهلل.2

۱. مجموعه مصنفات شیخ اشراق،ج2،ص۱27و۱2۶.
توحید االمامیة،ص2۸۸.  2. عین الیقین،ص۳0۵بهنقلاز
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چگونــه خداونــد تعالــی همــه چیزهــا نباشــد در حالــی کــه صرف 

 وجــود نامتناهــی اســت در شــدت و قــوت و غنــی و تمامیــت؟!

گــر وجــودی از او خــارج شــود کــه به جهــت تناهــی وجودش   پــس ا

محیــط بــر آن نباشــد، دون آن وجــود خواهد بود! فراتر از آن اســت، 

کنیــد بــر خــدا  گــر شــما ریســمانی را بــر عمــق زمیــن آویــزان   بلکــه ا

فرود خواهد آمد. 

نیست دویــی  را  حق  حضرت  جناب 
نیست1 تــویــی  و  ــا  م و  مــن  حــضــرت  آن  در 
ْوٌم ﴾  اآلن می بینــم  هتٌ َو ل� �نَ ُه  ِس�نَ

دنُ �نُ
أْ
ا َ  الهــی  تــا بحــال می گفتــم  ﴿ل� �ت

مرا هم ال تأخذنی ســنة و ال نوم.2

شمار بــی  صفاتش  و  اســت  ــود  وجـ یــک 
شــمــر3 مـــی  ــوش  ــ ــکــی خ ی ــر  هـ در  ــکــی  ی آن 
الوجود طبیعة عن المنفكة تعینها نفس مالحظة الثالث و
وهوجهةتعینهاالذيهواعتباريمحضوماحكمعلیهالعرفاء
علیه غبار ال مما هو و الممكنات من المرتبة هذه هو بالعدمیة
الممكن- من الوجود سنخ إفراز بعد يبق لم التحلیل عند ألن
أمرمتحققفيالواقعإالبمجرداالنتزاعالذهنيفالحقائقموجودة
أمرواحد الخارجلكنمنشأوجودهاومالكتحققها متعددةفي
منشإ و جاعل بجعل ال ذاته بنفس المنبسط الوجود حقیقة هو
موجودات أنها علیها یصدق فالمتعدد اعتباریة تعینات تعددها

۱. گلشن راز،بخش۳0 
2. الهی نامه،ص۶۶.

۳.شاهنعمتاهللولی،غزلیات،غزلشماره۸۵2.
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فموجودیتها تعددها اعتبار غیر موجودیتها اعتبار لكن حقیقیة
حقیقیةوتعددهااعتباري.۱

   و ســوم مالحظــۀ خــود تعّیــن جــدای از طبیعــت وجــود اســت 

کــه اعتبــار محــض اســت و آنچــه عرفــا بــر آن  و آن جهــت تعّینــش 

حکــم عــدم بودن نموده اند همین مرتبه از ممکنات اســت که هیچ 

کــه هنــگام تحلیــل بعــد از تقســیم  غبــاری بــرآن نمی نشــیند؛ چــرا 

کــه در واقع به مجرد  ســنخ وجــود به ممکن، این اعتبار امری اســت 

انتــزاع ذهنــی تحقــق دارد. پــس حقایــق موجــود در خــارج متعــدد 

 هســتند اّمــا منشــاء وجــود و مــالک تحققشــان یــک چیــز اســت

 که همان حقیقت وجود منبســط به نفس ذاتی اســت که به جعل 

هیــچ جاعلــی نبــوده و منشــاء فراوانی شــان تعینات اعتباری اســت 

کــه موجب صدق تعدد بر آن ها می شــود. آن هــا موجوداتی حقیقی 

هســتند اّمــا اعتبــار موجودّیتشــان غیــر از اعتبــار تعددشــان اســت. 

پس موجودّیتشــان حقیقی و تعددشــان اعتباری است. 

وجوده أن شيء، کل وجود تعالی وجوده أن علی ینبهك مما و
فلو کثرة، و عدم شوب غیر من صرفه و الوجود حقیقة عین
لمیكنوجودالكلشيءلمیكنبسیطالذاتوالمحضالوجود،
ترکیب فلزمفیه  للبعض، وعدما لبعضاألشیاء بلیكونوجودا
محال. هو و وجوب، و إمكان بین خلط و عدم، و وجود من
الوجود، حقیقة صرف لكونه تعالی وجوده یكون أن یجب فإذن
َرهتً  �ی َك�بِ ل�  َو  َرهتً  �ی َ�عنِ اِدُر  عن ُ �ی ﴿ل�  الموجودات لجمیع وجودا

ْحصاها﴾فالیخرجمنکنهذاتهشيءمناألشیاء،ألنهتمام
أَ
�  �

َّ
ل �إِ

۱.  الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج2،ص۳2۱.
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ینفصلألجل و یتكثر و یتعدد إنما و غایته، و مبدؤه و کلشيء
الكمال، و التمام درجة عن قصوراتها و إمكاناتها و نقصاناتها
فهواألصلوالحقیقةفيالموجودیة،وماسواهشئونهوحیثیاته،
عداه ما و النور، هو و تجلیاته، و أسماؤه عداه ما و الذات، هو و

ظاللهولمعاته،وهوالحق،وماخالوجههالكریمباطل.۱

و آنچــه کــه تــو را متوجه می گرداند که وجود خداوند تعالی، وجود 
هر چیزی است، این است که وجود او عین حقیقت وجود و صرف 
گــر وجود   وجــود بــدون شــائبه هرگونــه عــدم و کثرتــی اســت. پــس ا
 هــر چیــزی نباشــد، بســیط الــذات و محــض وجــود نخواهــد بــود، 
شــد  دیگــر خواهــد  برخــی  عــدم  و  اشــیاء  برخــی  وجــود   بلکــه 
و در این صــورت در او ترکیــب وجــود و عــدم و خلــط میــان امــکان 
و وجــوب پیــش می آیــد و ایــن محــال اســت. پــس واجــب اســت 
کــه وجــود او تعالــی صــرف حقیقــت وجــود باشــد؛ وجــودی بــرای 
کوچــک و بزرگــی را واننهــاده مگــر اینکــه  همــۀ موجــودات »هیــچ 
کنــه ذات او چیــزی از اشــیاء خــارج  بــه حسابشــان آورده« پــس از 
نیســت؛ چــرا کــه او تمــام هــر چیــز و ابتــدا و غایت آن اســت و فقط 
بــه خاطــر نقصــان و امکانــی بــودن و کوتاهــی  آن هــا از درجــۀ تمام 
کمــال متعــدد، متکثــر و منفصــل می شــود و او اصــل و حقیقــت   و 
هســتند  او  حیثّیــات  و  شــئون  او  غیــر  و  اســت  موجودّیــت   در 
 و او ذات اســت و غیــر او اســم ها و تجلّیــات اوینــد و او نــور اســت  
و غیــر او ســایه ها و لمعــات او هســتند و او حــق اســت و غیــر از وجه 

کریمش همه باطل اســت.

۱. اسرار اآلیات،ص۳7.
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الممكنات علیه ماهي أحوال بصور الحق وجود ِإال وجوٌد لیس و
نفسهاوأعیانها۱

َ
فيأ

کــه ممکنات  وجــودی غیــر از وجود حق نیســت به صورت احوالی 

در نفس و عین شــان بر آن هســتند.

إن و محدودة األشیاء و األشیاء، عین أنه الصحیح باإلخبار و
شيء 

ُ
ُیَحّد فما محدود. کل بحد محدود فهو حدودها. اختلفت

المبَدعات، و المخلوقات مسمی في الساري فهو الحق. هو و إال
ولولمیكناألمرکذلكماصحالوجود.فهوعینالوجود2

و بــه اخبــار صحیــح او عیــن همــه ی چیزهاســت، و اشــیاء محدود 

گرچــه حدودشــان مختلــف اســت. پــس او بــه حــّد   هســتند؛ ا

 هــر محــدودی محــدود می شــود. پــس چیــزی محــدود نمی شــود 

او ســاری در مســمای مخلوقــات  پــس  آنکــه حــق باشــد.  مگــر 

گــر غیــر ایــن باشــد وجــود صحــت نخواهــد  و مبدعــات اســت، و ا

داشــت. پس او عین وجود است.

لكلشيء،جمادًاکانأوحیوانًا،حیاةوعلمًاونطقًاوإرادة،وغیرها
ممایلزمالذاتاإللهیة،ألنهاهيالظاهرةبصورالجمادوالحیوان.۳

 بــرای هــر چیــزی، جمــاد باشــد یــا حیــوان، حیــات،  علــم، نطــق، 

که او ظاهر  اراده و یــا غیــر اینهــا از آنچــه الزمه ذات الهی اســت، چرا

بــه صورت جماد و حیوان اســت. )العیاذباهلل(

عالمهستیوجوددارد، گرفقطیکوجوددر  اینکسوالایناستکها

۱. فصوص الحکم،ج۱،ص۹۶.
2. فصوص الحکم،ج۱،ص۱۱۱.

۳. شرح فصوص الحکم)القیصرى(،ص72۶.
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اندیشــمندان عالــمهســتیچیســت؟ متکثــر واقعیــات همــه ایــن پــس
عالــموحــدتمیداننــد،تمــامعالــمهســتی کــهخــودراغــرقدر  فــوق

هــرآنچهغیرخداباشــدراتوّهمیبیــشنمیدانند: و

ى آن چــه در دار وجــود اســت وجوب اســت  و چــون بدّقــت بنگــر
 و بحث  در امکان  براى ســرگرمی اســت.۱

کلمافيالكونوهمأوخیالأوعكوسفيالمرایاأوضالل.2

 هــر آنچــه موجــود اســت همــه توهــم، خیــال ، تصاویــری در آینه ها 

و یا ســایه هایند.

رنــگ و بوی ایــن و آن نقش خیالی بیش نیســت
که او را رنگ و بوئی دیگر اســت۳                                                                                    یار رندی شــو 
وإذاکاناألمرعلیماقررناهفاعلمأنكخیالوجمیعماتدرکهمما
تقولفیهلیسأناخیال.فالوجودکلهخیالفيخیال،والوجود

الحقإنماهواهلل.4

بنابــر آنچــه تقریــر نمودیــم، بدان که تو خیال هســتی و همه ی آنچه 

درک می کنی از آنچه می گویی در آن نیســت من خیالم. پس وجود 

همه اش خیال اندر خیال اســت، و وجود حق فقط خداســت.

لها تحّقق ال األمواج و أمواجها، أّنها عرف و البحر علی نظر من
الحق بأنفسها،قائلبأّنهاأعدامظهرتبالوجود؛فلیسعندهإاّل

سبحانه،وماسواهعدمیخّیلأّنهموجودمتحّقق.۵

۱. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم،ص۱07.
2. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۱،ص47.

۳.شاهنعمتاهللولی،غزلیات،غزلشماره2۳۱.
4.   فصوص الحکم،ج۱،ص۱04.

۵. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص،ص۶7.
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که آن همان امواجش است و امواج  هر کس به دریا بنگرد و بداند 

جــز بــه خودشــان تحقــق ندارند، قائل به این شــده اســت که آن ها 

اعدامــی هســتند کــه بــه وجود ظهــور یافته اند و نــزد او جز خداوند 

کــه خیــال می کنــد   ســبحان چیــزی نیســت، و غیــر او عــدم اســت 
وجود محقق است.۱

فحینئذالیكونفيالوجودحقیقةاالهوتعالیوأسماؤهوصفاته
العالم و الخلق و المظاهر یكون ال و خصوصّیاته. و کماالته و
الهالك، الفناءوصدد ووجودامجازّیا،فيمحّل اعتبارّیا أمرا اال

أزالوأبدا.2

 پــس در وجــود حقیقتــی جــز خداونــد تعالــی و اســم ها و صفــات

م فقط 
َ
 و کمــاالت و خصوصیــات او نیســت. و مظاهر و خلق و عال

کــه در معــرض هالکت   امــری اعتبــاری و وجــودی مجــازی هســتند 

و نابــودی ازلی و ابدی قرار دارند.
فالحقهوالمشهودوالخلقموهوم.۳

پس حق مشــهود و خلق موهوم اســت.

بنابــر وحــدت شــخصی وجــود و عینّیــت آن بــا وجــوب، ماهّیــات 
قابلّیــت وجود را نداشــته و ممتنــع الوجود خواهند بود.4

ایــناندیشــههابــرایتبییــنبهتــردیــدگاهوحــدتوجــودیخــود  در

گرعدمنقیضوجود کها ۱.البتهقائلینبهچنیندیدگاهیحتمًابایدپاسخگوباشند
استچگونهایناعدامظهورپیدامیکنند.

2. نقد النقود فی معرفة الوجود)جامعاألسرار(،ص۶۶۸.
۳. شرح فصوص الحکم)القیصرى(،شرح قیصرى،ص7۱۵.

4. تحریر تمهید القواعد،ج2،ص۳۵0.
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مثالهــای مــوجاز یــاو مثالهایــینیــزاســتفادهمیشــود.تمثیــلبــهدر از
واقع قائلیــنایــندیــدگاهاســت؛طبــقایــنمثــال،همانگونهکهموجهــادر
خدا ذاتشــانغیــراز یــانیســتند،موجــوداتنیــزبــانظــردر در چیــزیغیــراز

چیزینیســتند.

مــوج  کــه  خلق  اســت عین همان حقیقت دریاســت. زیــرا حقیقت 
دریا آب است.۱

نفــس دارد حقیقــت خــارج  در کــه آنچــه اصــال یــد میگو مالصــدرا
هســتیاســت؛اشــیاءدیگــر)هرچیزدیگــرىکهمــامیگوییم(مثــلجلوهها
ذهــنمــامیآیــد.مــامیگوییــمانســان هســتیکــهدر اعتباراتــیاســتاز و
خیــالمیکنیــمکــهآنچــهمتــن هســت،درخــتهســت،ســنگهســت،و
واقعراتشــکیلمیدهدانســاناســتکهداراىصفتیاستبهنامهستی،
درخْتخودشچیزىاســتباصفتیبهنامهســتی،ســنگچیزىاســت
نیســتبلکههســتیوجود حالــیکهاینطــور بــاصفتــیبــهنامهســتی،در
ذهن دارد؛آنهســتیســنگکــهوجــوددارد،یــکهســتیخاصیاســتو
آنجلــوهاىپیــدامیکنــد  شــماوقتــیبــاآنهســتیبرخــوردمیکنــد،از
ذهــنشــمامیآیــدســنگ)ماهیــت(نامیــدهمیشــود. آننقشــیکــهدر  و
گــربخواهیــمحقیقــت واقــعنبایــدبگوییــم»ســنگهســت«،بلکــها در
جــاىدیگــر یــکجــاســنگاســت،در رابگوییــمبایــدبگوییــم:هســتیدر
جاىدیگردرختاست.هســتیتنوعاتمختلفیپیدا در انســاناســتو
یــاکــهآب،امــواجمختلــفپیــدامیکند،  میکنــد؛درســتمثــلامــواجدر
جاییشــکلدیگر؛آنکــهواقعًا در یــکجــااینشــکلراپیــدامیکنــدو در

۱. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم،ص2۳7.
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تعّینــات شــکلهاو ایــنرنگهــاو یاســتو  وجــودداردخــوِدهمیــنآبدر
بــهعللخارجیپیدامیشــوند.۱ 

مشــتقات و مثــالدیگــریکــهبــرایایندیــدگاهارائــهمیشــود،مصدر
غیرآن بازمیگــرددو ایــنمثــالاصــلهمــهکلماتبهمصــدر آناســت.در
مــوردمخلوقــاتنیزچنین چیــزینیســتندجزشــکلهایهمانمصدر.در
گرفارغ ا محدودیتهایشــاننظرشــود،مخلوقبودهو گربهحدودو اســتا

گیرندخودخداونــدخواهندبود. تقّیداتموردنظرقــرار ایــنحــدودو از

مـــصـــدر بــمــثــل هــســتــــــــــــــی مــطــلــق بــــــــاشــد
عـــــالــم هــمــه اســــم و فــعــل مــشــتــق بـــــاشــد

نیست مصدر  از  خالی  مثال  هیچ  چــون 
بــاشــد2 کــنــی حـــق  نــظــر  او  پـــس هــرچــه در 

اشــکال مثــالدیگــریکهبرایایندیدگاهارائهشــدهاســتمثالمومو

مختلفآناست؛همانگونهکهیکموممیتواندبهاشکالمختلفدرآید،

اصلهمانموماســت مومبودنخارجنمیکنندو اّماایناشــکالمومرااز

کــهبهشــکلهایمختلــفدرآمده،خــدایتعالینیزهمــانوجودواحدی

اصــلهمانخداســت  تلقــیمیشــودکــهبــهاشــکالمخلوقــاتدرآمــدهو

یند: هیئتهــایمختلفاو ایــنمخلوقاتاشــکالو و

کــه اســم خــداى  باقــی  اســت و اســم تــو هــم باقــی اســت،   مــادام 

 بدیــن ســبب اثبــات وجــود خــداى می کنیــم و اثبــات وجــود خــود

 هم می کنیم و خدا را می شناســی، خود را هم می شناســی و در مقام 

۱. مجموعه  آثار،ج4،ص۱۹۳.
2. كلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة،ص۳2.
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ى. ایــن معرفــت و شــناخت تــو جــز  شــرکی و از مقــام وحــدت دور

 غــرور و پنــدار نیســت و این ســخن، تو را جــز به مثالی معلوم نشــود. 

مثاًل تا دست عزیز، عزیز را اسمی می داند و خود را هم اسمی می داند 

بدین ســبب عزیز را غیر خود می داند و خود را غیر عزیز می شناســد. 

گــر دســت عزیــز  کــه ا  عزیــز را ندانســته اســت و خــود را نشــناخته 

 خــود را دانســته بــودى و عزیــز را شــناخته بــودى بیقیــن بدانســتی 

نیســت  موجــود  ى  چیــز عزیــز  بغیــر  و  اســت  موجــود  عزیــز   کــه 

گــر دســت عزیــز را دو وجــود باشــد عزیــز را دو وجــود الزم آیــد   کــه ا

و ایــن محــال اســت. زیــرا وجــود عزیــز یکــی بیــش نیســت و امــکان 

کــه دو باشــد پــس دســت عزیــز را بغیــر عزیــز وجــود نباشــد.   نــدارد 

پس بنا بر این اســم ســر و اســم پاى و اســم دســت و اســم روى و اســم 

جســم و اســم روح، اســماء مراتــب عزیــز باشــند و عزیــز اســم جامــع 

کــه مراتــب اســامی خــود را دانســتی، اســامی  باشــد. ایــن چنیــن 

 وجــود را نیــز همچنیــن مــی دان که »من عرف نفســه فقد عرف رّبه« 

کســی از مــوم  گــر  کــه ا  کــه »إّن اهلل خلــق آدم علــی صورتــه« بــدان 

 صــد چیــز بســازد و بــه ضــرورت صــد شــکل و صــد اســم پیــدا آیــد 

 و در هــر شــکلی چندیــن اســامی دیگــر باشــد )شــکل شــیر ســاختیم 

در شــکل شــیر چندین اســم اســت مانند ســر و گوش( اما عاقل داند 

کــه بغیــر مــوم چیــز دیگــر موجــود نیســت و ایــن جملــه اســامی کــه 

 پیــدا آمده، اســامی موم اســت، که موم بود که بــه جهات مختلف

 و به اضافات و اعتبارات آمده اســت.
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ــی جــامــه مــی پــوش ــواه ــه خ ک ــر رنــگــی  ــه ه ب
ــاســــم1 ــ ــن ــــی شــ م ــا  ــ ــنـ ــ رعـ ــد  ــ ــ ق آن  ــن  ــ ــ م ــه  ــ ــ ک
نظــر مــورد وجــود وحــدت عقیــده  اظهــار بــرای کــه دیگــری  تمثیــل
پرتوهایشاســت؛بدینبیانکــههمچنانی میگیردتمثیلخورشــیدو قــرار
خورشــیداســت هرپرتویهماننور خورشــیدنیســتو  کهپرتوچیزیغیراز
بــودنهیــچتفاوتــیندارنــد اصــلنــور در ضعــفمییابــدو کــهشــدتو
آنچــه اصــلوجــودبــاخــدایتعالــیوحــدتدارنــدو  مخلوقــاتنیــزدر
مخلوقــات لبــاس کــه خداســت همــان واقــع  در مینامیــم مخلــوق  مــا

کرده: برتن

کــه واجــد صفــات کمــال  اســت، ماننــد یک کانــون نوِر   ذات حــق 

 مرتبــۀ 
ً
کــه دارای جلوه هایــی اســت و قهــرا  غیــر متناهــی اســت 

 به مرتبــۀ کمال ذات حق نمی رســد؛ 
ً
ایــن جلوه هــا و پرتوهــا مســلما

نــدارد.  را  شــیء  آن  کمــال  و  اســت  محــدود  شــیء  جلــوۀ   زیــرا 
 خورشــید نورش زیادتر از پرتوی خورشــید است.2

ً
مســلما

1.آمدنبهپشــتبــامونفینردبان 5ـ

کــهبــهانتهــایمســیر خداشناســیتصــوریوقتــی اندیشــههایمرســومدر
مبانیکــهموجبرسیدنشــان  فکــریخــودمیرســندهمــهیآنمقدمــاتو
فقطنتیجــهیحاصله  بــهانتهایمســیرفکریشــانشــدهبودرانفینمــودهو
یکــردکســی یکــردی،رو آنمقدمــاترامقبــولخــودمیداننــد.چنیــنرو از
بارســیدنبهپشــتبام اســتکــهبوســیلهینردبانــیبــهپشــتبــاممــیرودو

۱. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم،ص۳۹-۳۸.
2. درس هایی از نهج البالغه،درس۳۵،ص7۸.
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اینپشــتبامهیچچیزدیگــریواقعیتندارد  دادســخنمیدهــدکهغیراز

حتینردبانیراکهبوســیلهیآنبهپشــتبامرســیدهبودنفیمیکند. و

در کــه بــود قواعــدی  از یکــی علّیــت قاعــدهی میدانیــم چنانکــه

مــورد در اندیشــههایتصــوریبــهعنــوانپایــهایمحکــممحســوبشــدهو

میگفتند: آن

ارتفع ارتفعت إن و البحث المعلولصح و العلة مسألة ثبت إذا و
مجالالبحث.۱

کــه مســأله علــت و معلــول ثابــت شــود بحــث صحــت  هنگامــی 

گر این قاعده مرتفع شود مجال بحث هم از بین می رود. می یابد و ا

کتــاب آمــده اســت اصــل  کــه در متــن   قانــون علّیــت، آنچنــان 

هــر تفکــر و هرگونــه اســتدالل می باشــد و بــدون آن هیــچ اندیشــه ای 
استوار نیست.2

اصــل علّیــت در تمامــی براهینــی که بــرای اثبات وجود خــدا اقامه 

 می شــود مأخــوذ اســت و هیــچ برهانــی بــدون بهــره وری از ایــن اصل 

کــه بــا تردیــد در علــت، راه قیــاس  بــه انجــام نمی رســد، چــه ایــن 

مقدمتیــن  طریــق  از  نتیجــه  بــه  وصــول  ضــرورت  و   واســتدالل 

  ... می گــردد.  متــروک  تفکــر  و  اندیشــه  طریــق  و  مســدود،   نیــز 
لی متوقف بر پذیرش قانون علّیت اســت.۳ هر اســتدال

۱. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۳،ص۱۶۳.
2. تبیین براهین اثبات خدا،ص4۶.

۳. تبیین براهین اثبات خدا،ص۱7۱-۱70.
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اینگونــهاندیشــههاتــاآنجــاپیــشمیرود کیــدبــرقاعــدهیعلّیــتدر  تأ
کــهنفــیکننــدگانآنرابــهمنزلــهیدیوانگانــیمــیداننــدکــهبــاتفکرخود

نمیتوانباآنهاگفتگوییمفیدداشــت: مشــکلداشــتهو

 علّیــت را قبــول نداشــته باشــد ... چگونه می شــود 
ً
 کســی کــه واقعــا

کــرد؟ آیــا چنیــن فــردی می توانــد بــا خــودش بنشــیند   بــا او بحــث 

 و فکــر کنــد و آراء و افــکار دیگــران را نقــادی و جــرح و تعدیــل کند؟ 

کند و علیت را منکر شــود و رابطه  لی را طرد  که منطق اســتدال  کســی 

ــی و ضــروری میــان مقدمــات و نتیجــه را نپذیــرد درواقــع بــا تفکر 
ّ
عل

خــود مشــکل جــدی دارد، زیرا نمی توانــد فکر کند، چــون فکر کردن 

آن اســت کــه مقدماتــی ترتیــب داده شــود و از آنها نتیجــه ای گرفته 

گــر ربــط ضــروری و علّیــت میــان مقدمــات و نتایج نباشــد،   شــود. ا

از هــر مقدمــه ای هر نتیجه ای را می توان انتظار داشــت.۱ 

یهوحــدتوجود کیدهــابرقاعــدهعلیــت،وقتیکــهنظر  بــاتمــامایــنتا
کلــی مســیرقواعــدیهمچــونعلّیــتبــهثمــرمیرســد،ایــنقاعــدهبــه از

طردمیشــود: حّتینفیو فرامــوشو

إذقدانكشفأنکلمایقعاسمالوجودعلیهولوبنحومناألنحاء
فلیسإالشأنامنشئونالواحدالقیومونعتامننعوتذاتهولمعة
منلمعاتصفاتهفماوضعناهأوالأنفيالوجودعلةومعلوالبحسب
النظرالجلیلقدآلآخراألمربحسبالسلوكالعرفاني-إلیکون
العلةمنهماأمراحقیقیاوالمعلولجهةمنجهاتهورجعتعلیه
بحیثیة تحیثه و بطور تطوره إلی للمعلول تأثیره و بالعلة المسمی

۱. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی،ص۱۸۸-۱۸7.
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الانفصالشيءمباينعنهفأتقنهذاالمقامالذيزلتفیهأقدام
أوليالعقولواألفهاموأصرفنقدالعمرفيتحصیله.۱

 هنگامــی کــه آشــکار شــد آنچــه که بــه نحــوی از انحاء اســم وجود 
 بــر آن واقع می شــود جز شــأنی از شــئون واحــد قیوم و نعتــی از نعوت 
 او و پرتــوی از لمعــات او نیســت، پــس آنچــه مــا در ابتــدا در مــورد 
گفتیــم بــه حســب نــگاه جلیــل بــه امــری  وجــود علــت و معلــول 
ت، امــری حقیقی 

ّ
دیگــری مــؤول می شــود که با ســلوک عرفانی، عل

 شــده و معلــول، جهتــی از جهــات او محســوب می شــود و بــه ســوی 
کــه مســمی بــه علــت شــده اســت  و تاثیــرش بــرای  آن  بازمی گــردد 
معلول به تطور او به یک طور و تحیث او به یک حیثیت می شــود 
گانــه ای نیســت کــه منفصــل باشــد. پس بر ایــن مقام  کــه چیــز جدا
 محکــم بــاش کــه گام هــای صاحبــان عقــول و افهــام در آن می لغزد 

و مــن نقد عمــرم را در تحصیلش صرف کردم.

ســویپیروان دیگــرچیزیکهبارســیدنبــهنتیجهیوحدتوجودیاز
ایــنعقیــدهنفــیمیشــود،عقلاســت.ایــناندیشــمندانوقتــیمیبینند
تعقــلعرفی نهایتــیکــهاینچنیــنارائــهمیشــودهیــچگاهبــاســیراندیشــهو
یــادی ایــنمســیراندیشــهورزیتهافتهــایز در نیســتو مردمــانســازگار
درکعقول ینــدفراتــراز رابایــدپذیــراشــوند،قائــلمیشــوندکهآنچــهمیگو

آدمیاناست:

لماکانطورالتوحیدالخاصيالذيهولخواصأهلاهللأمراوراء
الربانیةیصعب الفكریةقبلأنیكتحلبنورالهدایة العقول طور
علیهمالتعبیرعنهبمايوافقمقروعاتأسماعأربابالنظروالفكر

۱. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج2،ص۳00 - ۳0۱.
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الرسميفلهذایتراءىفيظواهرکالمهماختالفات۱

چــون کیفّیــت توحید خاصی که برای خواص اهل اهلل اســت امری 

ورای عقــول فکــری اســت قبــل از آنکــه بــه نــور هدایت رّبانی روشــن 

شــوند. تعبیــر از آن کــه موافــق بــا شــنیده های بــزرگان فکر و اندیشــه 

رســمی باشــد برایشــان ســخت اســت و بــه همیــن جهــت در ظاهــر 

سخنانشــان اختالف است.

الكشف یعطیه علیه هم وافقنا و اهلل أهل ذکره الذي هذا و
منالمقامالذيوراءطورالعقلفصدقالجمیع2

کــرده و مــا نیــز بــا آن هــا موافقیــم  کــه اهــل اهلل ذکــر   ایــن چیــزی 

کــه فراتــر از مقــام عقــل بــوده  کشــف از مقامــی اســت   حاصــل 

و همه تصدیق می شــوند.

الفرق و الفكر، طور وراء العقل، طور فوق الشهود و العلم هذا
ى؟۳ بینالمقامینبّین،فانظرماذاتر

 ایــن علــم و دیــدن فراتــر از مقــام عقــل و فکــر اســت و تفــاوت میــان 

این دو مقام روشــن اســت. پس بنگر چه می بینی؟

 مســأله وحــدت وجــود و توحیــد خاصــی یکــی از مباحثــی اســت 

بودنــد  برهــان عاجــز  بــا  آن  تقریــر  از  تابعــان مســلک عرفــا   کــه 

ى  وراء   و حقیــت آن را بــه مکاشــفه حوالــه داده انــد و آن را »طــور
طور عقل « پنداشــته اند.4

۱. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج2،ص۳۳7.
2. الفتوحات المکیة،ج۱،ص۱۶2.

۳. شرح فصوص الحکم)الجندى(،ص۱70.
4. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص،ج۱،ص۳۹.
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إلیهاالبالمجاهدةالكشفّیة هذاطوروراءطورالعقل،الیتوصل
دونالمناظراتالعقلیة۱

 ایــن مقامــی فراتــر از مقــام عقــل اســت و جــز بــا مجاهــده و کشــف 

به آن نمی رســند و نه بــا مناظرات عقلی.

آندفاع متقناز اینچنیناســتکهآنچهبهعنوانابزارهاییمحکمو و
انتهای حاصلآیــددر بــودباتکیهبرآنهااندیشــهایاســتوار قــرار میشــدو

بهکنارینهادهمیشــوند. مســیرفکریبهیکبارهمتالشــیشــدهو

1.لوازمخداشناســیتصوری 6ـ

جایی باقائلشــدنبهوحدتوجودوخداییکهسراســرهســتیراپرکردهو
ادامه، بــرایاحــدیباقــینگذاشــتهاســت،لوازمــیحاصلمیشــودکــهدر

آنهامیشــویم: متذکربرخیاز

1. عینیــت خداوند تعالی بــا مخلوقات 1ـ6ـ

لــوازمدیــدگاهوحدتوجــودیعینّیتخداونــدتعالیبــامخلوقات یکــیاز
برخــیتصریحــاتقائــالنبــهایــندیــدگاهشــاهد خواهــدبــود؛چنانکــهدر
بودیــم.البتــهبــاقائــلشــدنبــهیــکوجــودواحــدکهتمــامزوایــایهســتیرا
واژهی»خالق« جاییبرایغیرباقینگذاشــته،جاییبرایطرحدو  پرکردهو
ســوســخن عینیــتمیانایندو »مخلــوق«باقــینمیمانــدتــابخواهیــماز و
بــوده وجــودی وحــدت دیــدگاه بــه قائــل اندیشــمندی گــر ا امــا  بگوییــم.
مخلوقــینیــزقائــلباشــدحاصــل ســوییبنابــرفهــممتعــارفبــهخالــقو از  و

مخلوقنخواهدبود: دیــدگاهچیزیجزعینیتخالــقو ایــندو

۱. كشکول بهایی،ج۳،ص۳۹.
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کــه عالــم نامیــده می شــود، در نســبت   ماســوای خداونــد و آنچــه 

 بــا خداوند مانند ظل نســبت به شــاخص اســت، پــس غیر خداوند

 و ماســوای او بــه بیــان دیگــر عالــم، ظل اهلل اســت . . . مقر و مســتقر 

ظل و ســایۀ الهی همان موجودات، یعنی زمین و آســمان می باشــد؛ 

 ظــل اهلل 
ً
کــه مســتقیما زیــرا موجــودات شایســتگی آن را ندارنــد 

باشــند. ظــل خداونــد یــک امــر واحــد اســت و آن امــر واحــد همان 

 فیــض منبســط و َنَفــس رحمانی اســت. عالم در نســبت با خداوند 

 شــبیه ظــل بــه شــاخص اســت؛ یعنــی ظــل و ســایه الهی، عالــم 

ون« 
َ

 و مقر ظل است و ظل عین نسبت »ک
ّ

را فرا می گیرد و عالم محل

ونی« به عالم اســت.۱ 
َ
و یا وجود »ک

فسبحانمنأظهراألشیاءوهوعینها2

منزه اســت کســی که چیزها را ظاهر نموده و خود عین آن هاســت.

بــراســاسهمیــندیــدگاهاســتکــهگوسالهپرســتیعیــنخداپرســتی
میشود: قلمداد

أصحاب عبده ما علم ألنه هارون من باألمر أعلم موسی فكان
اهلل حكم ما و إیاه: إال ُیْعَبد 

َ
أاّل قضی قد اهلل بأن لعلمه العجل،

األمر وقع ِلَما هارون أخاه موسی عتب فكان وقع. إال بشيء
ىالحقفيکلشيء، فيإنكارهوعدماتساعه.فإنالعارفمنیر

بلیراهکلشيء.۳

کــه او از آنچــه  موســی بــه ایــن امــر عالم تــر از هــارون بــود؛ چرا

۱. رحیق مختوم،بخشچهارمازج2،ص4۵۳-4۵2.
2. الفتوحات المکیة،ج2،ص4۵۹.

۳. فصوص الحکم،ج۱،ص۱۹2.
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آنکــه  بــه جهــت  بــود،  گاه  آ گوساله پرســتان عبــادت می کردنــد 

می دانســت خداونــد حکم فرمــوده که جز او را نپرســتند و خداوند 

حکمی نمی کند مگر اینکه واقع شــود. پس عتاب موســی به برادرش 

گوســاله پرســتان و عدم اتســاع او بود.  هارون به جهت انکار عمل 

کــه حــق را در همه چیــز و بلکــه عین همه  پــس عارف کســی اســت 

چیز می بیند.

بحسب القّهار األحد الواحد هلل مظاهر العالم أجزاء کان لّما و
أسمائهالّلطفّیةوالقهرّیةکانعبادةاإلنسانالّىمعبودکانتعبادة
کاالبلیسّیة للّشیطان اختیارا عبادتها في فاإلنسان ... اختیارا هلل
وللجّنکالكهنةوتابعيالجّنوللعناصرکالّزردشتّیةوعابدىالماء
والهواءواألرضوللموالیدکالوثنّیةوعابدىاألحجارواألشجار
والّنباتاتکالّسامرّیةوبعضالهنوداّلذينیعبدونسائرالحیوانات،
وکالجمشیدّیةوالفرعونّیةاّلذينیعبدوناإلنسانویقّرونبالهته
الفرج و لّلذکر و الهنود کأکثر للمالئكة و کالّصابئة للكواکب و
کالبعض و فرجه، و اإلنسان ذکر بعبادة القائلین الهنود کبعض
المالئكة من عظیما ملكا مهاديو ذکر بعبادة القائلین اآلخر
کّل الّن یشعرون، ال حیث من هلل عابدون کّلهم امرأته فرج و

المعبوداتمظاهرلهباختالفأسمائهولذلكقیل:
کـــه بـــت چیست ــن بــدانــســتــی  ــوم گـــر م ا

که دین در بت پرستی است.1 کردی  یقین 
کــه اجــزای عالــم مظاهــری بــرای خداونــد واحــد احــد  از آنجایــی 

قهــار اســت بــه جهــت اســماء لفظــی و قهــری او، بنابرایــن عبــادت 

 انســان برای هر معبودی عبادتی اختیاری برای خداوند خواهد بود 

۱. تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة،ج2،ص4۳7.
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.... پــس انســان در عبــادت اختیاری اش نســبت به شــیطان مانند 

کاهنــان و پیــروان جــن   شیطان پرســتان و عبــادت جــن ماننــد 

کننــدگان کننــدگان عناصــر ماننــد زرتشــتیان و عبــادت   و عبــادت 

 آب و هــوا و زمیــن و موالیــد ماننــد وثنی هــا و عبادت کننــدگان 

بعضــی  و  ســامریان  ماننــد  گیاهــان  و  درختــان  و  ســنگ ها 

کــه دیگــر حیوانــات را می پرســتند و ماننــد جمشــیدیه   هندوهــا 

 و فرعونیــان کــه انســان را می پرســتند و اقــرار بــه الــه بــودن آن دارند 

و نیــز عبــادت کننــدگان ســتاره ها مانند صابئیــن و عبادت کنندگان 

فرشــتگان ماننــد بعضــی از هندوان، عبادت کنندگان آلت تناســلی 

کــه قائــل بــه عبــادت   زن و مــرد ماننــد برخــی دیگــر از هنــدوان 

 آلت تناسلی زن و مرد هستند و مانند بعضی دیگر که قائل به عبادت 

آلت تناســلی فرشــته ای بزرگ به نام مهادیو و آلت تناسلی همسرش 

 هســتند، همگــی عبادت کننــدگان خداونــد هســتند از آن جهــت 

معبودهــا مظاهــر خداونــد هســتند  همــه  زیــرا  نمی داننــد؛    کــه 

گفته شــده:  که در اســم با هم اختالف دارند و به همین جهت 

بـــت چیست کـــه  بــدانــســتــی  ــن  ــومـ مـ گــــر  ا
است.  بت پرستی  در  دین  که  کــردی  یقین 

1. نفی شــئون الهی 2ـ6ـ

فطــرتانســانها آنســخنگفتــهمیشــودو شــرایعالهــیاز  خدایــیکــهدر
شــدن قائــل کــه اســت کماالتــی  و شــئون دارای اســت گــواه آن بــر  نیــز
یــهیوحــدتوجــودجایــیبــرایپذیــرشمعــروففطــریانســانها  بــهنظر
شــئوننفیشــدهی مورداز ادامه،تنهابهدو باکماالتشباقینمیگذارد.در
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کتفامیکنیم. خداشناســیتصــوریا الهیدر

الف( نفــی خالقیت

منظــرفلســفی-عرفانــیتبدیــلبــهوجــودیواحــدمیشــود خدایــیکــهدر
تمایزمیان کهخالقیتفرعبردوئیــتو هیــچگاهنمیتوانــدخالقباشــد؛چرا
منظرخداشناســیتصوری اینچیزیاســتکهدر مخلــوقاســتو خالــقو

نفیمیشود:

ــیــنــد مــی ب تــــو  کــــه جــــز  او  ــت  ــ ــ اس احـــــــول 
دور1 ــو  ــ ت روی  ز  ــد  ــ ب چـــشـــم  چـــنـــان  آن 

ــنـــجـــا مـــحـــال اســـت ــاد ایـ ــ ــح ــ حـــلـــول و ات
کــه در وحـــدت دویـــی عین ضــال اســت 2
وجــود وحــدت بــه قائــالن برخــی  در گــر ا مبنایــی چنیــن وجــود  بــا
اســت یــهای نظر »صــدور« باشــد، خلقــت بــه اعتقــاد بــر  قــرار هــم   بــاز
بهجای کــهجایگزیــنایــنفعــلالهیمیشــود.بــاجایگزینشــدنصــدور
جاریمیشــوند،نهاینکهخدای یرو خدایتعالیســراز خلقت،اشــیاءاز
باارادهی بدونســابقهیپیشــینو تعالــیمخلوقــاترابــهصورتــیبدیــعو

خویشخلقکردهباشــد:

کــه در  از ســویی طبــق مبانــی هســتی شــناختی حکمــت متعالیــه - 

جــای خــود و آثــار مبســوط حکمــی بــه خوبــی اثبــات شــده انــد- 

وجــودات مختلــف رابطــه تباینــی ندارنــد، بلکــه دارای وحــدت 

کــه هــر مرتبــه از وجــود، نــازل   تشــکیکی هســتند، بــه ایــن معنــا 

۱. دیوان منصور حالج،ص۱۳۹.
2. گلشن راز،ص۵۱.
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و رشــح و مرتبۀ ضعیِف مرتبۀ باالســت.۱

فإنه نظام و ترتیب لماسواهعلی مقتضیة علة ذاته أن والشك
مقتضبذاتهللصادراألولوبتوسطهللثانيوبتوسطهماللثالث

وهكذاإلیآخرالموجودات.2

شــکی نیســت کــه ذات او علــت مقتضــی غیــر او بــه ترتیــب و نظــام 

 اســت. پــس او بــه ذاتــش اقتضــای صــادر اول را دارد و بــه واســطۀ 

 آن دومــی را اقتضــا می کنــد و بــه وســیله آن ســومی و همین گونــه 

تا آخر موجودات.
کّلماعداهفهوفیضه،فالیكونأمرًامبائنًاعنه.۳

غیر خداوند همه، رشــحۀ ذات اوســت پس چیزی غیر او نیســتند.

إّناألمرعندالنظرالتاّمالتفّوهبالعّلّیةوالمعلولّیةألنالكّلفیضه.4

کــه امــری فراتــر از علّیــت   هنــگام نظــری تمــام روشــن می شــود 

و معلولّیت بوده و همه ترشــح اوســت.

عنه یصدر ال الواحد أن المعلول و العلة مباحث فی تحقق قد
وجه، کل من بسیطًا واحدًا تعالی الواجب کان لما و الواحد إال
التتسربإلیهجهةکثرةالعقلیةوالخارجیةواجدًالكلکمال
وجودیوجدانًاتفضیلیًافیعیناالجمالالیفیضإاّلوجودًاواحدًا
بسیطًالهکلکمالوجودیلمكانالمسانخةبینالعلةوالمعلول،

لهالفعلیةالتامةمنکلجهةوالتنزهعنالقوةواالستعداد.۵

۱. تحریر رساله الوالیة،ج۱،ص۳۹۱.
2. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۶،ص۱7۸.

۳. علی بن موسی الرضا و الفلسفه االلهیة،ص۳۹.
كشف المراد،ص4۳۶. 4. تعلیقات 

۵.  نهایة الحکمة،ص۳۱۵ - ۳۱۶.
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از واحــد جــز  کــه  گشــت  روشــن   در مباحــث علــت و معلــول 

واحد صادر نمی شود و چون خداوند تعالی واحدی بسیط از همۀ 

جهــات اســت هیــچ جهــت کثرتــی اعــم از عقلــی یــا خارجــی در او 

کمال وجودی  رســوخ نمی کند و در عین اجمال، دارندۀ تفصیلی هر 

اســت و غیــر از وجــود واحدی بســیط، چیــزی از او صادر نمی شــود 

و هــر کمــال وجــودی بــه خاطر ســنخّیت میان علــت و معلول از آن 

اوســت و او از هــر جهــت فعلّیــت تامــه داشــته و از قــوه و اســتعداد 

منزه است. 

بــاپذیــرشیــکوجــودواحــدکههمــهزوایــایهســتیراپرکردهاســت،
شــئوندیگرالهینیــزبیمعنا همچنــانکــهخلقــتمعناندارد،بســیاریاز
کــههمــهمومنیــنبــراســاسشــناختفطــریخــود  خواهــدبــود؛شــئونی

متوندینــینیزبهآنمتذکرهســتند. خداونــدبــهآنقائلبودهو از

بـ  نفــی اراده خداوند

فــرضوجــودواحــدیکــهتمامعالــمهســتیراپرکردهاســت،ســعی پــساز
ایــنوجــودواحــدرخمیدهــدارائــه میشــودقواعــدیبــرایتبییــنآنچــهدر
بلکهاســاسایــنقواعدکهفلســفهورزیبدون جملــهایــنقواعدو شــود۱.از
توضیــحقاعــدهیعلّیت آنمحــالخواهــدبــودقاعــدهیعلّیتاســت.در

گفتهاند: چنین

۱.البتهقائلشدنبهوجودیواحدازیکسووقائلشدنبهتغییراتازسوییدیگر
اینگونهاندیشههاارائهمیشود،هیچگاهنمیتوانباقائلشدن کهدر تناقضیاست
بهمحرکدارد  نیاز تغییر ایجاد و داشت آن  تغّیریدر و تغییر  انتظار  بهوجودواحد
کهاورایگانهمیپنداشتیم. ووجودمحرکبهمنزلهفرضچیزدومیبرایچیزیاست
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یتوقف الذي الشيء و علة- نسمیه علیه المتوقف الوجود فهذا
علیالعلةمعلوالله.۱

که شــیء دیگری بر او متوقف اســت، علت نامیده می شــود   شــیئی 

و شــیئی که متوقف بر علت اســت، معلول آن اســت.

امــراساســیبــهعنــوانپایه تبییــنقاعــدهعلّیــتدرمییابیــمکــهدو  در
پایه، نایــندو ایــنقاعــدهبدو اســاسایــنقاعــدهمحســوبمیشــوندو  و

پایــهعبارتنداز: قاعدهبودنســاقطمیشــود.ایندو از

ــت تامــه: »و العلــة التامــة
ّ
 1ـ ضــرورت تحقــق معلــول در ظــرف عل

 إذا وجدت وجــب وجود المعلول .«2

2ـ ســنخّیت میــان علــت و معلــول: »ســنخّیت شــرط اســت میانــه 
ت و معلول.« ۳

ّ
عل

هر کس که اندک آشــنایی با الهّیات اســالمی داشــته باشــد می داند 
ی و معلولی و اصل سنخّیت 

ّ
یت، اصل ضرورت عل

ّ
که قبول اصل عل

ــت و معلول جزء الفباى الهّیات اســت.4
ّ
عل

 از قانــون اصلــی علیــت، قوانیــن فرعــی زیــادى منشــعب می شــود 

گــر بــه ثبــوت نپیوندد تنهــا قانون  و دو تــاى از آن قوانیــن اســت کــه ا

کلــی علیــت کافــی نیســت کــه نظــام جهان هســتی را توجیــه کند. 

یکــی از آن دو قانــون ایــن اســت کــه »علــل معّینه همــواره معلوالت 

۱. نهایة الحکمة،ص۱۵۶.
2. رسائل الشجرة االلهیة فی علوم الحقایق الربانیة،ص4۶۳ونیزنک:ص۳۱2 .

۳. اسرار الحکم،ص۱۸4.)ونیزنک:اسرار الحکم،ص۱۸4،التعلیقات علی الشواهد 
الربوبیة،۵4۵(،

4.مطهری،مجموعه  آثار،ج۱،ص۵۳0   
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 معّینــه بــه دنبــال خــود می آورنــد«. معنــاى ایــن قانــون ایــن اســت 

 کــه در قانــون کلــی علیــت، ســنخّیت معتبــر اســت و نــه ایــن اســت 

 کــه از هــر علتــی هــر معلولــی صحــت داشــته باشــد و هــر معلولــی

 به هر علتی قابل اســتناد باشــد، بلکه علل خاص همواره معلوالت 

خاصــی بــه دنبــال خــود می آورنــد. حکمــا ایــن قانــون را »قانــون 

کلــی علیت  گــر مــا قانون   ســنخیت علــت و معلــول« می خواننــد. ا

کــه هــر  را بپذیریــم و قانــون ســنخیت را نپذیریــم، بایــد بپذیریــم 

 چنــد هیــچ حادثــه اى خــود بــه خــود و بــال ســبب پیــدا نمی شــود 

ى جایز است و در این صورت هر چند  ى از هر چیز ولی صدور هر چیز

 جهــان در نظــر مــا به صــورت موجوداتی منفرد و ناپیوســته نیســت 

ولــی محققــا بــه صورت یــک نظام معیــن نیز تجســم پیــدا نخواهد 

ى که از اصل کلی علیت منشــعب می شــود قانون  کرد. قانون دیگر

که از آن به »قانون  ک معلول از علت تاّمه است  عدم امکان انفکا

ــی
ّ
 وجــوب ترتــب معلــول بــر علــت تاّمــه« یــا »قانــون ضــرورت عل

ی و معلولــی« تعبیر می کنیم.1  
ّ
 و معلولــی« یــا »جبر عل

مــوردخــدایتعالــینیــز گــربخواهیــمقاعــدهیعلّیــترادر اینــکا
بدینطریقاســت مالزمهپایبندباشــیمو  جــاریبدانیــمبایــدبههمیــندو
مخلوقاتــششــدهایم تعالــیو بــهســنخیتمیــانخــدای قائــل اواًل  کــه
دومآنکــههیچگونــهارادهایبــرایخــدایتعالــیقائــلنخواهیــمشــد. و
بلکــهعینیتخدای برســنخیتو یحــاتاندیشــمندانمفهــوممحور تصر
مــوردســلب پیشــینشــاهدبودیــم.امــادر ســطور تعالــیبــامخلوقــاترادر

۱. مجموعه  آثار،ج۶،ص۶۵2.



134Sوسطه طع م�ت �نی م�ت ما�ت د�ی عل�ی �ب �ت دی در ݡک�ت وح�ی ه های �ت مورن
آ
ه � گاهی �ب  �ن

گــرپذیرفتیم خــدایتعالیبراســاسقاعــدهیعلّیتبایدگفتا از اختیــار
ســوییخدایتعالی از تتامهتحققمعلولضرورتداردو

ّ
کــهباوجــودعل

ــتتامــهدانســتیم،آنگاهبابــودنخدایتعالــیمخلوقاتنیــزضرورتًا
ّ
راعل

نمیتواند ارادهیالهــیهیچتاثیــرینداشــتهو بایــدوجــودداشــتهباشــندو
میشــود تصــور بدیــنطریــقخدایــی تحقــقمعلولهایــششــود.  مانــع
ارادهی  کــههمــراهبــاوجــودش،مخلوقــات)معلولهــا(نیــزوجــوددارنــدو

وجودیاعــدموجودمخلوقــات)معلولها(ندارد: تاثیــریدر او
لزم  إاّل و المعلول، ذلك لیتحّقق نفسها في العّلة تحّقق فیجب

الفساداّلذيأشارإلیهالّشیخ.۱
پس تحقق علت در خودش واجب اســت تا آن معلول تحقق یابد. 

در غیر اینصورت فســادی که شــیخ به آن اشــاره کرد پیش می آید.

ضرورات من ارتفاعه و المعلول تحقق ضرورات من العلة تحقق
ارتفاعه.2

آن  ارتفــاع  و  اســت  معلــول  تحقــق  از ضروریــات  ــت 
ّ
عل  تحقــق 

از ضروریات ارتفاع معلول اســت.
أنالمعلولیجبوجودهعندتحققالعلةالتامة.۳

معلــول هنــگام تحقق علت تامــه، وجودش ضرورت می یابد.

فإنه نظام و ترتیب لماسواهعلی مقتضیة علة ذاته أن والشك
مقتضبذاتهللصادراألولوبتوسطهللثانيوبتوسطهماللثالث

وهكذاإلیآخرالموجودات.4

۱. مصنفات میر داماد،ص۵2۳.
2. الحاشیة علی الهیات الشفاء،ص۱۵۹،

۳. شرح الهدایة االثیریة،ص۳0۱،
4.   الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۶،ص۱7۸.
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شــکی نیســت کــه ذات او علــت مقتضــی غیــر او بــه ترتیــب و نظــام 

 اســت. پــس او بــه ذاتــش اقتضــای صــادر اول را دارد و بــه واســطۀ 

 آن دومــی را اقتضــا می کنــد و بــه وســیله آن ســومی و همین گونــه 

تا آخر موجودات.
کّلماعداهفهوفیضه،فالیكونأمرًامبائنًاعنه.۱

غیر خداوند همه، رشــحۀ ذات اوســت پس چیزی غیر او نیســتند.

إّناألمرعندالنظرالتاّمالتفّوهبالعّلّیةوالمعلولّیةألنالكّلفیضه.2

کــه امــری فراتــر از علّیــت   هنــگام نظــری تمــام روشــن می شــود 

و معلولّیت بوده و همه ترشــح اوســت.

عنه یصدر ال الواحد أن المعلول و العلة مباحث فی تحقق قد
وجه، کل من بسیطًا واحدًا تعالی الواجب کان لما و الواحد إال
التتسربإلیهجهةکثرةالعقلیةوالخارجیةواجدًالكلکمال
وجودیوجدانًاتفضیلیًافیعیناالجمالالیفیضإاّلوجودًاواحدًا
بسیطًالهکلکمالوجودیلمكانالمسانخةبینالعلةوالمعلول،

لهالفعلیةالتامةمنکلجهةوالتنزهعنالقوةواالستعداد.۳

واحــد  از  کــه  گشــت  روشــن  معلــول  و  علــت  مباحــث   در 

 جــز واحــد صــادر نمی شــود و چــون خداونــد تعالی واحدی بســیط 

کثرتی اعم از عقلی یا خارجی در  از همۀ جهات است هیچ جهت 

او رسوخ نمی کند و در عین اجمال، دارندۀ تفصیلی هر کمال وجودی 

 اســت و غیــر از وجــود واحدی بســیط، چیــزی از او صادر نمی شــود 

۱.جوادیآملی،علی بن موسی الرضا؟ع؟،ص۳۹.
كشف المراد،ص4۳۶. 2. تعلیقات 

۳.  نهایة الحکمة،ص۳۱۵ - ۳۱۶.
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علــت  میــان  ســنخّیت  خاطــر  بــه  وجــودی  کمــال  هــر   و 

 و معلــول از آن اوســت و او از هــر جهــت فعلّیــت تامــه داشــته 

و از قوه و اســتعداد منزه است. 

1. نفی اختیار از انســان و قائل شــدن به جبر  3ـ6ـ

مخلوقــاتســلبشــده آزادینیــزاز و  بــاپذیــرشقاعــدهیعلّیــت،اختیــار
نهایتًاختمبهسلســله گرفتهو معلولهاقرار سلســلهعلــلو اعمــالآنهادر و
مخلوقاتســرنمیزندمگــراینکه بدیــنطریقهیــچفعلیاز علــلمیشــودو

علتالعللســرزدهباشــد: حقیقتاز در

مختارا یكون ان یجوز و مختار فاعل تعالی البارى قیل( )فان
سائر دون معین وقت في معین شيء الحداث قدیم باختیار
غیر في العالم یختار ان یمكنه کان هل و لهم( )فنقول االوقات
موجب فهو ذلك یمكنه لم فان یمكنه کان ما او الوقت ذلك
الفعليبطلعندوقوعه ایقاعذلك اختیار ایضافالن و المختار
فذلكاالختیارالیكونواجبالذاتهوالیكونایضامنلوازمذاته
الن محال ذلك و ذاته غیر ى اخر لعلة وجوبه یكون ان و بد فال
ماعداذاتهیستندالیاختیارهفالیجوزانیكوناختیارهمستندا
الیماعداذاتهوانکانیمكنهانیختارایقاعالعالمفيغیرالوقت
اآلخر علی االختیارين احد یترجح لم فیه ایقاعه اختار الذي
االلمرجحوذلكالمرجحانکاناختیاراآخرتتسلسلاالختیارات

اوتنتهیالیذاتهوذلكعودالیماقلناه.۱

گر گفته شود که خداوند تعالی فاعل مختار است و جایز است   پس ا

۱. المباحث المشرقیة فی علم االلهیات و الطبیعیات،ج۱،ص47۸.
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معینــی  چیــز  احــداث  بــرای  باشــد  مختــار  قدیــم  اختیــار   بــه 

گفــت:   در وقتــی معیــن و نــه همــه ی اوقــات، بــه آنــان خواهــم 

آیا ممکن اســت عالم را در غیر آن وقت یا آنچه ممکن اســت اختیار 

گــر ممکــن اســت پــس او فاعــل موجــب اســت و نــه مختــار   کنــد؟ ا

هنــگام  می شــود  فعــل  آن  موجــب  کــه  اختیــار  فــالن  نیــز    و 

وقوعــش، آن اختیــار را باطــل می کنــد. پــس آن اختیــار بــرای ذاتش 

واجــب نیســت و همچنیــن از لــوازم ذاتــش نیســت. پــس چــاره ای 

کــه غیــر  گــر وجوبــش بــه خاطــر علــت دیگــری باشــد  کــه ا نیســت 

ذاتــش اســت محــال اســت؛ زیــرا غیــر ذاتــش بــه اختیــارش مســتند 

 می شــود؛ پس جایز نیســت که اختیارش به غیر ذاتش مســتند شود. 

کــرده  کــه اختیــار  گــر بــه وقــوع پیوســتن عالــم در غیــر وقتــی   و ا

 او را ممکــن باشــد یکــی از  دو اختیــار را بــر دیگــری ترجیــح نــداده 

مگــر بــه واســطه ی عاملــی بــرای ترجیــح دادن و در ایــن صــورت، 

گــر اختیــار دیگــری باشــد بــه تسلســل  آن عامــل ترجیــح دهنــده ا

کــه ایــن بازگشــت بــه آن  می انجامــد یــا بــه خــود ذات برمی گــردد 

گفتیم.   که  چیزی اســت 

واألشیاءکلهاتنسبإلیهاألنهاهیعّلةالعلل.۱

علــت همــه  او  زیــرا  منتســب هســتند؛  او  بــه  اشــیاء همگــی  و 

علت هاست.

مترّتبة فاعلّیة علال منها لكّل فاّن الكّل، نظام اجزاء سائر اّما و
الیالفاعلاالّول،وعلالغائّیةمترّتبةالیالغابةاالخیرة،وانهما

۱. اثولوجیا،ص۱۵۶.
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المبادى، العللومبدأ اّلذيهوعّلة الحّق الموجود نفسذات ااّل
وفاعلالكّل،وغایةالغایات.۱

و اما در مورد سایر اجزاء نظام کل، پس برای هر کدام از آن ها عللی 

کــه بر فاعــل اول مترتب می شــوند و علت هــای غائی  فاعلــی اســت 

مترتب بر علت اخیر می شوند و آن دو چیزی جز خود ذات موجود 

ت ها و مبداء همه ی مبادی و فاعل 
ّ
ت همه عل

ّ
حق نیســتند که عل

کل و غایت همه غایات اســت.

أنهفاعلکلشيءألنهفاعلالفواعلوعلةالعللبالعلة2

کــه فاعــل تمــام فاعل هــا و علــت  او فاعــل هــر چیــزی اســت؛ چرا

همه ی علت هاســت بدون اینکه علتی داشــته باشد.

وبالجملةفقدصحإذنأنکلماهیةممكنةأوکلوجودإمكاني
یتصور فال بعلته وجوده و تقرره یجب لم ما يوجد ال و یتقرر ال
فكل إیجابیا ترجیحا للمعلول ترجیحها یكن لم ما علة العلة کون
األولی العلة و المعلولیة واجب معلول کل و العلیة واجبة علة
واجب هو بما فهو العلیة واجب کذلك الوجوب واجب هو کما
سواه لما مبدأ کونه هو بذاته واجبا فكونه العلیة واجب الوجود

کماسنبینإنشاءاهللالعزیز۳

خالصــه آنکه در این صورت صحیح اســت که هــر ماهّیت ممکنی 

کــه تقــرر   یــا  هــر وجــود امکانــی تقــرر نیابــد و واجــد نشــود آنچــه را 

 و وجــودش بــه علتــش واجــب نشــده اســت. پــس وجــود علــت، 

۱. القبسات،ص4۶۵،
2. مفاتیح الغیب،ص27۵.

۳. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۱،ص224.
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کــه ترجیحــش بــرای معلــول ترجیح  علــت چیــزی تصــور نمی شــود 

تــی واجب العلّیت اســت و هــر معلولی 
ّ
ایجابــی نباشــد. پــس هر عل

که واجب الوجود اســت  واجب المعلولیة اســت و علت نخســت 

نیز واجب العلیة اســت. پس او چون واجب الوجود اســت واجب 

العلیــة اســت پــس بــودن او به ذاتــش واجب اســت و بودنش مبداء 

کرد. برای غیرخودش اســت چنان کــه تبیین خواهیم 

اندیشــهیفلســفی،نظامــیتحــتســیطرهی اینچنیــناســتکــهدر و
ــیشــکلمیگیردکههمــهافعالبهعلــتالعللختممیشــود

ّ
 ضــرورتعل

فاعــلاصلــیافعالعبادواجــبالوجودخواهدبود: و

إلی القدر و القضاء سلسلة في منتهیة الممكنات جمیع »فألّن
واجبالوجود،والمنتهيانتهاءواجبایكونواجبالوجود«۱

 پس چون همه ی ممکنات در سلسله ی قضاء و قدر به واجب الوجود 

ختــم می شــود، واجب اســت که پایــان این سلســله واجب الوجود 

باشد. 

التأثیر و العلیة ینسب إنما و الواجب إال الوجود في مؤثر ال
أجل من الطبیعیة و النفسیة و العقلیة المبادي من سواه ما إلی

أنهاشرائطومعداتلفیضالواحدالحق.2

از  تاثیــر  و  علّیــت  و  نیســت  مؤثــری  از خداونــد  غیــر  در وجــود 

 مبــادی عقلــی و نفســی و طبیعــی فقــط به غیر او منتســب می شــود؛ 

که این ها شــرایط و زمینه هایی برای فیض واحد حق اســت. چرا

۱. موسوعة مصطلحات الرازی،ص۵7۵.
2.  الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۱،ص۸۵.
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فاعل ال أي األفعال توحید أعني العقلي التوحید منزل هذا
إالاهلل.۱

ایــن اســت منزلــگاه توحیــد عقلی؛ یعنــی توحید افعالی بــدان معنا 

کــه هیچ فاعلی جز خداوند نیســت.

فإنتوحیداألفعالیقتضيإسنادالخیروالشرإلیاهللتعالی.2

توحیــد افعالــی اقتضــاء می کنــد که خیر و شــر را به خداوند نســبت 

دهیم.

حصلوه و وجدوه- مما اللطیف الغامض الشریف المطلب هذا
بالكشفوالشهودعقیبریاضاتهموخلواتهموهومماأقمناعلیه
البرهان-مطابقاللكشفوالوجدانفإذنکماأنهلیسفيالوجود
فعله هو و إال فعل الوجود في لیس کذلك شأنه هو و إال شأن
البمعنیأنفعلزیدمثاللیسصادراعنهبلبمعنیأنفعلزید
معأنهفعلهبالحقیقةدونالمجازفهوفعلاهللبالحقیقةفالحكم

إالهللوالحولوالقوةإالباهللالعليالعظیم.۳

 ایــن مطلــب شــریف پوشــیده و لطیفــی اســت از آنچــه یافته انــد 

کشــف و شــهود در پــی ریاضــات و خلوت هایشــان حاصــل  و بــا 

که ما بر آن اقامه برهان نموده و مطابق  نموده اند و آن همان اســت 

با کشــف و وجدان اســت. همانگونه که در وجود شــأنی جز شــأن 

خداونــد وجــود ندارد، در وجود، فعلی هم جز فعل او وجود ندارد؛ 

نــه بــه ایــن معنــا که مثاًل فعل زید صــادر از زید نیســت بلکه به این 

۱. الفتوحات المکیة،ج۳،ص۳0۸.
2.   شرح فصوص الحکم)القیصرى(،ص407.

۳. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۶،ص۳7۳-۳74.
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 و بدون مجاز 
ً
که فعل اوســت حقیقتا که فعل زید با این  معناســت 

 فعــل خداونــد اســت. پــس هیچ حکمی نیســت مگر بــرای خداوند 

و هیــچ حــول و قوه ای نیســت جز به خداونــد بلند مرتبۀ بزرگ.

بنــدگانمیانجامــد، بــهجبــر کــه بــرایوحــدتوجــودی مثالــی  در

خودشــان کــهتحرکشــاننــهاز میگیرنــد یــرمتحرکــیمــوردنظــرقــرار تصاو

کــهمــیوزد.قائلیــنبــهوحــدتوجــودبرآننــد  بلکــهبوســیلهبــادیاســت

خودشــان  از نــه پرچــم یــک ی رو یــر تصاو حرکــت کــه همچنانــی  کــه

انفعــاالتمخلوقــات بلکــهبــاداســتکــهآنهــاراحرکــتمیدهــدفعــلو

خداســت.همانگونه عالماســتهمهاز خودشــانبلکــههرچهدر نیــزنــهاز

کارهایــی یــرشــیرانرویپرچــمنبایــدمنتســببــهآنهــاباشــد  کــهتصاو

کهاساســًاغیرخدایی آِنخداســت؛چرا کهمخلوقاتانجاممیدهندنیزاز

وجودندارد.

ــم ــل ــر ع ــ ــی ــ ــه شــــــیــــــران ولــــــــی ش ــ ــم ــ مــــــا ه
دم1 ــه  ــ ب دم  بـــاشـــد  بـــــاد  از  حـــمـــلـــه شـــان 
برخیمواضعبهصراحتبهنتیجهاندیشههایشــان خودفالســفهنیزدر

یحکردهاند: افعــالآدمیمیانجامــدتصر کــهبهجبردر

أفاعیلها في مضطرة الحیوانات سائر في و فینا النفس أن اعلم
وحرکاتها.2

کــه نفــس در مــا و در ســایر حیوانــات در افعــال و حرکاتــش  بــدان 

مضطر است.

۱. مثنوی معنوی،ص27.
2. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،ج۶،ص۳۱2.
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2ـنقدوبررسی

توحیــدتصــوریبــهعمــلآمــداینــکبرآنیــمکــهبــهنقد تبیینــیکــهاز  پــساز
بررســیاندیشــههایتبییــنشــده یــم.نقــدو بررســیایــناندیشــههابپرداز  و
گیرد؛نخســتمبنــایشــناختیمتخذ ســهمنظــرمیتوانــدمــوردنظــرقــرار  از
میدهیم،ســپسناســازواریهایموجود ایــناندیشــههارامــوردنظرقــرار  در
نهایتًاثمــراتفکری منظومــهفکــریارائــهشــدهرابهبررســیمینشــینیمو در

ارائهشــدهرابهبوتــهنقدمینهیم.

1ـ2.نقدوبررســیمبنايی

مخلوقی چنانکــهدیدیمخداشناســیتصوریبرآناســتکهباتکیهبــرابزار
قدمهــایاساســیاندیشــهورزیخــود  خــودبــهشــناختخالــقنائــلآیــدو
اســتواری میســازد.اینکبایــددیدآیاچنینمبناییاز رابــراینمبنااســتوار
عهدهچنیــنمهمیبرنمیآید. اســتیااز الزمبــراینیلبهمطلوببرخوردار

تمامــیمخلوقات گــرخــدایتعالــیفراتــراز مســلماســتکــها  روشــنو
مخلوقــات کــه ابــزاری بــا نمیتــوان آنــگاه باشــد مخلوقــی مجموعــه   و
کــی  رادرکمیکنیــمبــهدرکخــدایتعالــینیــزنائــلآییــم.ابزارهــایادرا
آنچــهفراتــر  مــامختــصدرکموجــوداتدرونمجموعــهمخلوقــیاســتو
هیــچشــباهتیبــاایــنمجموعــهنــدارد مجموعــهمخلوقــاتباشــدو از
کــهمخلوقــاترادرکمیکنــد،درکنخواهــدشــد.  هیــچگاهبــاابــزاری
گرفتــه مجموعــهمخلوقــاتنادیــده تنــزهخداونــدرااز گــرتعالــیو  امــاا
وجود گزیراز قائــلشــدیمکهبرایگشــودنراهمعرفــتبهخدایتعالــینا و
مخلــوقهســتیم،آنــگاهبــاوجــودایــنشــباهت، مشــابهتمیــانخالــقو



صورا�ت د در �ت وح�ی صل دوݠم: �ت 143�ف S

نیــزچــونعضــوی او یژگیهــایمخلوقــاتنیــزبــهخالــقســرایتنمــودهو  و
مخلوقات کنــار دادنخالقدر مجموعــهمخلوقــاتخواهدشــد.بــاقرار  از
مجموعــهیمخلوقــی،دیگــرنمیتــوان بــهعنــوانعضــویاز احتســاباو و
مخلوق بلکــهنمیتــواناز قائــلبــهخدایــیبــرایمجموعــهمخلوقیشــدو

بــودنموجوداتســخنیبهمیانآورد.

یمــامینهد راهپیشرو بــراســاسآنچــهگفتهشــد،مبنــایمتخــذهدو
تعالی گــرقائلبــهتنــزهو کــهپذیــرشهــرکــدامبهنفــیدیگــریمیانجامد؛ا
کســبمعرفتشدوری هرگونهتالشفکریدر خداونــدمتعــالبودیمبایداز
داشــتیمبایــدتنّزه گــربــرتــالشفکریبــرشــناختخداونداصرار ا  نماییــمو
عینحالیکهنام یمکــهدر خداییراقائلشــو رانادیــدهگرفتهو تعالــیاو و

اســت. یژگیهایمخلوقیبرخوردار و خــدادارداز

قائلیــنبــهچنیــناندیشــههاییضمــنپذیرفتــنایناشــکال،هرکدام
کایــنپاســخهاعــدم کردهانــد،امــانقطــهاشــترا موضــعخاصــیاتخــاذ
پایفشــردنبــرادامهتالشهــایفکری مبنــایخودو  پــایپــسکشــیدناز
مواجــهشــدنبــاایناشــکال،  بــرشــناختخداونــدبــودهاســت.برخــیدر
قائــلبــهســنخیتمیــانخالــق نهــادهو کنــار  تنــزهخــدایتعالــیرابــه

مخلوقشــدهاند: و

کــه میــان خالــق و مخلــوق ســنخیتی  هیــچ آدم عاقلــی نمی پذیــرد 
نباشد.۱

برخــینیــزحاضــربــهاتخــاذمواضــعتناقضآمیــزشــدهتــابدیــنطریــق
همچنــانبــرمبنایخودباقــیبمانند:

یجانی،ص2۹0. ۱. نگاهی به مکتب تفکیک، درس گفتارهای صادق الر
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فمجموعالتشبیهوالتنزیهیقربناإلیحقیقةاألمر.۱

مجمــوع تشــبیه و تنزیــه ما را به حقیقت امــر نزدیک می کند.

 بــه تبــع قــرآن بایــد راهــی بیــن نفــی و تعطیل از یــک طرف و تشــبیه 
کرد.2 از طــرف دیگر انتخاب 

فالیجوزعنهاإلیتنزیهفقط،بلیعطیهاحقهافيالتنزیهومما
ظهرتفیه.۳

 پــس تنزیــه بــه تنهایــی جایــز نیســت، بلکــه حــق آن هــا را در تنزیــه 

و آنچه در آن ظاهر می شــود قرار داده.
تشــبیه و تنزیــه، هــر دو در مورد خداوند باطل و کفرآمیز هســتند.4

بنابرایــنچنــانکــهروشــناســت،میتــوانگفــتمبنایخداشناســی
نیســت پذیــرش قابــل بــههیچوجــه  و بــوده  تصــوریمبنایــیخودســتیز
کــهبــاچنیــنمبنایــیارائــهمیشــودهیــچگاهخــدایحقیقــی خدایــی و

. نیست

2ـ2.نقدوبررســیســازواریدرونیخداشناسیتصوری

بهتناقضنیزختمشــود اســاسبرتناقضابتناءیافتهباشــدو دیدگاهیکهاز
 نمیتوانــدمســیریبــدونتناقــضراطــیکنــد.آنگاهکــهباتصوریدانســتن
بهوحدتوجودیبرســیمکههمهیموجودات شــروعکنیمو امرغیرمتصور
انتهاراجزبــاتناقضات رایــکموجــودبدانیــمهیــچگاهنمیتــواناینابتــداو

۱. المیزان فی تفسیر القرآن،ج۸،ص۵7.
2.مطهری،مجموعه  آثار،ج۶،ص۱0۳۹.

۳. فصوص الحکم،ج2،ص2۶0.
4. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم،ص4۳۶.
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تبییــنمــورداشــاره ادامــه،بــانظــربــهآنچــهدر  فــراوانبــههــموصلــهکــرد.در
بررســیخواهیمپرداخت. دادیمبهنقدو قــرار

1ـ2ـ2. نقــد و بررســی گام اول )اثبات وجود خداوند(

اســت ظاهــر اشــکاالتی تصــوری، نخســتخداشناســی گام بررســی   در

آنهــاخواهیمپرداخت: ادامهبهبرخیاز کــهدر

می شــود،  ارائــه  »خــدا«  عنــوان  بــه  ی  تصــور خداشناســی  در  آنچــه   1ـ 

یحات  ی در اذهان قائلین اســت و تصر نــه واقعیتــی در عالم واقع، بلکه تصور

قائلیــن بــه ایــن اندیشــه ها نیز شــاهدی بر ایــن مدعا بــود.باتصوریدانســتن

میشــود ایجــاد فراوانــی محــذورات  و اشــکاالت خداونــد،  معرفــت

جمله: کــهمانعپذیرشایناندیشــههامیشــود؛از

گــرمعرفتخداونــدرامعرفتی 1. وابســته بــودن تصور بــه تصوركننده.ا 1ـ

آنکــهمــابــهچنیــنخدایــینیازمندباشــیم  تصــوریبدانیــمآنــگاهپیــشاز

حاصــل کــهشــیئمتصــور بــود؛چرا نیازمنــدخواهــد بــهمــاوابســتهو  او

یــا  پــردازیو بــاقطــعتصور  بــودهو کننــده  پــردازیشــخصتصــور تصور

آنجایی نیــزحذفخواهــدشــد.همچنیــناز کننــده،تصــور  حــذفتصــور

 کــهتصــوراتافــرادبــاهمدیگــرمتفــاوتخواهــدبــودبــاخداهــایمتفاوتی

مواجــه بــود خواهــد متفاوتــی کننــده  تصــور زاییــدهی کــدام هــر  کــه

خواهیمشد.

پاســخ ک بــرای صحــت تصــور.ممکــناســتدر 1. عــدم وجــود مــال  2ـ
بــهعنــوانخــدامفــروضنیســت، گفتــهشــودخــودتصــور بــهاشــکالبــاال
دارد واقعــی خــدای بــر داللــت کــه عالمتــی عنــوان بــه  تصــور  بلکــه
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بررســیچنیــننگاهــیبایــدگفتاینپاســخنــهتنها نظــراســت.در منظــور
 مشــکلیراحلنمیکند،بلکهخودنیزدارایاشــکاالتیاستکهمهمترین
تطبیــق بــرمأخــذآناســت.بــرایاطمینــاناز  آنچگونگــیتطبیــقتصــور
آنانطباع از آنچــهتصــور و بایــدبــااشــرافیکهنســبتبــهتصــور یــکتصــور
ایــنانطبــاقبیخبــرباشــیم گــراز ا  میشــودمیــزانانطبــاقراســنجیدو
بنابرایــن  و داشــت نخواهیــم  تصــور انطبــاق صحــت بــر دلیلــی هیــچ
هیچچیزیبدانیم.مشــکلایناندیشــههاایناست  نمیتوانیمآنراتصور
بدین کــهعــدمدسترســیبــهواقــع،آنهــارابــهســویتصــوراتســوقدادو
حاصلــهراتصور ترتیــببــاعــدمدسترســیبهواقعهیــچگاهنمیتــوانتصور
خــدایتعالــیدانســت.بدیــنترتیــببهنظــرمیرســدآنچهبهعنــوانخدا

میشــود،تخیلیبیشنیســتکهمخلوققوهخیالآدمیاســت. تصــور

گرچــهنهایتتــالشفکری 2ـ مصــادره بــه مطلــوب در اثبــات مطلــوب.ا
خــدایتعالــینیــزبســندهمیکنــد،  ایــناندیشــههابــهاثبــاتتصــوریاز
امــابــهنظــرمیرســدهمیــنانــدکامیــدینیــزکــهبــهاثبــاتتصــوریکلی
میرفــتقابــلخدشــهباشــد.توضیــحآنکــهچنانکــهدیدیــمتکیــهبراهین
بــود؛رابطــهی یهاســتوار اثبــاتتصــوریبــرایخداونــدبــررابطــهایدوســو
اثباتیکســوی یهایکــهحــذفیــکســوبــهحــذفســویدیگــرو  دوســو
بــهاثباتســویدیگــرمیانجامید.مثالــیکهبرایاینرابطــهمیتوانارائه
فرزنــدیاســت.زمانــیکــهفــردیرابــالفــظ»پــدر«مــورد و نمــودرابطــهپــدر
نیزمســلماســت،اماوقتی دادیمالجرمداشــتنفرزنــدبرایاو خطــابقــرار
دادیــم،نمیتوان رابــاغیــرایــنلفظمثــاًلبالفظ»مــرد«موردخطــابقرار او
گرفــردمــوردنظردارای رانیــزامــریمســلمدانســت.ا داشــتنفرزنــدبــرایاو
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فــرع نامیــدناو بنامیــم.بنابرایــنپــدر راپــدر  فرزنــدنبــودنمیتوانســتیماو
لفظ»پــدر«،داشــتنفرزند گــرشــخصیبخواهــداز ا  برپســرداشــتناســتو
همانگویی واقــعهیچچیزیرااثباتنکــردهو رابــرایکســیاثباتکنددر
یــدهــرپــدریفرزنــدداردماننــدآناســت کــهمیگو کســی  کــردهاســت.

اســت. ید:هرپدریپدر کهبگو

خداشناســیتصــوریادعایاثبات بــهنظرمیرســدبرهانهاییکهدر

باشــند.کســیکــهمیخواهد ذهنــیخــدارادارنــدبــههمیــننقیصــهدچار

گامنخســت وجوببهاثباتبپردازدوقتیدر طریــقبرهانامکانو مثــاًلاز

واقعاتکایآنهابرواجبراکه یــدهمهموجوداتممکنهســتنددر میگو

گــرنیازمندیموجودات قبلفرضگرفتهاســت.ا اســتثابتکند،از قــرار

یــداینموجودات بــهواجــبرافرضنگرفتــهبودهیچگاهنمیتوانســتبگو

ممکــنهســتند؛چــراکهممکــنیعنیچیزیکهمتکیبهواجباســت.

واژههایدوگانهی »واجــب«،از گاهــینیزبــهجایواژههای»ممکن«و

مقّیــد« محــرک«،»مطلــقو فقیــر«،»متحــرکو معلــول«،»غنــیو  »علــتو

واژههــا ایــن تمــام  در کــه آنچــه امــا میشــود، اســتفاده اینهــا نظایــر  و

پیــشتعییــنشــدهبــرایایــنواژههاســت حکــمقالبــیاز در  ثابــتبــودهو

اســت. کــم حا واژههــا ایــن بــر کــه اســت یهای دوســو رابطــهی  همــان

اینواژههایدوگانه، یکیاز یهچناناستکهبهرهبردناز  اینرابطهیدوسو

صورتیمیتوان واژهیدیگررانیــزموجبمیشــود.در الــزامبــهاســتفادهاز

مقابلش،واژهی»واجــب«نیزلحاظ واژهی»ممکــن«اســتفاهکــردکــهدر از

نظرگرفتنواژهی اساســًااســتعمالواژهی»ممکن«بدوندر شــدهباشــدو

»واجــب«هیچمعنــایمحصلیندارد.
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دیگــرواژههای »محــرک«و »معلــول«،»متحــرک«و واژههــای»علــت«و
میگیرد ایننوعاندیشههامورداستعمالقرار ایندستکهدر دوگانهایاز
اینکــهمطلوبخــودراثابتکنند قبلاز همگــیبــرهمینســیاقهســتندو
بنابرایــنبــهمغالطــهیمصــادرهبــهمطلــوبگرفتــار آنرافــرضگرفتهانــدو

. هستند

ایناندیشــهها 3ـ تصــور نامحــدود؛ تهافتــی دیگــر. دیگــرتناقضــیکهدر
اســت.چنانکــهدیدیــم نامحــدود تصــوری  از گفتــن داردســخن  وجــود
نفــیحــدود تصــوراتو کــهبــاشــروعاز ایــناندیشــههاســعیبــرآنبــود  در
همــانتصــور ایــنتصــورات،نهایتــًابــهتصــورینامحــدوددســتیابنــدو از
باشــد گرقرار دهند.بهنظرمیرســدا نامحــدودرامصــداقخــدایتعالیقرار
یــاحداقل  بحثــیپذیرفتنــیارائــهشــودبســتربحــثبایــدتاآخرحفظشــدهو
یــم؛ کامــاًلمتقابــلنلغز گفتگــوبــهبســتری بســترمــورد گفتگــو،از اثنــای  در
امــرجمعناشــدنیخواهــدبود کــهچنیــنامــریمصــداقجمــعمیــاندو  چرا

پذیرشچنینامریمحالاســت. و

اندیشــههایمــوردنظر،چنانکهمیدانیمهــرتصوریالجرممحدود در
هرگونــهحدودی نمیتــوانتصــوریرایافــتکــهخالــیاز حــدودبــودهو در
خــود باشــد.بنابرایــنقائــلشــدنبــهتصــورینامحــدودچنــدتناقــضدر

دارد: نهفته

همیشــهبامحدودیتهمراهاســتقائلشــدنبهتصور آنجاکهتصور از
متناقضنمااســت. نامحــدود،یکعبارتخودســتیزو

تصــور آن محدودیتهــای حــذف ســپس  و  تصــور  از کــردن  شــروع
نــهحصــولچیــزجدیــدی؛توضیــح میانجامــدو  بــهحــذفهمــانتصــور



صورا�ت د در �ت وح�ی صل دوݠم: �ت 149�ف S

حــذفذات اســتو حــدودداشــتنذاتــییــکتصــور آنکــهمحدودیــتو
بــاحــذفیــکامــر،هیــچچیــزی  یــکچیــزمنجــربــهحــذفآنمیشــودو
محــدود  باقــینمیمانــدنــهاینکــهامــرغیــرمــادیباقــیبمانــد.وصــولاز
محــالبودن در امــرمتناقضاســتو بــهغیــرمحــدودعیــنجمــعمیــاندو

چنینامریجایهیچشــکینیســت.

2ـ2ـ2. نقــد و بررســی گام دوم )اثبــات کماالت برای خداوند(

 چنانکــهدیدیــمخداشناســیتصــوریبــرایاثبــاتکماالتبــرایخداوند
گــرکمــاالتمخلوقــاتبــهصــورتنامحــدودفــرضشــود، بــرایــنبــودکــها

کماالتخداوندثابتمیشــود.

کــهبــرگامنخســت بررســیایــنادعــابایــدگفــتتمــاماشــکاالتی در

ایــناندیشــههاواردبــودبــرگامدومنیــزوارداســت؛یعنــیتصوریدانســتن

نامحدوددانستن حقیقتشــانخارجمیســازدو کماالتخداوندآنهارااز

مســلماســت. و یککمالنیزتناقضیآشــکار

 عــالوهبــرایــن،قائلیــنبــهچنیــندیدگاههایــیبایــدمتوّجــهباشــند

کلــینامحــدود گامنخســت،بــرفــرضپذیــرش،فقــطیــکتصــور کــهدر  

نــهموجــودیکــهمعطــیکمــاالتباشــدتــابدیــنوســیله  راثابــتکردنــدو

گامدومآنمعطــیکمــالرافاقــدکمــاالتاعطایــینداننــد؛بــهعبارتی در

بــراســاسآنبقیــه دیگــراینکــهخــدایتصــوریرامعطــیکمــالبدانیــمو

مطالــبراارائــهکنیــم،بنیاننهادنبناییبرمبناییاثباتناشــدهاســت.

یکــرد،دیگــراشــکالیاســت ایــنرو مخلوقــاتدر  همســنخیخــداو
کمــاالتمخلوقــی طریــق باشــداز گــرقــرار گامدوماســت.ا  کــهمتوجــه
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ســنخیت یماینامرجزباوجودمشــابهتو بهکماالتخدایتعالیپیببر
چنیــنخطایــیرانمیتــواننادیــده مخلــوقمیّســرنیســتو میــانخالــقو
شــبیهبــامخلوقاتــشباشــد، کماالتــشهمســنخو گرفــت.خدایــیکــهدر
خداشناســیتصوری آنکهخداباشــدتصوریمحدوداســتکهدر بیشاز

میشــود. برنامحدودبودنشاصرار

دیگــراشــکالیکهبرایننحــوهنگاهبهکماالتالهیوارداســتتکثری
ذاتالهیراهمییابد.توضیحآنکههرمفهومی ســویآنهادر اســتکهاز
مفهومــیدیگــراســت؛مفهــومعلــمغیــر  بــهجهــتمفهــومبودنــشغیــراز
بــههمیــنمنــوال مفهــومحیــاتو مفهــومقــدرتغیــراز مفهــومقــدرتو  از
عــرضخداونــدقائــل ســوییدیگــربــرایاینکــهدر کمــاالت.از ســایر  در
کمــاالتالهــیراعیــنذات  بــهچیــزدیگــرینشــدهباشــیمبایــدصفــاتو
ذات کماالتالهیبــهتکثردر بــاعیــنذاتدانســتنصفــاتو بدانیــمو او
کمــالدیگــربــوده یــراچنانکــهگفتیــمهــرکمالــیغیــراز  قائــلشــدهایم؛ز
کماالتــیمفهومی متشــکلاز بــاعیــنذاتدانســتنآنهابهذاتیمتکثرو و

یافتهایم. دست

3ـ2ـ2. بــروز یک تناقض و پاســخی وحدت وجودی

خداشناســیتصوریمنوطبهپاســخبهتناقض برداشــتنگامهایپســیندر
خــدایتعالی آشــکاریبــودکــهحاصــلگامهــایپیشــیناندیشــهورزیدر
موجودمحدود پیاندیشــهورزیاشبــهدو بــود.خداشناســیتصوریکهدر
نامحــدودرســیدهبــوداینکبایدتکلیفخودرابااینثمرهایکهبهدســت و
ســویبــهتصــورات ایــندو یکــیاز آوردهبــودمشــخصمیکــردتــابتوانــددر
یــدهشــد نامحــدودبرگز چنانکــهدیدیــمجانــبتصــور  خــودادامــهدهــدو
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بدیــن انگاشــتهشــد. توهّمــی  و نادیــده موجــودات  و تکثــرمخلوقــات  و
 طریــق،اندیشــهیوحــدتوجــودمولــودوالدینــیمتقابــلبود؛یکــیمحدود
کامــاًل ســوی دو کــهزایــشوحــدتاز دیگــرینامحــدود.اینگونــهاســت  و

غیــرقابلجمع،پذیرشهرتناقضیراآســانمیکند.

قــدمپســیننیزبــهتمام گــرکســیچنیــنتناقضــیراپذیــراشــدبایــددر ا

آنهــاراتوهماتــیبداندکــههیــچواقعّیتی  محسوســاتخــودشــککــردهو

یــکوجــودمنبســط عالــمواقــعندارنــد.بــهعبــارتبهتــراصــاًلغیــراز  در

حــالخواندن گیــرهیــچچیــزدیگــریوجودنــدارد.اینکهمــاخودرادر فرا  و

میبینیمنهواقعیکهفقطیکتوهماســت.اینکهاندیشمندانی اینســطور

کتابهــایخودبــرتبییــنآناهتمام در چنیــندیدگاههایــیارائــهکــردهو

غیــر  ســطور ایــن نگارنــدهی اینکــه اســت. توهــم یــک فقــط  داشــتهاند

گلدان اســتفقــطیکتوهماســت،اینکهگلــیدر مخاطــباینســطور از

خیابان خــوددر میکند،کودکــیبامادر آســمانپــرواز اســت،پرنــدهایدر

آســمانباران کوچــهبــازیمیکننــد،گاهــیاز قــدممیزنــد،بچههایــیدر

همــهیاینها پــسابرهاپنهانمیشــودو میبــارد،آفتــاببرخــیمواقــعدر

فقطتوّهماســت.

باشــدچیــزیراتوهــمبدانیــم،توهــمدانســتن گــرقــرار بــهنظــرمیرســدا
موجــبمیشــوددیگــرچیزها وحــدتوجــودبــهصــوابنزدیکتــراســتو

همچنــانکههســتندواقعــیبمانند.

4ـ2ـ2. آمدن به پشــت بــام و نفی نردبان

نهایتــًاثمــرایــنتناقضاتکههمــانوحدت پــیو تناقضهــایپــیدر بــروز
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 وجــودباشــدباورمنــدانبــهایــندیدگاههــارابــهایــنســویســوقمیدهــد
میزانیبرایســنجش و هیچعیــار عقالنّیــترابــهکنــارینهادهو کــهعقــلو
عقالنّیــتچگونــه ایــندیدگاههــاباقــینگــذارد.بــاقائــلشــدنبــهعقــلو
نامحــدودراحقیقــتعالــمدانســت؟ یــکتصــور  میتــوانخــودراتوّهــمو
کمباشــدبههیچوجه عقالنیتحا فضاییکهعقلو چنیــنتناقضاتــیرادر
بــرهمیناســاساســتکــهگامنهایــیایناندیشــهها  نمیتــوانپذیــراشــدو
درکســخنانخــود بــهنفــیعقــلحکــمشــدهو  نیــزبرداشــتهمیشــودو

میکنند. گذار عقلنباشــدوا رابــهفضایــیکهخبریاز

معیــار هیــچ کــه فضایــی گشــودن  و عقــل نفــی بــا نظــرمیرســد  بــه

درســت وجودنداردهرســخنیمطرحشــدهو میزانیبرایســنجشافکار و

یــانادرســتخوانــدناندیشــههامحــالخواهــدبــود.فــرضکنیــدکودکــی

ید آســمانگلهایــیمیرو الهامشــدهکهدر خــواببهاو یــددر دیوانــهبگو

بهشــکل باهــربــارشبارانــیتغییرشــکلدادهو کــهبــهشــکلاســببــودهو

باهرغذایی گوســفندهاییدرمیآینــدکهکلههایآنهاکلهیگرگبودهو

بــاتســخیرکراتدیگــربهزودی کــهمیخورنــدیــکآســمانباالتــرمیروندو

یــمچنین کنانآنرانابــودمیســازند.آیامامجاز ســا واردزمیــنمیشــوندو

کــودکهمچــونخداشناســانتصــوری، گــرایــن کنیــم؟ا  ســخنیرابــاور

اســتعقل گرقرار عقلاســت،چهبایدکرد؟ا مدعیشــودســخنشفراتراز

یم هرســخننادرســتیرابهدلیــلفراعقلیبــودنبپذیر رابــهکنــارینهادهو

هزارانادعــایدیگرنظیراینراپذیراباشــیم. یــمادعــایاینکودکو ناچار
گــرهمچنــانپایبنــدبــهعقــلهســتیمســخناینکــودکرابــهپذیرش امــاا
ســخن  در کــه چرا تصــوری؛ خداشناســان ســخن تــا  نزدیکترمیبینیــم
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ایــنکــودکچنــدانتناقضــیبهچشــمنمیآیــداماســخنانخداشناســان
تناقضاست. تصوریمشــحوناز

عقــلمیداننــد کــهســخنانخــودرافراتــراز کســانی گــرمخاطبــان ا
ســخنگفتنبازایســتند انســانهاییعاقــلاســتپــسبهترآناســتکهاز
گــرمخاطبانشــانانســانهاییغیــرعاقلهســتند،طریــقمکالمهباآنان ا و
انتقــالایــن نظایــراینهــانیســتو کالســیکو آمــوزش کتــابو نوشــتن

اینطرقخالفمبنایآناناســت. اندیشــههااز

3ـ2.نقدوبررســینتايجارائهشــده

یشــهی تنهــاذکــرثمــراتخداشناســیتصــوریمیتوانــدتیشــهایباشــدبرر

مبانــیایــننــوعاندیشــهها،تهافتهــا گــراز  ایــننــوعخداشناســی.حّتــیا

دیگراشــکاالتچشمپوشــیکنیم،تنهاهمین آنو تناقضهایموجوددر و

مخلــوقراعیــنهــمبدانیــمبــرایابطــالتمامّیــتیــکاندیشــه کــهخالــقو

گــراندیشــهایبهآنجابرســدکــهتمامموجــوداتراخواب  کفایــتمیکنــد.ا

قائلباشــدفقطیکموجودوجودداردکهتمامهســتی خیالیبیشنداندو و

 راپــرکــرده،چگونــهمیتــوانذرهایحقانّیــتبــرایآنقائــلبود؟آیــاگوینده

 ایــنســخن،خــودشراآنموجــودیمیدانــدکــهتمــامهســتیراپــرکــرده

گــرصــورت کــهتوهمــیبیــشنیســت؟ا  یــاخــودشراموجــودیمیدانــد

یک بابودنشدر مکانخاصیاســتو زمانو اولباشــدپسچرامحدوددر

جملــهموجــوداتتوهمــی گــرخــودرااز ا دیگــرمکانهــانیســت؟و مــکاندر

ایدهپردازیمیکند؟ میدانــدچگونهیکچیزتوهمیبهســخنآمــدهو

باهمینعینیتخدابامخلوقاتاســتکهپرســتشگوســالههمعین
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حضرتموســیبنابرنقلقولاســتادتمامعرفایعنی خداپرســتیمیشــودو
نراعتابمیکنــدکهچرامانعگوســالهپرســتی بــی،بــرادرشهــارو ابــنعر
گوســالههــمپرســتشخداســت!!!! یــراپرســتش  بنــیاســرائیلشــدی؛ز
گوســالههــمعیــن کــهپرســتش خداشناســیاســت ایــنچــهتوحیــدو
کــهذرهایتدّیــنداشــتهباشــد کدامیــنانســانی خداپرســتیمیشــود؟
حاضــرمیشــودایــندیدگاههــایبهشــدتناروارابــرکتابخــدانیزحمل
یاتخودنیزآلودهســازد؟آیاحضرتموسی ســاحتانبیاءرابهکفر کردهو
خداپرســتیمیدانســت؟! -العیاذبــاهلل-گوسالهپرســتیراهمجلوهایاز

مجاهــدتانبیاء؟مهع؟برایچهبود؟ گــرچنیــنبوداینهمــهتالشو ا

توحیــد کــهوقتــیذرهایانحــرافاز  آیــاایــنمعصومیــن؟مهع؟نیســتند
پندارهــای اصــالح بــه  و آمــده خشــم بــه میدیدنــد مردمــان میــان  در
نیزبــههمیناندازه  نادرســتمیپرداختنــد؟بنابرایــننگارنــدهاینســطور
کــرده امــامعصــر؟ع؟شــرم خــداو  کــهایــناقــوالرابازگــومیکنــدبایــداز
کــهشــنوای مخاطبیــنخــودنیــزعذرخواهــم از دائمــًاعذرخــواهباشــدو و
بــارهیخــدایتعالــیهســتند.چنانچــهمنقــولاســت  چنیــناقوالــیدر
ایــندســتدرمحضــرمعصومیــن؟مهع؟نقــلمیشــد،  وقتــیســخنانیاز
درگاهخداونــد از آنذواتمقدســهبــهتنــدیعکــسالعمــلنشــاندادهو
میکردنــد. مغفــرت طلــب ســخنانی چنیــن شــنیدن خاطــر بــه  متعــال
فایــده مفیــد نفــس تأدیــب جهــت برخوردهــا ایــن  از نمونــه چنــد  ذکــر

خواهدبود:

عقیده تشــرفخدمتامامصــادق؟ع؟از ۱.یوســفبــنظبیانپــساز
ید: چنینســخنمیگو اصحاباو مالــکو
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فســمعت أصحابــه، و مالــك عــل دخلــت إن اهَّلل، رســول ابــن يــا  فقلــت:

بعضهــميقــول:إنهَّللوجهــاكالوجــوه،وبعضهــميقــول:لــهيــدان،واحتجــواف

﴾،وبعضهميقول:هوكالشابمن ْر�تَ ْك�بَ ْس�تَ
أَ
� َّ َد�ی �یَ ذلكبقولهتعال:﴿�بِ

أبنــاءثلثــنســنة،مفــاعنــدكفهــذا،يــاابــنرســولاهَّلل؟!قــال:وكانمتكئا،

 فاســتوىجالســا،وقــال:»اللهــمعفــوكعفــوك«.ثقــال:»يــايونسمــنزعم
أنهَّللوجهاكالوجوهفقدأشــرك...«۱

گفتم: ای پســر پیامبر، من بر مالک و یارانش وارد شــدم پس شــنیدم 

برخــی از آن هــا می گوینــد: خــدا نیــز چهــره ای مثــل دیگــر چهره هــا 

دارد. برخــی دیگرشــان می گفتنــد: خداونــد دســت دارد و بــه ایــن 

 .﴾ ْر�تَ �بَ
ْ
ك ْس�تَ

أَ
� َّ

َدیی �یَ که فرمود: ﴿�بِ سخن خداوند محاّجه می کردند 

 و برخــی می گفتنــد: او در چهــره ی جوانــان ســی ســاله اســت. شــما 

 در ایــن مــورد چــه می فرماییــد ای پســر پیامبــر؟! راوی می گویــد: 

کــه تکیه داده بود جلو آمد و نشســت و گفــت: خدایا ببخش  امــام 

ببخــش. ســپس فرمــود: ای یونــس هرکــه گمــان کند خــدا چهره ای 

مثل دیگر چهره ها دارد شــرک ورزیده... .

ایــنروایــتیونسبــنظبیاننقــلمیکندکهامــامصادق؟ع؟پیش در
اینکــهبخواهــدجــوابایــنعقایــدباطــلرابدهــد،برخاســتجلــوآمده  از
و...ســیره فرمودنــد:خدایــامــراببخــشخدایــامــرابیامــرز نشســتندو و
امــام؟ع؟ایــناســتکهوقتــیدیگریخــدارابهاشــتباهتوصیفمــیکند،
درگاهالهیمیکشــاند. از  شــنیدنچنیــنتوصیفاتــیمعصومرابهاســتغفار
حــالشــنیدناینکــهخداونــدعیــنتمــاممخلوقاتــشباشــدچــهعکــس

۱. البرهان فی تفسیر القرآن،ج4،ص۶۸4.
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العملــیرامیطلبد؟

روایتــیدیگــرنحــوهبرخــوردامامســجاد؟ع؟بــامجلســیرامیبینیم  در
آنمجالس،خداوندبهمخلوقاتشتشــبیهمیشــود: کــهدر

ــَع َكاَنِفَمْســِجِدَرُســوِلاهَّلِل؟ص؟َذاَتَيــْوٍمِإْذَسِ ؟ع؟ َســْنِ ُ ْبــَنالْ َعــِيَّ ّنَ
َ
 »أ

َتَقْبَرَرُســوِل
َ
أ َضَحّتَ َنَ ُهَو

َ
اْرَتاَعل ِقِهَفَفِزَعِلَذِلَكَو

ْ
ل وَناهَّلَلَتَعاَلِبَ ُ ُيَشــّهِ

ً
َقْوما

ي...«۱ ِ
َ
ُهِإل

َ
ِفُمَناَجاِتِهل

َ
ُهَفَقال ّبَ َرَفَعَصْوَتــُهُيَناِجيَر اهَّلِل؟ص؟َفَوَقــَفِعْنَدُهَو

بودنــد  پیامبــر؟ص؟  در مســجد  ســجاد؟ع؟  امــام  روزهــا  از   روزی 

کــه شــنیدند گروهــی خــدای تعالی را بــه مخلوقات تشــبیه می کنند 

 پــس از ایــن امــر بی قرار می شــوند، به فــزع آمده و برخاســته و به نزد 

قبــر پیامبــر؟ص؟  می رونــد و آنجــا می ایســتند و صــدای خــود را بــه 

مناجــات بــا خداوند باال برده و .... 

ایــنروایــت،توصیــفنادرســتخــدایتعالــی چنانکــهمیبینیــمدر
قبر بهکنــار ایــنکار ایشــانبــابیزاریاز موجــببیقــراریامام؟ع؟شــدهو

بــهمناجاتباخــدایتعالیمیپردازند. پیامبــررفتهو

روایتــیدیگــروقتــیامیرالمومنیــن؟ع؟بــاســائلیمواجــهمیشــوند در
کــهخواهــانتوصیــفخداونــداســت،چنیــنامــریحضرتــشرابــهخشــم

میآورد:

وَفِة
ُ
ك

ْ
ْنَبِرِبال ِ

ْ
ال

َ
ُطــُبَعل ْؤِمِنَن؟ع؟َيْ ُ ِميُرالْ

َ
َبْيَناأ

ُ
َبــاَعْبِداهَّلِل؟ع؟َيُقول

َ
ْعــُتأ َسِ

َتَعــاَلِلَنْزَداَد َكَتَبــاَرَكَو ّبَ َنــاَر
َ
ْؤِمِنَنِصْفل ُ ِميــَرالْ

َ
َيــاأ

َ
َفَقــال

ٌ
ْيــِهَرُجــل

َ
 ِإْذَقــاَمِإل

َةَجاِمَعــًة
َ

ــل َنــاَدىالّصَ ْؤِمِنــَن؟ع؟َو ُ ِميــُرالْ
َ
ِبــِهَمْعِرَفــًةَفَغِضــَبأ َو

ً
ــُهُحّبــا

َ
 ل

۱. اإلرشاد،ج2،ص۱۵2-۱۵۳.
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...«۱  
َ

ْوِنَفَقال
َّ
َرالل َقاَمُمَتَغّيِ َّ ْهِلِهثُ

َ
ْســِجُدِبأ َ الْ َغّصَ اُسَحّتَ َفاْجَتَمــَعالّنَ

امــام صــادق؟ع؟ فرمودند: روزی امیرالمومنیــن؟ع؟ در کوفه بر منبر 

گفــت: ای امیرالمؤمنیــن  کــه مــردی برخاســت و  ســخنرانی بودنــد 

پــروردگار بلندمرتبــه ات را برای ما توصیف کن تا محبت و معرفت 

ما نســبت به او ازدیاد یابد. امیرالمومنین؟ع؟ به خشــم آمد و مردم 

 را بــرای نمــاز جماعــت فراخوانــد. مــردم جمــع شــدند بــه گونه ای 

کــه رنــگ  کــه جــای خالــی در مســجد نبــود. حضــرت در حالــی 

صورتــش تغییــر یافته بود فرمودند: ...

اماممهربانیهســتند چنانکــهمیدانیــمامیرالمومنین؟ع؟همــانآقاو
ایشــان نظایــراینهارااز  کــههنگامــیکــهتوصیــفمــوت،مومــن،پیامبــرو
 میخواهنــد،بــارویگشــادهبــهتوصیفاینمــواردمیپرداختنــداماآنگاه
میگیرنــد  قــرار شــناخت مــورد مخلوقــات کــه یکــردی رو همیــن بــا  کــه
دســتور بــهشــناختخالــقنیــزرویمیشــود،ایشــانبــهغضــبآمــدهو
مورد بــهرفــعدیــدگاهناصــوابســائلدر میفرماینــدتــامــردمجمــعشــدهو
معرفــتخدونــدبپردازنــد.آنچــهقابــلتوجــهاســتتغییــرحالــتحضرت
خداونــدمتعالاســتبهگونــهایکهرنگ شــنیدنتوصیــفناصــواباز از

غضبدگرگونمیشــود. حضرتاز

موردخداونــدراحّتی اینکــهچنینســخنانیدر بــرایــناســاس،بایــداز
درگاهالهیعذرخواهباشــیم،اماچارهای از نقــلمیکنیــمدائمــًاشــرمندهو
نیســت،چــراکههمینســخنانبــهعنوانتوحیــداهلبیت؟مهع؟ ایــنکار از
برهمهدوســتداراناهلبیت؟مهع؟وظیفهاســت جامعهمطرحمیشــودو در

۱. التوحید،ص4۸.
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ســاحتمقدسخداوندمتعالاقدامنمایند. کهبهدفعچنینســخنانیاز

مبانــیخداشناســیتصــوریتــرواشمییابــد کــهاز  دیگــرنتیجــهای
کدامیــنعقــلبایــدپذیرفــت  نفــیخالقّیــتخداونــداســت.بــراســاس
عیــنحــالهیــچخلقتــیانجــامنــداده  کــهچیــزیخالــقباشــد،امــادر
چیــز یربــودنچیــزیاز یرباشــند؟آیــاســراز ســراز او موجــوداتهمیشــهاز و
بیانتهــاهیچشــباهتیبــاخلقتدارد؟ و دیگــرآنهــمبهصــورتبیآغــاز
همهجــا آیــامیتــوانخلقــتخداونــدرااینگونــهتفســیرکــردکــههمیشــهو
یربودهانــد؟ایــنچــهنــوعخلقتــیاســت ســراز و صــادر او  موجوداتــیاز
آنندارد؟نــهمیتواندمانعآنشــود  کــهخــدایتعالــیهیچارادهایهــمدر

خودداشــته. آغازشارادهایاز نهدر و

بنــدگان از دیگــرالزمــهیباطــلخداشناســیتصــوری،نفــیاختیــار
اســت.چنانکــهدیدیــمخداشناســیتصــوریبــاپایبنــدیبــهقاعــدهی
میشــود غیرخداصادر نیــزوحــدتوجود،همــهیاعمالیکــهاز علّیــتو
بااســمتوحیدافعالی،هــرفعلیرافعل رامنتســببــهخــدایتعالینمودهو

خدایتعالیمحســوبمیکند.

آدمــیابتنــاء دینــداریبــراختیــار چنانکــهمیدانیــمنــهتنهــادیــنو
اســت. مییابــد،بلکــهزندگــیعــادیبشــرنیــزبــرهمیــناســاساســتوار
دیگــر تربیــت،نظامهــایجزایــی،نظامهــایحقوقــیو نظامهــایتعلیــمو
زندگــیانســاندخیــلهســتندهمگــیبــااعتقــادبــه کــهدر نظامهایــی
گــرانســانرافاقــداختیــار دارنــد.ا اســتمرار انســانشــکلگرفتــهو اختیــار
چــهمعناییدارد؟ بدوناختیار و تربیــتموجــودیمجبور  بدانیــمتعلیــمو
بــدشاختیــارینداشــتههیــچگاه رفتــار کــهدر کســی مجــازات تنبیــهو



صورا�ت د در �ت وح�ی صل دوݠم: �ت 159�ف S

جامعــهایکــهافــرادآنفاقــد مقــرراتدر عاقالنــهنیســت.وضــعقوانیــنو
انســان باشــندجــزبیخــردیچیــزینیســتو....بنابرایــناختیار اختیــار
زندگی نیســتو مفروضــیاســتکــهبــههیچوجــهقابــلانــکار امــرمســلمو

یاندارد. انســانهابراســاسپذیرشآنجر

امکانپذیرنیســتچگونــهمیتوان وقتــیگــذرانزندگــیبدوناختیــار
نظامــیراکــهخدایتعالیبرایســعادتانســانارائهفرمودهبــدوناختیار
نظــرگرفــت؟چگونــهممکــناســتتمامافعالبشــرختــمبهخدا انســاندر
شــود،اّمــاخــدایتعالــیهمیــنبنــدگانراتنبیــهیــاتشــویقکنــد؟آیــاایــن
فعلناپســندیمثلدزدیکــهنهایتًابــهخداوندختم عادالنــهاســتکــهدر
بــودهمجــازاتشــود؟ بــهایــنکار میشــودبنــدهیبیچــارهایکــهمجبــور
بندگانهیــچاختیاری گــرهمــهیاعمالبنــدگانبهخــداختممیشــودو ا
زشــت انجــاماعمالشــانندارنــدبایــدتمــامافعــالناپســندو خــوددر  از
انجامدهندهیواقعِیدزدی،دروغ، رامنتســببــهخدایتعالیدانســتهو
ســایراعمــالناپســندرا_العیاذباهلل_خدا مکــر،زنــا،شــربخمــر،غیبــتو

دانســت.آیاخداشناســیتصوریچنیــنلوازمیرامیپذیرد؟

بــهبهرهمنــدی بــرایــنانحرافــاترا برخــیتذکــراتمعصومیــن؟مهع؟
: مینشینیم

ا۱ ْيَ
َ
ْمَعل َبُ ُيَعّذِ َّ ُنوِبثُ

ُ
الّذ

َ
َقُهَعل

ْ
ِبــَرَخل ْنُيْ

َ
ِقِهِمْنأ

ْ
ل ْرَحُمِبَ

َ
أ

َّ
َجــل َو اهَّلَلَعــّزَ ِإّنَ

کــه آن ها   رحمتــش بــر خلقــش بیش از آن  اســت 
ّ

 خداونــد عّزوجــل

را بــر گناهان مجبور ســاخته ســپس بــه خاطر همــان گناهان آن ها 

را عذاب دهد.

۱. التوحید،ص۳۶0.
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َ

َعــل
ً
ِبــَرَعْبــدا ْنُيْ

َ
ِمــْنأ

ُ
ْعــَدل

َ
اهَّلُلأ

َ
ــْمَفَقــال ْفَعاِلِ

َ
أ

َ
ِعَبــاَدَعــل

ْ
ْجَبــَراهَّلُلال

َ
ــُتَفأ

ْ
 ُقل

ْيه۱
َ
َبُهَعل ُيَعّذِ َّ ِفْعٍلثُ

کارهایشــان مجبــور ســاخته؟  گفتــم: پــس خداونــد بنــدگان را در 

کاری مجبــور  فرمــود: خداونــد عادل تــر از آن اســت بنــده ای را بــر 

کار او را عذاب دهد. ســاخته ســپس به خاطر آن 

لــوازمخداشناســیتصــوریکافــیاســت تنهــایکــیاز تأملــیکوتــاهدر
ســاخته  آشــکار موضــوعخداشناســی  در را اندیشــهها ایــن انحــراف  تــا
خــدایتعالی اندیشــهایدر ایــنحقیقــترابرمالســازدکههرگونهتفکرو و
گرخــدایتعالیخــودرامعرفی ســرگردانینــدارد.ا نتیجــهایجــزحیــرتو
شــناختبندگیاســتنــهتنیدن رامیشناســیمقدمپساز مــااو فرمــودهو
یــمبااین خــداندار گــرمعرفتــیاز ا بــرایــنمعرفــتروشــن.و تارهــایتصــور
تصــوراتهــمنمیتوانخداییراقائلشــدکهمخلوقخالقیتمانباشــد.
خداونــدمتعــال تصورســازیدر اندیشــهو هــرصــورتدستکشــیدناز در

امریکامــاًلعاقالنهخواهدبود.

قائــلشــدنبــهاینکــهدیدگاههــایارائــهشــده  چــهبســاطــردعقــلو
عقــلاســتبــهدلیــلهمیــننافرمانــی خداشناســیتصــوریفراتــراز  در
عقــلباشــد.اماقائالنبهخداشناســیتصــوریبایدمتفطنبــهایننکته از
باشــندکــهبــانفــیعقلچیزیثابــتنمیشــود،بلکههرحرفــیمجالطرح

پذیــرشمییابد. و

۱. التوحید،ص۳۶۱.
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دادیم، نــگاهکاماًلمتفاوتمدنظرقرار دو آنکهخداشناســیرااز پــساز
تعلیمــاتدینیراکهبهاینموضوع گــربرآنباشــیمکتبدرســِیعهدهدار ا
دهیــم،چنیــنبرداشــتمیشــودکهایــنکتب  پرداختهانــدمــوردنظــرقــرار
مواضــعمختلــف در امــاننبــودهو ورودخداشناســیتصــوریدر نیــزاز
میتــوانچنیــنخداشناســیرامالحظــهکــرد.تبییــنایــنمدعــامــارابرآن
ایناندیشــهها بروز و مواردظهور دادهو قرار میداردکهاینکتبراپیشرو

یم. ساز راآشکار

تقابلباخداشناسیحقیقی در خداشناسیتصوریو مراحلیراکهدر
تالیــفموضــوع»خداشناســی« فصــلدوممالحظــهشــد،میتــواندر در
کتــبدرســینیــز)۱ـ(بــاقائــلشــدن کتــبدرســینیــزشــاهدبــود.در  در
خالــق تشــبیه  از  )2ـ(ً خداونــد، معرفــت مســیر  در اندیشــهورزی  بــه
فکــری، ســیر ایــن نهایــت )۳ـ(  و میشــود گفتــه ســخن مخلوقــات  بــه
خداشناســیتصــوریبــهبار همــان»وحــدتوجــود«یخواهــدبــودکــهدر
البتــه)4ـ(ســعیمیشــودهمیــناندیشــههابــرمتــوندینــی  مینشــیندو
نهایتــًا)۵ـ(برخــیلــوازمخداشناســیتصــوری  هــمتطبیــقدادهشــودو
ترتیــبمتذکــرشــده بــه را فــوق ادامــه،مراحــل   نیــزمطــرحمیشــود.در

کتبدرســیرابراینمراحلذکــرخواهیمکرد: اســتنادیاز و
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1ـقائلشــدنبهاندیشهورزیدرمسیرخداشناسی

فکر مواضعیســعیمیشــودخدایتعالیفراتراز گرچهدر کتبدرســیا در
وادیمعرفــتخداونــد اندیشــهدر راهفکــرو اندیشــهآدمــیدانســتهشــودو و
مســدودنشــاندادهشــود،امــاچنیــنوانمودهایــیبــامبنــایخداشناســی
مواضعی،همانمبنایمورد لذادر نبودهو اینموضوعناســازگار تصوریدر
»پیامهایآســمان«کهکتابدرســیپایهنهماســت مییابد.در اعتقادبروز

اینموضــوعچنینمیخوانیم: در

 مــا انســان ها بــه دلیل توانایی هــای محدود خود، امکان شــناخت 

کامــل خــدای نامحــدود را نداریــم، امــا بــه قــدر تــوان و درک خود، 

یابیــم؛  دســت  خداونــد،  از  محــدود  شــناختی  بــه   می توانیــم 

ک حق  به همین دلیل است که رسول خدا؟ص؟ می فرماید: ما عرفنا
معرفتک: آن چنان که شایســته معرفت توســت، تو را نشــناختیم.۱

تفکــر میشــود ســعی گرچــه ا عبــارات ایــن  در میبینیــم  چنانکــه
کــمآن  خــدایتعالــیمنتفــیشــود،امــانهایتــًامقــدار اندیشــهورزیاز و
البتهبــاهمینمقادیرکماســتکــهحجمفراوانی دانســتهمیشــودو  مجــاز

تصّوراتافرادبهنامخداشناســیارائهمیشــود. توّهمــاتو از

گــرتفکر بررســیایــننــوعنــگاهبــهموضــوعخداشناســیبایــدگفتا در
دســتیابیبــهمعرفــت فکــرآدمــیاز اندیشــهو خداونــدمذمــوماســتو در
کمیامکانپذیراســت خداوندعاجزاســت،ادعایاینکهاینامربهمقدار
چــهمعنایــیدارد؟آیــامعرفــتخداونــدهمچــونمیــوهایگندیــدهاســت
قســمت قســمتیدیگــرگندیــدهاســتکــهبایداز آنســالمو کــهقســمتیاز

۱. پیام  های آسمان،پایهنهم،ص۱2.
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کم اندیشــهیآدمیراهیبــهخدانداردمقدار گرفکرو کرد؟ا گندیــدهحــذر
آنچگونهمحققمیشــود؟

از اندیشــهمطلقــًاراهــیبــهمعرفــتخداونــدنــدارد،منظــور گــرفکــرو ا

درکخودچیســت؟ توانو خداوندبهقدر رســیدنبــهشــناختیمحــدوداز

نظرنخســت  بــاتوجــهبــهآنچــهگفتهشــدبهنظرمیرســدایــننحوهبیــاندر

اندیشــهورزی یکســوتفکرو تناقضدرونیرنجمیبرد؛از یــکتهافــتو از

ســوییدیگــرآنچــهنفــیشــدهاســت از خــدایتعالــینفــیمیشــودو  در

میگیرد. مورداثبــاتقرار

آن چنیــننگاهــیبــهمعرفــتخداونــداشــکاالتعمــدهایداردکــهاز

یراشــارهکرد: جملــهمیتوانبهمواردز

بــامخلوقــاتاســت  الــف(چنیــننگاهــیمســتلزمتشــبیهخداونــد
میکنــد تبییــن مخلوقــی بــه معرفــت هماننــد را خداونــد بــه معرفــت   و
ایننگاه کهتنهاتفاوتشبادیگرمخلوقات،حجموسیعآناست.آنچهدر
یاییبــزرگتصویر بــهمعرفــتخداونــدارائهمیشــودخداونــدراهمچوندر
یمفقــطهمانقســمتهایی میکنــدکــهچــونمابرهمــهیآناحاطــهندار
روزهــایتابســتان یکــیاز کنیــددر  کــهمیبینیــممیشناســیم.تصــور  را
آنجایــی شــهرهایســاحلیکشــورمانمثــلنوشــهررفتهایــد.از  بــهیکــیاز
محــدوهیســواحلایــنشــهرمیبینیــد،هیــچدرکــی یــارااز  کــهشــمادر
فقط یانخواهیدداشــتو ســواحلشــهرهایســاحلیدیگرنســبتبهدر از
ســاحلآن،نســبت یاو بــهانــدازههمــانمحــدودهیخودتــاننســبتبهدر
یــا دیگــرقســمتهایدر دیگــرســواحلو از گاهــیمییابیــدو یــاآ  بــهدر
یاکاماًلبیاطالعباقیمیمانید. عمقدر نیزاز ســاحلدورترهســتندو کهاز
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بنابرایــنهیچگاه یاســتو یــابهمیــزاناحاطهشــمابردر در گاهــیشــمااز آ
فــوق، ســطور گاهــیشــمانخواهــدآمــد.آنچــهدر یــابــهچنــگآ  همــهیدر
گرفــت،دقیقــًا  مــوردمعرفــتخداونــدمــوردنظــرقــرار کتــبدرســیدر  از
همیــننــگاهبــهمعرفــتخــدایتعالیراالقــاءمیکنــد؛گوییمابــاخدابه
بــزرگمواجهایمکــهبههمــانمیــزانمواجههی عنــوانیــکمخلــوقبســیار
کــی ادرا آنقســمتهاییکــهبــهتــور یمو معرفتــشبهرهمنــدمیشــو  خــوداز

نمیگیرد. مــادرنمیآیدموردشــناختمانیزقــرار

یشــهییکمعرفت واقعتیشــهزدنبرر ب(ناقصدانســتنمعرفت،در
یدکــهچندنفر اســت.داســتانمعــروفجاللالدیــنبلخــیرابهیــادبیاور
یکــیشــببــایــکفیــلمواجهــهداشــتند؛آنشــخصیکــهبــاگــوش تار در
میکرد، تمــاسبایــکبادبزنبــزرگتصــور فیــلمواجهــهداشــتخــودرادر
همســایگییکســتونمحکم آنکــهبــاپایفیــلمواجههداشــته،خودرادر
داشــتهاند فیــل  از ناقصــی درک چــون طریــق بدیــن  و میگرفــت  فــرض
نتوانســتندتشــخیص شــناختهایخــودبــهواقعدســتنیافتــهو هرگــزدر
نظایــراینهــا،بلکهبــاحیوانیبهنــامفیل ســتونو دهنــدکــهنــهبــابادبزنو
مواجــهبودهانــد.۱وقتــیمیتــوانبــهشــناختفیــلدســتیافتکهبــافیل

تاریکیبااعضاییازبدن کهدر کهاینافرادی ۱.البتهبایدبهایننکتهتوّجهداشت
فیلتماسداشتهانددراصلمعرفتخودبهخطانرفتهاند،بلکهباقیاسیافتهخود
مثال عنوان به بودند. رسیده نادرستی گزارشهای به بودند یافته قباًل که آنچه با
اینکهیکمعرفتازشیمقابلخودداشت گوشفیلمواجهداشتدر کهبا  کسی
کهآنشیءرابهاشتباهشبیهبادبزندانسته  هیچتردیدینداشته،خطایاواینبوده
وجود معرفتی خطای گزارشها این  در بنابراین است. کرده ارائه غلطی گزارش و
قیاس به موّجه دلیلی بدون که بوده گزارشگرانی ازسوی بلکهخطا است،  نداشته
اینبیاننقضدیدگاه کردهاند.غرضاز وتشبیهیافتهجدیدخودبایافتههایپیشین
→
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گوشاو. یمنهبادمو مواجــهشــو

چیزیدستیافت کســیکهقائلاســتمیتوانبهشناختیمحدوداز
تصویرپردازیهــایذهنــی شــدهاســتو معرفــتدور اصــلشــناختو از
گــرمعرفتــی،معرفــتواقعیباشــد خــودرابــهجــایمعرفــتنهادهاســت.ا
یک ناقــصبــودنآنپذیرفتنــینخواهــدبــود.ممکــناســتمــابــاجزئــیاز
آن آنجزءداشــتهباشــیمولیبــههرحالاز معرفتیاز شــیءمواجــهشــدهو
هیــچگاهآنجــزءرابــهمثابــهمجمــوعاجــزاءدیگــری یــمو  جــزءمعرفــتدار
یم؛بهعنوانمثالوقتیفقطیکبرگ کــهیککلراایجادکردهانــدنمینگر
لرابــهمــانشــانمیدهنــدمانســبتبههمــانیکبرگشــناختی

ُ
یــکگ از

شــناخت عیــنحالــیکــهبــهیــکمعرفتو در برایمــانحاصــلمیشــودو
نیســتیممعرفــتنســبتبــهیــکبرگ  دســتیافتهایــممیدانیــمکــهمجــاز
گلدســتیافتهایــم.  بگوییــمبــهشــناختیاز گلتعمیــمدادهو کل رابــه
شــناختیــکبــرگگلهیــچربطــیبــهشــناختیــکگلنــدارد؛شــاخه،
یــکبــرگ گلچیــزیدیگــریغیــراز دیگــراجــزاییــک یشــه،ســاقهو ر
شــناختبــرگســخنگفــت بــاشــناختیــکبــرگفقــطبایــداز  هســتندو

شــناختگل. نهاز و

نکتــهپیشگفتــه آنغفلــتشــدهاســتو کــهاز ج(دیگــرنکتــهای
واژهی»محدود«است. میتواندتذکریبهآنباشــد،اســتفادهنادرســتاز
شــئونالهــیواژهی»محــدود«رابــهکار مــوردشــأنیاز آیــامــامیتوانیــمدر

هرگز! یم؟ بر

زیر را معرفت اصل گزارشگران، اشتباه گزارش بهصرف میخواهند که بود کسانی
سؤالبردهوقائلبهتشکیکدرمعرفتشوند.

→
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مــواردیبهکار در بلکــهواژهی»نامحــدود«۱معمــواًل واژهی»محــدود«و
مــوردمــزهیغــذاهیــچگاه میرونــدکــهبــاکمّیــتمواجــهباشــیم.مثــاًلدر
یرامزهیغذایــکحقیقیت نمیگوییــمفــالنغذامزهینامحدودیدارد؛ز
مــوردحالتهای مــوردبــویمطبوعیــانامطبوع،در نیســت.در اندازهبــردار
واژهیمحــدود نظایــراینهــانیــزهیــچگاهاز  روحــیمثــلغــم،شــادیو
نیســتند. یــرااینهــاحقایقیانــدازهدار یــانامحــدوداســتفادهنمیکنیــم؛ز
مقیــاس هــرانــدازهو مــوردخداونــدکــهفراتــراز حــالچگونــهاســتکــهدر
موردمعرفت یم؟بهراســتیوقتــیدر میبر مخلوقــیاســتاینواژهرابهکار
یــممیخواهیــمانــدازهیمعرفــت میبر خداونــدواژهی»محــدود«رابــهکار

خودمانرانســبتبهچیزیکهاندازهمندنیســتنشــاندهیم؟

پیامبــر؟ص؟مــورداســتناد بــهعنــوانحدیثــیاز ایــنســطور  د(آنچــهدر

یــدیبــردیــدگاهمتخــذهباشــد؛ گرفتــهاســتهیــچگاهنمیتوانــدمؤ   قــرار

یســت. کــههیــچگاهنمیتــوانبــهایــنعبــارتبــهعنــوانحدیــثنگر چرا

نیامــده، شــیعه قدیمــی  و معتبــر کتــب  در عبــارت ایــن آنکــه  توضیــح

یــاض الســالکین  ر کتبــیهمچــونعوالــی اللئالــی،نــور البراهیــنو  بلکــهدر

کتابهــا کــهنــوعایــن  فــی شــرح صحیفــه ســید الســاجدینآمــدهاســت
کتابارزشــمند قــرندهــمبــهبعدنــگارشیافتهانــد.ذکرایــنحدیثدر از

ایــنکتــاب کــهدر  بحاراالنــوارنیــزهیــچکمکــیبــهتاییــدآننمیکنــد؛چرا
 نیــزماننــدچنــدکتــابمذکــور،هیــچســندیبــرایاینعبــارتذکرنشــده

اســت. شــده منســوب پیامبــر بــه واســطهای هیــچ ذکــر بــدون   و

کارمیرودنه کهواژهی»نامحدود«درموردخداوندبه گربرخیمواقعدیدهمیشود ۱.ا
بهمعنایاندازهمندی،بلکهبهمعناینفیهرگونهمحدودیتازخدایتعالیاست.
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یم. بنابرایــنهیــچدلیــلمتقنیبرانتســاباینعبارتبــهپیامبر؟ع؟ندار

اینعبارت،هیــچگاهنمیتواندیــدگاهمذکور بــانادیــدهگرفتناعتبــار

کــهالزمــهچنیــنپذیرشــیاین پیامبــرمنطبــقدانســت؛چرا رابــرســخنیاز

استکهپیامبر؟ص؟بهاینمطلبقائلباشندکهخدایاتوراآنچنانکهباید

بــاشــناختیمبهــممشــغولعبادتتهســتیم.آیا»شــناخت نشــناختهایمو

یــمپــسابهامــینیســت گــرشــناختدار  مبهــم«نوعــیتناقــضنیســت؟ا

یــمپــسشــناختینیســت.چگونــهمیتــوانهــمشــناخت گــرابهــامدار ا و

همابهام؟ داشــتو

توضیحایناندیشــهپردازیگفته همینکتابدر صفحاتــیدیگراز در

میشود:

کتاب خلقت اســت؛  راه دیگر شــناختن صفات خداوند، تفکر در 

یعنــی از طریــق آثــار و نشــانه های او، کــه در سراســر جهــان آفرینــش 

متجلــی اســت بــه ویژگی هــای او پی ببریــم؛ همانگونه کــه با دیدن 

 نوشــته  ای عــالوه بــر پــی بــردن بــه وجــود نویســنده، بــه میــزان علــم 

و دانایــی و نــوع افــکار و اندیشــه هایش پــی می بریــم، یــا همان گونه 

که با دیدن ســاختمانی، از وجود ســازنده و میزان مهارت و توانایی 

 وی باخبــر می شــویم، بــا تفکــر در جهــان خلقــت نیز می تــوان عالوه 

 بــر پی بــردن به وجــود خالقــی بی همتا بــا برخی ویژگی هــا و صفات 

او نیــز آشــنا شــد. تنهــا کافی اســت به تفکــر در عالم بنشــینیم، آنگاه 
این جهان را همچون جاده ای رهنمون به سوی او خواهیم یافت.۱

۱. پیام های آسمان،پایهنهم،ص۱۵.
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اســتوجــود کامــاًلمحــرز ایــنســطور چنانکــهمیبینیــمآنچــهکــهدر
مخلوقاتبــهخالقنقبزند. اندیشــهایتشــبیهگرااســتکهمیخواهــداز
کوچکتریــنشــباهتیقائــلنباشــیم خالقشــان گــرمــامیــانمخلوقــاتو ا
مخلــوقبــهخالقمنتقــلشــد؟مطمئنًاالزمــهیهرگونه چگونــهمیتــواناز
چیــزیکــههیــچ دو هیــچگاهنمیتــواناز انتقالــیوجــودشــباهتاســتو
 شــباهتیبــاهــمندارندبــهیکدیگرمنتقلشــد.بــهعنوانمثالفــرضکنید
ید دوستانمیگو یمدربارهطعممیوههاباهمگفتگومیکنیم؛یکیاز مادار
ســیبترش شــیرینخوشــممیآید،دیگــریمیگویدمناز طعــمانار مــناز
ید. طعمــیخاصســخنمیگو میــوهایدیگرو دیگــریاز لــذتمیبــرم،و
ن طعممیوههاســخنبهمیــانمیآید،هیچگاهبدو چنیــنفضایــیکهاز در
یم. ایــنبحــثبــهبحــثدیگــریمنتقــلنمیشــو  وجــودیــکشــباهتاز
طعــممیوههاییخوشــم یــدمــناز دوســتانبگو مثــاًلممکــناســتیکــیاز
دیگردوســتمان صبحســرکوچهمانمیآوردو میآیــدکــهفالنوانتهرروز
مزهیمیوههایش گربهجایوانتباکامیــونبیاورداز ا میپرســدحــاال او از
اتومبیل اینگونهاســتکهموضوعبحثبهگفتگویاز خوشــتنمیآید؟و
ایــنانتقالهــاهمهبهخاطرشــباهتهاییاســتکهمیان تغییــرمییابــدو
شــباهتیمیانایــنموضوعات گــرســنخیتو ا ایــنمباحــثوجــودداردو
حالیکهماداشــتیماز گردر نبودانتقالبحثیهمصورتنمیگرفت؛مثاًلا
دوســتانمیگفت:»هواپیما گاهیکیاز مــزهیمیوههاگفتگومیکردیمبهنا
نــگاهمیکردیم حرکتــشهیــچدودیتولیــدنمیکند«،مــابهتزدهبهاو در
نظــرعقلــی رااز گــردلیــلموّجهــیبــرایایــنحــرفبیربطــشنیابیــماو ا و
ایــنمیــان،آنچــهموجــبتعجــبماشــدهاســت یــم.در  معیــوبمیپندار
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تــازمانــیکــهتمــامتمرکــزمــابر عــدمســنخیتموضوعــاتگفتگــواســتو
ایــنفضــاباشــد طعــممیوههاســتهیــچگاهبــهچیــزدیگــریکــهخــارجاز
هواپیما ایــنبحــثبــهیکبــارهاز یم،امــاآندوســتیکــهدر  منتقــلنمیشــو
گرچه ا یــدمطمئنــًاتمــامتمرکــزشبربحثمانبــودهو دودآنســخنمیگو و
نحوه بحــثداشــته،امااندیشــهاشحــولهواپیمــاو یکــیدر حضــوریفیز
هواپیمــاســخنبــه بــاایــنذهنیــتاز ســوختآنمتمرکــزبــودهو حرکــتو
گرچــهبــرایمابیربطاســت، هواپیمــاا از  میــانمــیآورد.ســخنگفتــناو
بوده ارتباطبرقرار یدربطو کهباسابقهذهنیخودشسخنمیگو  امابرایاو
هواپیماســخن فضــایبحثیمتفــاوت،از بــاهمیــنارتباطاســتکــهدر و

برزبانمیآورد.

مخلوقاتش گــرخدایتعالــیکاماًلمتفــاوتاز ا بــاتوجــهبهمثالمذکور
مخلوقــات هیچگونــهشــباهتیبــاآنهــانــداردچگونــهمیتــواناز  اســتو

منتقلشــد؟ بهاو

ایــننحوهنگاهنســبتبــهآنغفلتشــده،این نکتــهیدیگــریکــهدر

ابتــدای نهایــتبــهآندســتیافتــهشــوددر اســتدر اســتکــهآنچــهقــرار

قبلچیزیرانشــناختهباشــیم گرمااز اندیشــهورزیفرضگرفتهمیشــود.ا

داده نشــانهیآنچیزناشــناختهقرار چگونــهمیتوانیــمچیــزدیگــریرااثرو

نشــانهبــهصاحــباثــرمنتقــلشــویم؟اینکــهگفتهمیشــود طریــقاثــرو از  و

یمزمانیدرســتخواهدبود نشــانههابهخداداللتمیشــو و طریــقآثــار از

نشــانههایمتعلــقبه و طریــقآثــار کــهقبــاًلخــداراشــناختهباشــمآنــگاهاز

گــربخواهیمبدونشــناختنصاحبنشــانه یم،اماا میشــو  او،متذکــربــهاو

رفتهایــم؛ بــهخطــا ابتــدا همــان از یم منتقــلشــو او بــه نشــانه طریــق از  
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یرانشانهنامیدننشانهفرعبرشناختصاحبنشانهاست.بهعنوانمثال  ز
لحظاتی،دوســتمان، پساز جمعدوســتاننشســتهایمو یمکهدر نظرآور در
گذشــتدقایقــی،علــیصــدامیزنــد  محمــد،جمــعراتــرکمیکنــد.بــا
تماسمیگیــردتامانع بــااو کــهمحمــدکیــفخــودرافراموشکردهاســتو
گرمامحمــدرانمیشــناختیم شــود.اینکســوالایناســتکــها نگرانــیاو
نســبتبــهکیــفرانمیدانســتیم،آیــاهیــچگاهمیتوانســتیم مالکیــتاو و
اوســتکهبرجایماندهاســت؟ بــهچنیــنحکمــیبرســیمکهاینکیفاز
بســتریصــورتمیگیــرد نشــانههاهمــوارهدر ئــمو بنابرایــنداللتگــریعال
آنکــهصاحــبعالمــت معرفــتســابقرخدادهباشــد؛نخســت  کــهدو
نشــانهبــرصاحبنشــانه دیگــرآنکــهبــرداللتگــریعالمــتو  رابشناســیمو
ئــمتنهــا عال  نیــزواقــفباشــیم.بــهعبــارتبهتــر،نشــانهشــدننشــانههاو

بــامعرفتبهصاحبنشــانهممکناســت.

روشاندیشــهورزیارائــهشــده  بــاتوجــهبــهآنچــهگفتــهشــداینکــهدر
نشــانهبــهصاحــبنشــانهمنتقــلشــوند کتــابدرســیمیخواهنــداز   در
غیرممکناست. حالیکهصاحبنشــانهرانشــناختهاندامریمحالو در
غیرممکنبودنموجبشــدهکهایناندیشــمندانبهســوی همینمحالو
تشــبیهتصــوراتذهنــی پــساز  تشــبیهخالــقبــامخلوقــاتســوقیابنــدو
مخلوقات از مخلــوقشــدهو  بــاخالــق،قائــلبهوجــودرابطــهمیانخالــقو

قبلبنــانهادهاندمنتقلمیشــوند. ذهنیکهاز بــهتصــور

طریــقچیــزیغیرخــودخداوند متــوندینــینیــزمعرفــتخداونــداز در
آنرامعرفتندانســتهاند: شــدیدًانفیشــدهو

َجــاَب ِ
ْ

ال ّنَ
َ
َثــاٍلَفُهــَوُمْشــِرٌكِل ِبِ ْو

َ
ِبُصــوَرٍةأ ْو

َ
َجــاٍبأ ــُهَيْعــِرُفاهَّلَلِبِ

َ
ّن
َ
 َمــْنَزَعــَمأ
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ُهَعَرَفُه
َ
ّن
َ
ُدَمْنَزَعــَمأ ْيــَفُيَوّحِ

َ
ٌدَفك ــاُهَوَواِحــٌدُمَوّحَ َ

َّ
ِإن ــوَرَةَغْيــُرُهَو الّصُ َو

َ
َثــال ِ

ْ
ال َو

اَيْعِرُفَغْيَرُه1 َ ْيَسَيْعِرُفُهِإّنَ
َ
َيْعِرْفــُهِبِهَفل ْ

َ
ْنل َ ــاَعَرَفاهَّلَلَمْنَعَرَفُهِباهَّلِلفَ َ

َ
ِبَغْيــِرِهِإّن

کنــد خداونــد را بــا واســطه یــا صــورت یــا نمونــه ای  گمــان  هرکــس 

می شناســد مشــرک اســت؛ زیــرا واســطه و نمونه و صــورت غیر خدا 

کــه او یکتــای بی همتاســت. چگونــه موحــد  هســتند، در حالــی 

گمــان می کنــد او را بــه غیــر او شــناخته اســت.  کــه  کســی   اســت 

کــه او را بــه خــود خــدا بشناســد.  کســی خــدا را می شناســد   فقــط 

 پــس هرکــس او را بــه خــودش نشناســد نــه او  را، بلکــه دیگــری 

را شناخته است.

2ـتشــبیهخالقبهمخلوق

بیبنیادش چنانکــهدیدیــمخداشناســیتصــوریبــرایاینکهقــدملــرزانو
راحرکــتدهــدچــارهایجزتشــبیهخدابــامخلوقاتنــدارد.ایناندیشــهها
قالــبکتابهایدرســیتعلیمــاتدینیارائهمیشــودچنینبروز وقتــیدر

مییابد:

بــا وجــود شــباهت های ظاهــری رابطــه خــدا و جهــان بــا رابطــه 
ساعت ســاز و ســاعت، تفاوت های این دو رابطه را بنویســید.2

ایــنعبــارات،بــهوجــودشــباهتهاییمیــان چنانکــهمیبینیــمدر

یــحمیشــود.کاشمؤلفیــنمحتــرمبرخــی برخــیمخلوقــاتتصر  خالــقو

ایــنشــباهتهاراذکــرمیکردنــدتــادیدگاهشــانوضــوحمییافــت.  از

۱. التوحید،ص۱4۳.
2. دین و زندگی)۳(،پایهدوازدهمانسانی،ص۱4.
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بــهبرخــیمخلوقاتنیــزخالــقمیگوییم آیــااینکــهخداونــدخالقاســتو
اســت؟ بــاخالقّیــتمخلوقــات بــرشــباهتخالقیــتخداونــد  دلیلــی
ید اینکهخداونــدجهانراآفر چــهخوببــودمولفینمحتــرممیفرمودنددر
وجوددارد؟ چهشــباهتیباســاختنیکســاعتبوســیلهیکساعتســاز
واقعیــتایــناســتکــههرچــهمیاندیشــمنمیتوانــمهیــچشــباهتیمیان

نــوعخلقتبیابم: ایندو

مــادهینخســتینیمیســازد؛یعنــیبایــد ســاعتشرااز ـســاعتســاز
چیزیباشــدکهباســرهمکردنشــانیکســاعتدرســتشــود،اماخلقت

خداوندبدونوجودمادهیاولیهاســت.

حــواسپنجگانــهاشبــهســاختســاعت بــااســتفادهاز ـساعتســاز
میپردازدامــاخداوندتعالی.......

اینحرفهرایادگرفتهاســت،اماخداوندتعالی....... ـســاعتســاز

ممکناســتاشــتباهکند،اماخداوندتعالی....... ـســاعتســاز

..........،اماخداوندتعالی...... ـســاعتســاز

آنســخن واقعــًانمیدانماینشــباهتکجاســتکــهمولفینمحترماز
لفــِظ»خالــق« شــباهتدر از گفتــهشــدمنظــور گــرچنانکــه ینــد؟ا میگو
معنــانمیشــود کیدر کلفظــیموجــباشــترا  اســت،هیــچگاهایــناشــترا
کلفظــِی کیــدبــراشــترا معصومیــن؟مهع؟نیــزبــاتا احادیــثرســیدهاز در و
بــارهیمخلوقــاتاســتفاده هــمدر بــارهیخداونــدو کــههــمدر الفاظــی
برد ســرایتدادنمعنــایمخلوقــیبهواژهایمــوردکار میشــود،شــدیدًااز
ایــن فصــلنخســتبرخــیاز کــهدر بــارهیخداونــدنهــیفرمودهانــد. در

تصریحاتراشــاهدبودیم.
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کالمفرســتادگان نیــز کالمخــودخداونــدو  مختصــردر  تأملــیبســیار

مخلوقــات نفــیمطلــقتشــبیهمیــانخداونــدو کــیاز حا حّجتهــایاو و

بــرخــالف  ایــنتذکــراتو بــرخــالف کــه پــسچــهدلیلــیدارد اســت.

وجودشــباهتهاییمیانخالقومخلوقســخن روشــنگریهایعقــل،از

نفــیشــباهتمیــانخالــق متــوندینــیدر گوشــهایاز  گفتــهمیشــود؟

یراســت: ز مخلوقبهقرار و
ْ ٌء ﴾۱ یی

َ ِلِه  سش ْ َس  َكِم�ش �یْ
َ
﴿ل

هیچ چیزی شــبیه او نیست.

ِقه.2
ْ
ل ُهِبَ َ :َماَعَرَفاهَّلَلَتَعاَلَمْنَشــّهَ

َ
ُهَقال

َ
ّن
َ
َعْنَرُســوِلاهَّلِل؟ص؟أ

پیامبــر فرمــود: کســی که خدای تعالــی را به مخلوقاتش شــبیه کند 

او را نشــناخته است.

وَن
ُ
َيْســَتِحّق

َ
ِذيَنال

َّ
ْصُنوِعَنال َ وِقــَنالْ

ُ
ْخل َ ْثَبَتــُهِبِصَفِةالْ

َ
ُهِبَغْيِرِهَفَقْدأ َ َمــْنَشــّهَ

َة.۳ ِبّيَ ُبو الّرُ

هرکــس او را شــبیه مخلوقاتــش بدانــد بــرای او صفــات مخلوقــات 

مصنوع را قائل شــده که شایســته ی پرســتش نیستند.

َنِظيَر
َ

ال ــُهَو
َ
ِشــْبَهل

َ
ال ــَهَغْيــُرُهَو

َ
ِإل

َ
ــُهال

َ
ّن
َ
ْقــَراُرِبأ ِ

ْ
ال

َ
ْعِرَفــِةَفَقــال َ ْدَنالْ

َ
ُتُهَعــْنأ

ْ
ل
َ
 َســأ

ٌء.4 ْيَسَكِمْثِلِهَشْ
َ
ُهل

َ
ّن
َ
أ ــُهَقِدمٌيُمْثَبٌتَمْوُجوٌدَغْيــُرَفِقيٍدَو

َ
ّن
َ
أ َو

۱.سورۀشوری،آیۀ۱۱.
2. التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری؟ع؟،ص۵2.

۳. الکافی،ج۱،ص۸۵.
4. الکافی،ج۱،ص۸۶.
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از امــام؟ع؟ دربــاره ی حداقــل درجــه معرفــت پرســیدم. فرمودنــد: 

اقرار به خداوند اســت به اینکه فقط او خداســت و شــبیه و نظیری 

که فقدان نداشــته و اینکه هیچ  ندارد. موجود قدیم و ثابتی اســت 

چیزی شــبیه او نیست.

ْصَناِفِهم.۱
َ
ْثِلأ وُهِبِ ُ وَنِباهَّلِلِإْذَشــّهَ

ُ
َعاِدل

ْ
َكَذَبال

کــرده دروغ می گویند وقتی او را بــه اصنافی  کــه از خدا عــدول  آنــان 

مانند خودشان تشــبیه می کنند.

3ـبروزاندیشهیوحدتوجودی

تشــبیه بــر نمــودن تکیــه دادیــم توضیــح پیشــین بخــش  در  چنانکــه
معرفــت مســیر ســالک تعالــی، خــدای معرفــت بــه دســتیابی  بــرای
کتابهــایدرســیدینــی رابــهمقصــودیجــزوحــدتوجــودنمیرســاندو
نیــزکــهبــرچنیــنمبنایــیتکیهدارنــدبهســرانجامیجــزوحدتوجــودختم
اینکتبراکهمبّینچنیننگاهیاســت نمیشــوند.برخیعبارتهاییاز

میدهیم: ادامهمــوردنظرقرار در
زبــان حــال موجودات را مولوی این گونــه بیان می کند:

 ...

مــا هـــســـتـــی هـــای  و  ــم  ــ ــی ــ ــای ــ ــدم ه ــ ع مـــــا 
تـــــــو وجــــــــــــود مــــطــــلــــقــــی، فــــــانــــــی نـــمـــا

ــم ــ ــَل ــ ــر َع ــ ــی ــه شـــــیـــــران ولـــــــی شــ ــ ــم ــ مـــــا ه
دم2 ــه  ــ ب دم  بـــاشـــد  بـــــاد  از  ــلـــه مـــان  حـــمـ

۱. التوحید،ص۵۱.
2. دین و زندگی)۳(،پایهدوازدهمانسانی،ص۱0.
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غیــر کــهیــکموجــودوجــودداردو تفکــروحــدتوجــودیاســت  در
بیــتپســین چنانکــهدر عــدممحســوبمیشــوندو همــهنیســتیو  او
قالــبمثالذکرمیشــود،همــهموجوداتهمچــونتصویریرویتکه در و
پارچــهایمحســوبمیشــوندکــهممکــناســتبــهظاهــرمتحرکباشــند،
حرکات دیگــریاســتکــهسرمنشــاءتمــامافعــالو ولــیحرکــتاصلــیاز
ییــکپرچــماســتوقتــیکهباد محســوبمیشــود.تصویــرشــیریکــهرو
گاهباشــدگمانمیکنــداینحرکت کســیکــهناآ مــیوزدحرکــتمیکندو
حالــیکــهواقــعامــرآناســتکــهحرکــتاصلی آنشــیرپرچــماســتدر  از

آِنباداســت. اصلحرکتاز و

تفکــروحــدتوجــودینیزیکوجودبیشــترنیســتکــههمهحرکات در
گــرمخلوقــاتبرایخــودوجودیقائلهســتند ا آناوســتو افعــالهــماز و
واقعیت حرکاتــیمیداننــدســختدراشــتباهندو خــودرادارایافعــالو و

ایناســتکهآنهاجــزعدمهاییهســتینماچیزدیگرینیســتند.

گاهیباشــد، آ علمو برخاســتهاز گــرنــگاهمابهعالــمنگاهیحقیقیو ا
تمــامافعالمــان یــافقــطیــکتصویــرندانســتهو  هیــچگاهخــودراعــدمو

رامنتســببهخودمانخواهیمدانســت.

یســند: موضعیدیگرمینو ودر

قــرآن کریــم، رابطه میان خداوند و جهان هســتی را با کلمه ای بیان 

می کنــد کــه در نظــر اول برای مــا شــگفت انگیز می نماید. اما پس از 

تفکــر دقیــق به معنای آن پی می بریم؛ قــرآن کریم می فرماید: 

اهلل نور الســماوات و االرض ....

خداونــد نور هســتی اســت. یعنی تمــام موجــودات، »وجود« خود 
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را از او می گیرنــد و بــه ســبب او پیــدا و آشــکار شــده و پــا بــه عرصــه 

ی 
ّ
هســتی می گذارنــد. در واقــع، هــر موجــودی در حــّد خــودش تجل

بخش خداوند و نشــانگر حکمت، قدرت، رحمت و ســایر صفات 

کــه بــه دقــت و تأمــل در جهــان هســتی  الهــی اســت. از اینــرو آنــان 

می نگرنــد، در هــر چیــزی خدا را مشــاهده می کننــد و علم و قدرت 
او را می بینند.۱

تفکــروحدتوجودیاســتکههمهیموجــوداتبهعنوانیککل در
هرموجودیتجلیهمانکلگســتردهمحســوب منســجمدیدهمیشــوندو
یــکذات، موجــوداتاز ایــناندیشــهکــهبواســطهیصــدور  میشــود.در
شــدهوجــودنــدارد؛همچــون صــادر او آنچــهاز هیــچجدایــیمیــانذاتو
گنــدمکــهبــههــرجــزءایــنخرمنکــهنظرشــودتجلیایــنخرمن خرمنــیاز
ایــنخرمــن درخششــیاز هــردانــهیگندمــیتجلــیو دیــدهخواهــدشــدو

گندممحســوبمیشود.

تفکــریکهبراســاسحقیقتشــکلمیگیرد،هیــچموجودیتجلی در
غیریتمحض تباینو کهذاتخداونددر ذاتخدامحسوبنمیشود؛چرا
دیگرموجوداتنیســت. هیــچســنخیتیمیانخــداو  بــامخلوقــاتبــودهو
کــهمدعــیاســتهمــهموجــوداتتجلــیذاتخداونــدهســتند  کســی
ک یــدبــاذاتپــا یز چــهتناســبیمیــانموجــوداتپلیــدیهمچــونِشــمرو
خداونــدبیهمتــامیبیندکهاینراتجلیآنمیداند؟یاحّتیچهتناســبی
 میــانگلسرســبدعالــمهســتیپیامبــرخاتــم؟ص؟بــاخداونــدوجــوددارد

تــابتوانیــمپیامبر؟ص؟راتجلــیذاتخدابدانیم؟

۱. دین و زندگی)۳(،پایهدوازدهمانسانی،ص۱۱.
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ســنخیتی مخلوقاتــشهیــچتناســبو هیچکــداماز گــرمیــانخــداو ا
زد؛ دم مخلوقاتــش  در خداونــد ذات تجلــی  از نمیتــوان  نیســت
خداونــد جلــوهیافتــناســتو چــراکــه»تجلــی«بــهمعنــایظاهــرشــدنو
خداونــدمظــروفهیــچظرفی نمیشــودو هیــچچیــزیآشــکار هیــچگاهدر

نمیشود.

گفتــهمیشــودمعنایــی تجلــیخداونــدســخن متــوندینــیاز گــردر ا
نظــراســت.در کامــاًلمتفــاوتبــاایــنمعنــایوحــدتوجــودیمنظــور
...«. نــه»تجلــیخــدادر »تجلــیخــدابــرای...«ســخنمــیرودو  متــوناز
ایناســتکهوقتــیمیگوییمخداونــدبرایچیزی نگاهدر تفــاوتایــندو
شــده کــهخداونــدبــرایآنچیــزآشــکار  تجلــییافــت،بــدانمعناســت
ظهوری خدایتعالیرســیدهاســت؛چنیــنتجلیو آنچیــزبهمعرفتیاز و
 بــافــرضتبایــنهــمامکانپذیــراســتیعنــیخــدایتعالــیبــاحفــظتباین
یتــیکــهبــاموجوداتداردخودرابرایآنــانمعرفیمیکنــد.اماوقتی غیر و
کــهخداونــد چیــزیتجلــییافــتبــدانمعناســت  میگوییــمخداونــددر
ایــنصــورتدیگــرنمیتــوانمیانخدا در شــدهاســتو آنچیــزآشــکار  در
کنار در یتیقائلبودو آنتجلــییافتههیچگونــهغیر آنچیــزیکــهخدادر و
وجودچیــزدیگریســخنگفت،بلکــهجزبافرضســنخّیت  وجــودخــدااز

عینیــتچنیــنتجلیایامکانپذیرنیســت. و

همهیموجــوداتتجلی یــدخداونــددر برایناســاسکســیکــهمیگو
بلکــهخــودخــدامیدانــد  یافتــه،همــهیموجــوداتراهــمســنخبــاخــداو
ایــنجــزاندیشــهیوحــدت کلاســتو کــههــرجزئــیحکایتگــرهمــهی

وجودیچیزدیگرینیســت.
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آیــت عنــوان بــه موجــودات برخــی دینــی، متــون  در گــر ا  همچنیــن
نشــانهیخداوندمحسوبمیشــوندهیچگاهبهاینمعنانیستکهآنها و
 تجلــیذاتخداوندباشــند،بلکــهصرفًابــهمنزلهیعالمتهاییهســتند
ندارنــد بــاخداونــد تناســبی  و ســنخیت هیــچ کــه حالــی عیــن  در  کــه
آنها دادهاســتکهاز  خــدایتعالــیآنهــاراعالمتهایــیبرایخــودقرار
متوجــهشــویم.همچنانکــهچــراغقرمــزبــرایســتادنداللــتمیکنــد بــهاو
ســنخیتی  و تناســب هیچگونــه ایســتادن فعــل  و قرمــز چــراغ میــان   و

وجودندارد.

حّد واقــع،هــرموجــودیدر یــد:»در بــرایــنمبنــاایــندیــدگاهکــهمیگو
ســایر نشــانگرحکمت،قدرت،رحمتو ــیبخــشخداونــدو

ّ
خــودشتجل

جهــانهســتی تأمــلدر آنــانکــهبــهدقــتو صفــاتالهــیاســت.ازاینــرو
هــرچیــزیخــدارامشــاهدهمیکننــد«جــزبادیــدگاهوحدت مینگرنــد،در

وجودیقابلارائهنیســت.

قالــبیــکمثــالچنیــن عباراتــیدیگــر،تفکــروحــدتوجــودیدر در
عرضهمیشود:

مثــال زیــر می توانــد ما را در درک بهتر یکتایــی خداوند کمک کند: 

کــه از هیــچ جهــت  دریــای بــدون ســاحل و بیکرانــی را فــرض کنیــد 

 محــدود نباشــد؛ نــه از جهــت عمــق و ارتفــاع و نــه از جهــت طــول 

و عــرض، یعنــی از هــر جهــت بیکران باشــد. آیا با ایــن فرض می توان 

دریــای دومــی را در کنار این دریا قرار داد؟

کــه ایــن دریــا، جــای خالــی بــرای دریــای دیگــر قــرار  روشــن اســت 

 نــداده اســت. »واحــد قهار« بــودن خداوند که در آیه 16 ســوره رعد 
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کــه جــای خالــی بــرای غیــر باقــی  بیــان شــده، بــه معنــای آن اســت 
نگذاشــته اســت تا آن غیر، خود را نشان دهد.۱

امکان او کنــار ایــنمثــال،خداونــدموجــودیفــرضمیشــودکــهدر در

بدیــن تنهــااوســتکــهوجــودداردو تحقــقهیــچموجــوددیگــرینبــودهو

یــهیوحدتوجودتبلوریتاّممییابد.بدیــنترتیبآنیکتایی  طریــقنظر

وجوداســتکــهنقطهی کــهکتابقصدتفســیرشداشــتفقطوحدتدر

اوجخداشناســیتصوریاست.

همیــنمثالــیکــهارائــهکردهانــداندکــی گــرمؤلفیــنمحتــرمدر شــایدا

یهوحدتوجودیپیــدانمیکردند. تأمــلمیفرمودنــدهیچگاهمیلبــهنظر

یــانامیــدن کــرانباشــدهیــچگاهشایســتهدر  کــهبــدونســاحلو یایــی در

نابود بابرداشــتنحدودیکامرمخلوقی،آنمخلوقنیســتو نخواهدبودو

نــوعنامحدودش مجالــیبــرایتبدیلــشبهچیــزیدیگرآنهماز میشــودو

آنکهجا کــراننداردپیــشاز یایــیکهخودشســاحلو باقــینمیمانــد.در

نابودکردهاســت. رابــردیگریتنگکندخودشرانیســتو

 بــاهمیــننــگاهاســتکــههمــهموجــودات،نــهمخلــوق،بلکــهپرتــوی

وجودخدایتعالیمحســوبمیشــوند: از

زیبایی هــای عالــم، جلــوه ای از زیبایــی او، خوبی هــای آن، روایتگر 

 نیکــی او و عظمت هــای آن، پرتــوی از قــدرت و بزرگــی اوســت. 

گویــی تمام اجزای عالم از او ســخن می گویند.2 

۱. دین و زندگی)۳(،پایهدوازدهمانسانی،ص2۱.
2. پیام های آسمان،پایهنهم،ص۱۵. 
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یســند: نیزمینو و

هــر کمــال و خوبی که مخلوقات دارنــد، از خالق دریافت کرده اند 

و کســی می توانــد کمــال و خوبی را به دیگــری بدهد که خود نیز آن 

کماالت  را دارا باشــد. بنابراین خداوند سرچشــمه همه خوبی ها و 
است.۱

موضعــیدیگر: در و

هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در ذات خود در جست وجوی 

سرچشــمه خوبی ها و زیبایی هاســت و تا به  آن منبع و مبدأ نرســد، 

آرامــش نیافتــه و از پــای نخواهــد نشســت. ایــن سرچشــمه، همــان 

خداونــد اســت کــه خالــق همــه کمــاالت و زیبایی هاســت؛ او کــه 

خود نامحدود اســت و کماالت و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. 

گســترده  کمــال و خوبــی از او سرچشــمه می گیــرد و در جهــان  هــر 
می شود.2

نیز: و

خدا سرچشــمه زیبایی ها و خوبی هاســت. انســان ها به میزانی که 
زیبایی هــا و خوبی ها را کســب کنند به خدا نزدیک تر می شــوند.۳

کــهمنــوط او موجــوداتاز صــدور  تکیــهبــرسرچشــمهبــودنخداونــدو
خداشناســیتصوری  بــهنــگاهوحــدتوجودیاســت،امریاســتکــهدر

میشــود: انتهایاینســیربهکّراتتکرار در و

۱. پیام های آسمان،پایهنهم،ص۱7.
2. دین و زندگی)۱(،پایهدهمتجربی،ص2۱.
۳. دین و زندگی)۱(،پایهدهمتجربی،ص2۱.
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گــر انســان دل بــه سرچشــمه کمــاالت و زیبایی هــا ســپارد، و قلــب  ا
خــود را جایــگاه او کند، زندگی اش رنگ و بــوی دیگری می یابد.۱

آیاتقرآن هیچکداماز آناســتکــهدر کیاز متــوندینیحا تأملــیدر
مــوردخداونــدالفاظــی معصومیــن؟مهع؟هیــچگاهدر احادیــثرســیدهاز و
اســتفاده نرفتــهاســتو »مبــداء«بــهکار یــا»منبــع«و  ماننــد:»سرچشــمه«و
توقیفــیبــودننامگــذاریخــدایتعالــی ایــنالفــاظنوعــیتخطــیاز از
گــرنامگــذاریخــدایتعالــیمختــصاوســتدیگــریرانســزد  میشــود.ا
تصــّورات ظــرفتخّیــالتو کــهدر آنچــهرا کــردهو اقــدام کار  کــهبــهایــن

دهد. خوداســتبرخــدایتعالیقرار

موردخدایتعالیجزباپیشفرضســنخیت بردناینالفاظدر بــهکار
صورتــیمیتوانیــمچیــزی مخلوقــاتامکانپذیــرنیســت.مــادر  خــداو
سرچشــمهقائلبهسنخیت یکسرچشــمهبدانیمکهمیانپرتوو راپرتویاز
 باشــیم.آیــاانســانعاقلــیرامیتــوانیافــتکــهسرچشــمهییــکنهــرآب
فاضالبشــهر یــابرخــیجواهــراترابرآمــدهاز گنــدمبدانــدو  راخرمنــیاز

نیشــکرهفــتتپهبداند؟ نمکهــایآشــپزخانهراپرتویاز و

اینالفاظاســتفاده روشــناســتکــهجزبافرضســنخیتنمیتــواناز
هیچگاه ینــدو کــرد.متــوندینــیکهبراســاسواقعیــتموجودســخنمیگو
ایــنالفــاظ مخلوقــاتســنخیتقائــلنیســتندهیــچگاهاز میــانخالــقو
مخلوقات تفکــردر خداشناســیتصــوریکهاز  اســتفادهنمیکننــد،امــادر
مشابهتها برپایهیتشــبیهشکلمیگیردبدونفرضاینســنخیتهاو و
پایاناینگامهایتصورینیزچارهای در قدمبرداشــتو نمیتواندقدماز

۱. دین و زندگی)۱(،پایهدهمتجربی،ص۱۱2.
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قائلشــدنبــهیکوجودنامحــدودکههمهی جــزحــذفتصوراتمتکثرو
عینتمامموجوداتاســتوجودندارد. تحلیــلرفتــهو او موجــوداتدر

تشــبیه تمثیلو تبییــننــگاهوحدتوجــودی،از کتابهــایدرســیدر
یســند: مینو نیــزمددگرفتهو

د با جریان برق 
ّ
رابطــه خداونــد با جهان، تا حدی شــبیه رابطــه مول

ــد متوقف شــود جریان برق هــم قطع می گردد 
ّ
 اســت؛ همیــن کــه مول

و المپ هــای متصل به آن نیز خاموش می شــوند.۱

آنقائــلبهشــباهت کاشمؤلفیــنمحتــرمحــّدمــوردنظرشــانراکــهدر
بــهصــورتمبهــم ــدشــدهاندبیــانمیکردنــدو

ّ
 خداونــدبــادســتگاهمول

نمیکردنــد.قائــلشــدنبهشــباهتمیــانخداوند آنچــهگفتهانــدعبــور  از
آنگذشت. کنار مخلوقاتاشــتباهکوچکینیســتکهبهآسانیبتواناز و
کســیقائــل گــر ا  اصــلقائــلشــدنبــهشــباهت،اصــلانحــرافاســتو
عــدمتبییــن  بــهچنیــنانحرافــینیســتبایــدموضــعخــودراتبییــنکنــدو
معرفتخداوند بزرگدر یکانحــرافعمیقو آنچهگفتهشــدهگذشــتناز
تمــاممتــوندینــیهیــچگاه نمیتــوانچشــمبــررویآنبســت.در  اســتو
گفتــهشــدهاســتمیــانخداونــد ایــنســطور آنچــهدر بــهحــّدیکمتــراز  و

آننهیشــدهاست. بلکهبهشــّدتاز مخلوقاتشــباهتیذکرنشــدهو و

یانبرقجزباقائلشــدنبهســنخیتامکانپذیر جر رابطهیمولدبرقو
یــانبــرقنباشــد جر مولــدبــرقاســتدر گــرهمــانچیــزیکــهدر نیســت.ا
ایــنســنخیتاصــلاساســی بــاهــمارتبــاطنمییابنــدو  هیــچگاهایــندو
بهعبارتی نفیآن،نفیکلرابطهمیشــودو اســتو ارتباطمیانایندو در

۱. دین و زندگی)۳(،دوازدهمانسانی،ص۱0. 
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یانی یانبرقهمــانجر جر دیگــرمیتــوانگفــتتنهارابــطمیانمولدبــرقو
 اســتکــهاینهــارابــههــممتصــلســاختهاســت.آیــامولفیــنمحتــرمنیــز
مخلوقــاتقائلهســتندکهازایــنمثال بــهچنیــنســنخیتیمیــانخالــقو

کردهاند؟ استفاده

خــودبهخــدایتعالی نیاز و همــهیانســانهابــهفطــرتخــوداضطــرار

بــرایروشــنشــدن  و آندارنــد از درکروشــنی بــهخوبــیفهمیــدهو  را

گــرهمیــن البتــها ایــندســتندارنــدو آنهیــچنیــازیبــهمثالهایــیاز

ایــنمثالهــای نیازمندیمــانبــهخــدانبــودهیــچگاهاز شــناختمــااز

غیرمرتبــطبــهنیازمندیخودبهخداوندپــینمیبردیم.

یانشنمیتوانســت جر گــرماخدارانمیشــناختیمهیچگاهمولدبرقو ا

یان مــارابــهنیازمندیمــانبــهخداونــدهدایتکنــد.نهماشــباهتیبــهجر

ایندو نهخداوندهیچشــباهتیبهدســتگاهمولدبرقدارد.از یمو برقدار

مثــاِلکاماًلغیرهمســانچگونهمیتــواننتیجهیمشــترکیگرفت؟

4ـتطبیقخداشناســیتصوریبرمتوندینی

یســتنمــوده فضایــیدینــیز کــهصاحبــانایــناندیشــههادر آنجایــی  از
آنچــهارائــهمیکننــدباناممعــارفدینیبــهمخاطبانخودالقــاءمیکنند، و
نمایند،اماچنانکه گزیــربایددیدگاههایخودرابامتوندینیســازگار لــذانا
اینک تقابلباخداشناســیحقیقیاســتو دیدیــمخداشناســیتصوریدر

بایــددیــدمؤلفینکتــبدینیبرایاینمعضلچهتدبیریمیاندیشــند.

کتــابدوازدهــمبــاتمــامتفصیلــیکــهبــرایمنظــروحــدتوجودی در
میگیرد. اســتنادبــهمتــوندینیمــوردنظــرقــرار  ارائــهمیشــود،امــاتنهــادو
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اســتنادچنیناست: ایندو

علی؟ع؟ می فرماید: 

ورايتاهَّللقبلهوبعدهومعه.۱ مارايتشــيئااال

و قــرآن کریــم، رابطــه میــان خداونــد و جهــان هســتی را بــا کلمه ای 

کــه در نظــر اول بــرای مــا شــگفت انگیز می نمایــد.   بیــان می کنــد 

اما پس از تفکر دقیق به معنای آن پی می بریم؛ قرآن کریم می فرماید: 

السماواتواالرض.... اهَّللنور

...

خداونــد نور هســتی اســت. یعنی تمــام موجــودات، »وجود« خود 

را از او می گیرنــد و بــه ســبب او پیــدا و آشــکار شــده و پــا بــه عرصــۀ 

ی 
ّ
هســتی می گذارنــد. در واقــع، هــر موجــودی در حــّد خــودش تجل

بخش خداوند و نشــانگر حکمت، قدرت، رحمت و ســایر صفات 

کــه بــه دقــت و تأمــل در جهــان هســتی  الهــی اســت. از اینــرو آنــان 

می نگرنــد، در هــر چیــزی خدا را مشــاهده می کننــد و علم و قدرت 
او را می بینند.2

گفــتتمــامســعیمولفیــنمحتــرم بایــد اســتناد ایــندو بررســی  در

این اندکیتأمــلدر تطبیــقدیــدگاهخــودبــرمتــوندینــیبیثمــرمانــدهو در

منظرمتوندینیاســت. ُبعدخداشناســیتصوریاز کــیاز اســتناد،حا دو

رایــتاهللقبلــه و یــد:»مــارایــتشــیئااال  توضیــحآنکــهجملــهایکــهمیگو

۱. دین و زندگی)۳(،دوازدهمانسانی،ص۱2.

2. دین و زندگی)۳(،دوازدهمانسانی،ص۱۱.
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بــهامیرالمؤمنیــن؟ع؟منســوبشــدههیــچمنبــعمعتبری معــه«و بعــدهو و
کــهخــودکتــاببــرایآنذکــرمیکنــدکتــاب»علــم تنهــامنبعــی نــداردو
هیچگاه قــرنیازدهــمنوشــتهشــدهو الیقیــن«فیــضکاشــانیاســتکــهدر
بــهعنــوانیــککتــابحدیثــیمنبــعمحســوبنمیشــود.بــرایــناســاس

منســوببهمعصوم؟ع؟دانســت. نمیتــوانایــنجملهراحدیثو

یکــردکتاب رو انتســابآنبــهمعصــومپــردهاز  نقــلچنیــنجملــهایو
یکردیکهحجمفراوان نــگارشکتابتعلیمــاتدینینیزبرمیدارد؛رو در
احادیــثمخالــفبــاخداشناســیتصــوریرانادیــده آیــاتو وســیعیاز و
بــاانتســابدیدگاهخودبــهمعصوم،ســعیبرارائــهنگاهیتصوری گرفتــهو

نســبتبهمعرفتخدایتعالیمیشــود.

گرفتهاســت تبییــندیدگاهوحدتوجــودیموردنظرقرار  آیــهایکــهدر

گــر کالمخداونــدچیــزدیگــرینیســت.ا  نیــزجــزتطبیــقدیــدگاهخــودبــر

نخواهیمبــاتغییــرمعنایواژهها، بــهمعنــایواقعــیکلمــاتپایبنــدبــودهو

واژهی دیــدگاهخــودرابــرمتــوندینــیتطبیــقدهیــم،هیــچگاهنمیتــواناز

واژهی»نور«فهمیدهمیشــود »نــور«بحــثوجودرااســتخراجکــرد.آنچــهاز

زمیــن آســمانهاو گفتــهمیشــودخداونــدنــور وقتــی روشــناییاســتو

زمیناســت.  اســت،معنایشایناســتکهخداوندروشــناییآســمانهاو

باشــد مــادی روشــنایی نمیتوانــد خداونــد روشــنایی کــه آنجایــی   از

کــهروشــنایی یــانداردمعنــایدقیقتــرآناســت مخلوقــاتجر  کــهدر

ترجمــهیایــنآیــه بگوییــممعنــاو  راهمــانروشــنگرییــاهدایــتبدانیــمو

زمینهدایتگراســت؛یعنیکسانی ایناســتکهخداوندبرایآســمانهاو

زمینهســتندتوســطخداونــدمتعالهدایتمیشــوند. آســمانهاو کــهدر
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آیهاســت: رجوعــیبهتفســیرمعصومین؟مهع؟نیزمؤیدهمینبرداشــتاز

ْهِل
َ
:َهاٍدِل

َ
ْر�نِ ﴾َفَقال

�أَ
ْ
ماو��تِ َو �ل وُر �لّ�َ ُه �نُ

َ
َضا؟ع؟َعْنَقْوِلاهَّلِل:﴿�لّل ُتالّرِ

ْ
ل
َ
َســأ

ْرض۱
َ ْ
ْهِلال

َ
َهاٍدِل َماِءَو الّسَ

که می فرماید:  از امام رضا؟ع؟ در مورد این سخن خداوند پرسیدم 

ْر�نِ ﴾. پس فرمودند: هدایتگر اهل آســمان 
�أَ

ْ
ماو��تِ َو �ل وُر �لّ�َ ُه �نُ

َ
﴿�لّل

و اهل زمین اســت.

برایناســاس،تفســیرکردن»نور«به»وجــود«هیچدلیلمتقنینداشــته

تفســیرآنبراســاس تحمیــلدیــدگاهخودبرکالمخداوندو کــیاز تنهــاحا و

قبــلپایبندبهخداشناســیتصوری گــرمولفینمحترماز رأیخــوداســت.ا

نبودنــدهیچگاهاینآیهرابهصورتیکهتفســیرفرمودهاندتفســیرنمیکردند.

پایــهایدیگــر،تطبیــقدیــدگاهمتخــذبــرمتــوندینــیچنیــنبــروز در و

مییابد:

خداونــد خــود کامــل اســت و همــه خوبی ها را  در حــد کمال خود 

دارد و کســی کــه در مســیر نزدیک شــدن به او گام بــردارد، می تواند 

رنگ و بوی خدایی بگیرد و همه اســتعدادهای خود را به صورت 

ْح�نُ 
 َو�نَ

هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ْحَ��نُ ِم�نَ �لّل

أَ
ِه َوَم�نْ �

َ
 �لّل

هتَ عنَ متناسب رشد دهد. ﴿ِ��بْ

﴾ ُدو�نَ ُه َعا�بِ
َ
ل

 رنــگ خدایــی بپذیریــد. و چه رنگــی از رنگ خدایی بهتر اســت 
و مــا تنهــا او راعبادت می کنیم.2

۱. الکافی،ج۱،ص۱۱۵.
2. دین و زندگی)۱(،پایهدهمتجربی،ص2۳.
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مخلوق بطــالنایــندیــدگاههمیــنبسکهســنخیتمیــانخالــقو در
گــراعتقــادبــهســنخیتنبــودهیــچگاهگفتــه پیشفــرضاولیــهآناســت.ا
خداوندموجوداســت. حــدکمــالخــوددر نمیشــدکــههمــهخوبیهــادر
درجات تدّرجزمانیامکانپذیراســتکهمیانهمهمراتبو درجهبندیو
گرچنینســنخیتیراقائلنباشــیم ا همســانیباشــیمو قائــلبهســنخّیتو
کمالخودمنتســب حــداعالو مخلوقــاتدر نمیتوانیــمبگوییــمچیــزیاز

بهخداوندباشــد.

اینموضعبیشــترمدنظراســتنادرســتی فــارغازایــناشــکال،آنچهدر
تبییــندیــدگاهخــودبــهمتــوندینــیاســت. اســتناداتکتــابدرســیدر
تفســیرصبغــةاهللبــهرشــددادنمتناســبهمــهیاســتعدادها،نــهتفســیر
کتــابدرســی منظــر کــهتحمیــلدیــدگاهخــودبــرآناســت.از  کالمخــدا
یــکنــوعاســتهــرمخلوقــی خالــقاز  چــونســنخوجــودیمخلوقــاتو
نقصهایش میشودو وجودیکاملتربرخوردار حرکتشبهسویخالقاز در
مخلوقاتهمچون اینمنظر،خدایتعالــیو بــهکمالتبدیلمیشــود.در
یــکجنسبوده از نظــرگرفتــهمیشــوندکــههردو پرتوهایــشدر خورشــیدو
هــرپرتــویکــهبــهمنشــاءخــودکههمــانخورشــیدباشــد،نزدیکترباشــد  و
گرپرتــویمیخواهد روشــنایینزدیکتراســت.ا و بــهنور یکــیدورتــرو تار  از
کمالنزدیکترباشــدبایدبهســویخورشید و بهنور و یکیدور تار نقصو از
اســتعدادهایش گرمیخواهــدنقایصشبرطرفو حرکــتکنــد.انســاننیزا
سرچشمهیکماالتیکهداردحرکتکند شــکوفاشودبایدبهســویمنبعو

تابهاینخواســتهیخودبرســد.

مخلوقــات ایــنتفســیر،همســنخبــودنخــداو چنانکــهمیبینیــمدر
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بــوده نــوع یــک  از مخلوقــات  و خالــق کمــاالت اســت. مســلم  فــرض
مخلوقــاتناقــص کامــلوجــوددارنــد،امــادر خالــقبــهصــورت  کــهدر
مخلوقات خداو ســایرکماالتدر محدوداســت.علم،قدرت،حیاتو و
گرانســان ا میــزانبرخورداریاســتو تفــاوتتنهــادر یــکنــوعهســتندو  از
گونهمیشود. خدا بهسویمنشاءاینکماالترودرنگخداییگرفتهو رو

وحدتوجودشــکل بــرخــالفچنینتفســیریکهبرپایهیســنخیتو
میگیــرد،تفســیر»صبغةاهلل«هیــچگاهبــهمعنــایرشــداســتعدادهایهــم
گــربخواهیــمبــدونلحــاظپیشفرضهــای ســنخبــاخداونــدنیســت.ا
لغتبــهمعنای یم،»صبغــة«در بــراســاسضوابطتفســیرپیــشرو ذهنــیو
رنگآمیــزی وقتــیمیگوییــم:»صبغــةاهلل«،منظــور  رنگآمیــزیاســتو
واقــعآنرا کــهبــرچیــزیرنگــیمیزنــددر ســویخــدامیباشــد.کســی از
میان انتســابآنچیزبهخودخبرمیدهــد؛چنانکهدر از کردهو نشــاندار
روســتائیانیکــهدامهــایفراوانــیدارنــدمرســوماســتکــهآنهــا  عشــایرو
 رارنگــیمیزننــدتــابــادامهــایدیگــراناشــتباهنشــود.بــرایــناســاس،
کــردنخــدابدانیــمبایــددیــدچــهچیــزیاســت گــرصبغــةاهللرانشــاندار ا
زمــرهی در شــودرنــگخدایــیگرفتــهو گــرانســانبــهآنچیــزنشــاندار کــها
خــودآیهبرمیآیــدفقطهمیــنمقدار خداییــانمحســوبمیشــود.آنچــهاز
خداییــان کــهانســانرااز رنــگچیســت  اســت،امــااینکــهایــننشــانو
بایدبــهمعصومین؟مهع؟ بهناچار خودآیهبهدســتنمیآیدو میدهداز قــرار

یاشــد. آنهاجو رنگآمیزیرااز ایننشــانو رجوعکردهو

تفســیرایــنآیــهآمدهانــدرجــوعکنیــم آنکــهبــهاحادیثــیکــهدر  قبــلاز
فقطماباشیم تفسیراینآیههمهیچحدیثینباشدو گردر یما  بایدمتذکرشو
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همیــنآیــهبازهــمبــههیــچوجــهنمیتــوانصبغــةاهللراآنگونــهکــهکتــب و
 درســیتفســیرکــردهبودنــدپذیرفــت.اینکــهخداونــدچیــزیرارنــگکــرده
کردهباشــدهیچگاهبهمعنایرشــداســتعدادهایانســان آنرانشــاندار و
کمــاالتخداونــد!همســنخی ســنخ  نیســت؛آنهــماســتعدادهاییاز
رّدشــده احادیثفراوانینفیو آیاتو مخلوقاتدر مشــابهتخداوندو و
کیــدًارّدکرده  اســتپــسچگونــهممکــناســتخــدایتعالــیآنچهراکــها

دهد؟ موضعــیمــوردتأییدقرار در

آناســت کــیاز تفســیرایــنآیــهآمــدهحا کــهدر  رجــوعبــهاحادیثــی
کــهانســانبــا رنــگخدایــی،همــاندیــنخداونــداســت از کــهمنظــور 
مشــرکانو و کفــار از میگیــردو زمــرهیحــزبخداونــدقــرار پذیــرشآندر
رنگ ملحــدانمتمایزمیشــود.کســانیکهدینخــدارابپذیرندبهنشــانو
رنــگو کــهنمیپذیرنــداز آنانــی رنگآمیــزیمیشــوندو و الهــینشــاندار
تفســیراینآیهبیانشــده  نشــانالهــیمحرومنــد.برخــیاحادیثــیراکــهدر

بهبهرهمندیمینشــینیم:

ِه  
َ
هتَ �لّل عنَ :﴿ِ��بْ

َ
َجــل َو ِبَعْبــِداهَّلِل؟ع؟ِفَقْوِلاهَّلِلَعّزَ

َ
 َعــْنَعْبــِداهَّلِلْبــِنِســَناٍنَعْنأ

م۱
َ

ْســل ِ
ْ

:ال
َ

﴾َقال هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ْحَ��نُ ِم�نَ �لّل

أَ
َو َم�نْ �

عبــداهلل بــن ســنان از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد این ســخن خداوند 

﴾ فرمودند:  هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ْحَ��نُ ِم�نَ �لّل

أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
 �لّل

هتَ عنَ که : ﴿ِ��بْ پرســید 

اسالم است.

ْحَ��نُ 
أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
هتَ �لّل عنَ :﴿ِ��بْ

َّ
َجل َو ِبَعْبــِداهَّلِل؟ع؟ِفَقــْوِلاهَّلِلَعّزَ

َ
ــَراَنَعــْنأ  ُحْ

۱. الکافی،ج2،ص۱4.
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ُم.۱
َ

ْســل ِ
ْ

ْبَغُةِهَيال :الّصِ
َ

﴾ َقال هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ِم�نَ �لّل

حمــران از امــام صادق؟ع؟ در مورد این ســخن خداوند پرســید که: 

﴾ فرمودند: همان اسالم  هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ْحَ��نُ ِم�نَ �لّل

أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
هتَ �لّل عنَ ﴿ِ��بْ

است.

ْحَ��نُ 
أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
هتَ �لّل عنَ :﴿ِ��بْ

َّ
َجل َو اِفَقْوِلاهَّلِلَعّزَ َحِدِهَ

َ
ِدْبِنُمْسِلٍمَعْنأ ّمَ َعْنُمَ

م2
َ

ْســل ِ
ْ

ْبَغُةِهَيال :الّصِ
َ

﴾ َقال هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ِم�نَ �لّل

ایــن ســخن خداونــد  از  امــام صــادق؟ع؟  از  بــن مســلم  محمــد 

﴾  فرمودند:  هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ْحَ��نُ ِم�نَ �لّل

أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
هتَ �لّل عنَ  پرسید که : ﴿ِ��بْ

منظور از رنگ  آمیزی همان اســالم اســت.

ْحَ��نُ 
أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
هتَ �لّل عنَ :﴿ِ��بْ

َّ
َجل َو ِبَعْبِداهَّلِل؟ع؟ِفَقْوِلاهَّلِلَعّزَ

َ
َباٍنَعْنأ

َ
 َعْنأ

ُم.۳
َ

ْســل ِ
ْ

:ِهَيال
َ

﴾َقال هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ِم�نَ �لّل

ابــان از امــام صــادق؟ع؟ در مــورد ایــن ســخن خداونــد پرســید که : 

﴾  فرمودند: همان اسالم  هتً عنَ ِه ِ��بْ
َ
ْحَ��نُ ِم�نَ �لّل

أَ
ِه  َو َم�نْ �

َ
هتَ �لّل عنَ ﴿ِ��بْ

است.

گرمــابهمتوندینــیپایبندباشــیمآیامنظور اینکســوالایناســتکها
همسنخشــدنکماالتانسانباکماالت صبغةاهلل،رشــداســتعدادهاو از

خداونداست؟!

۱. الکافی،ج2،ص۱4.
2. الکافی،ج2،ص۱4.

۳. معانی األخبار،ص۱۸۸.
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5ـذکربرخیلوازمخداشناســیتصوری

انسانمطرح استموضوعاختیار موضعیکهقرار در کتابهایدرسیو در
قواعدمبناییدرخداشناســی تبییــنشــود،بحــثعلّیتبهعنــوانیکیاز و
انســان تبییــنرابطــهاختیــار اتخــاذمیشــود.در  تصــوریبــرایایــنمنظــور
ارادهیالهــیهمــانالزمــهیخداشناســیتصــوری،یعنــیتوحیــدافعالی و
عللعرضــیبهبیــانمطلــبپرداخته طریــقعلــلطولــیو از مطــرحشــدهو

میشود:

چگونــه مــی تــوان هــم به قضــا و اراده الهــی اعتقاد داشــت و گفت 

همه کارها با اراده خداوند انجام می شــود و هم انســان را موجودی 

مختــار دانســت که کارهایش را بــا اراده خودش انجام می دهد؟

کــه در  بــراى پاســخ بــه ایــن پرســش الزم اســت ابتــدا بــا علت هایــی 

پیدایــش یک پدیده دخالت دارند، بیشــتر

آشــنا شــویم. این علل، بر دو دسته اند:

 علــل عرضــی: در پیدایــش هــر پدیــده ممکــن اســت چنــد عامــل 

ى بــه صــورت مجموعه و با همکار

کننــد. مثاًل بــراى رویش یــک گل، مجموعه اى  یکدیگــر مشــارکت 

ک، آب، نور و حرارت از باغبــان، خا

دســت بــه دســت هــم می دهند و بــا مشــارکت یکدیگــر گل را پدید 

گلــدان بــزرگ   می آورنــد. یــا مثــاًل وقتــی دو نفــر دســته هــای یــک 

کــدام از ایــن دو نفــر نیــروی  را می گیرنــد و جابــه جــا می کننــد، هــر 

گلــدان می شــود.  کــه باعــث جابــه جایــی   خاّصــی را وارد می کنــد 
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در هر دو مثال، هریک از این عوامل و عناصر اثر خاصی را، مستقل 

 از دیگــری، اعمــال می کنــد تــا گل برویــد یــا گلــدان جابه جا شــود. 

گوینــد. در علــل عرضــی،  گونــه علــل را »علــل عرضــی« مــی   ایــن 

هــر عامــل بــه طور مســتقیم نقش خاصی را برعهــده دارد که با نقش 

ى متفاوت اســت. دیگر

2. علــل طولــی: گاهی تأثیر چند عامــل در پیدایش یک پدیده این 

گونــه اســت کــه یــک عامل در عامــل دوم اثر می گــذارد و عامل دوم 

کند.  در عامل ســوم تأثیر می کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل 

بــراى مثــال، وقتی شــما قلــم به دســت می گیرید و نامه می نویســید، 

چنــد عامــل، در طول هم، در انجــام این کار دخالت دارند:

اول، قلــم کــه با حرکت خود روى صفحــه جمالت را می نگارد؛

دوم، دســت شــما که قلم را به حرکت در می آورد؛

کــه موجــب حرکــت دســتتان  ســوم، ســاختار عصبــی بــدن شــما 

می شود؛

چهارم، اراده شــما که مقدم بر ســه علت قبلی اســت؛

پنجــم، نفــس یا روح شــما که اراده از او پدید می آید.

کار نوشتن را به هر یک از این عوامل می توان نسبت داد؛ بدین  کل 

گــر هریک از این عوامل معنــا که ا

نبــود، عمل نوشــتن ممکن نمی شــد، امــا هر علتی، بــه ترتیب، علت 

تر می گیرد. بــودن خود را از عامــل باال

 قلــم می نویســد، امــا حرکــت آن ناشــی از حرکــت دســت اســت. 
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حرکــت دســت به نوبــه خود محصول کار دســتگاه عصبی اســت. 

ایــن کار هــم ناشــی از اراده و اراده هــم از نفس شماســت. این علت 

گل، علت هــا   هــا را »علــل طولــی« می گوینــد. در مثــال پــرورش 

در عــرض هــم قــرار داشــتند )در یــک ردیــف بودنــد(، امــا در مثــال 

 نوشــتن، علت هــا در طــول هــم هســتند )در یــک ردیــف نیســتند 

بلکــه نســبت به هم در مرتبه هــای مختلف قرار دارند.(

...

یعنی اراده انســان در طول اراده خداســت و با آن منافات ندارد.۱ 

 بــاتوّجــهبــهاینتوضیــح،فــرضکنیدشــخصیقلــمبهدســتمیگیرد
شــروعبهنوشــتنچیزیمیکند.طبقعللطولینوشــتنبهحرکتدست و
علــلطولی ارادهیانســاننیــزنهایتــًادر حرکــتدســتبــهارادهانســانو  و
سلســلهعلــلطولــیتبییــنمیشــود بــهخداونــدختــممیشــود.آنچــهدر
همچــونقطعــاتیــکدومینــواســتکــهوقتــیقطعــهیاولحرکــتکــرد
هیچ آننیســتو هیــچگریزیاز ایــنحرکــتتــاآخریــنقطعهپیــشرفتهو

حرکتاســت. گزیراز نا حرکتخودارادهاینداشــتهو قطعــهایدر

سلســلهعلــلطولی،ارادهانســاننیــزهمچــونقطعهای  بــرایــنمبنــادر
مبــداءنخســتیــاعلــتالعلــلحرکتــیآغــاز گــراز کــها دومینــواســت از
 شــودارادهانســاننــهتنهــامانعــیبــرایآننیســتبلکــهمجرایــیاســت
 کــهآنحرکــتبــهعلــلبعدیمنتقلشــودتــانهایتًابــهآخرینعلترســیده
سلســلهعلــلطولیفقــطهمانعلتنخســت انجــامشــود؛یعنــیدر کار و
بدین بقیهعللمجــرایتحققآنارادههســتندو اســتکــهارادهمیکنــدو

۱. دین و زندگی)۳(-پایهدوازدهمدورهمتوسطهدوم،ص۶۳-۶۱.
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طولارادهی علــلطولیبدانیــمکهدر گــرارادهانســانراهــمیکیاز طریــقا
بــهانجامآنچیزیاســت مامور خــودنداشــتهو  خداســتهیــچارادهایاز
تــاعلــتآخــرادامــهمییابــد.اینچنین علــتنخســتشــروعشــدهو کــهاز
یبابهخدامنتهیمیشود.)العیاذباهلل( ز زشــتو اســتکههمهیکارهااز

برمیگردیــم.فــرضکنیدمناالن بــرایتبییــنبهتــربههمــانمثالبــاال
گراز یســم.طبــقعللطولــیا میخواهــمچیــزیبنو دســتگرفتــهو قلــمدر
یســم. علــلباالتــرارادهبرنوشــتننشــدهبودمــنهرگزمیتوانســتمچیزیبنو
یســمآیامــنمیتوانمچیزی ارادهشــدهبودکهمنچیزیبنو عللباال گــردر ا
ننوشــتنمــنهیچکدام علــلطولینوشــتنو یســم؟هرگــز.حــالکــهدر  ننو
همــهیافعــالرابــهخــدا بــهارادهخــودمنیســت،آیــاقائــلبــهجبــرنشــدهو

ندادهایم؟ نسبت

دادنخداوندبهانســانهیــچگاهبهمعنایایننیســتکهتمام اختیــار

کارهــایانســانبــهخــدابرگــردد،بلکــههمــهیکارهــایانســانبــهخــوداو

بدیــنمعناســتکهانســانخودشفاعــلافعالش اصــلاختیــار برگشــتهو

هــرگاهخدا خــدامیگیردو تــوانانجــامکارهــارااز گرچــهقــدرتو ا باشــدو

منعکند،اماآنکسیکهتصمیم او توانرااز بخواهدمیتوانداینقدرتو

منشــاءایــنتصمیــم بــرانجــامیــاتــرککاریمیگیــردخــودانســاناســتو

هیــچقالــبدیگــری نــهدر قالــبعلــلطولــیو نــهدر  خــودانســانبــودهو

بدیــنطریقخود یاهیــچفاعلدیگریختمنمیشــودو بــهخــدایتعالــیو

اینحقیقتروشــنیاســت یــشاســتو  انســانمســئولتمــامکارهــایخو

کــههمگــیمابهصورتیروشــنآنرامییابیم.

انســاننیســت، اختیــار  علــلطولــینــهتنهــاهیــچتبییــنروشــنیاز
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حقیقــتخودشخارج علــلطولیآنرااز دادنارادهانســاندر بلکــهقــرار
تبدیلبهیکمجرایبیارادهبرایتحققارادهیعلتنخســت ســاختهو

گرفتهاســت. سرسلســلهیعللطولیقرار میکنــدکهدر
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