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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

او را داشته باشد و  كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

صود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مق

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 مقدمه مـؤلـف
 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

ى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرع

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

و معارف قرآن  انگیز آیاتجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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 پیش گفتار
 

کسانی که با المیزان الفت دارند، می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در 

متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد، به طور جداگانه 

نیز در پایان تفسیر برخی از آیات، گفتارهای فلسفی، علمی، اخالقی، اجتماعی، قرآنی و... 

 منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند. بیان فرموده که خود 

 جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد 3عنوان در  15این گفتارها تحت 

و به منظور ارتباط گفتارها با آیات  معارف قرآن در المیزان،( 19و  18و  17)جلدهای 

تفسیری بر مقدمه » مورد نظر، در برخی از آنها، مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان 

اضافه گردید. گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده « موضوع، 

 آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.

در هر موضوع، آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب، بحث قابل توجهی 

، در این مجموعه گنجانده شد. در به عمل آمده، ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده

 انتخاب ها نیز، اصل اختصار رعایت گردید. 
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 اولفصل 

 

 

 توحید از نظر قرآن

 و رسول هللا)ص(  و علی )ع( 
 

 

  گفتارى در معناى:  توحید از نظر قرآن
 

َ ُهَو اْلَمِسیُح اْبُن َمْریََم »  َو قَاَل اْلَمِسیُح یَبَنى إِسرِءیَل  لَقَْد كفََر الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

ُ َعلَْیِه اْلَجنَّةَ َو َمأَْواهُ النَّ  َم َّللاَّ ِ فَقَْد َحرَّ َ َربى َو َربَّكْم  إِنَّهُ َمن یُشِرك ِباَّللَّ اُر  َو اْعبُُدوا َّللاَّ

 «َما ِللظِلِمیَن ِمْن أَنصاٍر!

 « َ ا لَّقَْد كفََر الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ ثَاِلث ثَلَثٍَة  َو َما ِمْن إِلٍَه إاِل إِلَهٌ َوِحٌد  َو ِإن لَّْم یَنتَُهوا َعمَّ

 ...!«یَقُولُوَن لَیََمسنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ 

هر آینه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند همان مسیح فرزند مریم است » 

رائیل خدا را بپرستید كه پروردگار من و پروردگار و مسیح خود گفت: اى بنى اس

ورزد محققا شما است! بدرستى حقیقت این است كه كسى كه شرك به خدا مى

خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جایش در آتش خواهد بود و هیچ یاورى از 

 « یاوران براى ستمكاران نیست!

گانه است و ند سومى اقانیم سههر آینه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداو» 

هایشان بر حال آنكه هیچ معبودى جز خداى واحد نیست! و اگر دست از این گفته

ها پافشارى افتد كه بر این گفتهندارند بطور حتم عذابى دردناك بجان كسانى مى

 « نموده و همچنان آنرا ادامه مي دهند!

ال آنكه خداوند غفور و رحیم كنند؟ و حآیا بسوى خدا بازگشت و استغفار نمى» 

  «است!

مسیح فرزند مریم، رسولى بیش نیست، قبل از او هم رسوالنى بودند و مادرش » 

خوردند) و اى بود مانند سایر زنان صدیقه این مادر و فرزند غذا مىمریم صدیقه

مانند سایر جانداران محتاج به غذا بودند،( نگاه كن ببین چطور براى آنها آیات را 

!« تابند نمائیم آنگاه ببین چگونه از شنیدن آن آیات روشن روى بر مىیان مىب

 مائده( /75تا72)
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هیچ دانشمند متفكر و اهل بحثى كه كارش غور و تعمق در مسائل كلى علمى است 

تر و تصور و درك آن از همه در این تردید ندارد كه مساله توحید از همه مسائل علمى دقیق

تر است ، چون این مساله در افقى قرار دارد كه از افق دشوارتر و گره آن از همه پیچیده

از افق افكار نوع مردم بلندتر است و از سنخ مسائل و قضایاى  سایر مسائل علمى و نیز

متداولى نیست كه نفوس بتواند با آن انس گرفته و دلها به آن راه یابد ، و معلوم است كه 

اى در دلها بپا خواهد كرد و عقول و افكار براى درك آن سر از اى چه معركهچنین مساله

تالف در نیروى جسمانى بواسطه اختالف چه چیزهائى در خواهند آورد ، چون اخ

هاى كند و در نتیجه فهم و تعقل در مزاجساختمانهاى بدنى اعصاب فكرى را هم مختلف مى

 شود . مختلف از نظر كندى و تیزى و خوبى و بدى و استقامت و كجى مختلف مى

ى اینها همه مسلم است و كسى را در آن تردید نیست ، قرآن كریم هم در آیات چند

 فرماید:به آن اشاره كرده ، از آن جمله مى

زمر( و /9« )هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذكر اولوا االلباب!» 

 فرماید:نیز مى

فاعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم یرد اال الحیوة الدنیا!  ذلك مبلغهم من » 

 فرماید: نجم( و نیز مى/30و29« )العلم...!

 نسا(/78« )هؤالء القوم ال یكادون یفقهون حدیثا!فما ل» 

 فرماید:همین سوره كه از آیات مورد بحث است مى 75و نیز در ذیل آیه 

 مائده(/75)  «انظر كیف نبین لهم االیات ثم انظر انى یؤفكون!» 

 

ها و تفكرات در طرز تلقى و تفسیر یكتائى خدا از همه جا و این اختالف درك

شود ، چه در آنجاست كه اختالف و نوسان وسیع و عجیبى كه افراد بشر تر دیده مىروشن

خورد در درك و تعقل و كیفیت تفسیر و بیان مساله وجود خداى تعالى دارند بخوبى بچشم مى

اند و این مساله هم وجود خدا متفقند ، چون داراى فطرت انسانى شان در اصل، با اینكه همه

بینیم كه وجود این گیرد، لذا مىاز الهامات مرموز و اشارات دقیق فطرت سرچشمه مى

اى از افراد انسان را فطرت از یك طرف و برنخوردن به دین صحیح از طرف دیگر عده

هائى از چوب و سنگ و حتى از خود بتبر آن داشته كه براى اسكات و قانع ساختن فطرت 

كشك و یا گلى كه با بول گوسفند درست كرده ، آنها را شریك خدا بدانند و بپرستند ، 

خواهند پرستند و از آنها حاجت بخواهند همانطورى كه از خدا مىهمانطورى كه خدا را مى

، حتى به این هم اكتفا  افتندو در برابر آنها به خاك بیفتند همانطورى كه در برابر خدا مى

ها را با خدا در انداخته و سرانجام نكرده كار را به جائى برسانند كه در همان عالم خیال بت

ها را بر خدا غلبه داده و در نتیجه براى همیشه روى به بتخانه نهاده و خدا را فراموش بت

معزول و از كار  ها را بر خود و حوایج خود امارت و سرورى داده و خدا راكنند و بت

اند در باره هستى خداوند اى كه این عده توانستهخدائى منفصل كنند ، در حقیقت منتها درجه

فكر كنند این است كه براى او وجودى قائل شوند نظیر وجودى كه براى آلهه خود قائلند ، 
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بینیم كه خدا ىاند و لذا ماى كه خود بدست خود یا بدست امثال خود آنرا ساخته و پرداختهآلهه

شود اى كه در واحد است و از آن اعداد تركیب مىها به وحدت عددیهرا مانند یك یك بت

 اند . توصیف كرده

 فرماید:قرآن هم در آیه زیر همین توصیف غلط آنها را حكایت كرده و مى

و عجبوا ان جائهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذاب! اجعل االلهة الها » 

 ص(/5و4«)ء عجاب!احدا ان هذا لشىو

 

شود كه دعوت قرآن را به توحید ، دعوت به چه از این طرز گفتارشان معلوم مى

اند اگر اند ، همان وحدتى كه در مقابل كثرت است و گمان كردهوحدت عددى تلقى كرده

 فرماید:قرآن مى

 ید:فرمابقره( و یا مى/163« )و الهكم اله واحد ال اله اال هو!» 

 غافر(/65« )هو الحى ال اله اال هو فادعوه مخلصین له الدین!» 

و یا آیات دیگرى كه دعوتشان به این است كه خدایان برون از حدتان را دور 

 انداخته روى به درگاه خداى یگانه آرید:

 عنکبوت(/46« )معبود ما و معبود شما یكي است! -و الهنا و الهكم واحد » 

 

كند و لیه خود وحدت عددیه را از پروردگار)جل ذكره( نفى مىقرآن در تعالیم عا

جهتش این است كه الزمه وحدت عددیه محدودیت و مقدوریت است و واحدى كه وحدتش 

عددى است جز به اینكه محدود به حدود مكانى و زمانى و هزاران حدود دیگر باشد و جز 

ود و قرآن خداى تعالى را منزه از شبه اینكه مقدور و محاط ما واقع شود تشخیص داده نمى

داند كه محاط و مقدور چیزى واقع شود و كسى بر او احاطه و تسلط بیابد. مثالى كه این مى

بتواند قدرى مطلب را به ذهن خواننده نزدیك كند این است كه : اگر شما از آب حوض منزل 

را كه تاكنون خود كه آب واحدى است دویست ظرف را پر كرده و به این وسیله آبى 

تمامیش یك واحد بود بصورت دویست واحدش در آورید ، در این صورت خواهید دید كه 

 آب هر یك از ظرفها به تنهائى واحد و جدا از آبهاى دیگر است . 

و اگر كسى از شما سؤال كند این ظرف معین وحدتش را از كجا آورد ؟ و چطور 

واحد پیدا شد ؟ ! در جواب خواهید گفت :  شد كه از آبى كه همه آن یك واحد بود دویست

بینید آب سایر جهت این كثرت این است كه هر یك از ظرفها را كه انگشت بگذارید مى

ظرفها در آن نیست ، و همین نبودن آبهاى صد و نود و نه ظرف دیگر در این ظرف حد این 

انها را فاقد ظرفست و همچنین یك انسان از این جهت یكى است كه خصوصیات سایر انس

ها عبارتست از حدى كه اگر نبود ممكن نبود انسان را كه هم است ، همچنین نداشتن و نبودن

 صادق بر این فرد و هم بر سایر افراد است متصف به وحدت و كثرت نمود . 

پس از این مثال بخوبى روشن شد كه تنها و تنها محدودیت یك وجود به هزاران 

است كه واحد عددى واحد شود و اگر به جهتى آن وحدت از هزار امر عدمى باعث شده 
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میان رفته و صفت و كیفیت اجتماع عارض شود از تركیب همان واحد كثرت عددى بوجود 

  . آید

و چون خداى متعال بنا بر تعلیم عالى قرآن منزه از مقهوریت است بلكه قاهرى 

و نه كثرت عددى در حق او شود از این جهت نه وحدت عددى است كه هیچگاه مقهور نمى

 فرماید:و لذا در قرآن  مىتصور ندارد 

 فرماید:رعد( و نیز مى/16« )هو الواحد القهار!» 

ء ارباب متفرقون خیرا ام هللا الواحد القهار ما تعبدون من دونه اال اسماء » 

 فرماید:یوسف( و مى/40و39« )سمیتموها انتم و آباؤكم!

 فرماید:ص( و مى/65« )لواحد القهار!و ما من اله اال هللا ا» 

لو اراد هللا ان یتخذ ولدا الصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانه هو هللا الواحد » 

  زمر(/4« )القهار!

بینید تنها وحدت فردى را از بارى تعالى نفى و سیاق این آیات همانطورى كه مى

داند ، چه وحدت فردى كه در كند ، بلكه ساحت مقدس او را منزه از همه انحا وحدت مىنمى

قبال كثرت فردى است) مانند وحدت یك فرد از انسان كه اگر فرد دیگرى به آن اضافه شود 

آید،( و چه وحدت نوعى و جنسى یا هر وحدت كلى دیگرى كه مىنفر دوم انسان به دست 

در قبال كثرتى است از جنس خود) مانند وحدتى كه نوع انسان كه یكى از هزاران هزار 

نوع حیوانى است، مانند گاو و گوسفند و اسب و امثال آن، در قبال كثرت انواع،( چون 

حدى كه فرد را از سایر افراد نوع ،  تمامى این انحاء وحدت در مقهوریت و جبر به داشتن

یا نوع را از سایر انواع جنس جدا و متمایز كند مشتركند و چون بنا بر تعلیمات قرآن هیچ 

تواند مقهور و چیز خداى تعالى را به هیچ وجه نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال نمى

 . مغلوب و محدود در حدى كند از این جهت وحدت او عددى نیست 

آرى ، از نظر قرآن او قاهرى است فوق هر چیز ، و در هیچ شانى از شؤون خود 

شود ، وجودى است كه هیچ امرى از امور عدمى) كه عبارت اخرى حد است،( محدود نمى

در او راه ندارد و حقى است كه مشوب به هیچ باطلى) كه یكى از آنها محدودیت است،( 

د ، دانائى است كه جهل در ساحتش راه ندارد ، قادرى ایست كه مرگ ندارگردد، زندهنمى

شود ، مالكى است كه كسى از او چیزى را مالك نیست است كه هیچ عجزى بر او چیره نمى

 ، عزیزى است كه ذلت برایش نیست و ملكى است كه كسى را بر او تسلطى نیست . 

ردگار از هر یكى از تعلیمات عالیه قرآن همین است كه براى پروو كوتاه سخن 

این حقیقتى  داند،كمال خالص آن را قائل است، ساحت مقدسش را از هر نقصى مبرا مى

است كه شاید هر كسى نتواند به درك آن نائل شود و لذا براى اینكه شما خواننده عزیز بیشتر 

به این حقیقت قرآنى آشنا شوید ناگزیرم توصیه كنم كه در ذهن خود دو چیز را فرض كنى 

كى از آن دو متناهى و محدود و دیگرى از همه جهات و به تمام معنا نامتناهى و كه ی

پایان باشد ، بعد از فرض آن دو اگر به دقت تامل كنى خواهى دید كه نامتناهى به سراسر بى

وجود متناهى محیط است ، بطورى كه به هیچ نحو از انحائى كه بتوان فرض كرد متناهى 
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ا از حد كمالش دفع كند ، بلكه خواهى دید كه غیر متناهى بر متناهى تواند غیر متناهى رنمى

اى دارد كه هیچ چیز از كماالت او را فاقد نیست و نیز خواهى دید كه غیر سیطره و غلبه

متناهى قائم به نفس خود و شهید و محیط بر نفس خویش است ، آنگاه با در نظر گرفتن این 

 شود:ر و بهتر مفهوم مىمثال قدرى معناى دو آیه زیر بیشت

ء شهید! اال انهم فى مریة من لقاء ربهم اال انه ا و لم یكف بربك انه على كل شى» 

 حم سجده(/54و53«)ء محیط!بكل شى

 

توان گفت تنها این دو آیه نیستند ، بلكه عموم آیاتى كه اوصاف خدا را بیان و مى

كنند ، مانند آیات لت بر این معنا مىكنند و صراحت در حصر و یا ظهور در آن دارند دالمى

 زیر:

 طه(/8« )هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى! »

 نور(/25« )و یعلمون ان هللا هو الحق المبین!» 

 غافر(/65!« )هو الحى ال اله اال هو » 

 روم(/54«)و هو العلیم القدیر!» 

 بقره(/165!«)ان القوة هلل جمیعا » 

 تغابن(/1«)الحمد!له الملك و له » 

 یونس(/65« )ان العزة هلل جمیعا!» 

 بقره(/147« )الحق من ربك!» 

 فاطر(/15« )و انتم الفقراء الى هللا و هللا هو الغنى!» 
   

بینید به بانگ بلند خداى تعالى و آیات دیگرى غیر اینها كه همه همین طورى كه مى

حضرتش را مالك تمامى كماالت را در هر كمالى كه بتوان فرض كرد اصیل دانسته و 

دارد كه براى غیر خدا به اندازه خردلى از كماالت وجود ندارد ، داند و چنین اعالم مىمى

مگر اینكه خدایش ارزانى بدارد كه باز ملك خداست و در نزد او عاریت است ، چون عطیه 

ملیك كنیم از ملك و تملیك خدا با تملیكات ما آفریدگان فرق دارد ، ما اگر چیزى به كسى ت

خود بیرون كرده و دیگر مالك آن نیستیم و لیكن خداى سبحان این چنین نیست زیرا كه 

 آفریدگان خدا ، خود و آنچه در دست دارند همه ملك خدایند . 

بنا بر این هر موجودى را فرض كنیم كه در آن كمالى باشد و بخواهیم فرضا او را 

ت خود او و كمالش بسوى خداوند است ، با این تفاوت كه ثانى خدا و انباز او بدانیم برگش

همان كمال ، مادامى است كه در موجود فرضى ما وجود دارد و مشوب و آمیخته با هزاران 

نواقص است و لیكن همین كمال خالصش نزد خدا است ، آرى خداى تعالى حقى است كه هر 

ى ندارد ، كما اینكه در قرآن چیزى را مالك است و غیر خدا باطلى است كه از خود چیز

 فرماید:مى

 «ال یملكون النفسهم ضرا و ال نفعا و ال یملكون موتا و ال حیوة و ال نشورا!» 

 فرقان(/3)
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كند ، زیرا اگر و همین معنا است كه وحدت عددى را از خداى تعالى نفى مى

بر كنار اطه به سایر موجودات وحدتش وحدت عددى بود وجودش محدود و ذاتش از اح

، و آنگاه صحیح بود كه عقل ثانى و انبازى برایش فرض كند ، حاال چه در خارج باشد بود

و چه نباشد و نیز از ناحیه ذاتش مانعى نبود از اینكه عقل او را متصف به كثرت كند و اگر 

داشت از ناحیه خارج و مرحله وقوع بود ، مانند همه چیزهائى كه ممكن است مانعى مى

لیكن فعال نیست، حال آنكه خداى تعالى اینطور نیست و فرض ثانى و انباز براى خدا باشد ، 

فرضى است غیر ممكن ، نه اینكه ممكن باشد و لیكن فعال وقوع نداشته باشد ، بنا بر آنچه 

گفته شد ، خداى تعالى به این معنا واحد است كه از جهت وجود طورى است كه محدود به 

برون از آن حد فرد دومى برایش تصور كرد و همین معنا و مقصود  شود تا بتوانحدى نمى

 از آیات سوره توحید است:

  «قل هو هللا احد! هللا الصمد! لم یلد و لم یولد! و لم یكن له كفوا احد!» 

طورى استعمال شده كه امكان « قل هو هللا احد!» در « احد» توضیح اینكه كلمه   

احدى به سر وقت من » شود:كند ، زیرا وقتى گفته مىفرض بر عددى را در قبال آن دفع مى

كند ، همچنین اگر این كلمه در آمدن یك نفر و دو نفر و همه ارقام باالتر را نفى مى« نیامد!

و اگر احدى از مشركین به  -و ان احد من المشركین استجارك » ود مانند:جمله مثبت بكار ر

شود و در اینجا نیز یك نفر و دو نفر و همه ارقام باالتر از دو را شامل مى« تو پناه آورد...!

 هیچ رقمى از ارقام از شمول آن بیرون نیست . « هر كس»مانند كلمه 

بات بكار رفته نه در نفى و چون منسوب چون احد در اث« قل هو هللا احد!» در آیه:

رساند كه هویت پروردگار متعال طورى به چیزى و یا كسى هم نشده ، از این جهت مى

كند ، چه است كه فرض وجود كسى را كه هویتش از جهتى شبیه هویت او باشد رفع مى

در خارج وجود اینكه یكى باشد و چه بیشتر ، پس كسى كه ثانى خدا و انباز او باشد نه تنها 

 ندارد ، بلكه فرض آنهم بر حسب فرض صحیح محال است . 

صمد » توصیف كرد و « صمدیت»را به « احد»و لذا در سوره توحید نخست 

« زاید،نمى» و در ثانى به اینكه « عبارتست از چیزى كه جوف و فضاى خالى در آن نباشد،

كه « احدى همپایه او نیست!» اینكه  و در رابع به« شود،زائیده نمى»و در ثالث به اینكه 

همه این اوصاف از چیزهایى هستند كه هر كدام نوعى محدودیت و بركنارى را همراه 

تواند آفریدگار را آنطور كه هست اى نمىدارند و از همین جهت است كه هیچ آفریده

 فرماید:توصیف كند، كما اینكه در قرآن به این معنا اشاره كرده و مى

 صافات(/160و159« )هللا عما یصفون اال عباد هللا المخلصین! سبحان» 

 طه(/110!«)و ال یحیطون به علما » فرماید:و نیز مى

اى كه ما خدا را به آن صفات توصیف سّر این مطلب این است كه صفات كمالیه

كنیم اوصاف مقید محدودى هستند و خداى تعالى منزه است از قید و حد ، خداى تعالى مى

 وسلّم در ثنایش آن جمله معروف را گفته است:وآلهعلیههللاى است كه رسول هللا صلىكس

من ثناى تو نتوانم شمرد، تو  -ال احصى ثناء علیك انت كما اثنیت على نفسك » 
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 « همانطورى هستى كه از ناحیه خودت ستایش شدى!

ر چه آنها هم شود ، گو همین معناى از وحدت است كه با آن تثلیث نصارا دفع مى

قائل به توحید هستند ، لیكن توحیدى را معتقدند كه در آن وحدت ، وحدت عددى است  و 

منافات ندارد كه از جهت دیگر كثیر باشد ، نظیر یك فرد از انسان كه از جهت اینكه فردى 

است از كلى انسان واحد و از جهت اینكه علم و حیات و انسانیت و چیزهاى دیگر است 

ت ، تعلیمات قرآنى منكر چنین وحدتى است نسبت به خداوند ، قرآن وحدتى را ثابت كثیر اس

كند كه به هیچ معنا فرض كثرت در آن ممكن نیست ، نه در ناحیه ذات و نه در ناحیه مى

صفات ، بنا بر این ، آنچه در این باب از ذات و صفات فرض شود قرآن همه را عین هم 

 داند . هم و همه آنها را عین ذات مى داند ، یعنى صفات را عینمى

بینیم آیاتى كه خداى تعالى را به وحدانیت ستوده دنبالش صفت قهاریت را لذا مى

ذكر كرده است ، تا بفهماند وحدتش عددى نیست ، یعنى وحدتى است كه در آن بهیچ وجه 

، خارجیت و  مجال براى فرض ثانى و مانند نیست ، تا چه رسد به اینكه ثانى او در عالم

واقعیت داشته باشد ، كما اینكه در قرآن به موهوم بودن مفروضات بشرى و قهاریت خدا بر 

 فرماید:آن مفروضات اشاره كرده و مى

ء ارباب متفرقون خیر ام هللا الواحد القهار ما تعبدون من دونه اال اسماء سمیتموها » 

 یوسف(/39«)انتم و آباؤكم!

ه كه قاهر است بر هر شریكى كه برایش فرض كنند ، خداى را به وحدتى ستود 

كند كه در عالم براى معبودهاى غیر خدا جز اسم چیزى باقى خالصه ، وحدتى اثبات مى

 فرماید:سازد.  و نیز مىگذارد و همه را موهوم مىنمى

ء و هو ام جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیهم قل هللا خالق كل شى» 

 رعد( و نیز فرموده:/16!« )احد القهار الو

 غافر(/16!« )لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار » 

شود، چون وسعت ملك او آنقدر است كه هیچ مالك دیگرى در برابرش فرض نمى

 جز اینكه آن مفروض و آنچه در دست او است همه ملك خداى سبحان است. و نیز فرموده:

 ص( و نیز فرموده:/65!«)احد القهار و ما من اله اال هللا الو» 

لو اراد هللا ان یتخذ ولدا الصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانه هو هللا الواحد القهار 

 زمر(/4!«)

بینید در این آیات و آیات دیگرى كه اسم از قهاریت خدا به میان همانطورى كه مى 

  آمده است كلمه قهار بعد از ذكر واحد بكار رفته است!

  126ص :    6المیزان ج : 
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 «ص»حدیثی در توحید از رسول هللا

 

صدوق علیه الرحمه در كتاب معانى االخبار به سند خود از عمرو بن على از على  

 كند كه فرمود:نقل مى السالمعلیه

 وسلّم فرموده:وآلهعلیههللارسول هللا صلى

ظاهرش در باطن او و باطنش در معناى توحید او این است كه معتقد باشیم كه  

ظاهر او است ، ظاهرش موصوفى است نادیدنى و باطنش موجودى است آشكار و غیر 

اى از او خالى باشد ، حاضر شود ، هیچ جا نیست كه لحظهخفى ، او در همه جا یافت مى

  است اما محدود نیست ، غایب است اما مفقود نیست .

 

در این مقام است كه وحدت غیر  وسلّموآلهعلیههللاكالم رسول هللا صلى  :مؤلف

عددى خداى تعالى را كه فرع نامحدودى اوست بیان نماید ، چه نامحدودى است كه باعث 

شود ظاهر توحید و توصیفش از باطن آن و باطنش از ظاهر آن جدا نباشد ، زیرا ظاهر مى

ا و متفاوتند و وقتى حد در بین نبود این جدایى و تفاوت و باطن از جهت داشتن حد از هم جد

از بین رفته و مختلط و متحد خواهند شد ،  همچنین وقتى ظاهر موصوف درك كردنى و 

باطن آن راه نیافتنى و پوشیده است كه این ظاهر و باطن داراى حدى مخصوص به خود 

ین جهت كه محدود است باشند و هیچیك از حد خود تجاوز نكنند، همچنین حاضر از ا

وجودش جمع و جور و حاضر براى شخصى است كه نزد او است  و غایب از این جهت 

كه محدود است ، مفقود است براى شخصى  و گرنه اگر پاى حد از میان برداشته شود نه 

سازد و نه غیبت ، غایب را از حضور ، حاضر را به تمام وجودش براى كسى مجتمع مى

 دارد . پوشیده مى نظر او مفقود و

  153ص :    6المیزان ج : 

 

 توحید از منظر علی علیه السالم
 

صدوق علیه الرحمه در كتاب توحید و كتاب خصال به سند خود از مقدام بن شریح 

كند كه گفت: در جنگ جمل عربى از میان لشكریان ابن هانى از پدرش شریح نقل مى

ا اعتقاد شما این است كه خدا یكى است؟ این را كه برخاسته عرض كرد: یا امیر المؤمنین آی

بینى امام در این ایام با چه گرفتاریها مواجه گفت مردم گردن كشیدند ، كه اى فالن مگر نمى

است؟! در مثل چنین ایامى كه امام گرفتار جنگ است چه جاى اینگونه سؤاالت است؟! 

خداى خود معرفتى حاصل كند ، حضرت فرمود: بگذارید جواب خود را بگیرد و نسبت به 

) یعنى همه رنجهاى ما براى این  خواهیمخواهد كه ما آنرا از دشمن خود مىاو همان را مى
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 است كه دشمنان ما به خدا آشنا شوند!( آنگاه روى به اعرابى كرد و فرمود : 

اى اعرابى ! گفتن اینكه خدا واحد است بر چهار وجه است كه دو وجه آن غلط و دو 

وجه دیگرش صحیح است ، اما آن دو وجهى كه جایز نیست بر خدا اطالق شود یكى این 

است كه كسى بگوید خدا واحد است ، مقصودش از واحد واحد عددى باشد ، این صحیح 

بینید كه قرآن شود ،  لذا مىنیست زیرا چیزى كه دوم برایش نیست داخل در اعداد نمى

نده ، دیگر اینكه كسى بگوید : خدا یكى است و مرادش همان گویندگان ثالث ثلثة را كافر خوا

گوید فالنى یكى از مردم است. این نیز باطل است، چون خدا را به اى مىباشد كه گوینده

  . خلق تشبیه كردن است و پروردگار ما بزرگتر از آنست كه برایش شبیهى باشد

است كه كسى بگوید : خدا اما آن دو نحوه وحدتى كه براى خدا ثابت است یكى این 

واحد است و در اشیاى عالم مانندى برایش نیست و این صحیح است چون پروردگار 

همینطور است ، دیگر اینكه گفته شود خداى عز و جل احدى المعنا است ، یعنى نه در 

خارج و نه در عقل و نه در وهم قابل هیچگونه انقسامى نیست ، این هم صحیح است چون 

 ما همینطور است . پروردگار 

 134ص :    6المیزان ج : 

 

 

 توحید در خطبه ای از نهج البالغه

  
 

 فرماید:هایش مىدر نهج البالغه است كه امام در یكى از خطبه
 

اولین قدم به سوى دین كسب معرفت است، كمال معرفت به تصدیق پروردگار و  -

توحید او است ، كمال توحیدش به اخالص ایمان به او است ، كمال تصدیق و ایمان به خدا ، 

یعنى به اینست كه سر جز به آستان او فرود نیاورى  و عبادت را جز براى او انجام ندهى و 

دهد كه كمال اخالصش زبان بستن از توصیف او است ، چون هر صفتى خود شهادت مى

، بنا بر  دهد كه غیر صفت استغیر موصوفست ، كما اینكه هر موصوفى خود گواهى مى

این كسى كه خداى را در وصف بگنجاند او را قرین دانسته و كسى كه خداى را قرین بداند 

به دوئیت او حكم كرده و هر كه به دوئیت حكم كند او را تجزیه كرده و داراى ابعاض 

دانسته و كسى كه چنین كند نسبت به او جاهل شده است و كسى كه نسبت به خدا جاهل شد 

كند و كسى كه او را مورد اشاره خود قرار دهد او را تحدید كرده و اشاره هم مى البته به او

 كسى كه او را محدود كند او را معدود و قابل شمارش كرده است ...!

 

ترین بیانى است كه بهتر از آن در باره توحید بیانى دیده این خطبه بدیعمؤلف :  

ترین مراحل معرفت خدا به كامل ماحصل قسمت اول آن اینست كه برگشت نشده است.

فمن وصف هللا » بازدارى زبان است از توصیف او و محصل قسمت دوم آن یعنى جمله:
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كه متفرع بر قسمت اول است ، این است كه اثبات صفات براى خدا ...!« سبحانه فقد قرنه 

ى مستلزم اثبات وحدت عددى است براى او ، وحدت عددى مالزم است با محدودیت ، خدا

 تعالى اجل از آن است كه در حد بگنجد . 

شود كه كمال معرفت خداى تعالى پى بردن پس از این دو مقدمه این نتیجه گرفته مى

به این است كه وحدتش مانند وحدت سایر موجودات ، وحدت عددى نیست  و براى وحدت 

این خطبه همین نتیجه از ایراد  السالماو معناى دیگرى است ، مراد امام امیر المؤمنین علیه

  . است

اما اینكه فرمود : كمال معرفت به او توصیف نكردن است ، دلیلش همان جمالت 

اول الدین » فرماید:اى را از ایمان بیان كرده ، نخست مىقبلى است كه در هر جمله مرتبه

و این خود واضح است ، چون كسى كه خدا « اولین مرتبه دین شناخت خدا است! -معرفته 

احت دین نگذاشته ، پس اولین قدم بسوى دین شناسائى خدا شناسد هنوز قدم در سرا نمى

و كمال معرفت خدا تصدیق و ایمان  -و كمال معرفته التصدیق به » فرماید:است ، آنگاه مى

هائى است كه این نیز روشن است ، زیرا معرفت پروردگار از قبیل معرفت«  به او است!

دیكى عارف را به معروف نشان داده و از باید توأم با عمل باشد كه از طرفى ارتباط و نز

 هائى كه توأم با عمل نیست . طرف دیگر عظمت معروف را حكایت كند ، نه از قبیل معرفت

شود كه به گیر و مستقر مىها وقتى در نفس پاىاینگونه معرفتپر واضح است كه  

ازگار رفته رفته لوازم عملیش قیام شود و گرنه معرفت در اثر ارتكاب اعمال مخالف و ناس

  . مانداثر مىرود ، یا ال اقل بىضعیف شده و سرانجام بطور كلى از بین مى

السالم همین معنا را در یكى از كلماتش كه در نهج كما اینكه امام امیر المؤمنین علیه

فرماید: علم مقرون به عمل است ، كسى كه البالغه روایت شده است متعرض شده و مى

باید به لوازم عملى آن قیام نماید و گرنه رخت از دلش بر بسته) از بین ىعلمى آموخت م

  رود.(مى

شود كه عالم و عارف نسبت به معلوم هر چیز وقتى كامل مى پس علم و معرفت به

و معروف خود ایمان صادق داشته باشد ، نه اینكه آنرا شوخى و بازیچه بپندارد ، عالوه بر 

اهر و باطن خود بروز دهد ، جسم و جانش در برابر معروف این ، ایمان خود را از ظ

خاضع شود ، این همان ایمانى است كه اگر در دل بتابد آشكار و نهان آدمى را در پرتو خود 

  . كند ، پس صحیح است كه گفته شود : كمال معرفت خدا تصدیق به او استاصالح مى

كمال تصدیق و ایمان به خدا  و -و كمال التصدیق به توحیده » فرماید:آنگاه مى

  «توحید او است!

جهتش این است كه گر چه خضوع كه همان تصدیق و ایمان به خداست و با شرك و 

پرستان هم براى پروردگار خضوع شود ، كما اینكه مشركین و بتپرستى هم محقق مىبت

داشتند و هم براى خدایان خود ، اال اینكه این خضوع ناتمام و ناقص است. بدیهى است كه 

ى مراتب آن از غیر خدا به سوى خدا معطوف گردد ، شود كه تمامخضوع وقتى كامل مى

چون خضوع براى معبودهاى ساختگى ، خود به معناى اعراض و روگردانى از خداست ، 
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شود كه از عبادت شركاى سپس تصدیق به خدا و خضوع نسبت به مقام او وقتى كامل مى

 -صدیق به توحیده و كمال الت» ساختگى و دعوت آنان اعراض شود ، این است معناى جمله:

 « و كمال تصدیق او یگانه دانستن او است!

و كمال توحیدش ، اخالص نسبت به  -و كمال توحیده االخالص له » آنگاه فرمود:

  «او است!

باید دانست كه توحید داراى مراتبى است كه بعضى فوق بعضى دیگر قرار دارند و   

شود مگر آنكه معبود یكتا را آنچنان كه شایسته است یعنى آدمى به مرتبه كامل آن نایل نمى

اكتفا نكرده و در برابر هر كس و !« الها واحدا » بنحو انحصار بپرستد و تنها به گفتن:

فتد و دل خوش نباشد ، بلكه براستى و از روى حقیقت هر چیزى را ناكسى به خاك ذلت نی

اى از كمال و وجود دارد همه را به خدا نسبت دهد ، خلقت عالم ، روزى كه بهره

خواران و زنده كردن و میراندن آنان و خالصه دادن و ندادن و همه چیز را از او روزى

انحصار دهد و جز براى او براى  بداند و در نتیجه خضوع و تذلل را به خداى تعالى

 هیچكس و به هیچ وجه اظهار ذلت نكند . 

بلكه امیدوار جز به رحمت او و بیمناك جز از غضب او نباشد ، طمع جز به آنچه 

در نزد اوست نبندد ، سر جز بر آستان او نساید و به عبارت دیگر هم در ناحیه علم و هم در 

و كمال » كند ، از این جهت است كه امام فرمود:ناحیه عمل ، خود را خالص براى خدا 

وقتى معرفت آدمى نسبت به خداوند به این پایه رسید و خداى تعالى !« توحیده االخالص له 

آدمى را به چنین شرافتى مفتخر ساخت و او را تا درجه اولیاء و مقربین درگاه خود باال برد 

فهمد كه ت حقیقى خدا پى برده و مىآنوقت است كه با كمال بصیرت به عجز خود از معرف

تواند خداى را آنطورى كه الیق كبریا و عظمت اوست توصیف كند! و نیز بخوبى درك نمى

كند كه هر معنائى كه بخواهد خدا را به آن توصیف كند بطور كلى معنائى است كه آنرا مى

ا توصیف كرده از مشهودات ممكن خود كه همه مصنوع خدایند گرفته و با همانها خداى ر

 است . 

با اینكه این معانى عموما صورتهایى هستند ذهنى و محدود و مقید ، صورى هستند 

كنند ، مثال علم و قدرت و حیات و رزق و عزت كه با هم ائتالف ندارند و یكدیگر را دفع مى

و غنا و امثال اینها مفاهیمى هستند كه هر كدام غیر دیگرى است و واضح است كه علم ، 

غیر قدرت است و قدرت ، غیر علم است ، هر مفهومى خودش ، خودش است ، ما وقتى 

مفهوم علم را مثال بنظر آوریم ، در آن لحظه از معنى قدرت منصرفیم و در معناى علم ، 

 بینیم . قدرت را نمى

كنیم همچنین وقتى معناى علم را از نظر اینكه وصفى است از اوصاف ، تصور مى

  . متصف است به آن غفلت داریم ، از ذاتى كه

فهمیم كه این مفاهیم و این معلومات و ادراكات قاصر از اینند كه با از اینجا مى

آفریدگار منطبق شوند و او را آنچنان كه هست حكایت كنند ، لذا كسى كه به درجه اخالص 

د بیند كه در توصیف خداى خود به نقص و عجز خورسیده خود را محتاج و ملزم مى
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اعتراف كند ، آنهم چه نقصى ؟ ! نقصى عالج ناپذیر و عجزى غیر قابل جبران و نیز خود 

بیند راهى را كه تاكنون در این وادى پیموده به عقب بر گردد و از هر چه كه را ناچار مى

تاكنون به خدا نسبت داده استغفار كند و آن اوصاف را از او نفى نماید و در نتیجه خود را 

از  السالمدر چنان حیرتى ببیند كه خالصى از آن نیست ، این است مراد امام علیهسرگردان 

و كمال االخالص له نفى الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غیر الموصوف و » اینكه فرمود:

و كمال اخالصش زبان بستن از توصیف او است چون  -شهادة كل موصوف انه غیر الصفة 

كه غیر موصوف است ، كما اینكه هر موصوفى گواهى دهد هر صفتى خود شهادت مى

 « دهد كه غیر صفت است!مى

و اگر كسى دقت كند خواهد فهمید كه این تفسیرى كه ما از این فقره از خطبه كردیم 

در اوایل خطبه  السالمكند، چون امام علیهمعنائى است كه فقرات اول خطبه آنرا تایید مى

 فرماید:مى

بعد الهمم و ال یناله غوص الفطن الذى لیس لصفته حد محدود و ال  الذى ال یدركه» 

 «نعت موجود و ال وقت معدود و ال اجل ممدود...!

خداوندى است كه بلندى همت متفكرین هر چه هم سیمرغ فكرشان اوج بگیرد به » 

وران در دریاى فهم و حذاقت ، هر چه هم هاى غوطهرسد ، غوطهكنه ذاتش نمى

شود ، خداوندى است كه براى صفات جمال عمیق باشد به درك آن حقیقت نایل نمى

گنجایش آن مدتى معین و یا و كمالش غایتى معین و وصفى موجود نیست ،  براى 

 «زمانى  و لو هر چه هم ممتد و طوالنى باشد نیست . 

 

بیانى است ...!« فمن وصف هللا سبحانه فقد قرنه » السالم فرمود:اما اینكه امام علیه

مطلوب) براى خداوند سبحان حدى و عددى  كه از راه تجزیه و تحلیل اثبات وصف به نتیجه

چنانكه بیان اول از راه تجزیه و تحلیل معرفت به نتیجه منتهى شود ، نیست!( منتهى مى

شد ، به این بیان كه هر كس خدا را وصف كند او را قرین آن وصف دانسته ، چون سابقا مى

شناختیم كه وصف غیر موصوف است و بین آن دو تغایر هست و جمع كردن همین دو چیز 

ا را قرین چیزى كند به دو تائى او حكم متغایر همان قرین كردن آنها است ،  كسى كه خد

كرده ، یكى خودش و یكى وصفش ، كسى كه به دوئیت او حكم كند او را تجزیه به دو جزء 

اشاره  كرده ،  كسى كه خدا را تجزیه كند به او جهل ورزیده و با اشاره عقلیه به سویش

تلزم جدائى مشیر است كرده ، كسى كه به او اشاره كند او را تحدید كرده ، چون اشاره مس

آن دو  -كه خود بعدى است بین مشیر و مشار الیه و لو عقلى  -از مشار الیه ، تا اینكه اشاره 

و من حده » را به هم مرتبط سازد ، از سمت مشیر گرفته و در جهت مشار الیه ختم شود: 

دتش را یعنى وح« و كسى كه خدا را تحدید كند او را بشمار در آورده است! -فقد عده 

وحدت عددى دانسته ، براى اینكه الزمه انقسام و محدودیت و انعزال وجودى ، گنجیدن در 

  . عدد هست تعالى هللا عن ذلك

هاى خود فرمود : حمد السالم در یكى از خطبهو در نهج البالغه است كه امام علیه
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ه قبل از اینكه آخر خدائى را كه هیچیك از احوالش بر حال دیگرش سبقت ندارد ، تا در نتیج

شود اول باشد ، قبل از اینكه باطن شود ظاهر باشد ، خدائى كه غیر از حضرتش هر چیزى 

وحدتش مساوق)همزمان( با كمى است و جز او هر عزیزى عزتش توأم با ذلت است ، 

خدائى كه هر قویى جز او ضعیف ، هر مالكى جز او مملوك ، هر عالمى غیر او متعلم است 

ارى كه غیر او هر قادرى قدرتش توأم با عجز است ، هر شنوائى غیر او از ، پروردگ

بر  كند ، عالوههاى خیلى بلند هم او را كر مىشنیدن صوتهاى خیلى آهسته كر است ، صوت

شنود ، پروردگارى كه هر بینائى غیر او هاى معتدل را هم تنها در نزدیك مىاین صوت

و اجسام خیلى ریز ناتوان است ، هر ظاهرى غیر او  بینائیش از دیدن رنگهاى خیلى كم

  . باطن و هر باطنى به غیر او ظاهر است

: امام در این خطبه در صدد بیان این معنا است كه خداى تعالى در هر جهتى مؤلف

السالم نامحدود است ، بر عكس ، غیر او از هر جهت محدود ، چه این معانى كه امام علیه

رموده و همچنین امثال اینها ، معانیى هستند كه وقتى حد بر آنها عارض در این خطبه ذكر ف

شود آن نحوه اضافه و نسبتى كه قبل از فرض محدودیت با خارج از حد داشتند به نسبت مى

شود ، مثال ظهور وقتى محدود فرض شود معناى محدودیتش این است كه ضد منقلب مى

ظهور و نسبت به جهات دیگر و چیزهاى دیگر) اى چیزها نسبت به بعضى جهات و یا پاره

كه اگر محدود نبود نسبت به آنها هم ظهور بود،( خفا است ، همچنین اگر عزت محدود 

فرض شود نسبت به ماوراى حد ذلت است و قوت محدود و مقید ، نسبت به خارج از حد و 

 هور است . قید ، ضعف است ، ظهور در غیر دائره حد بطون، و بطون در ماوراى حد ظ

مالك محدود ، خود مملوك آنكسى است كه مالكیت او را محدود كرده و چنین 

سلطنت و اقتدارى نسبت به او داشته است ، همچنین عالم محدود علمش از خودش نیست ، 

بلكه دیگرى به او افاضه و تعلیم كرده ، چون اگر از خود او بود خودش علم را محدود 

 س است صفات دیگر . كرد ، و بر همین قیانمى

زند همه در اطراف نامحدودى خدا دور مى السالمو دلیل اینكه گفتیم كالم امام علیه

 فرماید:این فقره از خطبه آن حضرت است كه مى

 !«و كل سمیع غیره یصم عن لطیف االصوات ... » 

چه روشن است كه بناى این جمله و ما بعدش بر محدودیت مخلوقات و نامحدودى 

توان گفت تمامى ا است و چون خطبه از اول تا آخر به یك سیاق ایراد شده از این رو مىخد

 زند . خطبه بر محدودیت مخلوقات و نامحدودى خالق دور مى

 و اما جمله:

 «و كل مسمى بالوحدة غیره قلیل!» 

اش بود ، خود روشن است كه بناى آن بر كه غرض ما هم از نقل خطبه همین جمله

شود الزمه عددى مخلوقات است ، زیرا چیزى كه اسم واحد بر او اطالق مى محدودیت

بودن وحدتش كه نتیجه محدودیت او است این است كه مسمایش قابل قسمت و تكثر باشد ، 

معلوم است كه هر چه این تكثر و قابلیت انقسام بیشتر باشد وحدت واحد بالنسبه به كثرتى كه 
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گذارد ، چون هر واحد عددى نسبت به قلت و ضعف مىبر او حادث شده بیشتر رو به 

كثرتى كه در مقابل اوست قلیل است و آن واحد بى حد و نهایت است ، كه فرض هیچگونه 

شود ، هیچ چیز كثرتى در او راه ندارد ، چون هیچگونه تحدید و تمییزى بر او عارض نمى

آن كثیر و قوى و با جدائى از آن  از حقیقت او جدا و از معناى او دور نیست بلكه با انضمام

اى است كه هر ثانى برایش فرض شود باز خود قلیل و ضعیف شود ، بلكه معنایش نحوه

 اوست . 

 

 این است كه فرمود: السالمهاى امام علیهو در نهج البالغه یكى از خطبه

 ...!«الحمد هلل الدال على وجوده بخلقه » 

داللت كرد بر وجود خود  و بوسیله حادث بودن حمد خدائى را كه بوسیله خلقت » 

مخلوقاتش بر ازلیت و قدم خود  و بوسیله شباهت داشتن مخلوقاتش به یكدیگر بر 

توانند او را لمس كند  و در چهار بى شبیه بودن خود ، خدائى كه دست مشاعر نمى

و  توانند بین اودیوار تصورات او احساسات خود محدودش نماید  و حایلها نمى

ماسوایش حایل شوند ، براى اینكه صانع از مصنوع جداست و حساب آنكسى كه 

كند از حساب محدودش جداست ،  همچنین حساب رب از چیزى را تحدید مى

مربوب ، خداى احدى كه برگشت احدیتش به عدد نیست ، خالقى كه در خلقتش 

آور و تعجب حاجت به جنب و جوشى نداشته و كارش چون كارهاى ما خسته كننده

نیست ، شنوایى كه شنوائیش طورى نیست كه حاجت به ادوات یعنى به دستگاه 

اى نیست كه مانند بینائى ما به سامعه داشته باشد ، بینائى كه بینائیش نحوه

گرداندن حدقه و شعاع آن محتاج باشد ، خدائى كه نزد تمامى اشیا حاضر هست ، 

مه آنها جداست لیكن نه بطورى كه لیكن نه بطور تماس و مجاورت  و از ه

مسافتى فاصله باشد ، خدائى كه بر همه آشكار است لیكن نه بدیدن و از همه 

پنهان است ولى نه از جهت لطافت ، خدائى كه جدائیش از اشیا به قهر و قدرت بر 

آنها است  و جدائى اشیا از او به خضوع براى او  و رجوع بسوى اوست ، خدائى 

وصیفش كند در حقیقت تحدیدش كرده  و كسى كه تحدیدش كند در كه اگر كسى ت

حقیقت در شمارش در آورده و كسى كه در شمار درآوردش در حقیقت ازلیت او را 

 «باطل كرده است!

 

جمیع معانى و صفاتى كه السالم بر این است كه : بناى صدر كالم امام علیه مؤلف

د محدود ، كه جز به اینكه كسى آنها را تحدید شوند امورى هستندر ممكنات دیده و یافت مى

كرده و صانعى بوجودشان آورده و پروردگارى پرورش و تربیتشان داده، فرض ندارد، آن 

پس در ذات كس خداى سبحان است ، چون حد از ناحیه او و مخلوقى است از مخلوقات او 

   .یابداو راه نمى

پس ، ساحت كبریایش از هر گونه حدى مبراست و چون چنین است صفاتى هم كه 
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 شود غیر محدود است . براى او است و به آنها توصیف مى

گر چه الفاظ ما آدمیان و معانیش قاصر است از اینكه آن صفات را با حفظ نا 

ن نه به محدودیش افاده كند ، پس صحیح است گفته شود كه خداى تعالى واحد است لیك

وحدت عددى تا سر از محدودیت در نیآورد ، همینطور خلقت او و شنوائیش و دیدن و 

  . حضور و سایر صفاتش از سنخ صفات ما نیست

شود اینكه بینونت و جدائى او از خلقتش به انفصال نیست ، یعنى و بر این متفرع مى

ه اتصال و انفصال و حلول شود ، او بزرگتر از آنست كمسافتى بین او و خلقش فاصله نمى

و انعزال در ساحتش راه یابد ، بلكه به این معنا است كه او بر همه خلقش قاهر و قادر است  

 اند  و بازگشت همه آنها بسوى او است . و خلقش همه در برابرش خاضع

متفرع كرده است بر اثبات وحدت عددى ، مساله ابطال ازلیت  السالمو نیز امام علیه

  فرموده : هر كس خداى را توصیف كند، ازلیتش را باطل كرده است.را و 

و این تفریع سّرش این است كه خداى تعالى از جمیع جهات نامتناهى و نامحدود 

است ، نه تنها از یك جهت و دو جهت ، چیزى كه هست نا محدودیش از جهت اینكه كسى و 

دودیش از جهت اینكه چیزى پس از چیزى قبل از او فرض ندارد ، ازلیت او چنان كه نامح

دو طرف و مسبوق و ملحوق نبودنش،  او نخواهد بود ابدیت اوست  و لحاظ نامحدودیش از

  . دوام اوست

اند بگویند شود كه خواستهو اما اینكه از كلمات بعضى از اهل بحث استفاده مى  

متناهى كه در آن معناى ازلیت سبقت و تقدم او است بر مخلوقات خود در زمانهاى غیر 

زمانها خبرى از مخلوقات نبوده ، اشتباهى است رسوا و خطائى است بس بزرگ ، زمان كه 

 عبارتست از مقدار حركت متحركات كجا ؟ و شركتش در ازلیت خداى تعالى كجا ؟ ! 

 

 هایش فرموده:در یكى از خطبه السالمو باز در نهج البالغه امام امیر المؤمنین علیه

هلل خالق العباد و ساطح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب النجاد، لیس  الحمد» 

 «الولیته ابتداء و ال الزلیته انقضاء، هو االول لم یزل، و الباقى بال اجل...!

حمد خدائى را سزاست كه آفریننده بندگان و گستراننده گهواره زمین است ، » 

هاى بلند خته  و با آن زمینهاى پست روان ساخدائى كه آبهاى باران را در زمین

را به انواع گیاهان سر سبز و خرم گردانیده ، پروردگارى كه براى اول بودنش 

اش انجامى نیست ، اولى است كه زوال ندارد ، آخرى آغازى و براى همیشگى

ها در برابر عظمتش به خاك است كه براى بقایش اجلى كه سر آید نیست ، پیشانى

دانیتش اعتراف كرده است ، خدائى كه اشیا را در هنگام خلقت افتاده و لبها به وح

محدود آفرید ، تا به این وسیله مخلوقات را از خود متمایز و جدا سازد ، خدائى كه 

توانند او را در چهار دیوار تصورات به حدود و حركات خود محصور و اوهام نمى

توان ه آغازش نمىبه داشتن جوارح و اعضا ممثلش سازند ، خدائى كه در بار

شود گفت: متى؟) در چه زمانى بوده؟( و در باره تعیین نهایت و انجامش نمى
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توان پرسید گفت: حتى؟ )تا چه زمانى خواهد بود ؟( خدائى كه ظاهر است ولى نمى

توان سؤال كرد كه باطن و نهان در ظهورش از چیست ؟ باطن است لیكن نمى

ى شود ،  در پرده نیست تا چیزى بر او احاطه چیست ؟ خدائى كه جسم نیست تا فان

داشته باشد ، نزدیكیش به اشیا به چسبیدن و دوریش از آنها به جدائى نیست ، 

خدائى كه از بندگانش نگاههاى تند و زیر چشمى و تكرار كلمات و گام بلند كردن و 

ر نهادن در شبهاى تار برایش پنهان نیست، نه در شبهاى تار و دیجور  و نه د

افكند و در دنبال طلوع و غروب آن آفتاب شبهایى كه ماه منیر بر آن سایه مى

كند و در نتیجه آمد و رفت آن دو ،  روزگار به گردش درخشان طلوع و غروب مى

آید ، روزگارى كه عبارتست از شبى آینده و روزى گذشته . و كوتاه سخن ، در مى

ه علم او یكسانند  و چیزى بر او خدایى كه روز و شب و آشكار و نهان نسبت ب

پوشیده نیست ، خدایى كه پیش از هر نهایت و مدتى و قبل از هر شمارش و 

دهند  و گیران به او مىهایى كه اندازهتعدادى بوده است ، منزه است از این نسبت

ها و اطراف و جوانب و احتیاج به سازند  و اندازهاو را در صفات خود شریك مى

شوند ، بنا بر این ، حد و گیرى در مكان را براى او نیز قائل مىىمسكن و جا

نهایت ، لباسى است كه بر اندام مخلوقات بریده شده  و به ما سوى هللا نسبت داده 

ها و عناصر شود نه به پروردگار ، خدایى كه موجودات را از مفردات و ریشهمى

اش را ده خودش را و عناصر اولیهاولیه ازلیه و ابدیه نیافرید ، بلكه هر چه آفری

 !« محدود آفریده  و هر چه را كه صورت هستى داده نیكو صورتگریش كرده است 

 

 فرماید:اى مىو نیز در نهج البالغه در خطبه

 «ما وحده من كیفه و ال حقیقته اصاب من مثله...!» 

برایش كسى كه برایش كیفیت و چگونگى قرار دهد یكتایش ندانسته ، كسى كه » 

نظیرى قائل باشد به حقیقتش نرسیده ، كسى كه او را تشبیه كند در حقیقت بسوى 

او توجه نكرده و كسى كه به اشارات حسى و یا عقالنى بسویش اشاره كند او را 

 قصد نكرده . 

آنچه به ذات خود شناخته شود مخلوق است و هر چیزى كه قائم به غیر است 

معلول است ، خداى تعالى فاعل است لیكن نه چون فاعلیت ما كه بوسیله تحریك 

ابزار و آالت و اعضا و جوارح باشد ، تعیین كننده اندازه هر چیزى است ، اما نه 

نیاز است ، ولى نه چون ما ، بى گیریش به جوالن دادن فكر باشدچون ما كه اندازه

نیازیش را از راه استفاده از دیگران كسب كرده باشد ، خداى تعالى مانند كه بى

نیاز است ، هستى ممكنات زمان همگام وجودش نیست و از یارى ادوات و آالت بى

او از زمانها ،  وجودش از عدم ،  ازلیتش از ابتداء پیشى گرفته است ، از اینكه 

آید كه او خود آلت دراكه ندارد  و از حواس و آالت دراكه آفریده بدست مى در ما

شود كه براى اینكه بین موجودات تضاد و ناسازگارى برقرار نموده ، استفاده مى
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آید كه خود او ضدى نیست ،  از اینكه بین اشیا مقارنت برقرار نموده بدست مى

ى و نهانى و خشكى و ترى و برایش قرینى نیست ، آرى نور و ظلمت و آشكار

گرمى و سردى را ضد یكدیگر قرار داده و بین موجودات ناسازگار ، ائتالف و بین 

امور متباین و دور از هم مقارنت و نزدیكى برقرار كرد ،  آنهائى را كه با هم 

سازگار و بهم نزدیكند از هم جدا ساخت ، به هیچ حدى محدود و به هیچ حسابى 

كنند  و بسوى چون مقیاسها هر چه باشند خود را محدود مى شود ،شمرده نمى

گیرند  و ممكن موجوداتى نظیر خود ممكن و محتاج اشاره كرده آنها را اندازه مى

گیرى واجب الوجود شود ، بكار رفتن كلمه تواند مقیاس اندازهحادث ، چگونه مى

» استعمال كلمه  در ممكنات خود شاهد حدوث آنها است  و« از وقتى كه، -منذ» 

« رساند،كه در ماضى معنا را بحال نزدیك نموده و در مضارع كمى معنا را مى -قد

كه براى ربط امتناع جمله  -لوال» در آنها گواه ازلى نبودن آنها  و استعمال كلمه 

در آنها ، خود دلیل بر دورى ممكنات است از كمال ، « ثانیه است به جمله اولى،

اشیاء است كه آفریننده آنها براى خردها آشكارا شد ،  به  بوسیله خلقت همین

همین وسیله بود كه از دیده شدن و گنجیدن در چشمها امتناع كرد ، حركت و 

سكون در باره او جریان ندارد ، چگونه جریان داشته باشد و در او راه یابد چیزى 

زى كه او خود گردد ، چیكه او خود آنرا بجریان انداخته ؟ چگونه به او برمى

شود در او ، چیزى كه او  خود ، حادثش كرده پدیدش آورده ؟ و چگونه حادث مى

؟ زیرا اگر این فرضها در او راه یابد او نیز موجودى تغییر پذیر خواهد بود و 

كنهش داراى جزء خواهد بود و دیگر چنین موجودى ازلى نخواهد بود ، موجودى 

ت و روى ،  وقتى این نواقص در او وجود خواهد بود داراى جلو و عقب و پش

یابد ، این وقت است كه دیگر صانع و خالق داشت فرض استكمال هم در او راه مى

شود ، هاى مخلوق و معلول در او دیده مىو علت نخواهد بود ، چون تمامى نشانه

دلیلى لذا با اینكه همه عالم باید دلیل بر هستى او باشند او خود مانند سایر ممكنات 

شود بر هستى صانعى ، خالصه ، واجب الوجودى كه مدلول علیه است یعنى مى

  «شود!همه عالم دلیل بر هستى اویند ، خود دلیل بر واجب دیگرى مى

 

السالم در بیان این معنا است كه محدودیت نسبت : سیاق صدر كالم امام علیه مؤلف

س گذشته الزمه جمیع موجودات است ، به ذات مقدس خداى تعالى ممتنع و از آن ذات مقد

ال یشمل بحد و ال یحسب » توضیح مختصرى از این معنا در سابق گذشت و از اینكه فرمود:

 بمنزله نتیجه است براى بیان قبلیش . « بعد،

به منزله بیان « و انما تحد االدوات انفسها و تشیر االلة الى نظائرها ،» و جمله:

چه از سیاق بیان سابق « ال یشمل بحد،» ر ، یعنى جملهدیگرى است براى نتیجه مزبو

كند كه حدود مستقره در مخلوقات آید كه نامحدودى خداى تعالى را از این راه بیان مىبرمى

، خود مخلوق و مجعول براى او و در رتبه متاخر از اویند ، همان تاخرى كه فعل از فاعل 
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ت ذاتى كه جاعل حدود است ، خود مقید و و معلول از علت دارد ، با این حال ممكن نیس

محدود به آن شود ، زیرا روزگارى ) تعبیر به روزگار از ناچارى است!( بود كه جاعل بود 

 و این حدود را جعل نفرموده بود و از آنها اثرى نبود ، این طریقه بیان قبلى بود . 

قش سیاق دیگرى و است بیانى است كه سیا« انما تحد ...،» و اما بیانى كه در جمله

گیرى و تحدیداتى كه بوسیله دهد  و آن اینست كه اندازهآن نتیجه را از راه دیگرى بدست مى

شود در محدودهایى است كه از سنخ مقیاسها باشند  و این ادوات و مقیاسها انجام گرفته مى

یاسى است بین آنها و مقیاسها سنخیت نوعیه برقرار باشد ، مثال گرم كه واحد وزن است مق

آید ، توان سنجید ،  لیكن از عهده سنجش رنگها و صوتها برنمىها را مىكه با آن سنگینى

رنگ و صوت مقیاس  چون بین آن و رنگ و بین آن و صوت سنخیت نیست ،  براى

 -كه عبارتست از مقدار حركت  -دیگرى است از جنس خود آنها ، همچنین بوسیله زمان 

شود ، همچنین وزن اجتماعى یك فرد انسان ، كه آنرا نیز از روى گیرى مىحركات اندازه

آورند ، نه با هاى متوسط اجتماع یعنى اشخاص متوسط الحال سنجیده و بدست مىوزنه

  مقیاس دیگر!

كنند و كوتاه سخن ، هر یك از این مقیاسها حدودى را كه براى محدود خود معین مى

گوئیم: تمامى ماسوى هللا و ن مطلب روشن شد، مىاز جنس خود آن مقیاسهایند، وقتى ای

صفاتى كه در آنها است اگر چه هم زیاد خیره كننده باشد باز محدود به حد معین و اََمد و 

 نهایت معینى هستند . 

بنا بر این چگونه ممكن است معنایى را كه در این محدوداتست بر ذات ازلى و ابدى 

از بیان دوم ، لذا در  السالماین است مراد امام علیه و غیر متناهى پروردگار حمل شود ؟!

منعتها منذ القدمیة ... یعنى صدق كلمه منذ و كلمه قد كه داللت بر حدوث » دنباله آن فرموده:

و همچنین « اند از اینكه اشیا بوصف قدیمیت متصف شوند،زمانى دارند بر اشیا مانع شده

بر نقص و اقتران مانع دارد ، باعث شده است كه  در اشیا كه خود داللت« لوال» صدق كلمه

  . كامل از هر جهت نبوده باشند

معنایش این است كه اشیا « بها تجلى صانعها العقول و بها امتنع عن نظر العیون!» 

از این نظر كه آیات خداى تعالى هستند و آیت نشان صاحب آن است، لذا به محض دیدنش ، 

رسد مانند آئینه، بدین جهت خدا بوسیله آن براى عقول صاحب آیت) خالق آن( بنظر مى

گردد ، چون جز از شود ، او به همان جهت از دیده شدنش بوسیله چشم ممتنع مىمتجلى مى

طریق تجلى نامبرده راه دیگرى براى دیدن او نیست ، راهش همان آیات او است و این آیات 

مثل خود را نه پروردگارى را كه محیط دهند مگر محدودى از آنجا كه محدودند نشان نمى

گذارد چشمها او را ببینند ، چون بر هر چیز است و این معنا بعینه همان مانعى است كه نمى

كند و ساحت خدا چشمها آلتى هستند مركب و ساخته شده از حدود و جز در محدود كار نمى

بمنزله اعاده !« الحركة ... ال یجرى علیه السكون و » هم منزه است از حدود.  اینكه فرمود:

كند كه افعال و اول كالم و اداى آن بعبارت دیگر است كه در این عبارت اخرى بیان مى

گردد و حوادثى كه منتهى به حركت و سكون است در خدا جریان ندارد و به او بر نمى
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 شوند . شود ، زیرا اینها آثار اویند كه بر غیر او مترتب مىحادث نمى

اثیر مؤثر توجه دادن اثر آن مؤثر) كه متفرع بر او است،( بر غیر او است معناى ت

، و بنا بر این دیگر معنا ندارد كه چیزى در خودش اثر بگذارد ، مگر با نوعى تجزیه و 

تركیب كه عارض بر ذات شود ، همچنان كه انسان مثال خودش امور بدن خود را اداره 

زند و با طبیب خودش و با علم خودش مرض خود را كند و با دست خود بر سر خود مي مى

ها است و گرنه محال دهد ، ولى همه اینها بواسطه اختالف در اجزا یا حیثیتبهبودى مى

بیند ، آتش خودش را است مؤثرى در خودش اثر كند ، هرگز قوه باصره مثال خودش را نمى

كند مگر با تركیب و نمى سوزاند ، همچنین هیچ فاعلى با فعل خود در دیگرى عملنمى

ء كنهه و المتنع من اذا لتفاوتت ذاته و لتجزى» تجزیه چنانكه گفتیم ، و این است معناى جمله

 !«االزل معناه ... 

اذا لقامت آیة المصنوع فیه و لتحول دلیال بعد ان كان مدلوال » و اینكه فرمود:

یابد و در حقش صادق آید ،  معنایش این است كه اگر این تصورات در ساحتش راه« علیه!

ها ، نواقصى در او راه پیدا اش این خواهد بود كه از ناحیه داشتن این حدود و اندازهالزمه

اش هاى امكان است و نیز الزمهكند ، با اینكه نقص از عالمتهاى مخلوق بودن و از نشانه

تش مانند سایر ذا این است كه با او چیزهائى باشد كه داللت بر مخلوق بودنش كند و

مخلوقات دلیل بر هستى موجود دیگرى باشد ، كه او ازلى و كامل الوجود و غیر محدود 

الذات و معبود و منزه از هر نقص مفروضى بوده باشد ، موجودى كه دست هیچیك از حدود 

 »ها به مقام بلند و ارجمندش نرسد ، در اینجا باید دانست ، این معنایى كه از جمله و اندازه

شود كه داللت از شؤون مصنوع و كار استفاده مى« و لتحول دلیال بعد ان كان مد لوال علیه،

ممكن است نه واجب ، منافات ندارد با معنایى كه از سایر كلمات امام امیر المؤمنین 

شود كه خداى تعالى معلوم است السالم استفاده مىو سایر ائمه اهل بیت علیهم السالمعلیه

غیر او همه معلومند بوسیله او ، او خود داللت دارد بر ذات خود و هم اوست كه  بالذات و

 براى اینكه آن علم غیر این علم و آن داللت غیر این داللت است! -دلیل است بر مخلوقاتش 

 135ص :   6المیزان ج :  

 

 «ع»توحید در روایتی مشهور از علی 
 

كند كه فرمود: نقل مى السالمد هللا علیهدر كتاب توحید به سند خود از امام ابى عب 

بر فراز منبر كوفه مشغول خطبه بود ناگهان  السالمروزى در بینى كه امیر المؤمنین علیه

گفتند و مردى زبان آور و داراى بیانى بلیغ و دلى شجاع بوده مردى كه او را ذعلب مى

 برخاست و عرض كرد:

 اى ؟ فرمود:پروردگار خود را دیدهیا امیر المؤمنین ! آیا تو  -

 پرستم . واى بر تو ذعلب من خداى نادیده را نمى -

 عرض كرد:
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 اى ؟ فرمود:یا امیر المؤمنین ! چطور او را دیده -

بیند ، بلكه دیدن او كار دلهایى ها به مشاهده بصرى خود نمىاى ذعلب او را چشم -

اى ذعلب ، اوست كه هر لطیفى را لطافت است كه داراى حقیقت ایمانند ، واى بر تو 

را  شود؟ اوست كه هر عظیمىبخشیده ، با این حال چگونه خود به لطافت توصیف مى

شود ، اوست كه به هر كبیرى كبریائى عظمت داده ، پس خود به آن وصف توصیف نمى

س خود به شود ، هر جلیلى را او جاللت قدر داده ، پارزانى داشته و خود به آن ستایش نمى

شود چیزى قبل از او بوده شود ، او قبل از هر چیزى بوده ، پس گفته نمىجاللت وصف نمى

شود برایش بعدى است ، موجودات را به مشیت ، او بعد از هر چیزى است ، پس گفته نمى

خود ایجاد كرد نه چون ما به همت!  دراك است، اما نه چون ما بوسیله و حیله ، او در اشیا 

، اما نه به آمیخته شدن و جدا بودن ، ظاهر است اما نه به معناى مباشرت!  تجلى كرد هست 

، نه چون ما به اینكه خود را در معرض دیدن قرار دهد ، جداست نه به اینكه مسافتى فاصله 

شود ، قریب است نه به اینكه نزدیك آید ، لطیف است نه به اینكه جسمیت داشته باشد ، 

اینكه از عدم بوجود آمده باشد ، فاعل است نه به اینكه ابزار را بكار  موجود است نه به

گیر است نه با حركت و دست و پا كردن ، مرید است نه انداخته و بحركت درآورد ، اندازه

چون ما به همت ، شنوا است نه با آلت ، بینا است نه با اسباب ، ظرف مكان او را در خود 

سازد ، كند ، صفات او را محدود نمىرا چون ما مصاحبت نمىگنجاند ،  ظرف زمان او نمى

شود ، هستى او از ظرف زمان، وجودش از عدم ، ازلیتش از ابتدا خواب بر او مستولى نمى

پیشى گرفته است!  از اینكه در ما مشاعر و آلت دراكه قرار داد ، معلوم كرد كه خود آلت 

رى قرار داد بدست آمد كه خود جوهر ندارد ، دراكه ندارد ، از اینكه براى موجودات جوه

از اینكه بین موجودات تضاد و ناسازگارى برقرار ساخت معلوم شد كه خود ضد و شریكى 

ندارد ، از اینكه اشیا را قرین هم كرد معلوم شد كه خود قرین ندارد ، خدایى است كه بین 

مه ناسازگارها را نور و ظلمت و ترى و خشكى و گرمى و سردى ضدیت قرار داد ، ه

ها فهمانید معرفى و مؤتلف كرد  و سازگارها را از هم جدا نمود و با همین جمع و تفریق

ء جعلنا زوجین و من كل شى» مؤلفى در میان هست  و این همان مطلبى است كه آیه شریفه:

ن را ذاریات( آ/49«)ما از هر چیزى جفت آفریدیم تا بلكه شما متذكر شوید! -لعلكم تذكرون 

كند ، آرى با همین تفریق و تالیف ، قبل و بعد را از هم جدا نمود ، تا بدانند براى او افاده مى

اى قبل و بعدى نیست و با ایجاد غرایز فهمانید كه براى خود كه غریزه آفرین است غریزه

 نیست ، با زمانى كردن اشیا خبر داد به اینكه خود ، كه وقت آفرین است ، موقت نیست ،

اشیا را از یكدیگر محجوب و پوشیده داشت تا بدانند كه جز مخلوقات چیزى بین او و خلقتش 

حجاب و پرده نیست ، پروردگار بود در حالى كه پرورش پذیرى نبود ، معبود بود ، 

روزگارى كه از پرستش كننده اثرى نبود ، عالم بود در ایامى كه معلومى نبود ، سمیع بود 

 این بیت را انشاء فرمود :   السالمنبود ، آنگاه امیر المؤمنین علیه در حالى كه مسموعى

 !«  و لم یزل سیدى بالحمد معروفا و لم یزل سیدى بالجود موصوفا  »

  «و كان اذ لیس نور یستضاء به و ال ظالم على االفاق معلوفا!» 
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 «فربنا بخالف الخلق كلهم و كل ما كان فى االوهام موصوفا!» 

  !«من همیشه به حمد معروف و به جود و بخشش موصوف بوده موالى » 

و قبل از اینكه نورى بوجود آورد كه با آن روشن شوند و یا ظلمتى پدید آورد كه » 

  «جهان را بپوشاند خود وجود داشت!

ها پس پروردگار ما حسابش از حساب جمیع آفریدگان و جمیع آنچه در وهم »

  «بگنجد جداست!

 

بینید در مقام بیان معناى احدیت السالم همانطور كه مى: سیاق كالم امام علیه مؤلف

ذات خدا است ، در جمیع آنچه از صفات بر او صادق و به او راجع است  و بیان اینكه 

خداى تعالى ذاتش غیر متناهى و غیر محدود است  و سزاوار نیست كسى ذات مقدسش را با 

گیرد مگر اینكه بر آن قیاس نماید چه این قیاس صورت نمىذات دیگرى مقابل كرده و به 

گیریش بر او قاهر گردد ، حال آنكه او بر هر ذاتى كه با آن خدا مسلط شده و با همین اندازه

مقایسه شود قاهر است ، آرى او محیط است به هر چیز و مهیمن است بر هر امر  و صفت 

شود ، چه الزمه ملحق ش افزوده و ملحق نمىدیگرى كه جدا و ممتاز از ذاتش باشد به ذات

شدنش ، بطالن ازلیت و نامحدودى اوست  و نیز در مقام بیان این معنا است كه صفات 

كمالیه خداى تعالى محدود به حدى كه كماالت دیگر را در خود راه ندهد و یا كماالت زاید 

ت ما نیست ، چون مفهوم از آن حد در آن نگنجد نیست ، علم او و قدرتش مانند علم و قدر

علم در ما غیر قدرت ، مفهوم قدرت غیر مفهوم علم است ، همچنین مصداق علم غیر 

 مصداق قدرت است . 

اش همه عین همند ،  در حالى كه در خداى تعالى چنین نیست ، تمامى صفات كمالیه

قدس مطلب همچنین یك اسم از اسماى حسنایش عین همه آن اسما است ، بلكه در آن ساحت م

تر است ، چون در عقل ما این مفاهیم یعنى مفهوم علم ، قدرت ، تر و باریكاز این لطیف

جود و سایر صفات كمالیه به منزله معیار و میزانهایى هستند كه عقل بوسیله آنها وجودهاى 

هاى محدودى هستند كه سنجد ، پس در حقیقت این مفاهیم ظرفیتخارجى و واقعیات را مى

گنجانند زاران هزار آنها به هم ضمیمه شوند باز زاید بر مقدار ظرفیت و حد خود نمىاگر ه

، با این حال اگر ما امر غیر محدودى را فرض كنیم و بخواهیم آنرا با این مقیاسهاى محدود 

بسنجیم معلوم است كه موفق نخواهیم شد و از آن امر نامحدودى زیاده از مقدار ظرفیت 

ترس ما است درك نخواهیم نمود ، معلوم است كه آنچه را هم كه درك مفاهیمى كه در دس

كنیم او نیست ، بلكه غیر او است  و حقیقتى دیگر است چون مفروض ما نامتناهى بود  و مى

 ایم متناهى است.آنچه درك كرده

هر چه بیشتر هم در راه نیل به آن حقیقت سعى كنیم او از درك ما دورتر و 

 شود . ل او كمتر مىدسترسى ما به نی

مثال مفهوم علم معنائى است كه آن را از یكى از حاالت انسانى كه موجودى است 

ایم  و خارجى انتزاع كرده و آنرا براى هر كسى كه داراى آن باشد یكى از كماالت شمرده
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  . گذارد شامل قدرت و حیات و امثال آن بشوداین مفهوم داراى حدى است كه نمى

اگر ما همین مفهوم محدود را بر خداى تعالى اطالق كرده و سپس  با این حال

بمنظور رفع محدودیتش قیدى به او زده و بگوئیم : علمى نه چون سایر علوم ، درست است 

ایم ، لیكن این را كه مفهوم را از بعضى جهات مطلق كرده و از قید حدودى آزادش ساخته

فهوم كه عالم تصور است پا فراتر نگذاشته  و چه كنیم كه هنوز مفهوم است  و از عالم م

شود ؟ چون گفتیم كه براى هر مفهوم ماورایى است كه شامل آن شامل مفاهیم دیگر نمى

شود  و روشن است كه هر چه هم مفهوم روى مفهوم بچینیم باز خاصیت مفهوم بودن را نمى

سازد كه با ر و سرگردان مىایم ، همین معنا است كه هر انسان عاقلى را متحیاز بین نبرده

كند چگونه خداى خود را هایى كه فطرت و عقل سلیمش در باره خدا مىاین قضاوت

ال تحده » توصیف كند  و با چه زبانى دم از او بزند ؟ این تحیر و سرگردانى از جمله

و كمال االخالص له نفى » اش بود ، یعنى جمله اى كه در خطبه قبلىو از جمله« الصفات

الذى لیس لصفته حد محدود و » و نیز از جمله دیگر همان خطبه یعنى جمله« الصفات عنه!

 شود . بخوبى استفاده مى« ال نعت موجود!

براى خدا اثبات « لصفته»در عین اینكه صفت را با گفتن كلمه  السالمچون امام علیه

« ال تحده الصفات» در یا حد آنرا« نفى الصفات» كند ، در عین حال ، آن را در كلمه مى

نماید ؟ با اینكه معلوم است كه اثبات صفت منفك از حد نیست ، با این حال نفى كردن نفى مى

حد در حقیقت نفى بعد از اثبات است  و برگشتش به این است كه اثبات چیزى از صفات 

  . كنداش را نفى نمىكمالیه در باره خداى تعالى ، سایر صفات كمالیه

هم متحدند  و همه آنها با ذات متحد است  و برایشان حدى هم  همه باپس صفات 

  . نیست

ایم معنایش این نیست كه در اش ثابت كردهو در عین حال چیزهائى كه در باره

ساحت مقدسش چیز دیگرى از كماالت زاید بر آنچه ما مفهوممان شده است نیست ، نه ، 

ها را حكایت كنیم ، مفهومى كه حاكى از آنها باشد ممكن است چیزهایى باشد كه ما نتوانیم آن

دقت  -در دست نداشته باشیم  و داراى ادراكى كه بتواند آن صفات كمالیه را درك كند نباشیم 

  كنید!

ساقط و بى  -به معنائى كه گذشت  -و اگر مفاهیم در نزدیك شدن به ساحت مقدسش 

مفاهیم عامه و مبهمه در دست دارد به شد ممكن بود عقل همان مقدارى كه از نمى اعتبار

همان مقدار به خداى تعالى احاطه پیدا كند و بگوید مثال خداى تعالى ذاتى است نه چون سایر 

ذوات، داراى علمى است نه چون سایر علوم ، داراى قدرتى است نه چون قدرت دیگران ، 

ى ممكن است عقل ، داراى حیات است نه مانند سایر اقسام حیات ، چون با چنین توصیف

تمامى اوصافش را بشمارد  و به همه بطور اجمال احاطه پیدا كند ، لیكن این احاطه  و لو 

  اى كه ممتنع است احاطه تفصیلى است؟اجمالى ، آیا صحیح است ؟ و آیا احاطه

توان از آیه و اما اینكه آیا احاطه اجمالى ممكن است ، سؤالى است كه جوابش را مى

فصلت( /54« )ء محیط!اال انه بكل شى» طه( و آیه /110«)یطون به علما!و ال یح» 
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شود كه هیچ چیزى و به هیچ نحوى از انحاء نه استفاده نمود ، چه از این دو آیه استفاده مى

پذیرد ، تا یابد و ذات مقدس او اجمال و تفصیل نمىاجمالى و نه تفصیلى به او احاطه نمى

ى حكمى دارد) ممكن است!( و احاطه تفصیلى حكم دیگرى) محال بتوان گفت : احاطه اجمال

  دقت كنید!است!( 

 147ص :    6المیزان ج : 

 

 

 «ع»روایتی دیگر در توحید از علی 

 

 اى فرمود: كند كه در خطبهنقل مى السالمدر احتجاج از امام امیر المؤمنین علیه

 ...!«دلیله آیاته و وجوده اثباته و معرفته توحیده » 

دلیل او آیات و آثار صنع او است ، وجود او اثبات او است ،  معرفتش توحید » 

اوست،  توحیدش تمیز دادن اوست از خلق او ، و حكم تمیز، جدایى صفت است، 

نه جدایى به معناى كناره جویى ، آرى پروردگارى است آفریننده كه مربوب و 

خود بر خالف آن صورت مخلوق كسى نیست ، به هر صورتى كه تصور شود 

كسى كه ذاتش شناخته شود اله نیست ، اله پروردگار متعال  -آنگاه فرمود  -است 

اى را كه است كه بداللت و راهنمائى خودش شناخته شده است ، چون او ادله

بوجود او داللت دارند دلیل كرده ، خالصه داللت دلیل هم از ناحیه خود اوست  و 

 « د آورده كه بتواند فى الجمله به خود او متعلق شود!معرفت را او طورى بوجو

 

كند كه سوق خطبه فوق براى : تامل در آنچه گذشت این معنا را روشن مى مؤلف

بیان این جهت است كه وحدت بارى تعالى وحدت غیر عددى است ، چون به این معنا 

صراحت دارد كه معرفت خداى تعالى عین توحید او است ، یعنى اثبات وجودش عین اثبات 

عددى بود مسلما غیر ذات بود و اثبات او این وحدت ، وحدت  وحدت اوست ،  اگر مراد از

نیز غیر اثبات ذات بود ، در نتیجه ذات به خودى خود كافى براى وحدت نبود ، مگر اینكه 

 داشت .سببى از خارج ذات تقاضاى آنرا مى

و   ترین منطقى است كه در باب توحید وارد شدهترین بیان و عجیباین بیان بلیغ

ترى است ، كه متاسفانه طریقه بحث ما در این كتاب ال وسیعشرح و بسط آن محتاج به مج

ترین مطالبى كه در این خطبه است دهد ، و از جمله لطیفاجازه تشریح بیشتر آنرا بما نمى

و مرادش این است كه برهان بر اثبات بارى « وجوده اثباته!» فرماید:این جمله است كه مى

چیدن برهان كار ذهن است و او در ذهن و عقل تعالى همان وجود خارجى او است ، یعنى 

 گنجد . نمى

مقصود این نیست كه بفرماید « ما تصور فهو بخالفه!» و اما اینكه امام فرمود:

خداى تعالى صورت ذهنیه نیست ، چه این حرف اختصاص به خداى تعالى ندارد ، بلكه 
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غیر خداى تعالى هیچ چیزى عین صورت ذهنیه خودش نیست ، بلكه مراد این است كه 

صورت ذهنیش مطابق با خارج اوست ، بخالف خداى تعالى كه تصوراتى كه از او در ذهن 

شود هر چه باشد مخالف با خارج و واقع اوست  و آن صورت ، صورت او نیست وارد مى

تواند به او احاطه یابد ، تا از او عكس بردارى كند ، این را هم نباید از نظر چون ذهن نمى

داشت كه ساحت مقدس او حتى از این حرفى هم كه زده شده ) او بر خالف هر دور 

 تصورى است!( منزه است . 

لیس باله من عرف » فرماید:و نیز از جمله آن مطالب لطیف این قول است كه مى

تر از آن است كه این جمله در مقام بیان این جهت است كه خداى تعالى بزرگ« بنفسه!

و اجل از آن است كه مقهور فهم و ادراكش قرار داد ، به این بیان كه   بتوان او را شناخت

شود كه او غیر ما و غیر معرفت ما هر كسى كه معرفت ما به خود او تعلق بگیرد معلوم مى

  . است

شود و از جهت اینكه جداى از ما و معرفت ما است ، معرفت ما به او متعلق مى

فت ما و قیم بر این معنا است ، پس چیزى كه ما و چون خداى تعالى محیط به ما و معر

معرفت ما را از دائره سلطنت و احاطه او بیرون برده و ما را از محاط بودن براى او 

نگهدارد ، نیست ، تا به آن وسیله خود را از تحت احاطه او كنار كشیده و آنگاه او را متعلق 

این معنا را با این جمله از گفتار خود كه  السالممعرفت و درك خود قرار دهیم ، و امام علیه

 فرماید:مى

 « هو الدال بالدلیل علیه و المؤدى بالمعرفة الیه!» 

كند و معنایش این است كه خداى تعالى خود دلیل بر وجود خویش است بیان مى

حتى دلیل را هم او راهنمائى كرده كه چگونه داللت كند  و اوست كه معرفت انسان را چنان 

كند كه بنحو مخصوصى بسوى او معطوف شود  و آدمى را به او آشنا سازد ، چون مى

اوست كه بر هر چیزى احاطه و سلطنت دارد ، با این حال چگونه ممكن است كسى به ذات 

 یابى او محیط است ؟او راه یابد تا او را محاط خود قرار دهد ، با اینكه او بر آنكس و راه

 151ص :    6المیزان ج : 
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 دومفصل 

 

 

 بحث تاریخی  در توحید
 

 

 

 توحید  بحثى تاریخی در موضوع:

 

باید دانست این مساله كه براى عالم صانعى است و اینكه این صانع یگانه است ، از 

ترین مسائلى است كه در بین متفكرین در اینگونه مسائل دایر و رایج بوده  و فطرتشان قدیم

پرستى هم كه بنایش بر شرك است آنان را به این حقیقت رهنمائى نموده است ، حتى آیین بت

یش مورد دقت قرار گیرد معلوم خواهد شد كه این آیین هم در آغاز پیدایشش اگر حقیقت معنا

ما نعبدهم اال » ها شفیع در نزد خدایند بنا شده است،بر اساس توحید صانع و اینكه بت

ها را مگر براى اینكه ما را به خدایمان قدمى كنیم بتما عبادت نمى -لیقربونا الى هللا زلفى 

گر چه این نیز بتدریج از مجراى اصلى خود منحرف شده و كار به  زمر(/3«)نزدیك كنند!

 ها را نیز مستقل و اصیل در الوهیت پنداشتند . جائى رسید كه بت

و این انحراف از اینجا سرچشمه گرفت كه گر چه فطرتى كه آدمى را به توحید 

دعوت  -گذشت همانطورى كه بیانش با استفاده از آیات قرآن عزیز  -كند معبود دعوت مى

كند به خدایى كه هم از جهت ذات و هم از جهت صفات یگانه است به یگانگى غیر مى

محدودى در عظمت و كبریا ، اال اینكه الفت و انسى كه انسان در زندگیش به واحدهاى 

عددى دارد از یكطرف، ابتالآتى كه ملیین یعنى دینداران براى نفى تعدد خدایان و اثبات 

پرستان مجوس و دیگران داشتند از طرف دیگر، شبهه عددى بودن برابر بت خداى واحد در

گیر و مسجل نموده ،  در نتیجه حكمى كه فطرت انسان داشت به وحدت خدا را در دلها جاى

اینكه خداوند نامحدود است تقریبا از نظرها كنار رفته و مردم از حكم فطرى خود غافل 

 شدند . 

از قدماى فالسفه و اهل بحث مصر ، یونان ، اسكندریه و بینید كلماتى كه لذا مى

رساند كه مقصودشان از وحدت بارى فالسفه بعدى نقل شده و در دست است بخوبى مى

تعالى همان وحدت عددى است حتى شیخ الرئیس ابو على سینا در كتاب شفاى خود به این 

ز او تا حدود سنه هزار معنا تصریح نموده است  و كلمات غیر او از حكمایى كه بعد ا

 اند و آثارشان در دست است، نیز به همین منوال است . هجرى برخاسته

اما متكلمین : آنان نیز احتجاجاتشان بر توحید طورى است كه با اینكه عموما همان 
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شود مطالب قرآن عزیز است مع ذلك از طرز استداللشان بیش از وحدت عددى استفاده نمى

  . آیدائى كه از كلمات دانشمندان و اهل بحث در این مساله بدست مى، این است آن معن

بیانى كه قرآن عزیز راجع به معناى توحید دارد اولین گامى است كه در بنا بر این 

تعلیم و بدست دادن این حقیقت برداشته شده است و در حقیقت قرآن مبتكر در شناسائى این 

این قرون متمادى در صدد تفسیر قرآن و بیان  ، چیزى كه هست كسانى كه در حقیقت است

اند ، چه اصحاب  و چه تابعین و چه مفسرین بعد از آنها ، عموما معارف و علوم آن بر آمده

اند ، این كتب بحث در باره این مطلب را مهمل گذاشته و متعرض این بحث شریف نشده

اطمینان داریم كه خواننده تفسیر و جوامع حدیث است كه همه در دسترس خواننده هست  و 

محترم نخواهد توانست اثرى از این حقیقت را در آنها پیدا كند  و نه به بیانى كه این حقیقت 

 را شرح دهد بر خواهد خورد و نه از طرز استدالالتشان بویى از آن استشمام خواهد نمود . 

ایم جز بر نخوردهآرى ما تاكنون به بیانى كه پرده از روى این حقیقت برداشته باشد 

همین بیان شیوایى كه تنها و تنها در كلمات امام على بن ابیطالب  علیه افضل الصلوات و 

شود، آرى تنها كالم آن جناب است كه گشاینده این در و فاش كننده این راز السالم دیده مى

ثبات ترین برهان آنرا تشریح و اترین اسلوب و واضحنهفته است ، او است كه با روشن

  . نموده است

از كلمات آن جناب كه بگذریم ، در كلمات فالسفه اسالم كه در قرون بعد از قرن 

خورد ، اال اینكه به اعتراف خود آنان سرچشمه اند نیز این حقیقت به چشم مىزیستهدهم مى

 است .  السالمكلماتشان همان كلمات امام امیر المؤمنین علیه

هائى از كلمات غرا ر بحث روایتى خود تنها اكتفا به نقل نمونهاین بود سّر اینكه ما د

و زیباى آن جناب نموده و از نقل كلمات دیگران خود دارى كردیم ، چه اسلوبى كه امام 

در این مساله و تشریح آن از احتجاج برهانى بكار برده ، اسلوبى است كه در  السالمعلیه

ن جهت از عنوان كردن بحثى فلسفى مستقل بمنظور شود  و به همیكلمات دیگران دیده نمى

بررسى و تحقیق در اطراف این مساله خوددارى نموده و تنها به همان بحث روایتى اكتفا 

اند براهینى است كه از چون براهینى كه فالسفه براى بدست دادن این غرض چیدهكردیم ، 

چون همگى آنها  آن چیزى ندارد، همین مقدمات كه در كالم امام است تشكیل یافته و زاید بر

و فالسفه همه مبنى بر صرافت وجود پروردگار و احدى بودن  السالمیعنى كلمات امام علیه

 )جلت عظمته!(  آن ذات مقدس است

  153ص :    6المیزان ج : 
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 سومفصل 

 

 مفاهیم قرآنی  در توحید
 

 

 مفهوم اله واحد

 

ِحیمُ َو إِلَُهكْم إِلَهٌ َواِحٌد  ال »  ْحَمُن الرَّ  ... !« إِلَهَ إاِل ُهَو الرَّ

و معبود شما معبودى است یگانه جز او معبودى نیست او رحمان و رحیم است » 

  بقره(/163)                            !« 

از مفاهیم بدیهى است كه در تصور آن هیچ حاجت به آن نیست كه  مفهوم وحدت

كسى آن را برایمان معنا كند و بفهماند كه وحدت یعنى چه؟  چیزى كه هست موارد استعمال 

آن مختلف است ، چه بسا چیزى را بخاطر یكى از اوصافش واحد بدانند ،  مثال بگویند 

فهماند صفت مردانگى و علم و شعر كه مى مردى واحد ، عالمى واحد ، شاعرى واحد ، كه

كه در  (مردبودنمردی)پذیرد و درست هم هست ، چون در او است شركت و كثرت نمى

كه  -زید است قابل قسمت میان او و غیر او نیست ، بخالف مردی كه در زید و عمرو است 

رت پذیرفته است و دو مردی دارند و مفهوم مردی در بین آن دو تقسیم شده و كث -دو مردند 

 . 

موجودى است  -یعنى از جهت داشتن صفتى بنام مردی  -پس زید از این جهت 

واحد كه قابل كثرت نیست ، هر چند كه از جهت این صفت و صفات دیگرش مثال علمش و 

  قدرتش و حیاتش  و امثال آن واحد نباشد ، بلكه كثرت داشته باشد.

 

 «واحد» و « احد»فرق اجمالی بین کلمه 
 

گیرد ، مي گوئیم خدا واحد ولى این جریان در خداى سبحان وضع دیگرى بخود مى

صفتى است كه احدى با او در آن  -مثال الوهیتش  -است ، بخاطر اینكه صفتى كه در اوست 

گوئیم : خدا واحد است چون علم و قدرت و حیات دارد  و صفت شریك نیست و باز مى

شود ، براى اینكه علم او چون ت وحدتش مبدل به كثرت نمىخالصه بخاطر داشتن چند صف

علوم دیگران و قدرتش و حیاتش چون قدرت و حیات دیگران نیست ، علم و قدرت و حیات 

كند ، تكثرى كه در صفات او هست تنها تكثر مفهومى است و سایر صفاتش او را متكثر نمى

و است ، هیچیك از آنها غیر دیگرى و گر نه علم و قدرت و حیاتش یكى است ، آنهم ذات ا
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نیست ، بلكه او عالم است بقدرتش و قادر است بحیاتش ، وحى است به علمش ، بخالف 

دیگران كه اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالم هستند ، به علمشان عالم هستند ، 

 خالصه صفاتشان هم مفهوما مختلف است و هم عینا . 

زى از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود ، یعنى ذاتش ، و چه بسا مي شود كه چی

ذاتى باشد كه هیچ تكثرى در آن نباشد و بالذات تجزیه را در ذاتش نپذیرد ، یعنى نه جزء 

جزء بشود ؟ و نه ذات و اسم و نه ذات و صفت و همچنین جزئى نداشته باشد ، اینگونه 

نند و مي گویند خداي تعالى احدى كرا در آن استعمال مى « احد » وحدت همانست كه كلمه

الذات است و در این استعمال حتما باید به كلمه ذات و مثل آن اضافه شود مگر آنكه در 

 سیاق نفى و یا نهى قرار گیرد كه در آن صورت دیگر الزم نیست اضافه شود . 

كه در اینصورت اصل ذات را نفى  !«احدى نزد من نیامد »مثل اینكه بگوئیم: 

ایم: هیچكس نزد من نیامد ، نه واحد و نه كثیر براى اینكه وحدت ، در یم ، یعنى فهماندهاكرده

ذات اعتبار شده بود نه در وصفى از اوصاف ذات ، بله اگر وحدت در وصف اعتبار شود 

در اینصورت اگر  !«یكنفر كه داراى وصف وحدت است نزد من نیامد »مثل اینكه بگوئیم:

ایم ، چون آنچه را نفى كردیم وصف یك من آمده باشد ، دروغ نگفتهدو نفر یا بیشتر نزد 

نفرى بود ، خواستیم بگوئیم یك مرد با قید یك نفرى نزد من نیامد و این منافات ندارد با اینكه 

  است.فرق میان دو كلمه احد و واحد  این بطور اجمالچند مرد نزد من آمده باشند ، 

فهماند : كه الوهیت با همه كوتاهیش مى !«اله واحد الهكم »و سخن كوتاه آنكه جمله:

مختص و منحصر به خداي تعالى است و وحدت او وحدتى مخصوص است ، وحدتى است 

 اله شما »كه الیق ساحت قدس اوست ، چون كلمه وحدت بر حسب آنچه مخاطبین به خطاب 

واع مختلف است ، داللت اى كه قابل انطباق بر انفهمند ، بر بیش از وحدت عامهاز آن مى «

 .كند و این قسم وحدت الیق به ساحت قدس ربوبى نیستنمى

 :كه چند قسم وحدت داریم تر اینبه بیانى ساده

 .است و ...وحدت عددى كه در مقابل عدد دو و سه  -1

 .گوئیم: انسان ایرانى و هندى از نوع واحدند وحدت نوعى كه مي -2

 .حیوان از یك جنسندگوئیم: انسان و  وحدت جنسى كه مي -3

ذهن شنونده  !«معبود شما واحد است :»اى اگر قرآن كریم بفرمایددر چنین زمینه 

در نظرش به آن معنا است ، به همین جهت  «واحد »به آن وحدتى متوجه مي شود كه كلمه 

در  رسانید، براى اینكهتوحید را نمى !«هللا اله واحد است  - هللا اله واحد :»اگر فرموده بود

نظر مشركین هم هللا اله واحد است، همچنانكه یك یك آلهه آنان اله واحدند، چون هیچ الهى 

 دو اله نیست، هر یك براى خود و در مقابل خدا اله واحدند . 

باز آنطور كه  !«اله شما واحد است -و الهكم واحد  :»و همچنین اگر فرموده بود

ه ممكن بود گمان شنونده متوجه وحدت نوعیه باید نص و صریح در توحید نبود، براى اینك

ها همه یكى هستند ، چون همه یك نوعند و نوعیت شود ، یعنى متوجه این شود كه اله

الوهیت در همه هست ، نظیر اینكه در تعداد انواع حیوانات مي گوئیم اسب یك نوع و قاطر 
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 داراى هزاران فرد است . ها یك نوع و چه و چه یك نوع است ، با اینكه هر یك از نامبرده

كه در مقابل دو اله و  -و معناى اله واحد را  !«و الهكم اله واحد »لكن وقتى فرمود:

اثبات كرد ، آن وقت عبارت صریح در توحید مي شود،  «الهكم »بر كلمه -چند اله است 

اى كه مشركین معتقد بودند كرده و آن هللا تعالى یعنى الوهیت را منحصر در یكى از آلهه

 !است

 !ال اله اال هو
 

هائى كند و تمامى توهمها و تاویلاین جمله نص و صراحت جمله قبلى را تاكید مى

 به ذهن آید ، بر طرف مي سازد . كه ممكن است در باره عبارت قبلى 

 :و اما معناى مفردات این جمله

كند و الى نفى جنس اسم و خبر الزم دارد و در این جمله نفى جنس مى «ال : »كلمه

بر آن صادق باشد، به  «اله »هر چیزى است كه واقعا و حقیقتا كلمه « اله » چون مراد به

و یا  «موجود »ۀ كه در جمله حذف شده كه كلم «ال  »همین جهت صحیح است بگوئیم خبر

و امثال آن، و تقدیر  «كائن »را بدهد، مانند «موجود» اى است كه به عربى معناى هر كلمه

یعنى اله حقیقى و معبودى به  - ال اله بالحقیقة و الحق بموجود اال هللا :»جمله این است كه

گردد بر مى «هللا » به لفظ جالله و چون ضمیرى كه !«حق موجود نیست به غیر از هللا

از  !«ال اله اال ایاه :»همیشه در قرآن كریم ضمیر رفع است نه نصب یعنى هیچ نفرموده

 »فرمود: االى استثناء نیست ، چون اگر استثناء بود ، باید مى«اال  »فهمیم در كلمهاینجا مى

و معنایش این  «غیر »ۀ معناى كلم بلكه وصفى است به !« ال اله اال هو »نه  !«ال اله اال ایاه

 است كه هیچ اله به غیر هللا موجود نیست . 

 ...!«ال اله اال هو :»پس تا اینجا این معنا روشن شد كه جمله مورد بحث یعنى جمله

در سیاق نفى الوهیت غیر خداست ، یعنى نفى الوهیت آن آلهه موهومى كه مشركین خیال 

نفى غیر خدا و اثبات وجود خداى سبحان كه بسیارى از كردند اله هستند ، نه سیاق مى

 اند . مفسرین پنداشته

شاهدش هم این است كه مقام ، مقامى است كه تنها احتیاج دارد خدایان دیگر نفى 

شود ، تا در نتیجه الوهیت منحصر در یكى از خدایان مشركین یعنى در هللا تعالى گردد و 

  . و بعد نفى الوهیت آلهه ندارد هیچ احتیاجى به اثبات الوهیت خدا

عالوه بر اینكه قرآن كریم اصل وجود خداي تعالى را بدیهى مي داند یعنى عقل 

بیند و هر جا از خدا صحبت كرده ، براى پذیرفتن وجود خداى تعالى احتیاجى به برهان نمى

علم و  قبیل وحدت و یگانگى و خالق بودن و عنایتش همه در این است كه صفات او را از

  . قدرت و صفات دیگر او را اثبات كند
 

 !الرحمن الرحیم

فهماند كه هر عطیه كند ، مىآوردن این دو اسم در اینجا معناى ربوبیت را تمام مى

عمومى مظهر و مجالئى است از رحمت رحمانیه خدا و هر عطیه خصوصى ، یعنى آنچه 
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 !مجالى رحمت رحیمیه او استكه در طریق هدایت و سعادت اخروى دخالت دارد ، 

  592ص :    1المیزان ج : 

 

  

 انحصار عبادت درخدای تعالی 

 

ِحیمِ »  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  !«بِسِم َّللاَّ

ِ َرب اْلعَلَِمینَ »   !«اْلَحْمُد َّللَّ

ِحیمِ »  ْحَمِن الرَّ  «الرَّ

ینِ »   !«َمِلِك یَْوِم الد ِ

 ...!« إِیَّاك نَْعبُُد َو إِیَّاك نَستَِعینُ  »

  !«نام خدائى كه هم رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نیكانه ب» 

  !«ستایش مر خدا را كه مالك و مدبر همه عوالم است» 

  !«هم رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نیكان» 

 !«شود ه مكشوف ميبراى هم خدائى كه مالكیت على االطالقش در روز جزا» 

  فاتحه(/5تا 1)  ...!«طلبیمپرستیم و تنها از تو یارى مىتنها تو را مى» 

 

كه استقالل معلول در ذاتش و در تمامى شئونش  برهانهاى عقلى قائم است بر این

ایست از هستى علتش، پس اگر كه دارد سایه همه بخاطر و بوسیله علت است و هر كمالي

حقیقتى در وجود باشد، كمال آن و استقاللش از آن خداى واجب الوجود براى حسن و جمال، 

 !شوندكه اوست علتى كه تمامى علل به او منتهى مى متعالى است، براى این

عبارت از این است كه موجود با وجود خودش كمال موجود دیگرى را  ثنا و حمد

ى كمالها از تمامى چون تمام ،نشان دهد، البته موجود دیگرى كه همان علت او است

شود، پس حقیقت هر ثناء و حمدى هم به او راجع تعالى منتهى مى موجودات به خداى

  !«الحمد هلل رب العالمین :»گردد، پس باید گفتشود و به او منتهى مىمى

 

  ...!«ایاك نعبد و ایاك نستعین» 

غیر باشد، البته ست كه ملك ا معناى انسان و یا هر داراى شعور دیگريه كلمه عبد ب

معناى كلمه ه بخاطر اطالق عبد به غیر انسان با تجرید ب (یا هر داراى شعور )اینکه گفتیم

است، كه اگر معناى كلمه را تجرید كنیم و خصوصیات انسانى را از آن حذف كنیم، باقى 

 این اعتبار تمامى موجودات با شعور عبده كه ب ،(كه ملك غیر باشد هر مملوكي )ماند مي

ان كل من فى السموات و االرض اال آتى  »تعالى فرموده: همین اعتبار خدايه شوند و بمى

كه با عبودیت رحمان خواهند  هیچ كس در آسمانها و زمین نیست مگر آن - الرحمن عبدا

 مریم(/93) !«آمد
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گرفته شده و على القاعده باید همان معنا را افاده كند و  «عبد »كلمه عبادت از كلمه

ن چه اشتقاقهاى گوناگونى از آن شده و یا معانى گوناگونى بر حسب اختالف موارد پیدا لك

معناى خضوع ه در كتاب صحاح خود گفته:  اصل عبودیت ب« جوهرى»كه  كرده و این

است، معناى لغوى كلمه را بیان نكرده، بلكه الزمه معنى را معناى كلمه گرفته و گر نه 

فالنى براى فالن كس  -فالن خضع لفالن  »گویند:شود و مىخضوع همیشه با الم متعدى مى

ایاك  » گوئیم:شود و مىولى كلمه عبادت بخودى خود متعدى مى «،كرنش و خضوع كرد

 شود كه معناى كلمه عبادت خضوع نیست. از اینجا معلوم مى !«پرستیمترا مى - نعبد

است از نشان دادن  كه عبارت كه: عبادت و پرستش از آنجائي كوتاه سخن این

سازد، چون ممكن سازد، ولى با شرك مىمملوكیت خویش براى پروردگار، با استكبار نمى

است دو نفر در مالكیت من و یا اطاعت من شریك باشند، لذا خداى تعالى از استكبار از 

او نهى كرده، چون اولى ممكن نبوده، ولى ه عبادت نهى نكرده، ولى از شرك ورزیدن ب

ان الذین یستكبرون  »این عبارت فرموده:ه ممكن بوده است، لذا در باره استكبار بدومى 

پیچند و تكبر كه از عبادت من سر مى آنهائي – عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین

و در باره شرك   غافر(/60!«)كنند، بزودى با خوارى و ذلت داخل جهنم خواهند شدمى

 !«احدى را شریك در عبادت پروردگارش نگیرد و –حدا و ال یشرك بعبادة ربه ا » فرموده:

شود شرك را امرى ممكن دانسته، از آن نهى فرموده، چون اگر کهف( پس معلوم مى/110)

چیزى ممكن و مقدور نباشد، نهى از آن هم لغو و بیهوده است، بخالف استكبار از عبودیت 

 ! شود كه با عبودیت جمع نمي

لى آنان تنها در برابر آن چیزى صحیح است كه موالى عبودیت میان بندگان و موا

ن مقدار اطاعت و انقیاد و بندگى استحقاق ه آاز عبید خود مالكند، هر موالئى از عبد خود ب

اش مالك است و اما آن شئونى را كه از او مالك نیست و اصال قابلیت دارد، كه از شئون بنده

اش پسر زید نده خود مطالبه بندگى كند، مثال اگر بندهتواند در برابر آنها از بملك ندارد، نمى

تواند از او بخواهد كه پسر عمرو شود و یا اگر بلندقامت است، از او بخواهد كه است، نمى

 گیرد. گونه امور، متعلق عبادت و عبودیت قرار نمى كوتاه شود، این

دگان نسبت به این وضع عبودیت عبید در برابر موالى عرفى است و اما عبودیت بن

اى پروردگار متعال، وضع دیگرى دارد، چون مالكیت خدا نسبت به بندگان وضع علیحده

كه موالى عرفى یك چیز از بنده خود را مالك بود و صد چیز دیگرش را  دارد، براى این

تعالى مالكیتش نسبت به بندگان على االطالق است و مشوب با مالكیت  مالك نبود، ولى خداي

دارد، كه مثال نصف او ملك خدا و  ت، بنده او در مملوكیت او تبعیض بر نميغیر نیس

اى تصرفات در بنده براى خدا جائز باشد و نصف دیگرش ملك غیر خدا باشد و یا پاره

 اى تصرفات دیگر جائز نباشد. پاره

كه همان  )اى از شئون عبدكه در عبید و موالى عرفى چنین است، پاره همچنان

او فرمان دهیم، كه مثال باغچه ه توانیم بشود و مىمملوك ما مى ،(ختیارى او استكارهاى ا

كه همان افعال غیر اختیارى او از قبیل بلندى و  )اى شئون دیگرشما را بیل بزند، ولى پاره
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اى تصرفات ما در او جائز است كه گیرد، نیز پارهمملوك ما قرار نمى ،(كوتاهى او است

براى  (مانند كشتن بدون جرم آنان)اى دیگر  مشروع ما را انجام دهد و پارهگفتیم فالن كار 

 ما جائز نیست . 

پس خداي تعالى مالك على االطالق و بدون قید و شرط ما است و ما و همه 

مخلوقات مملوك على االطالق و بدون قید و شرط اوئیم، پس در اینجا دو نوع انحصار 

كه عبد تنها و منحصرا  منحصر در مالكیت است و دوم اینكه رب تنها و  هست، یكى این

بر آن  !«ایاك نعبد»ه این آن معنائى است كه جمل . عبد است و جز عبودیت چیزى ندارد

بلكه  !«پرستیمتمى -نعبدك  »:سو مفعول را مقدم داشته و نفرموده داللت دارد، چون از یك

پرستیم و از سوى دیگر قید و شرطى ىیعنى غیر تو را نم !«پرستیمتو را مى »فرموده:

شود كه ما به غیر را مطلق ذكر كرده، در نتیجه معنایش این مى براى عبادت نیاورده و آن

از بندگى تو شأنى نداریم، پس تو غیر از پرستیده شدن شأنى ندارى و من غیر از پرستیدنت 

  !كارى ندارم

قوام هستیش به مالك است،  ،(تهبه بیان گذش ) كه ملك از آنجا كه نكته دیگر این

دیگر تصورندارد كه خودش حاجت و حائل از مالكش باشد و یا مالكش از او محجوب باشد، 

كنى، این نگاه تو دو جور ممكن است باشد، یكى مثال وقتى جنابعالى به خانه زیدى نگاه مى

بینى و اصال بیاد او ها، در این نظر ممكن است زید را نایست از خانهكه این خانه خانه این

صورت  نباشى و اما اگر نظرت بدان خانه از این جهت باشد كه خانه زید است، در این

اى، چون مالك آن ممكن نیست كه از زید غافل شوى، بلكه با دیدن خانه، زید را هم دیده

 است. 

كه برایت روشن شد كه ماسواى خدا بجز مملوكیت، دیگر هیچ چیز  و از آنجائي

دهد، دیگر معنا ندارد كه موجودى از  و مملوكیت، حقیقت آنها را تشكیل مي دندارن

 موجودات و یا یك ناحیه از نواحى وجود او، از خدا پوشیده بماند و محجوب باشد، همچنان

كه دیگر ممكن نیست به موجودى نظر بیفكنیم  و از مالك آن غفلت داشته باشیم، از اینجا 

ا و لم  »كه خودش فرموده:  تعالى حضور مطلق دارد، همچنان گیریم كه خداينتیجه مى

 - ء محیطء شهید؟ اال انهم فى مریة من لقاء ربهم، اال انه بكل شىیكف بربك انه على كلشى

كه ایشان  آیا همین براى پروردگار تو بس نیست كه بر هر چیزى ناظر و شاهد است؟ بدان

فصلت( /54و53) !«خدا بهر چیزى احاطه داردكه  از دیدار پروردگارشان در شكند، بدان

و وقتى مطلب بدین قرار بود، پس حق عبادت خدا این است كه از هر دو جانب حضور 

 !باشد

كند، او كه بنده او وقتى او را عبادت مى اینه اما از جانب پروردگار عز و جل، ب

سوره مورد بحث را بعنوان معبودى حاضر و روبرو عبادت كند و همین باعث شده كه در 

 ناگهان از سیاق غیبت به سیاق حضور و خطاب التفات شود، با این !«ایاك نعبد » در جمله

 !«پرستیمتو را مى »گفت حمد خدائى را كه چنین و چنانست، ناگهان بگوید:كه تاكنون مى

  !چون گفتیم حق پرستش او این است كه او را حاضر و روبرو بدانیم
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و روبروى خدا بداند و  ، حق عبادت این است كه خود را حاضرو اما از ناحیه بنده

غایب و غافل نشود و عبادتش تنها صورت عبادت و  كندكه دارد عبادت مى آنى از این

جسدى بى روح نباشد و نیز عبادت خود را قسمت نكند، كه در یك قسمت آن مشغول 

  !اشدپروردگارش شود و در قسمت دیگر آن، مشغول و بیاد غیر او ب

كه این شرك را، هم در ظاهر داشته باشد و هم در باطن، مانند عبادت  حال یا این

كردند و یك مقدار را براى نماینده پرستان، كه یك مقدار از عبادت را براى خدا مىعوام بت

پرستان اصال پرستان، براى این بود كه خواص از بتكه گفتیم عوام بت خدا، یعنى بت، این

كردند و یا آنكه این شرك را تنها در باطن داشته باشد، مانند كسى كه نمى را عبادت خدا

مشغول عبادت خداست، اما منظورش از عبادت غیر خدا است و یا طمع در بهشت و ترس 

جمله  اند، از آناز آتش است، چه تمام اینها شرك در عبادت است كه از آن نهى فرموده

 زمر(/2!«)خداى را با دیندارى خالص عبادت كن -له الدین فاعبد هللا مخلصا  »اند:فرموده

اال هلل الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم اال لیقربونا  »و نیز فرموده:

آگاه باش كه از آن خدا است دین  -الى هللا زلفى ان هللا یحكم بینهم فیما هم فیه یختلفون 

كه  پرستیم مگر براى اینیائى گرفتند گفتند ما اینها را نمىخالص و كسانیكه از غیر خدا اول

كه خدا در میان آنان و اختالفى كه با هم داشتند  قدمى بسوى خدا نزدیكمان كنند، بدرستي

 زمر(/3) !«كندحكومت مى

عبادت وقتى حقیقتا عبادت است كه عبد عابد در عبادتش خلوص داشته  ،بنا بر این

رى است كه قبال بیان كردیم و روشن شد كه عبادت وقتى تمام باشد و خلوص، همان حضو

كسى دیگر مشغول نباشد و در عملش شریكى براى ه شود كه به غیر خدا ب و كامل مي

سبحان نتراشد و دلش در حال عبادت بسته و متعلق بجائى نباشد، نه به امیدى و نه ترسى، 

ین صورت عبادتش خالص و براى به بهشتى و نه ترس از دوزخى، كه در ا حتى نه امید

صورت  كه عبادتش بمنظور كسب بهشت و دفع عذاب باشد كه در این خدا است، بخالف این

  ! خودش را پرستیده، نه خدا را

خودش هم مشغول نباشد كه ه شود كه ب همچنین عبادت وقتى تمام و كامل مي

زدن و استكبار كجا؟ و گویا  اشتغال به نفس، منافى با مقام عبودیت است، عبودیت كجا و منم

پرستیم و از تو یارى ما تو را مى »:علت آمدن پرستش و استعانت بصیغه متكلم مع الغیر

خواهد بهمین نكته اشاره كند  همین دورى از منم زدن و استكبار بوده باشد و مي !«میجوئیم

خود و همه بندگان دیگر كه گفتیم مقام عبودیت با خوددیدن منافات دارد، لذا بنده خدا عبادت 

چون به همین مقدار هم در ذم نفس و  !«پرستیمما تو را مى »گوید: را در نظر گرفته مي

دور افكندن تعینات و تشخصات اثر دارد، چون در وقتى كه من خود را تنها ببینم، به انانیت 

ان و آمیخته با كه خودم را مخلوط با سایر بندگ ترم، بخالف اینو خودبینى و استكبار نزدیك

 ام. سواد مردم بدانم، كه اثر تعینى و تشخص را از بین برده

از  ...!«ایاك نعبد :»از آنچه گذشت این مسئله روشن شد كه اظهار عبودیت در جمله

كه بنظر  ست كه هیچ نقصى ندارد، تنها چیزيا اينظر معنا و از حیث اخالص، جمله
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مالزمه براى ه دهد و ب دت را بخودش نسبت ميرسد نقص است، این است كه بنده عبامى

كه مملوك هیچگونه  كند، با اینخود دعوى استقالل در وجود و در قدرت و اراده مى

و گویا براى تدارك و جبران ! استقاللى در هیچ جهتى از جهاتش ندارد، چون مملوك است

یعنى همین  !«ینو ایاك نستع :»رسد، اضافه كرد كههمین نقص كه در بدو نظر بنظر مى

  !گیریم و استعانت میجوئیماستقالل خود ما نیست، بلكه از تو نیرو مىه عبادتمان نیز ب

رسانند و آن یك معنا را مى !«ایاك نعبد و ایاك نستعین :»پس بر رویهم دو جمله

 !اى در آن نیستعبادت خالصانه است كه هیچگونه شائبه

یك سیاق ه استعانت و عبادت هر دو را بو ممكن است بهمین جهت كه گفته شد، 

تو  »بلكه فرمود: !«كنیم ما را یارى فرما و هدایت فرماتو را عبادت مى »آورد، و نفرمود:

 !«طلبیمكنیم و از تو یارى مىرا عبادت مى

  38ص :    1المیزان ج : 

 

 

 بحثی در مفهوم:

 حی و قیوم بودن خدا

 

ُ ال إِلَهَ إاِل ُهَو »   ...!«اْلَحىُّ اْلقَیُّومُ َّللاَّ

 ...!«خداوند یكتا است كه معبودى به جز او نیست خدائى است زنده و پاینده»

 بقره(/255)

 

 ی  ــح  -1
 

به معناى كسى است كه حیاتى ثابت داشته باشد ، چون این كلمه صفت  «حى» اسم 

  . مشبه است و مانند سایر صفات مشبه ، داللت بر دوام و ثبات دارد
 

انسانها از همان روزهاى اولى كه به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو 

جور یافتند ، یك نوع موجوداتى كه حال و وضع ثابتى دارند ، حس آدمى تغییرى ناشى از 

كند ، مانند سنگها و سایر جمادات و قسم دیگر موجوداتى مرور زمان در آنها احساس نمى

آورد ، مانند انسان و سایر سوس در قوا و افعال آنها پدید مىكه گذشت زمان تغییراتى مح

بینیم در اثر گذشت زمان ، قوا و مشاعرشان و كارشان حیوانات ، همچنین نباتات كه مى

 گردد . شود  و در آخر به تدریج دچار فساد و تباهى مىیكى پس از دیگرى تعطیل مى

در موجودات نوع دوم ، عالوه بر اندام  ها این معنا را فهمیدند كهدر نتیجه ، انسان

و هیكل محسوس و مادى چیز دیگرى هست ، كه مساله احساسات و ادراكات علمى و 
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گیرد همه از آن چیز ناشى هستند  و نام آن را حیات، كارهائى كه با علم و اراده صورت مى

ه علم و قدرت از كار افتادن و بطالنش را مرگ نامیدند ، پس حیات یك قسم وجودى است ك

 شود . از آن ترشح مى

خداى سبحان هم در مواردى از كالم خود این تشخیص انسانها را امضا كرده ، از 

 آن جمله فرموده:

 حدید(و نیز فرموده:/17) !« اعلموا ان هللا یحیى االرض بعد موتها »

انك ترى االرض خاشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، ان الذى احیاها  »

 فصلت( و نیز فرموده:/39) !«لمحیى الموتى

 و نیز فرموده:فاطر( /22!« )و ما یستوى االحیاء و ال االموات »

 انبیا(/30!«)ء حىو جعلنا من الماء كلشى »

 انسان و چه حیوان و چه گیاه. شود، چهاین آیه شامل حیات همه اقسام زنده مى

كرد ، آیات زیر هم زندگى را همانطور كه آیات فوق موجود زنده را سه قسمت مى

 كند:چند قسمت مى

 یونس(/7)  !« و رضوا بالحیوة الدنیا و اطمانوا بها »

  غافر(/11!«)ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین» 

شود و ى در برزخ و زندگى در آخرت مىكه دو بار زنده كردن در آیه ، شامل زندگ

گفت ، پس زندگى هم سه قسم است ، همانطور كه آیه قبلى هم از زندگى دنیا سخن مى

  . زندگان سه قسم هستند

و خداى سبحان با اینكه زندگى دنیا را زندگى دانسته، ولى در عین حال در مواردى 

 دانسته ، از آن جمله فرموده: از كالمش آن را زندگى پست و خوار و غیر قابل اعتنا

  رعد(/26!«  )و ما الحیوة الدنیا فى االخرة اال متاع »

  نسا(/94!«)تبتغون عرض الحیوة الدنیا» 

  کهف(/28!«) ترید زینة الحیوة الدنیا» 

 انعام(/32) !«و ما الحیوة الدنیا اال لعب و لهو» 

  آل عمران(/185!«) و ما الحیوة الدنیا اال متاع الغرور» 

پس مالحظه كردید كه خدا زندگى دنیا را به این اوصاف توصیف كرد و آن را متاع   

اى براى خوانده و متاع به معناى هر چیزى است كه خود آن هدف نباشد ، بلكه وسیله

دهد و رسیدن به هدف باشد ، آن را عرض خواند ، عرض چیزى است كه خودى نشان مى

رود ، آن را زینت خواند ،  زینت به معناى زیبائى و جمالى است كه ن مىبه زودى از بی

ضمیمه چیز دیگرى شود ، تا به خاطر زیبائیش ، آن چیز دیگر محبوب و جالب شود ، در 

نتیجه آن كسى كه به طرف آن چیز جذب شده ، چیزى را خواسته كه در آن نیست ،  آنچه 

اى لهو خوانده ، لهو عبارت است از كارهاى بیهوده را كه در آن هست نخواسته و نیز آن را

كه آدمى را از كار واجبش باز بدارد و نیز آن را لعب خوانده ، لعب عبارت است از عملى 

كه به خاطر یك هدف خیالى و خالى از حقیقت انجام گیرد ، آن را متاع غرور خوانده ، 
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 ول بزند . اى است كه آدمى را گمتاع غرور به معناى هر فریبنده

 آیه دیگرى جامع همه خصوصیات آیات باال است  و آن آیه این است:

و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار االخرة لهى الحیوان لو كانوا  »

 عنکبوت(/64!«)یعلمون

خواهد حقیقت معناى زندگى ، یعنى كمال آن را از زندگى دنیا این آیه شریفه مى 

نفى نموده ،  آن حقیقت و كمال را براى زندگى آخرت اثبات كند ، چون زندگى آخرت 

 حیاتى است كه بعد از آن مرگى نیست ، همچنانكه فرمود:

 ن( و نیز فرموده:دخا/56) !«امنین ال یذوقون فیها الموت اال الموتة االولى »

 ق(/35!«)لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید »

شوند  و هیچ نقصى و كدورتى عیششان را اهل آخرت دیگر دچار مرگ نمى پس 

كند ، لیكن صفت اول یعنى ایمنى ، از آثار حقیقى  و خاص زندگى آخرت  و از مكدر نمى

  . ضروریات آن است

طبق حقیقت است ، چون ممكن نیست پس زندگى اخروى ، زندگى حقیقى و بر 

مرگ بر آن عارض شود ، بر خالف حیات دنیا ، اما خداى سبحان با این حال در آیات 

بسیار زیاد دیگرى فهمانده كه حیات حقیقى را او به آخرت داده و انسان را او به چنین 

است نه  كند و زمام همه امور به دست او است پس حیات آخرت هم ملك خداحیاتى زنده مى

باشد ، مسخر خدا است نه یله و رها ، خالصه زندگى آخرت خاصیت  اینكه خودش مالك

  . مخصوص به خود را ، از خدا دارد ، نه از خودش

شود و آن این است كه حیات حقیقى باید طورى باشد از اینجا یك حقیقت روشن مى

این مساله قابل تصور  پذیر نباشد  و عارض شدن مرگ بر آن محال باشد ،كه ذاتا مرگ

نیست مگر به اینكه حیات عین ذات حى باشد ، نه عارض بر ذات او ، همچنین از خودش 

و » باشد نه اینكه دیگرى به او داده باشد ، همچنانكه قرآن در باره خداى تعالى فرموده:

ى فرقان( و بنابر این ، پس حیات حقیقى ، حیات خدا/58«)توكل على الحى الذى ال یموت!

واجب الوجود است و یا به عبارت دیگر حیاتى است واجب ، به عبارت دیگر چنین حیاتى 

 این است كه صاحب آن به ذات خود عالم و قادر باشد. 

 شود كه چرا در جمله:از اینجا كامال معلوم مى

 غافر(/65!« )هو الحى ال اله اال هو  »

او حى و زنده است  و نیز  حیات را منحصر در خداى تعالى كرد  و فرمود : تنها

شود كه این حصر حقیقى است نه نسبى و اینكه حقیقت حیات یعنى آن حیاتى كه معلوم مى

  . گیرد تنها حیات خداى تعالى استآمیخته با مرگ نیست و در معرض نابودى قرار نمى

و  !«هللا ال اله اال هو الحى القیوم »فرماید:و بنابر این در آیه مورد بحث كه مى

 یعنیرساند می انحصار را  آل عمران(/2!«)الم هللا ال اله اال هو الحى القیوم »همچنین آیه:

حیات تنها و تنها خاص خدا است  و اگر زندگان دیگر هم زندگى دارند خدا به آنها داده 

 .  است



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب شصتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در توحید 44

 

 قیوم -2
صفتى است كه بر مبالغه داللت دارد و قیام بر هر چیز به معناى  «قیوم » كلمه 

درست كردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بر آن است ، همه این معانى از 

شود ، چون قیام به معناى ایستادن است ، عادتا بین ایستادن و مسلط شدن بر قیام استفاده مى

 شود . قیوم همه آن معانى استفاده مى كار مالزمه هست ، از این رو از كلمه

و خداى تعالى در كالم مجیدش اصل قیام به امور خلق خود را براى خود اثبات   

 فرماید:نموده و مى

 رعد(/33!« )ا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » 

 فرماید:تر مىو نیز با بیانى كلى

شهد هللا انه ال اله اال هو و المالئكة و اولوا العلم قائما بالقسط ال اله اال هو  » 

 آل عمران(/18!«  )العزیز الحكیم

رساند كه خدا قائم بر تمامى موجودات است  و با عدل قائم این آیه شریفه چنین مى

نكه عالم امكان است ، به این معنا كه عطا و منع او همه به عدل است ، با در نظر گرفتن ای

دادن هستى است  و در چهارچوب دادن آن است ، چون هیچ  )همان عطا و منع آن است

پس هر چیزى را همانقدر كه  !(كندموجودى بدون چهارچوب و حد و ماهیت وجود پیدا نمى

دهد این است كه فرماید : علت اینكه به عدالت مىدهد ، آنگاه مىظرفیت و استحقاق دارد مى

مقتضاى دو اسم عزیز و حكیم است ، خداى تعالى به آن جهت كه عزیز است ، قائم  عدالت

 كند . بر هر چیز است  و به آن جهت كه حكیم است در هر چیزى عدالت را اعمال مى

و سخن كوتاه اینكه : خداى تعالى از آنجا كه مبدأ هستى است و وجود هر چیز و 

د  و هیچ مبدئى براى هیچ موجودى نیست مگر شواوصاف و آثارش از ناحیه او آغاز مى

شود ، پس او قائم بر هر چیز و از هر جهت است ، در آنكه آن مبدأ هم به خدا منتهى مى

حقیقت معناى كلمه قائم است ، یعنى قیامش آمیخته با خلل و سستى نیست ، هیچ موجودى به 

منتهى به خدا و به اذن خدا است  غیر از خدا چنین قیامى ندارد ، مگر اینكه به وجهى قیام او

 !(قیامى آمیخته با ضعف و سستى نه )، پس خداى تعالى هر چه قیام دارد قیامى خالص است

اى ندارد كه باید به اذن او و به وسیله او قائم باشد ، پس در این و غیر خدا به جز این چاره

الى و اینكه غیر او مساله از دو طرف حصر هست ، یكى منحصر نمودن قیام در خداى تع

 !كسى قیام ندارد ، دیگر منحصر نمودن خدا در قیام  و اینكه خدا به جز قیام كارى ندارد

شود شود و حصر دوم از جمله بعدى استفاده مىحصر اول از كلمه قیوم استفاده مى

 فرماید:كه مى

  بقره(/254!«)گیرداو را چرت و خواب نمى -ال تاخذه سنة و ال نوم  »

ما چند حالت داریم ، یا در حال قیام و تسلط بر كاریم ، یا نشسته و در حال رفع 

خستگى هستیم ، یا در حال چرتیم ، یا در حال خوابیم ، همچنین احوالى دیگر ، لیكن خداى 
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  !تعالى تنها قیوم است

اسم قیوم اصل و شود  و آن این است كه از این بیان ، مطلبى دیگر نیز استفاده مى

امع تمامى اسماى اضافى خدا است  و منظور ما از اسماى اضافى اسمائى است كه به ج

كند ، مانند اسم خالق ، رازق ، مبدى ، معید ، وجهى بر معانى خارج از ذات داللت مى

رسان محیى ، ممیت ، غفور ، رحیم ، ودود و غیر آن چرا كه اگر خدا ، آفریدگار و روزى

نده انسانها در معاد و زنده كننده و میراننده و آمرزنده و رحیم و و مبدأ هستى و باز گردان

 است .  قیومودود است به این جهت است كه 

  501ص :    2المیزان ج : 

 

 

 

  عالم الغیب و الشهادة الكبیر المتعال
   

 !«عاِلُم اْلغَْیِب َو الشَّهاَدِة اْلَكبِیُر اْلُمتَعال» 

 رعد(/9« )متعال است! داناى غیب و شهود و بزرگ و» 

 

  غیب و شهادت
 

ء واحد دو معنى از معانى نسبى هستند ، یعنى یك شى -بطورى كه مكرر شنیدید  -

ممكن است نسبت به چیزى غیب و نسبت به چیزى دیگر شهادت باشد  و این بدان سبب 

، بنا شوند است كه موجودات خالى از حدود نیستند و هرگز از حدود خود جدا و منفك نمى

بر این ، هر چیزى كه داخل در حد و احاطه چیز دیگرى باشد آن چیز داخل ، براى آن 

دیگرى شهادت است چون مشهود ادراك آن است  و هر چیزى كه از حد چیز دیگرى خارج 

  . باشد ، براى آن چیز دیگر غیب خواهد بود چون مشهود ادراكش نیست

كه : جز خداى سبحان ، كسى غیب گردد از همین جاست كه به خوبى روشن مى

شود جهتش این است كه علم ، خود یك داند ، اما اینكه غیب جز براى خدا معلوم نمىنمى

نوع احاطه است  و معنى ندارد كه چیزى به خارج از حد وجودى خود و به اجنبى از 

خدا  احاطه خود احاطه یابد و اما اینكه خدا عالم به غیب است جهتش این است كه وجود

تواند خود را بوسیله چهار محدود به حدى نیست و او به هر چیز محیط است ، هیچ چیز نمى

دیوار حد خود از خدا پنهان بدارد ، پس در حقیقت براى خدا غیب نیست هر چند براى غیر 

  . خدا غیب باشد

شود كه همه چیز معنى علم خدا به غیب و شهادت در حقیقت این مىو بنا بر این ، 

موجودات نسبت به هم تحقق و آن غیب و شهادتى كه در باره   براى او شهادت است

  . ، هم غیبش و هم شهادتش براى خدا شهادت استیابدمى
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و به عبارت دیگر ، معنى جمله عالم الغیب و الشهادة اینست كه امور كه ممكن است 

علم صاحبان علم به آن احاطه یابد ، یعنى امورى كه خارج از حد وجودشان نیست ، 

همچنین آن امورى كه ممكن نیست علم صاحبان علم به آن تعلق گیرد ، به خاطر اینكه از 

قسم و هم این قسم هر دو براى خداى تعالى معلوم و حد وجودشان خارج است ، هم آن 

 مشهود است ، چون او به تمام اشیاء احاطه دارد . 

 

  الكبیر المتعال
 

این دو اسم از اسماى حسناى خداوند متعال است ، واژه كبر و در مقابلش واژه  -

و بزرگى صغر از معانى متضایفه هستند ، زیرا وقتى اجسام از نظر تفاوتى كه در كوچكى 

حجم دارند بعضى با بعضى دیگر مقایسه شوند ، آن جسمى كه به اندازه حجم جسم دیگر و 

  . بعالوه مقدارى زیادتر دارد ، نسبت به آن بزرگ و آن دیگرى نسبت به این كوچك است

اند  و لیكن استعمال این دو كلمه را توسعه داده و در غیر اجسام نیز استعمال كرده

اینست  -معنایى كه با ساحت قدس خداى تعالى سازگار باشد  -استعمال آن  از معانى مورد

ر چیز را واجد و بدان احاطه كه بگوییم كبریایى او معنایش اینست كه تمامى كماالت ه

گوییم او كبیر است معنایش اینست كه او كمال هر صاحب كمالى را ، پس وقتى كه مىدارد

 دارد با زیادتى . 

رساند ، همچنان كه ى است از باب تعالى ، كه مبالغه در علو را مىواژه متعال صفت

اسرا( بدان داللت دارد.  خداى سبحان ، هم على /43!«)تعالى عما یقولون علوا كبیرا » آیه 

است و هم متعال ، اما اینكه گفتیم : على است ، براى اینكه او بر هر چیزى علو و سلطنت 

عال است ، براى اینكه نهایت درجه علو را دارد ، چون علو او دارد  و اما اینكه گفتیم : مت

از هر علوى بزرگتر است ، پس او آنچنان عالیى است كه بر هر عالى دیگر از هر جهت 

 تسلط دارد . 

 فرمود:!« عالم الغیب و الشهادة » شود كه چرا دنبال جملهاز همینجا معلوم مى

خداى سبحان به هر چیزى چون مفاد مجموع آن دو اسم این است كه « الكبیر المتعال!»

محیط و بر هر چیز مسلط است و هیچ چیزى به هیچ وجهى از وجوه بر او مسلط نیست  و 

كند تا با غیبتش از حیطه علم او خارج شود ، همچنان هیچ هیچ غیبى بر او غلبه نمى

پس اگر او عالم به غیب و شهادت است براى این است كه شهادتى هم بر او مسلط نیست ، 

  او كبیر و متعال است!

  419ص :    11المیزان ج : 
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 چهارمفصل 

 

 اسماء الحسنی 
 

 

 

   :مقدمه تفسیری بر مفهوم

 اسماء الحسنی     

 

ِ األَسَماُء الحُ »  فى أَسَمئِه  سیُْجَزْوَن َما سنى فَاْدُعوهُ بَها  َو ذَُروا الَِّذیَن یُْلِحُدوَن َو َّللَّ

  !«كانُوا یَْعَملُونَ 

هاى وى هاى نیكوتر است او را بدانها بخوانید و كسانى را كه در نامخدا را نام» 

« اند خواهند دید!كردهكنند واگذارید به زودى سزاى اعمالى را كه مىكجروى مى

  اعراف(/180)

هدایت دائر مدار دعوت خدا بسوى اسماء حسنى و ضاللت دائر مدار الحاد در آن 

دین و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سریره باطنیشان اسماء است ، مردم از دین دار و بى

اختالفى ندارند در اینكه این عالم مشهود متكى بر حقیقتى است كه قوام اجزاى آن و نظام 

قت استوار است ،  آن حقیقت خداى سبحان است كه هر موجودى موجود در آن ، بر آن حقی

كند ،  اوست كه جمال و كمال مشهود در عالم را بر از او ابتداء گرفته و به او بازگشت مى

 كند ،  این جمال ، جمال او و از ناحیه اوست . اجزاى عالم افاضه مى

رند در اسماء و صفات همین مردم در عین این اتفاقى كه بر اصل ذات پروردگار دا

او بر سه صنفند ، صنفى اسمائى براى او قائلند كه معانى آن اسماء الیق آن هست كه به 

ساحت مقدس پروردگار نسبت داده شود ، یعنى معانى آن اسماء صفاتى است كه مبین كمال 

ها است ، صنف دیگرى در اسماء او كجروى كرده و صفات و یا نفى نواقص و زشتى

دهند ، مانند مادیین و دهریین كه آفریدن و زنده كردن و را به غیر او نسبت مى خاصه او

ها كه خیر و نفع را به دانند و نیز مانند وثنىروزى دادن و امثال آن را ، كار ماده یا دهر مى

دهند  و مانند بعضى از اهل كتاب كه پیغمبر و اولیاى دین خود را به خدایان نسبت مى

كنند كه جز خداى تعالى كسى سزاوار و برازنده آن نیست  و در این مىصفاتى توصیف 

انحراف برخى از مردم با ایمان نیز شریكند ، براى اینكه اسباب هستى را مستقل در تاثیر 

اى دارند كه با توحید خدا سازگار نیست ، صنف سوم مردمى دانسته و در باره آنها نظریه

ورزند ، یعنى صفات دارند و لیكن در اسماى او انحراف مىهستند كه به خداى تعالى ایمان 
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كنند مثال او را جسم و محتاج به مكان دانسته و نقص و كارهاى زشت را براى او اثبات مى

دانند و علم ، اراده ، قدرت ، وجود و بقائى از در بعضى از شرایط ، او را قابل درك مى

كنند  و نسبت ظلم در ود ما برایش اثبات مىقبیل علم ، اراده ، قدرت ، وجود و بقاى خ

 دهند  و همه اینها الحاد در اسماء او است . كارها و جهل در حكم و امثال آن به وى مى

و در حقیقت برگشت این سه صنف به دو صنف است ، یكى كسانى كه خدا را به 

كنند و این ادت مىخوانند و او را خدائى ذو الجالل و االكرام دانسته و عباسماء حسنى مى

صنف هدایت یافتگان به راه حقند ، صنف دوم مردمى هستند كه در اسماء خدا الحاد ورزیده 

خوانند ، این صنف اهل ضاللتند ، كه و غیر او را به اسم او ، یا او را به اسم غیر او مى

ا اى است كه از ضاللت دارمسیرشان به دوزخ است ، جایگاهشان در دوزخ بحسب مرتبه

 هستند . 

خداى تعالى همه جا هدایت را بطور مطلق به خود استناد داده و ضاللت را به خود 

مردم ، سّرش این است كه هدایت از صفات جمیله است و همانطور كه در باال گذشت 

حقیقت جمال خداى را سزاست ، به خالف ضاللت كه حقیقتش عدم اهتداء به هدایت خدا 

ت عدمى و از صفات نقص) خداوند به عدم و نقص متصف است و این خود معنایى اس

شود،( و اما تثبیت آن ضاللت در فردى كه به اختیار خود ضاللت را بر هدایت ترجیح نمى

داده و به آیات خدا تكذیب كرده مستند به خداى تعالى است ، یعنى خداوند كسى را كه 

در دل وى استوار نموده و با  بخواهد كیفر كند ضاللت او را در همان اولین بار تحققش

دهد ،  این همان استدراج سلب توفیق و قطع عطیه الهى خود ، آن را صفت الزمى قرار مى

 و امالء است كه در قرآن كریم آن را به خود نسبت داده است . 

كند كه كالم سابق بدان پس معلوم شد كه آیات مورد بحث به همان مطلبى اشاره مى

ن این بود كه حقیقت معناى اینكه هدایت و اضالل از خدا است این است كه منتهى گردید  و آ

او بشر را به اسماء حسناى خود دعوت كرده و باعث شد مردم دو فریق شوند یكى آن 

اى كه هدایت خدا را قبول كردند و یكى آن افرادى كه نسبت به اسماء او الحاد ورزیده و عده

دهد ، ند ایشان را به كیفر تكذیبشان بسوى دوزخ سوق مىآیات او را تكذیب كردند  و خداو

 همچنانكه در آخر كالم سابق فرموده:

 اعراف(/179...!«)و لقد ذرانا لجهنم كثیرا من الجن و االنس » 

 دهد . و این سوق دادن را بوسیله استدراج و امالء انجام مى

 اعراف(/180...!« )و هلل االسماء الحسنى فادعوه بها » 

مه اسم بحسب لغت چیزى را گویند كه بوسیله آن انسان بسوى چیزى راه پیدا كند كل

اى را هم افاده بكند مانند لفظى كه حكایت كند ، چه اینكه عالوه بر این داللت ، معناى وصفى

از معناى موجود در آن چیز  و یا صرف اشاره به ذات آن چیز باشد مانند زید و عمرو و 

  . ص كه قبال سابقه وصفى نداشته و تنها اشاره به ذات دارداشخا مخصوصا اسمهاى

كند بر داللت مى -كه مؤنث احسن است  -و توصیف اسماء خدا به وصف حسنى 

اینكه منظور از این اسماء ، قسم اول از معناى اسم است ، یعنى آن اسمائى است كه در آنها 
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خداى تعالى داللت ندارد ، اگر  باشد ، مانند آن اسمائى كه جز بر ذاتمعناى وصفى مى

چنین اسمائى در میان اسماى خدا وجود داشته باشد ، آنهم نه هر اسم داراى معناى وصفى ، 

بلكه اسمى كه در معناى وصفیش حسنى هم باشد ، باز هم نه هر اسمى كه در معناى 

داى وصفیش حسن و كمال نهفته باشد بلكه آن اسمائى كه معناى وصفیش وقتى با ذات خ

تعالى اعتبار شود از غیر خود احسن هم باشد ، بنا بر این شجاع و عفیف هر چند از اسمائى 

اند و هر چند در معناى وصفى آنها حسن خوابیده لیكن الیق هستند كه داراى معناى وصفى

دهند  و به هیچ به ساحت قدس خدا نیستند ، براى اینكه از یك خصوصیت جسمانى خبر مى

ست این خصوصیت را از آنها سلب كرد) و كارى كرد كه وقتى اسم شجاع و وجه ممكن نی

شود جسمانیت موصوف به ذهن نیاید!( و اگر چنین كارى ممكن بود البته عفیف برده مى

اطالق آنها بر ذات خداى تعالى هیچ عیبى نداشت) و ممكن بود به خداى تعالى هم اسم شجاع 

 مانند جواد ، عدل و رحیم . و عفیف و امثال آن را اطالق كرد،( 

پس الزمه اینكه اسمى از اسماء خدا بهترین اسماء باشد این است كه بر یك معناى 

كمالى داللت كند ، آنهم كمالى كه مخلوط با نقص و یا عدم نباشد ،  اگر هم هست تفكیك 

معناى كمالى از آن معناى نقصى و عدمى ممكن باشد ، پس هر اسمى كه در معناى آن 

حتیاج و عدم و یا فقدان نهفته باشد مانند اسامیى كه بر اجسام و جسمانیات و افعال زشت و ا

  . شود اسماى حسنى نبوده اطالقش بر ذات پروردگار صحیح نیستمعانى عدمى اطالق مى

ایم مگر هاى زبان ما آدمیان است و آنها را وضع نكردهچون اینگونه اسماء پدیده

خود ما وجود دارد ، و معلوم است كه آن معانى هیچوقت از شائبه  براى آن معانیى كه در

حاجت و نقص و عدم خالى نیست ، چیزى كه هست بعضى از آنها لغاتى است كه به هیچ 

وجه ممكن نیست جهات حاجت و نقص را از آنها سلب كرد مانند كلمه جسم ، رنگ و مقدار 

  . و امثال آن

ن است ، مانند علم ، حیات و یك در آنها ممكبعضى دیگر لغاتى است كه این تفك

شود به معناى احاطه از طریق عكس بردارى ، زیرا علم وقتى در خود ما اطالق مىقدرت

ذهن به وسائل مادى تعبیه شده در ذهن است  و همچنین قدرت در ما به معناى منشایت فعل 

آن كیفیتى كه در عضالت ما تعبیه گشته  و نیز حیات در ما عبارت است از اینكه ما  است به

با همین وسائل مادى علم و قدرت ، دانا و توانا شویم ،  این علم و این قدرت و این حیات 

الیق ساحت قدس خداى تعالى نیست ،  لیكن چنان هم نیست كه نتوان آنها را به ذات مقدسش 

اگر ما معانى آنها را از خصوصیات مادى مجرد ساخته و تفكیك كنیم و آن نسبت داد ، زیرا 

صرف احاطه به چیزى و حضور آن چیز در نزد عالم و معناى  -مثال  -وقت معناى علم 

قدرت منشایت ایجاد چیزى و معناى حیات این باشد كه موجود داراى حیات بنحوى باشد كه 

توان به ساحت قدس خداى و قدرت و حیاتى را مىعلم و قدرت را داشته باشد ، چنین علم 

تعالى نسبت داد ، براى اینكه معانیى است كمالى و خالى از جهات نقص و حاجت  و عقل و 

كند بر اینكه هر صفت كمالى از آن خداى تعالى است  و اگر غیر او هم به نقل هم داللت مى

ضه كرده است بدون اینكه صفتى از صفات كمال متصف باشد خداوند آن را به وى افا
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  .الگوى آن را از موجودى قبل از آن گرفته باشد

پس خداى تعالى عالم ، قادر و حى است ، ولى نه مثل عالم و قادر و حى بودن ما ، 

بلكه به علم و قدرت و حیاتى كه الیق به ساحت قدس او است  و آن همانطور كه گفته شد 

 نقائص .  حقیقت این معانى كمالیه است مجرد از

كه هلل خبر است مقدم ذكر شده و این خود حصر « و هلل االسماء الحسنى!» در جمله

  تنها براى خدا است اسماء حسنى!رساند و معناى جمله این است: را مى

اسماء هم با الف و الم آمده و هر جمعى كه الف و الم بر سرش در آید عمومیت را 

اسم احسن كه در وجود باشد از آن خدا است و احدى  رساند و معناى آن این است كه هرمى

در آن با خدا شریك نیست  و چون خود خداى تعالى همین معانى را بغیر خود هم نسبت 

آنها  داند لذا تنها براى خدا بودندهد و مثال غیر خود را نیز عالم ، قادر ، حى و رحیم مىمى

براى خدا است و كسى در آنها با خدا معنایش این است كه حقیقت این معانى فقط و فقط 

  . شركت ندارد

 كند ، مانند جمله:و ظاهر آیات بلكه صریح بعضى از آنها این معنا را تایید مى

 بقره(و جمله:/165« )ان القوة هلل جمیعا!» 

 یونس(و جمله:/65« )فان العزة هلل جمیعا!» 

 و جمله:بقره( /255«)ء من علمه اال بما شاء!و ال یحیطون بشى» 

 غافر(/65« )هو الحى ال اله اال هو!» 

حقیقت هر اسم احسنى تنها آید كه كنید ، از این آیات بر مىبطورى كه مالحظه مى

و تنها از خداست  و كسى در آنها شریك او نیست مگر به همان مقدارى كه او تملیك به 

   .اراده و مشیت خود كند

رى از اسماء خود كرده نیز این معنى را ظاهر كالم خداى تعالى در هر جا كه ذك

 كند ، مانند آیه:تایید مى

 طه(و آیه:/8« )هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى!» 

اسری( و /110« )قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمان ایا ماتدعوا فله االسماء الحسنى!» 

 آیه:

 حشر(/24)« له االسماء الحسنى یسبح له ما فى السموات و االرض!» 

و ظاهر همه این آیات این است كه هر اسم احسنى حقیقتش تنها براى خدا است و 

 .بس

یا از دعوت به معناى نام نهادن است همچنانكه !« فادعوه بها » و اینكه فرمود:

گوییم : من او را زید خواندم و تو را ابا عبد هللا خواندم یعنى او را به آن اسم و تو را به مى

نام نهادم  و یا از دعوت به معناى ندا است ، معنایش این است كه خدا را به اسماء این اسم 

 حسنایش ندا كنید مثال بگویید:

 اى رحمان اى رحیم و ... ! -

و یا از دعوت به معناى عبادت است و معنایش این است كه خدا را عبادت كنید با 
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اى است كه این اسماء داللت بر هاعتقاد به اینكه او متصف به اوصاف حسنه و معانى جمیل

 آن دارد . 

اند  و لیكن كالم خود خداى مفسرین همه این چند معنا را براى دعوت احتمال داده

كند مؤید همین معناى اخیر است ، تعالى در موارد مختلفى كه دعاى خود او را ذكر مى

 مانند:

اسری( و /110« )ء الحسنى!قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله االسما» 

 آیه:

و قال ربكم ادعونى استجب لكم ان الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم » 

 غافر(/60«)داخرین!

وجه تایید این است كه اول دعا را ذكر كرده و در بعد همان دعا را به عبادت بدل  

  . عبادت و دعا یكى استآورده و فهمانده كه 

 و همچنین آیه:

اضل ممن یدعوا من دون هللا من ال یستجیب له الى یوم القیمة و هم عن  و من» 

« دعائهم غافلون! و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرین!

 احقاف( و آیه:/6و5)

 غافر(/65« )هو الحى ال اله اال هو فادعوه مخلصین له الدین!» 

  . ه استكه دعا را به معناى اخالص در عبادت گرفت 

و ذروا الذین یلحدون فى اسمائه سیجزون ما كانوا » ظاهر ذیل آیه:  

كند ، براى اینكه اگر مراد از دعا نام اعراف( نیز این معنا را تایید مى/180«)یعملون!

« بما كانوا یصفون،» تر این بود كه بفرماید:بود ، نه عبادت مناسبنهادن و یا نداء مى

كردند همچنانكه در جاى دیگر همینطور تعبیر كرده و ز خدا مىها كه ابخاطر آن وصف

انعام( /139«)به زودى وصف كردنشان را جزا خواهد داد! -سیجزیهم وصفهم » فرموده: 

 و خدا داناتر است! -شود بنا بر آنچه گذشت معناى آیه مورد بحث چنین مى

را عبادت كنید و براى خدا است تمامى اسمائى كه بهترین اسماء است پس او »  

 «با آنها بسویش توجه نمایید!

شود چون این دو از لواحق البته معلوم است كه این معنا شامل تسمیه و نداء هم مى 

 عبادت است . 

  446ص :    8المیزان ج : 
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 گفتارى در چند مبحث پیرامون:
 

 اسماء حسنى
 

 

 معناى اسماء حسنى چیست؟  -1بحث 

 توان بدان راه یافت ؟ و چگونه مى

 

بینیم آنچه را كه گشاییم و از مناظر هستى مىاولین بارى كه ما چشم بدین جهان مى

بینیم و سپس بینیم نخست ادراك ما بر خود ما واقع گشته و قبل از هر چیز خود را مىمى

ات قواى عامله ما در ترین امور را به خود كه همان روابط ما با عالم خارج و مستدعینزدیك

كنیم ، پس خود ما و قواى ما و اعمال متعلق به آن اولین چیزى است بقاء ما است ، درك مى

بینیم مگر مرتبط آید ، لیكن ما خود را نمىكوبد و به درك ما در مىكه درب دلهاى ما را مى

 بغیر  و همچنین قوا و افعالمان را . 

كند  و آن چیزى است كه انسان آن را مشاهده مىتوان گفت كه احتیاج اولین پس مى

را در ذات خود و در هر چیزى كه مرتبط به او و قوا و اعمال او است و همچنین در 

كند به وجود ذاتى كه بیند و در همین اولین ادراك حكم مىسراسر جهان برون از خود مى

و آن ذات خداى سبحان   شودآورد  و وجود هر چیزى منتهى به او مىحوایج او را بر مى

  . است

فاطر( این /15« )یا ایها الناس انتم الفقراء الى هللا و هللا هو الغنى!» آیه شریفه: 

  . كندادراك و این حكم ما را تصدیق مى

البته تاریخ نتوانسته ابتداى ظهور عقیده به ربوبیت را در میان افراد بشر پیدا كند و 

ها ترین عهدها این اعتقاد را در انسانضبط كرده از همان قدیملیكن تا آنجا كه سیر بشر را 

ترین نقاط آمریكا و استرالیا زندگى دهد ، حتى اقوام وحشیى كه اآلن در دور افتادهسراغ مى

اى از بساطت و سادگى انسانهاى اولى هستند ، وقتى وضع كنند و در حقیقت نمونهمى

اى در ماوراى طبیعت معتقدند و به وجود قواى عالیهبینیم كه افكارشان را بررسى كنیم مى

داند  و این در حقیقت همان قول به اى كیش خود را مستند به یكى از آن قوا مىهر طایفه

اند  و لیكن اعتقاد دارند ربوبیت است ، هر چند معتقدین به آن در تشخیص رب به خطا رفته

، چون این اعتقاد از لوازم فطرت انسانى گردد به ذاتى كه امر هر چیزى به او منتهى مى

اى كه عارضش شده و از است  و فردى نیست كه فاقد آن باشد ، مگر اینكه بخاطر شبهه

الهام فطریش منحرف شده باشد و مثل كسى كه خود را به خوردن سم عادت داده باشد ، هر 

ى كه او عادت خود را كند در حالچند طبیعتش به الهام خود ، او را از این كار تحذیر مى
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 شمارد . مستحسن مى

گوییم قدم دومى كه در این راه پیش بعد از فراغ از وجود چنین حقیقتى اینك مى

خوریم این است كه ما در نهاد خود چنین ترین مطلبى كه به آن بر مىرویم و ابتدائىمى

هر چیزى از او  كه انتهاى وجود هر موجودى به این حقیقت است،  خالصه وجود یابیممى

تواند آن را دانیم اگر داراى آن نباشد نمىاست ، پس او مالك تمام موجودات است ، چون مى

بغیر خود افاضه كند ، عالوه بر اینكه بعضى از موجودات هست كه اصل حقیقتش بر اساس 

دهد  و خداى تعالى منزه از هر حاجت و هر احتیاج است  و خودش از نقص خود خبر مى

اى است ، براى اینكه او مرجع هر چیزى است در رفع حاجت و نقیصه آن چیز، صهنقی

است  و هم صاحب  -به كسر میم  -گیریم كه پس خداى تعالى هم داراى ملك اینجا نتیجه مى

یعنى همه چیز از آن او است و در زیر فرمان او است و این دارا  -به ضم میم  -ملك 

او دارا و حكمران همه كماالتى است كه ما در عالم سراغ بودنش على االطالق است ، پس 

داریم ، از قبیل حیات ، قدرت ، علم ، شنوائى ، بینائى ، رزق ، رحمت و عزت و امثال آن 

، در نتیجه او حى ، قادر ، عالم ، سمیع و بصیر است ، چون اگر نباشد ناقص است  و حال 

رحیم ، عزیز ، محیى ، ممیت ، مبدى ، معید آنكه نقص در او راه ندارد ، همچنین رازق ، 

گوییم رزق ، رحمت ، عزت ، زنده كردن ، میراندن ، و باعث و امثال آن است و اینكه مى

ابداء ، اعاده و برانگیختن كار او است ، او است سبوح ، قدوس ، على ، كبیر و متعال و 

 از او نفى كنیم . امثال آن منظور ما این است كه هر صفت عدمى و صفت نقصى را 

پیماییم اى است كه ما در اثبات اسماء و صفات براى خداى تعالى مىاین طریقه ساده

به كسر میم و  -، قرآن كریم هم ما را در این طریقه تصدیق نموده و در آیات بسیارى ملك 

را بطور مطلق براى خداى تعالى اثبات كرده ، چون حاجتى به ذكر آن آیات  -به ضم آن 

  . گذریمیست ، مىن

 

 

 حد اسماء و اوصاف خدای تعالی چیست ؟  -2بحث 

 

از بیانى كه در فصل اول گذشت روشن گردید كه ما جهات نقص و حاجتى را كه 

نماییم ، مانند مرگ ، فقر ، فاقد بودن كنیم از خداى تعالى نفى مىدر اجزاى عالم مشاهده مى

، ذلت ، زبونى و جهل و امثال آن كه هر یك از آنها در مقابل كمالى قرار دارند و معلوم 

با در نظر داشتن اینكه امورى سلبى و عدمى هستند در حقیقت اثبات  است كه نفى این امور

كنیم برگشت این نفى به اثبات كمال مقابل آنها است ، مثال وقتى فقر را از ساحت او نفى مى

غنى براى او است ،  نفى ذلت ، عجز و جهل اثبات عزت ، قدرت و علم است و همچنین 

 سایر صفات و جهات نقص . 

كنیم از قبیل حیات ، قدرت ، علم و امثال آن كمال كه براى او اثبات مى و اما صفات

گفتیم كه اینگونه صفات را ما از راه اذعان به  -بطورى كه خواننده محترم به یاد دارد  -
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كنیم ، چیزى كه هست این مالكیت او ، نسبت به جمیع كماالت ثابته در دار وجود اثبات مى

با جهاتى از نقص و حاجت است و ما این جهات نقص و حاجت صفات در دار وجود مالزم 

 كنیم . را از خداى تعالى نفى مى

مثال علم در ما آدمیان عبارت است از احاطه حضورى به معلوم از راه عكس 

گرفتن با ابزار بدنى از خارج  و لیكن در خداى تعالى عبارت است از احاطه حضورى ،  

از خارج باشد تا محتاج باشد به دستگاه مادى بدنى و بینائى و اما اینكه از راه عكس گرفتن 

اینكه موجود خارجى قبل از علم وجود داشته باشد از آنجایى كه جهت نقص است ما آن را 

  كنیم ، چون او منزه از جهات نقص است.از خداى تعالى نفى مى

كنیم اثبات مى و كوتاه سخن اینكه ، اصل معناى ثبوتى و وجودى علم را در باره او

 نماییمو خصوصیت مصداق را كه مؤدى به نقص و حاجت است از ساحت مقدسش سلب مى

.  

از طرفى دیگر وقتى بنا شد تمامى نقائص و حوائج را از او سلب كنیم ، بر 

خوریم به اینكه داشتن حد هم از نقائص است ، براى اینكه ، چیزى كه محدود باشد بطور مى

محدود نكرده ، بلكه موجود دیگرى بزرگتر از آن و مسلط بر آن بوده  مسلم خودش خود را

كنیم  و كه برایش تعیین حد كرده ، لذا همه انحاء حد و نهایت را از خداى سبحان نفى مى

گوییم خداى تعالى در ذاتش و همچنین در صفاتش به هیچ حدى محدود نیست ، قرآن مى

پس او وحدتى را دارا است « و هو الواحد القهار!» ید:فرماكریم هم این را تایید نموده و مى

 كه آن وحدت بر هر چیز دیگرى قاهر است  و چون قاهر است احاطه به آن هم دارد . 

كنیم به اینكه صفات خداى تعالى عین اینجا است كه قدم دیگرى پیش رفته حكم مى

هیچ تمایزى میان آنها ذات او است ، همچنین هر یك از صفاتش عین صفت دیگر او است ،  

كنیم اگر علم او مثال غیر قدرتش باشد نیست مگر بحسب مفهوم ، چرا ؟ براى اینكه فكر مى

بایستى صفاتش  -همانطور كه در ما آدمیان اینطور است  -و علم و قدرتش غیر ذاتش باشد 

نتهاء و هر یك آن دیگرى را تحدید كند و آن دیگر منتهى به آن شود ، پس باز پاى حد و ا

آید  و با به میان آمدن آنها تركیب و فقر و احتیاج به ما فوقى كه تحدید تناهى به میان مى

هاى قبلى طى كردیم كه خداى تعالى كننده او باشد نیز در كار خواهد آمد  و حال آنكه در قدم

 منزه از این نقائص است . 

شود  و ت منقسم نمىو همین است معناى صفت احدیت او كه از هیچ جهتى از جها

  . گرددنه در ذهن متكثر نمى نه در خارج و

اند : برگشت معانى صفات خداى تعالى ها گفتهاز آنچه گذشت معلوم شد اینكه بعضى

به نفى است ، مثال برگشت علم ، قدرت و حیات او به عدم جهل ، عدم عجز و عدم موت 

زه است از صفاتى كه در مخلوقات او است و همچنین سایر صفات ، براى اینكه خداوند من

است صحیح نیست ، زیرا مستلزم این است كه تمامى صفات كمال را از خداى تعالى نفى 

كنیم  و خواننده محترم متوجه شد كه راه فطرى كه ما قدم به قدم پیش رفتیم مخالف این 

  . حرف و ظواهر آیات كریمه قرآن هم منافى آن است
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اد گفتار كسانى است كه یا صفات خدا را زائد بر ذات دانسته نظیر این گفتار در فس

اند در خداى تعالى آثار این صفات است نه خود آنها و و یا بكلى آن را نفى كرده و گفته

همچنین اقوال دیگرى كه در باره صفات خدا هست ، همه اینها با راه فطرى كه از نظر 

كند. )تفصیل بحث از بطالن آنها ا دفع مىخواننده گذشت مخالفت داشته و فطرت ، آنها ر

 موكول به محل دیگرى است .( 

 

 

 انقسام هائی که برای صفات خدای تعالی هست:  -3بحث 

 

از كیفیت و طرز سلوك فطرى كه گذشت بر آمد كه بعضى از صفات خدا صفاتى 

ستند كه مشتمل صفاتى ه كند ، از قبیل علم و حیات ،  اینهااست كه معناى ثبوتى را افاده مى

كند مانند سبوح بر معناى كمالند ،  بعضى دیگر آن صفاتى است كه معناى سلبى را افاده مى

توان سازد ، پس از این نظر مىو قدوس و سایر صفاتى كه خدا را منزه از نقائص مى

  . صفات خدا را به دو دسته تقسیم كرد : یكى ثبوتیه و دیگر سلبیه

خدا آن صفاتى است كه عین ذات او است نه زائد بر ذات  اى از صفاتو نیز پاره

اى دیگر صفاتى است كه اند ،  پارهمانند حیات ، قدرت و علم به ذات ،  اینها صفاتى ذاتى

تحققشان محتاج به این است كه ذات قبل از تحقق آن صفات محقق فرض شود ، مانند خالق 

ات زائد بر ذات و منتزع از مقام فعلند  و و رازق بودن كه صفات فعلى هستند،  اینگونه صف

هاى خدا را كه متنعم به آن معناى انتزاع آنها از مقام فعل این است كه مثال بعد از آنكه نعمت

ها به خداى تعالى دارد نسبت كنیم نسبتى را كه این نعمتور در آنیم مالحظه مىو غوطه

اى ،  این ماییم كه بعد از چنین مقایسهدهد رزقى است كه یك پادشاه به رعیت خود جیره مى

ست رازق ها منتهى به او انامیم ،  خدا را كه همه این نعمتهاى خدا را رزق مىنعمت

، رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلى خدا كه بر خدا خوانیم ،  همچنین خلقمى

د به معانى آنها متلبس شود بدون اینكه خداونشود  و خدا به آن اسماء نامیده مىاطالق مى

شود ، چون اگر خداوند باشد ، چنانكه به حیات و قدرت و سایر صفات ذاتى متصف مى

بایستى آن صفات ، صفات ذاتى خدا باشند نه خارج از ذات ، بود مىحقیقتا متلبس به آنها مى

دیگرى توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم كرد یكى صفات ذاتى و پس از این نظر هم مى

 صفات فعلى . 

تقسیم دیگرى كه در صفات خدا هست ، تقسیم به نفسى و اضافى است ، آن صفتى 

اى به خارج از ذات ندارد صفات نفسى است مانند حیات ، و آن كه معنایش هیچ اضافه

است ،  این قسم دوم هم دو قسم است ، زیرا  صفتى كه اضافه به خارج دارد صفت اضافى

صفات نفسى هستند و به خارج اضافه دارند ، آنها را صفات نفسى ذات  بعضى از اینگونه

اند مانند خالقیت و رازقیت كه امثال آن را نامیم ، و بعضى دیگر صرفا اضافىاضافه مى

 .گذاریمصفات اضافى محض نام مى
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 اسماء و صفات چه نسبتی به ما دارند ؟ -4بحث 

 و چه نسبتی در میان خود؟  

 

كند بر معنایى از میان اسم و صفت هیچ فرقى نیست جز اینكه صفت داللت مى

معانى كه ذات متصف به آن و متلبس به آن است ، چه عین ذات باشد و چه غیر آن ، و اسم 

كند بر ذات ، در آن حالى كه ماخوذ به وصف است ، پس حیات و علم وصفند ، داللت مى

رى جز داللت بر معنا و انكشاف آن را ندارند ، لذا باید وحى و عالم اسم ، و چون الفاظ كا

كند ، گفت حقیقت صفت و اسم آن چیزى است كه لفظ صفت و اسم آن حقیقت را كشف مى

پس حقیقت حیات و آن چیزى كه لفظ حیات داللت بر آن دارد در خداى تعالى صفتى است 

ست اسم الهى است  و به این الهى كه عین ذات او است  و حقیقت ذاتى كه حیات عین او ا

شوند براى اسم و صفت ، هر چند نسبت به نظریه قبلى نظر حى و حیات هر دو اسم مى

 خود اسم و خود صفتند . 

در سابق هم گفتیم كه ما در سلوك فطرى كه بسوى اسماء داریم ، از این راه متفطن 

شاهده آن یقین كردیم كه به آن شدیم كه كماالتى را در عالم كون مشاهده كردیم  و از م

خداوند نیز مسماى به آن صفات كمال هست ، چون او مالك عالم است ،  همه چیز را بر ما 

كند  و نیز گفتیم كه از دیدن صفات نقص و حاجت یقین كردیم كه و بر همه چیز افاضه مى

شتن آن خداى تعالى منزه از آنها و متصف به مقابل آنها از صفات كمال است ،  او با دا

آورد آورد ، البته در آنجا كه بر مىهاى ما و حوایج ما را بر مىصفات كمال است كه نقص

 . 

كنیم ، همین مشاهده ، ما را هدایت مثال وقتى علم و قدرت را در عالم مشاهده مى

دارد كه به دیگران افاضه  سبحان نیز علم و قدرت كند به اینكه یقین كنیم كه خداىمى

خوریم ، همین برخورد ، ما را راهنمائى وقتى به وجود جهل و عجز در عالم بر مى، كندمى

كند بر اینكه خداى تعالى منزه از این نواقص و متصف به مقابل آنها یعنى به علم و مى

قدرت است ، كه با علم و قدرت خود نقص علم و قدرت ما و حاجت ما را به علم و قدرت 

  . ایر صفاتآورد ،  همچنین در سبر مى

كه وسیله ارتباط جهات خلقت و خصوصیات موجود در از این بیان روشن گردید 

، یعنى صفات ، واسطه میان  اشیاء با ذات متعالى پروردگار همانا صفات كریمه او است

رزق و نعمتى كه در این عالم است به ترتیب  ذات و مصنوعات او است ، پس علم ، قدرت،

گرفته ، بخاطر اینكه خداى سبحان متصف به صفت علم و قدرت  از خداى سبحان سرچشمه

و رازقیت و منعمیت است ،  جهل ما بوسیله علم او ، عجز ما بوسیله قدرت او ، ذلت ما 

بوسیله عزت او و فقر ما بوسیله غناى او برطرف گشته و گناهان بوسیله مغفرت او 
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  . شودآمرزیده مى

: او به قهر خود ما را مقهور خود كرده و به  اگر خواستى از یك نظر دیگر بگو 

نهایتى خود براى ما نهایت قرار داده و به نامحدودى خود ما را محدود ساخته  و به بى

به هر  -به ضم میم  -رفعت خود ما را افتاده كرده و به عزتش ذلیلمان ساخته  و به ُملكش 

به هر نحوى كه بخواهد در ما  -میم  به كسر -كند  و به ِملكش چه كه بخواهد در ما حكم مى

 دقت فرمایید!  -كند تصرف مى

ایم ، بنا این آن روشى است كه ما بحسب ذوق مستفاد از فطرتى صاف اتخاذ نموده

گوید : اى خداى مذل نیازى را مسئلت نماید نمىخواهد از خداى تعالى بىبر این كسى كه مى

و را به اسماء غنى ، عزیز و قادر و امثال آن نیاز كن بلكه او اى خداى كشنده مرا بى

گوید : یا خواهد براى شفا و بهبودیش متوجه خدا شود مىخواند ، همچنین مریضى كه مىمى

شافى ، یا معافى ، یا رؤوف ، یا رحیم بر من ترحم كن و از این مرض شفایم ده و هرگز 

... قرآن كریم هم در این روش و در  گوید : یا ممیت یا منتقم یا ذا البطش مرا شفا ده ونمى

 ترین شاهد است بر صحت نظریه ما . این حكم ما را تصدیق نموده است  و او صادق

كند كه مناسب آرى ، قرآن كریم همواره آیات را به آن اسمى از اسماء خدا ختم مى

آیه با ذكر كند در آخر آن با مضمون آن آیه است  و همچنین حقایقى را كه در آیات بیان مى

  . كندآن حقایق را تعلیل مى -بحسب اقتضاى مورد  -یك اسم و یا دو اسم 

قرآن كریم در میان كتابهاى آسمانیى كه به ما رسیده و منسوب به وحى است تنها 

كند و علم به اسماء را به ما كتابى است كه اسماء خدا را در بیان مقاصد خود استعمال مى

 آموزد . مى

نچه گذشت روشن گردید كه انتساب ما به خداى تعالى بواسطه اسماء او پس ، از آ

است ، انتساب ما به اسماى او بواسطه آثارى است كه از اسماى او در اقطار عالم خود 

  . كنیممشاهده مى

اى است كه ما آرى ، آثار جمال و جالل كه در پهناى گیتى منتشر است تنها وسیله

ل و جمال او از قبیل حى ، عالم ، قادر ، عزیز ، عظیم و كبیر و را به اسماء داله بر جال

امثال آن هدایت نموده و این اسماء ما را به سوى ذات متعالیى كه قاطبه اجزاى عالم در 

 كند . استقالل خود به او متكى است راهنمائى مى

سعه و  و این آثارى كه از ناحیه اسماء خداوند در ما و عالم ما مشهود است از جهت

ضیق مختلفند و این سعه و ضیق در ازاى عمومیت و خصوصیت مفاهیم آن اسماء است ، 

مثال از موهبت علمى كه نزد ما است چند موهبت دیگر یعنى گوش ، چشم ، خیال و تعقل و 

شود ، آن وقت همین علم ) كه نسبت به مسموعات و مبصرات و امثال آن منشعب مى

ست،( با قدرت و حیات و غیر آن در تحت یك اسم اعمى از قبیل معقوالت و امثال آن عام ا

گیرد ، باز وقتى علم ، قدرت ، حیات ، عفو و رازق و یا معطى و یا منعم و یا جواد قرار مى

مغفرت و امثال آنها را در مجموع مالحظه كنیم همه در تحت یك اسم اعم كه همان رحمت 

 گیرد . شامله است قرار مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب شصتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در توحید 58

سعه و ضیق و عمومیت و خصوصیتى كه در میان شود كه لوم مىاز اینجا مع

 اسماء هست به آن ترتیبى است كه در میان آثار موجود از آن اسماء در عالم ما هست ،

ها عام ، این عام و خاص بودن آثار نیز از ناحیه عام و بعضى از آثار خاص است ، بعضى

هایى كه آن كند ،  كیفیت نسبتمىخاص بودن حقایقى است كه آثار مذكور كشف از آن 

ه حیات اسم كند ، پس علم نسبت بهاى میان مفاهیم كشف مىحقایق با یكدیگر دارند را نسبت

، بینائى ، شهید ، لطیف و خبیر بودن اسمى است عام و همچنین خاص و نسبت به شنوائى

عام و ... بنا  رازق اسم خاص است به رحمان  و نسبت به شافى ، ناصر و هادى اسمى است

شود به یك و یا چند بر این ، براى اسماء حسنى عرضى است عریض كه از پایین منتهى مى

كند به وسعت اسم خاصى كه در پایین آن دیگر اسم خاصى نیست ،  از طرف باال شروع مى

تر تا تر و عمومىو عمومیت و بدین طریق باالى هر اسمى اسم دیگرى است از آن وسیع

تهى شود به بزرگترین اسماء خداى تعالى كه به تنهائى تمامى حقائق اسماء را شامل آنكه من

است و حقایق مختلف همگى در تحت آن قرار دارد و آن اسمى است كه غالبا آن را اسم 

 نامیم . اعظم مى

تر و بركات تر باشد آثارش در عالم وسیعو معلوم است كه اسم هر قدر عمومى

بزرگتر و تمام است ، براى اینكه گفتیم آثار ، همه از اسماء است ، پس  اشنازله از ناحیه

عمومیت و خصوصیتى كه در اسماء است بعینه در مقابلش در آثارش هست ، بنا بر این ، 

شود  و هر امرى در برابرش اسم اعظم آن اسمى خواهد بود كه تمامى آثار منتهى به آن مى

  . گرددخاضع مى

 

 

 معناى اسم اعظم چیست؟  -5بحث 

 

 در میان مردم شایع شده كه اسم اعظم اسمى است لفظى از اسماى خداى تعالى كه

  . ماندشود ، و در هیچ مقصدى از تاثیر باز نمىاگر خدا را به آن بخوانند دعا مستجاب مى

هللا( و چون در میان اسماء حسناى خدا به چنین اسمى دست نیافته و در اسم جالله) 

اند به اینكه اسم اعظم مركب از حروفى است كه هر كس اند معتقد شدهنیز چنین اثرى ندیده

داند  و اگر كسى به آن دست بیابد همه موجودات در آن حروف و نحوه تركیب آن را نمى

  . آیندبرابرش خاضع گشته و به فرمانش در مى

فظى است كه به حسب طبع و به نظر اصحاب عزیمت و دعوت ، اسم اعظم داراى ل

چیزى كه هست تركیب حروف آن بحسب  ، كند نه به حسب وضع لغوىداللت بر آن مى

شود  و براى بدست آوردن آن ، طرق مخصوصى است اختالف حوایج و مطالب مختلف مى

كه نخست حروف آن ، به آن طرق استخراج شده و سپس آن را تركیب نموده و با آن دعا 

  . یل آن محتاج به مراجعه به آن فن استكنند  و تفصمى

در بعضى روایات وارده نیز مختصر اشعارى به این معنا هست ، مثل آن روایتى 
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نسبت به اسم اعظم نزدیكتر است از سفیدى چشم به « بسم هللا الرحمن الرحیم!» گوید:كه مى

وره آل عمران است  گوید : اسم اعظم در آیة الكرسى و اول سسیاهى آن  و آن روایتى كه مى

گوید : حروف اسم اعظم متفرق در سوره حمد است  و امام آن حروف و نیز روایتى كه مى

كند  و در نتیجه دعایش شناسد و هر وقت بخواهد آن را تركیب نموده و با آن دعا مىرا مى

 شود . مستجاب مى

از اسم اعظم كه گوید : آصف بن برخیا وزیر سلیمان با حروفى و نیز روایتى كه مى

پیشش بود دعا كرد و توانست تخت بلقیس ، ملكه سبا را در مدتى كمتر از چشم بر هم زدن 

گوید اسم اعظم مركب از هفتاد و سه حرف نزد سلیمان حاضر سازد  و آن روایتى كه مى

است ، خداوند هفتاد و دو حرف از این حروف را در میان انبیایش تقسیم نموده ،  یكى را به 

دیگرى كه اشعار دارد بر اینكه  خود در علم غیب اختصاص داده است  و همچنین روایات

  . اسم اعظم مركب لفظى است

، كندن ، همه این سخنان را رفع مىو لیكن بحث حقیقى از علت و معلول و خواص آ

زیرا تاثیر حقیقى دائر مدار وجود اشیاء و قوت و ضعف وجود آنها و سنخیت بین مؤثر و 

اى از تاثر است  و صرف اسم لفظى از نظر خصوص لفظ آن ، چیزى جز مجموعهم

اى هستند كه اگر از جهت معناى ها از كیفیات عرضیههاى شنیدنى نیست ، شنیدنىصوت

ه هیچ اثرى در هیچ موجودى متصورش اعتبار شود ، صورتى است ذهنى كه فى نفس

كنیم  و یا صورت حنجره خود خارج مى، محال است كه یك صوتى كه ما آن را از ندارند

نماییم كارش بجایى برسد كه به وجود خود ، خیالیى كه ما آن را در ذهن خود تصور مى

وجود هر چیزى را مقهور سازد  و در آنچه كه ما میل داریم به دلخواه ما تصرف نموده 

د ، و ... و حال آسمان را زمین و زمین را آسمان كند ، دنیا را آخرت و آخرت را دنیا كن

 آنكه خود آن صوت معلول اراده ما است . 

هر چند مؤثر در عالم بوده و اسباب و  -و مخصوصا اسم اعظم او  -اسماء الهى 

وسائطى براى نزول فیض از ذات خداى تعالى در این عالم مشهود بوده باشند ، لیكن این 

الن لغت داللت بر فالن معنا ف شان است ، نه به الفاظشان كه درتاثیرشان بخاطر حقایق

شود ، بلكه ،  همچنین نه به معانیشان كه از الفاظ فهمیده شده و در ذهن تصور مىدارد

معناى این تاثیر این است كه خداى تعالى كه پدید آورنده هر چیزى است ، هر چیزى را به 

كند ، نه مى اش كه مناسب آن چیز است و در قالب اسمى است ، ایجادیكى از صفات كریمه

اینكه لفظ خشك و خالى اسم و یا معناى مفهوم از آن و یا حقیقت دیگرى غیر ذات متعالى 

  . خدا چنین تاثیرى داشته باشد

 چیزى كه هست خداى تعالى وعده داده كه دعاى دعا كننده را اجابت كند  و فرموده:

دعا و طلب حقیقى و  این اجابت موقوف بربقره( و /186«)اجیب دعوة الداع اذا دعان!»

و نیز همانطورى كه در تفسیر آیه فوق گذشت موقوف بر این است كه  جدى است 

 درخواست از خود خدا شود نه از دیگرى . 

آرى ، كسى كه دست از تمامى وسائل و اسباب برداشته و در حاجتى از حوائجش 
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اسب با حاجتش به پروردگارش متصل شود ، در حقیقت متصل به حقیقت اسمى شده كه من

این است شود ، است ، در نتیجه آن اسم نیز به حقیقتش تاثیر كرده و دعاى او مستجاب مى

به همین جهت خصوصیت و عمومیت تاثیر بحسب حال آن اسمى  حقیقت دعاى به اسم ،

پس اگر این اسم ، اسم اعظم باشد تمامى اشیاء است كه حاجتمند به آن تمسك جسته است ، 

شود تجاب مىحقیقت آن شده  و دعاى دعا كننده بطور مطلق و همه جا مس فرمانرام و به 

   .، روایات و ادعیه این باب باید به این معنا حمل شودبنا بر این ،

اینكه در روایت دارد خداوند اسمى از اسماء خود و یا چیزى از اسم اعظم خود را 

به پیغمبرى از پیغمبران آموخته معنایش این است كه راه انقطاع وى را بسوى خود به وى 

آموخته  و اینطور یاد داده كه اسمى از اسماء خود را در دعا و مسئلت او به زبانش جارى 

رسانده ، اقعا آن پیغمبر دعا و الفاظى داشته و الفاظش معنائى را مىساخته است ، پس اگر و

باز هم تاثیر آن دعا از این باب است كه الفاظ و معانى وسائل و اسبابى هستند كه حقایق را 

 دقت فرمایید!  -كنند به نحوى حفظ مى

ز خواننده محترم باید متوجه باشد كه چه بسا اسم خاص اطالق شود بر چیزى كه ج

اند در دو اسم هللا و رحمان شود همچنانكه گفتهخداى سبحان كسى به آن چیز مسمى نمى

كنیم ، چنین است ، اما لفظ جالله آن اسمى نیست كه ما در این بحث در پیرامون آن بحث مى

چون این لفظ ، علم است براى خدا و مخصوص او ،  اما لفظ رحمان قبال از نظر 

اى آن مشترك میان خداى تعالى و غیر او است براى اینكه گفتیم خوانندگان گذشت كه معن

رحمان از اسماء حسنى است ، البته این از نظر بحث تفسیرى است ، و اما از نظر بحث 

 فقهى از مبحث ما خارج است . 

 

 

 شماره اسماء حسنى  -6بحث 

 

محدود سازد در آیات كریمه قرآن دلیلى كه داللت بر عدد اسماء حسنى كند و آن را 

 وجود ندارد ، بلكه از ظاهر آیه:

 طه( و آیه:/8« )هللا ال اله اال هو له االسماء الحسنى!» 

 اعراف(  و جمله:/180« )و هلل االسماء الحسنى فادعوه بها!» 

 حشر(/24« )له االسماء الحسنى یسبح له ما فى السموات و االرض!» 

كه از جهت معنا احسن اسماء بوده باشد آید كه هر اسمى در عالم و امثال آن بر مى 

   .توان اسماء حسنى را شمرد و به عدد معینى محدود كردآن اسم از آن خداست ، پس نمى

 ولى آن مقدارى كه در خود قرآن آمده صد و بیست و هفت اسم است:

الف: اله ، احد ، اول ، آخر ، اعلى ، اكرم ، اعلم ، ارحم الراحمین ، احكم  -1

 احسن الخالقین ، اهل التقوى ، اهل المغفرة ، اقرب ، ابقى .  الحاكمین ،

  )ب(:  بارى ، باطن ، بدیع ، بر ، بصیر. -2
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  )ت:(  تواب. -3

  )ج(:  جبار ، جامع. -4

  )ح:(  حكیم ، حلیم ، حى ، حق ، حمید ، حسیب ، حفیظ ، حفى. -5

)خ:(  خبیر ، خالق ، خالق ، خیر ، خیر الماكرین ، خیر الرازقین ، خیر  -6

الفاصلین ، خیر الحاكمین ، خیر الفاتحین ، خیر الغافرین ، خیر الوارثین ، خیر 

  الراحمین ، خیر المنزلین.

)ذ: (  ذو العرش ، ذو الطول ، ذو انتقام ، ذو الفضل العظیم ، ذو الرحمة ، ذو  -7

  القوة ، ذو الجالل و االكرام ، ذو المعارج.

 الدرجات ، رزاق ، رقیب. )ر: (  رحمان ، رحیم ، رؤوف ، رب ، رفیع -8

  )س: (  سمیع ، سالم ، سریع الحساب ، سریع العقاب. -9

 )ش:(  شهید ، شاكر ، شكور ، شدید العقاب ، شدید المحال. -10

 )ص: (  صمد. -11

 )ظ: (  ظاهر. -12

)ع: ( علیم ، عزیز ، عفو ، على ، عظیم ، عالم الغیوب ، عالم الغیب و  -13

 الشهادة.

 فر الذنب ، غفار.)غ: (  غنى ، غفور ، غالب ، غا -14

 )ف: (  فالق االصباح ، فالق الحب و النوى ، فاطر ، فتاح. -15

)ق: (  قوى ، قدوس ، قیوم ، قاهر ، قهار ، قریب ، قادر ، قدیر ، قابل  -16

  التوب ، القائم على كل نفس بما كسبت!

 )ک: (  كبیر ، كریم ، كافى. -17

 )ل: (  لطیف. -18

، مجید ، مجیب ، مبین ،  )م: (  ملك ، مؤمن ، مهیمن ، متكبر ، مصور -19

مولى، محیط ، مقیت ، متعال ، محیى ، متین ، مقتدر ، مستعان ، مبدى ، مالك 

 الملك.

 )ن: (  نصیر ، نور.  -20

 )و: (  وهاب ، واحد ، ولى ، والى ، واسع ، وكیل ، ودود.  -21

 )ه: (  هادى.  -22

 

له » و همچنین جمله:« و هلل االسماء الحسنى!» در سابق هم گذشت كه ظاهر جمله:

این است كه معانى این اسماء را خداى تعالى به نحو اصالت داراست، « االسماء الحسنى!

دیگران به تبع او دارا هستند ، پس مالك حقیقى این اسماء خداست، دیگران چیزى از آن را 

ا كه خداوند به ایشان تملیك كرده باشد ، كه بعد از تملیك هم باز مالك نیستند مگر آنچه ر

از آن خدا است  و غیر از او  -مثال  -مالك است و از ملكش بیرون نرفته ، پس حقیقت علم 

كسى چیزى از این حقیقت را مالك نیست مگر آنچه را كه او به ایشان بخشیده باشد كه باز 
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ت ، چون بعد از تملیك از ملك و سلطنتش بیرون نرفته مالك حقیقى همان مقدار هم خدا اس

 است . 

و از جمله ادله بر این معنا ، یعنى بر اینكه اسماء و اوصافى كه هم بر خدا اطالق 

     شود و هم بر غیر او مشترك معنوى هستند ، اسمائى است كه به صیغه افعل التفضیلمى

اعلى و اكرم ، زیرا صیغه افعل التفضیل به  ) یعنى بر وزن افعل( وارد شده است ، مانند :

ظاهرش داللت دارد بر اینكه مفضل علیه و مفضل هر دو در اصل معنى شریكند ، همچنین 

خیر الحاكمین ) بهترین حكم كنندگان!( و خیر  كه به نحو اضافه وارد شده مانند:اسمائى 

 اشتراك دارند .  الرازقین و احسن الخالقین ، زیرا اینگونه اسماء نیز ظهور در

 

 

 آیا اسماء خدا توقیفی است ؟  -7بحث 

 

در قرآن هیچ دلیلى بر توقیفى بودن اسماء خداى از آنچه گذشت روشن گردید كه 

و هلل االسماء الحسنى فادعوه » ، آیه شریفه: تعالى وجود ندارد بلكه دلیل بر عدم آن هست

اعراف( كه بعضى با آن بر توقیفى بودن /180!«)بها و ذروا الذین یلحدون فى اسمائه ... 

« االسماء » اند ، استداللشان وقتى صحیح است كه الف الم در اسماء خدا استدالل كرده

معین خدا و اضافه كردن اسمائى  براى عهد باشد و مراد از الحاد در اسماء تعدى از اسماء

كه از طریق نقل نرسیده ، بوده باشد  و لیكن هم عهد بودن الف الم و هم به معناى تعدى 

 بودن الحاد مورد نظر و اشكالى است كه در سابق بیانش گذشت . 

و اما روایات بسیارى كه از طرق شیعه و سنى وارد شده كه پیغمبر اكرم فرمود : 

نه ، یعنى صد منهاى یك اسم است ، هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت  براى خدا نود و

شود و همچنین روایات دیگرى كه قریب به این مضمون است هیچ یك داللت بر توقیف مى

ندارد ، البته همانطورى كه گفتیم این از نظر بحث تفسیرى است ، نه بحث فقهى ، ممكن 

ایز نباشد انسان از پیش خود براى خدا اسم است از نظر بحث فقهى و احتیاط در دین ج

بگذارد ، زیرا احتیاط اقتضا دارد كه در اسم بردن از خدا به همان اسمائى اكتفا شود كه از 

طریق نقل رسیده باشد ، همه این حرفها راجع به اسم گذاردن است  و اما صرف اطالق ، 

 داشته و امر در آن آسان است . گذارى در میان بیاید البته اشكالى نبدون اینكه پاى اسم

  457ص :    8المیزان ج : 
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 اسماء الحسنی  تحلیل روایات مربوط به:
 

در كتاب توحید به سند خود از حضرت رضا از پدران بزرگوارش از على 

روایت كرده كه فرمود : براى خدا نود و نه اسم است كه هر كس خدا را با آنها  السالمعلیه

  گردد.شود و هر كس آنها را بشمارد داخل بهشت مىمستجاب مى بخواند دعایش

گردد ایمان به آنها را بشمارد داخل بهشت مى : مراد از اینكه فرمود : هر كسمؤلف

، ه این اسماء داللت بر آنها دارنداین است كه خداى تعالى متصف به جمیع آن صفاتى است ك

  ایمان نباشد!نها بىبطورى كه درباره اتصاف خداوند به یكى از آ

روایت كرده كه فرمود: خداى تعالى  السالمدر كافى به سند خود از ابى عبد هللا علیه

اسمى را آفرید كه با حروف تلفظ كردنى نیست و به لفظى ادا كردنى نیست و شخصیت 

جسدى و كالبدى ندارد و به تشبیهى وصف كردنى نیست و به رنگى رنگرزى نشده، اقطار 

منفى و نواحى و حدود از آن دور است و حس هر متوهم از درك آن محجوب، و  از آن

 مستترى است غیر مستور . 

اى قرار داد و بر چهار جزء با هم تركیبش كرد بطورى آنگاه این اسم را كلمه تامه

كه هیچ یك از آن چهار جزء جلوتر از بقیه نیست ، سپس از این اسم سه اسم دیگر ظاهر 

خالئق به آنها احتیاج داشتند ، یك اسم دیگر را همچنان در پرده گذاشت  و اسم كرد ، چون 

، پس این است آن اسمائى كه ظاهر شدمكنون و مخزونى كه معروف است همان اسم است ، 

پس ظاهر عبارت است از هللا ، تبارك و تعالى ، خداى سبحان مسخر كرد براى هر یك از 

، در نتیجه مجموع اركان دوازده شد ، آنگاه براى هر ركن  گانه چهار ركن رااین اسماء سه

سى اسم خلق كرد كه فعلى منسوب به آن اسماء است و آن اسماء عبارتند از : رحمان ، 

رحیم ، ملك ، قدوس ، خالق ، بارى ، مصور ، حى ، قیوم ، ال تاخذه سنة و ال نوم ، علیم ، 

متكبر ، على ، عظیم ، مقتدر ، قادر ، سالم ،  خبیر ، سمیع ، بصیر ، حكیم ، عزیز ، جبار ،

، جلیل ، كریم ، محیى ، ممیت ، باعث ، یعء ، بدیع ، رفمؤمن ، مهیمن ، بارى ، منشى

 وارث . 

شود ، نسبتى این اسماء با تتمه اسماى حسنى كه بر سیصد و شصت اسم بالغ مى

ى است براى آن اسم واحدى هایگانه اركان و حجابگانه ، اسماى سهاست براى اسماى سه

كه با این سه اسم مكنون و مخزون شد ، این است معناى كالم خداى عز و جل كه 

  اسرا(/110«)قل ادعوا هللا او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله االسماء الحسنى!» فرماید:مى

مؤلف : اوصافى كه در این روایت براى اسماء ذكر كرده و فرموده : خداى تعالى 

ى را آفرید به حروفى كه تلفظ كردنى نیست ... صریح است در اینكه منظور از اسم ، اسم

لفظ نیست و معنائى هم كه لفظ داللت بر آن كند نیست ، خالصه از باب مفعوم ذهنى كه لفظ 

كند چیزى داللت بر آن كند نیست ، براى اینكه لفظ و یا مفهوم ذهنى كه لفظ داللت بر آن مى

به اوصاف مذكور در روایت بشود ، این بسیار روشن است ، ما بقى نیست كه متصف 

 سازد . فقرات هم با لفظ بودن و یا مفهوم ذهنى بودن آن نمى
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بود مطابق آن لفظ پس ناگزیر منظور از اسم جز مصداقى كه اگر لفظى در كار مى

از نظر اینكه  تواند باشد ، معلوم است كه اسم به این معنى و مخصوصابود چیز دیگرى نمى

فرمود : به سه اسم : هللا ، تبارك و تعالى تجزیه گردید جز ذات متعالى او و یا ال اقل چیزى 

 كه قطعا قائم به ذات و غیر خارج از ذات است نخواهد بود.

پس نسبت آفریدن به این اسم دادن در آنجا كه فرمود : خداى تعالى اسمى را آفرید 

د از آفریدن نیز آن معناى متعارف از این كلمه نیست ، بلكه خود كاشف از این است كه مرا

شود ، منظور از آن ظهور ذات متعالى است بنحوى كه منشا بروز اسمى از اسماء مى

شود  و آن این بود كه گفتیم در بین اسماء اینجاست كه روایت بر بیان گذشته ما منطبق مى

ن دیگر مترتب بر وجود آن بعض خدا ترتب است یعنى بعضى واسطه ثبوت دیگرى و آ

است ، تا اینكه سلسله مترتبه منتهى به اسمى شود كه تعین آن عین عدم تعین آن است  و مقید 

 بودن ذات متعالى به آن ، عین اطالق و عدم تقید او است . 

اینكه فرمود : پس ظاهر عبارت است از : هللا ، تبارك و تعالى اشاره است به جهات 

گردد  و خلق از تمامى جهات به مامى جهات خاصه از كمال به آنها منتهى مىاى كه تعامه

آنها محتاجند ،  آنها سه هستند ، یكى آن اسمى است كه لفظ جالله هللا داللت بر آن داشته و 

آن جهت استجماع ذات نسبت به همه كماالت است ،  یكى دیگر آن اسمى است كه لفظ 

آن جهت ثبوت كماالت و منشئیت خیرات و بركات است ، سوم كند ،  تبارك داللت بر آن مى

آن اسمى است كه لفظ تعالى حاكى از آن است و آن جهت نداشتن نقائص و ارتفاع حاجات 

 است . 

و اینكه فرمود : فعلى منسوب به آن اسماء است اشاره است به همان مطلبى كه ما 

  . تدر سابق گفتیم و آن ناشى شدن اسمى از اسم دیگر اس

و اینكه فرمود : كه بر سیصد و شصت اسم ... ، صریح است در اینكه اسماء خدا 

  . منحصر در نود و نه عدد نیست

هایى است گانه اركان و حجابفرمود : و اسماء سه -بنا به نقل توحید  -و اینكه 

براى آن یك اسم سرش این است كه اسم مكنون مخزون از آنجایى كه اسم است ، تعین و 

ظهورى است از ذات متعالى  و از جهت اینكه بحسب ذات و از ناحیه خودش مكنون و غیر 

ر و تعینش عین عدم تعین خواهد بود ،  این همان ظاهر است ، ظهورش عین عدم ظهو

گوییم : خداى تعالى محدود به حدى نیست حتى كنیم و مىتعبیریست كه گاه گاهى خود ما مى

به این حد عدمى  و هیچ وصف و صفتى محیط به او نیست حتى این وصف سلبى و همه این 

تر و بزرگتر از خداى تعالى عظیمگوییم توصیفى است از ما  و مطالبى كه ما در باره او مى

 آن است . 

الزمه این حرف این است كه اسم جالله كه كاشف از ذات مستجمع جمیع صفات 

كمال است اسمى از اسماء ذات باشد نه خود ذات و نه آن اسم مكنون و مخزون ، همچنین 

مكنونند ، بى  اسم تبارك و تعالى كه با اسم جالله سه اسم هستند كه البته با هم حجاب اسم

اینكه یكى از دیگرى جلوتر باشد  و این سه حجاب و اسم مكنون كه با هر سه این اسماء 
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شود و نه اى به او منتهى مىمحجوب شده غیر ذاتند و اما ذات بارى تعالى ، نه اشاره

تواند او را حكایت كند ، زیرا هر عبارتى كه بخواهد از او حكایت كند و هر عبارتى مى

ئى كه بخواهد بسوى او اشاره كند خود اسمى از اسماء است و به آن نحوى كه هست ایما

 محدود است و ذات متعالى اجل از محدودیت است . 

قل ادعوا هللا او » اینكه فرمود : این است معناى كالم خداى عز و جل كه فرمود:

فاده فرمایشاتش از اسرا( وجه است/110«)ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله االسماء الحسنى!

گردد و این كلمه اسم شرط و از آیه شریفه این است كه ضمیر در كلمه فله به كلمه ایا بر مى

كنایاتى است كه معنایش تعین ندارد و تعینش همان نداشتن تعین است  و معلوم است كه از 

فرمود ه مىهللا و رحمان كه در آیه شریفه است مصداق لفظ آن دو است نه خود آنها  و گر ن

و لیكن فرمود : بخوانید خداى را ... پس « دعا كنید به خدا یا به رحمان -ادعوا باهلل: » 

شود كه اسماء منسوب به خدا همه و همه قائم به مقامى هستند كه هیچ مدلول آیه این مى

ه توان داد مگر همین كاى از آن نمىخبرى از آن مقام در دست نیست  و هیچ اشاره و نشانه

 شود . اى به آن واقع نمىخبرى از آن در دست نیست  و اشاره

را از اسماء « ال تاخذه سنة و ال نوم» و همچنین« تبارك و تعالى»در این روایت 

خدا شمرده ، این از نظر ادبى صحیح نیست ،  حتما مقصود از اسم را صرف داللت بر 

صفاتش است و مقصود امام از اسم ذات گرفته البته ذات در حالى كه ماخوذ با صفتى از 

  مصطلح اهل ادب نبوده است.

اى شده كه بسیار از اى است كه متعرض مسالهو این روایت از روایات برجسته

و لذا ما نیز در شرح آن به   هاى متعارف باالتر و دورتر استافق افكار عامه و فهم

به بحث مبسوطى است كه از اشاراتى اكتفا كردیم و گر نه روشن كردن كامل آن محتاج 

 حوصله مقام ما بیرون است . 

چیزى كه هست اساس آن جز بر همان بحث سابق كه ما در تحت عنوان اسماء و 

صفات چه نسبتى به ما و در میان خود دارند گذراندیم نیست و مبناى زائدى ندارد  و بر شما 

ا آنكه مساله آنطور كه باید خواننده محترم است كه كمال دقت را در آن بحث بكار برید ت

 برایتان روشن گردد و توفیق آن با خدا است . 

روایت كرده كه در یكى از  السالمو در كتاب توحید به سند خود از على علیه

هایش فرمود: پروردگار من لطیف لطافت است ، پس دیگر نباید او را به وصف لطف خطبه

شود ، او كبیر وصف عظیم توصیف نمى توصیف كرد ، او عظیم عظمت است ، دیگر به

شود ، جلیل جاللت است با این حال نباید كبریاء است ، دیگر به وصف كبیر توصیف نمى

قبل از هر چیز است و گفته  خودش را به وصف جاللت یعنى غلظت توصیف نمود ، او

از او  شود چیزى بعدشود چیزى قبل از او بوده  و بعد از هر چیز است و گفته نمىنمى

هست ، او خواستار اشیاء است لیكن نه به همت و تحمل زحمت ، دراك است اما نه به 

نیرنگ ، او در تمامى اشیاء هست اما نه ممزوج با آنها است و نه از آنها جدا است ، ظاهر 

است اما خیال نكنى كه ظهورش مانند ظهور سایر موجودات به مباشرت است ، نمودار و 
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ما نه بطورى كه بر خیزى و در صدد دیدنش بیفتى ، جدا است اما نه به گر است ، اجلوه

مسافت ، نزدیك است اما نه نزدیك بودن مكان او با مكان ما ، لطیف است اما نه به اینكه 

جسم لطیفى داشته باشد ، موجود است ، اما نه موجود بعد از عدم ، آفریدگار است اما نه به 

گیر است اما نه به حركت ، اراده كن است اما نه اشد ، اندازهاینكه اضطرار وادارش كرده ب

 به همت ، شنوا است ، نه بوسیله جهاز شنوائى ، بینا است ، نه بوسیله ابزار بینائى. 

كنید در اسماء و صفات خداى تعالى آن حضرت بطورى كه مالحظه مى: مؤلف 

مصادیق ممكنه آن دارند و تنها اصل معانى آنها را اثبات نموده و خصوصیاتى را كه 

، این نیز همان  نواقصى را كه در مصادیق مادى آن است از خداى تعالى نفى فرموده

 مطلبى است كه ما سابقا بیانش كردیم . 

و مخصوصا از امام  السالماین معانى در احادیث بسیارى از ائمه اهل بیت علیهم

 السالمصادق ، امام كاظم و امام رضا علیهعلى ، امام حسن ، امام حسین ، امام باقر ، امام 

و  -شمارى وارد شده كه هر كس بخواهد باید به كتب حدیث مراجعه نمایدهاى بىدر خطبه

  خدا راهنما است!

روایت  السالمو در معانى االخبار به سند خود از حنان بن سدیر از امام صادق علیه

یه و مانند و همتائى نیست  و براى خداست كرده كه در ضمن حدیثى فرمود: پس براى او شب

همان است كه خداى  شود  و آن اسماءاسماء حسنائى كه جز او كسى به آن اسماء نامیده نمى

فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فى »تعالى آن را در قرآن كریم توصیف كرده و فرموده: 

ورزند از خدا الحاد مى فرماید در اسماءاعراف( و این اشخاصى كه مى/180«)اسمائه!

كنند كه كار نیكى ورزند و خیال مىكنند ، كفر مىدانند كه چه مىجهلشان است  و نمى

بیشتر ایشان ایمان  -و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون» كنند همچنانكه فرموده:مى

سف( و یو/106«)كنند ایمان دارند!آورند به خدا مگر اینكه مشركند و خیال مىنمى

 برندهایند آن كسانى كه در اسماء خدا الحاد ورزیده و آنها را در غیر مواردش بكار مىهمین

.  

: این حدیث گفتار ما را كه در باره معناى اسماء حسنى و الحاد در آن  مؤلف

شود معنایش این است كه كند و اینكه فرمود : جز او كسى به آن نامیده نمىگذراندیم تایید مى

توان از آنها به این و كسى به آن معانى كه این اسماء اختصاص به آنها یافته و مىجز ا

شود ، مانند خالق كه به حقیقت معنایش یعنى آن معنائى كه بر اسماء تعبیر كرد متصف نمى

گردد و همچنین شود به آن معنا بر كسى جز خداى تعالى اطالق نمىخداى تعالى اطالق مى

  سایر اسماء.

  468ص :    8زان ج : المی
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 پنجمفصل 

 

 تسبیح خدای سبحان
 

 

 تسبیح سنگ و چوببحثی در مفهوم 

 

ن شىْ »  ٍء ِإال یُسب ُِح بَحْمِدِه َو تُسب ُِح لَهُ السَمَوت السْبُع َو األَْرض َو َمن فِیِهنَّ  َو ِإن م ِ

 !« لَِكن ال تَْفقَُهوَن تَسِبیَحُهْم  إِنَّهُ كاَن َحِلیماً َغفُوراً 

همه آسمانهاى هفتگانه و زمین و موجوداتى كه بین آنهاست همه او را منزه » 

دارد دارند و اصوال هیچ موجودى نیست مگر آنكه با حمدش خداوند را منزه مىمى

«) فهمید كه او همواره بردبار و آمرزنده است!ولى شما تسبیح آنها را نمى

  اسری(/44

 

، كه با زبان انجام شود ، مثال گفته شود سبحان هللا  تسبیح به معناى منزه داشتن است

ولى وقتى حقیقت كالم عبارت باشد از فهماندن و كشف از ما فى الضمیر و اشاره و 

راهنمائى به منوى خود ، این فهماندن و كشف به هر طریقى كه صورت گیرد كالم خواهد 

ى نشان دادن منویات خود و بود هر چند كه با زبان نباشد ، آرى این انسان است كه برا

اشاره بدانها راهى ندارد كه از طریق تكوین انجامش دهد ، مثال منویات خود را در دل 

طرف خلق كند لذا ناگزیر است كه براى این كار الفاظ را استخدام نموده و به وسیله الفاظ كه 

را به آنچه  عبارت است از صوتهائى كه هر یك براى یك معنا قرار داده شده مخاطب خود

كه در دل دارد خبردار سازد و قهرا روش و سنت تفهیم و تفهم بر همین استخدام الفاظ 

اى مقاصد خود از اشاره با دست و سر و یا غیر آن جریان یافته ، البته چه بسا كه براى پاره

 و چه بسا از كتابت و نصب عالمات نیز استفاده كند . 

ها لفاظ و یا اشاره و نصب عالمت نداشته به همیناگر بشر راه دیگرى جز استخدام ا

ها باشد ، شود كه در واقع هم كالم همینداند دلیل نمىعادت كرده و تنها اینها را كالم مى

بلكه هر چیزى كه از معناى قصد شده ما پرده بردارد قول و كالم خواهد بود  و اگر 

ول و تكلم است ، هر چند به موجودى قیام وجودش بر همین كشف بود همان قیام او ق

  . صورت صوت شنیدنى و الفاظ گفتنى نباشد

بینیم قرآن مجید كالم و قول و امر و نهى و وحى و امثال این معانى به دلیل اینكه مى

دانیم كالم او از قبیل آواز شنیدنى  و الفاظ دهد ، در حالى كه مىرا به خداى تعالى نسبت مى
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عین حال چنین نسبتى به خدا داده جز براى این نیست كه كالم قراردادى نیست و اگر در 

  . بردارى كند كالم استمنحصر در آواز نیست ، بلكه هر چیزى كه از مقاصد كشف و پرده

بینیم كه این موجودات آسمانى و زمینى و خود آسمان و زمین همه بطور و ما مى

و را از هر نقص و عیبى منزه كند  و اصریح از وحدانیت رب خود در ربوبیت كشف مى

 گویند . توان گفت  و بلكه باید گفت كه آسمان و زمین خدا را تسبیح مىدارد ، پس مىمى

آرى این عالم فى نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالى چیز 

دیگرى نیست ، در ذاتش و صفاتش و احوالش و به تمام سراسر وجودش محتاج خداست  و 

فهماند كه بدون او خودش مستقال هیچ یاج بهترین كاشف از وجود محتاج الیه است  و مىاحت

چیز ندارد  و آنى منفك از او و بى نیاز از او نیست  و تمامى موجودات عالم با حاجتى كه 

اى غنى در وجود و تام و در وجود و نقصى كه در ذات خود دارند از وجود پدید آورنده

دهند و همچنین با ارتباطى كه با سایر موجودات داشته از آنها براى مىكامل در ذات خبر 

سازد بطور كند  و نقائصى كه در ذات خود دارد برطرف مىخود استمداد مى تكمیل وجود

اى كه او رب و متصرف در هر چیز و مدبر امر كند از وجود پدید آورندهصریح كشف مى

  . هر چیز است

عمومى و جارى در موجودات عالم كه باعث شده همه از سوى دیگر این نظام 

سازد نیز بدون زبان از این اى در میان همه برقرار ها را جمع نموده و رابطهپراكنده

كند ، پس پدید آورنده این عالم هم واحد و یكتا است ، او بردارى مى، كشف و پردهحقیقت

برآورنده همه حوائج و تكمیل كننده است كه با تنهائى خود مرجع همه عالم و با وحدت خود 

  . حاجت و نقیضه نخواهد بود همه نواقص است ، پس هر كه غیر او است بدون

رب و پروردگار او است ، ربى غیر او نیست و غنیئى كه فقر نداشته باشد و كاملى 

كه نقص نداشته باشد او است ، بنا بر این تمامى این موجودات عالم با حاجت و نقص خود 

  . كنندداى را از داشتن احتیاج تنزیه و از داشتن نقص تبرئه مىخ

كنند و یا نقصى و عیبى به حتى نادانان مشركین هم كه براى خدا شركائى اثبات مى

دهند با همین عمل خود تقدس خداى را از شریك و برائتش را از نقص اثبات او نسبت مى

انسانها تصور شده و الفاظى كه با آن الفاظ  كنند ، زیرا معنائى كه در ذهن و ضمیر اینمى

كنند همه امورى براى رساندن این هدف استخدام مى زنند و تمامى اعضائى كهحرف مى

  . دهندهستند كه با حاجت وجودى خود از پروردگارى واحد و بى شریك و نقص خبر مى

انى است كه به كند مثل انسپس مثل این انسان كه توحید آفریدگار خود را انكار مى

بانگ بلند ادعا كند كه حتى یكنفر هم در عالم نیست كه سخن بگوید  و بر چنین مطلبى 

شهادت دهد ، زیرا این شخص غافل است كه همین شهادتش بهترین دلیل بر خالف مدعاى 

خودش است  و هر چه پافشارى بیشترى كند و یا شهود بیشترى بیاورد بر خالف گفته 

  . ى اقامه كرده استخودش حجت محكمتر

كند حال اگر بگوئى صرف اینكه عالم به وجودش كشف از وجود آفریدگارى مى

گویند ، چون صرف كشف را تسبیح شود كه بگوئیم عالم همه تسبیح خدا مىسبب نمى
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گویند ، مگر وقتى كه توأم با قصد و اختیار باشد ، هم كشف باشد و هم قصد و قصد هم نمى

اند آسمان و آنچه سیاره است  بهرهاست  و اغلب موجودات عالم از حیات بىاز توابع حیات 

اى نیست از اینكه تسبیح را حمل و زمین و آنچه جمادات است حیات ندارند ، پس گویا چاره

بر معناى مجازى نموده مقصود از آن را همان كشف و داللت بر وجود پروردگار خود 

 بدانیم . 

شود كه مساله علم نیز در تمامى كالم خداى تعالى فهمیده مى گوئیم : ازدر پاسخ مى

موجودات هست ، هر جا كه خلقت راه یافته علم نیز بدانجا رخنه كرده است و هر یك از 

اى از علم دارد  و البته الزمه این حرف موجودات به مقدار حظى كه از وجود دارد بهره

لم با هم برابرند  و یا بگوئیم علم در همه یك این نیست كه بگوئیم تمامى موجودات از نظر ع

فهمند و باید آدمى به علم آنها پى ببرد  و فهمد مىنوع است و یا همه آنچه را كه انسان مى

 شود علم ندارند . اگر نبرد معلوم مى

اى از علم شود بر اینكه هیچ بهرهالبته این نیست ، ولى اگر این نیست دلیل نمى

اى از علم دارند ؟ آید كه همه عالمند و بهرهگفت از كجاى كالم خدا برمىندارند ، خواهى 

 گوئیم از آیه:مى

 فصلت(  و نیز آیه : /21« )ء!قالوا انطقنا هللا الذى انطق كل شى» 

 فصلت(/11!« )فقال لها و لألرض ائتیا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین » 

 ار است.و آیاتى كه این معنا را افاده كند بسی

و چون چنین است كه هیچ موجودى فاقد علم نیست بنا بر این خیلى آسان است كه 

اى از درك،( كند )البته مرحلهبگوییم هیچ موجودى نیست مگر آنكه وجود خود را درك مى

خواهد با وجود خود احتیاج و نقص وجودى خود را كه سراپایش را احاطه كرده و مى

نقصى كه غناى پروردگار و كمال او آن را احاطه نموده است ، پس اظهار نماید ، احتیاج و 

كند كه ربى غیر از خداى تعالى ندارد ، پس او هیچ موجودى نیست مگر آنكه درك مى

  . داردپروردگار خود را تسبیح نموده و از داشتن شریك و یا هر عیبى منزه مى

گردد كه وجهى ندارد كه ما تسبیح زمین و آسمان را با این بیان به خوبى روشن مى

وقتى جایز است در آیه مورد بحث حمل بر مطلق داللت كرده و مرتكب مجاز شویم، زیرا 

 ارتكاب مجاز كرد كه نشود كالم صاحب كالم را حمل بر حقیقت نمود.

اند : تسبیح بعضى از موجودات نظیر این حرف ، گفتار بعضى دیگر است كه گفته

از قبیل مؤمنین از افراد انسان و مالئكه زبانى و قالى و تسبیح بقیه موجودات حالى است  و 

شود ، چون موجودات هر یك به نوبه خود به وجود خداى تعالى داللت مجازا تسبیح گفته مى

گوى خدا خوانده است  و خالصه اینكه كلمه تسبیح در تبار آنان را تسبیحكنند ، به این اعمى

 این آیه بر سبیل عموم المجاز به كار رفته است . 

جواب این حرف همان جوابى است كه به اولى دادیم و حق مطلب همان است كه 

 گفتیم تسبیح تمامى موجودات تسبیح حقیقى و قالى است چیزى كه هست قالى بودن الزم

نیست حتما با الفاظ شنیدنى و قراردادى بوده باشد. در آخر جلد دوم المیزان هم كالمى كه به 
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 درد این بحث بخورد آمده است . 

 اسری(/44« )تسبح له السموات السبع و االرض و من فیهن!» :پس اینكه فرمود

   .دكنبراى هر وجودى اثبات مى -كه عبارت است از تكلم  -تسبیح حقیقى را 

ارتباطى كه با  باشد و باآرى هر موجودى با وجودش و آنچه مربوط به وجودش مى

تر از كند و بیانش این است كه پروردگار من منزهسایر موجودات دارد خداى را تسبیح مى

  این است كه بتوان مانند مشركین نسبت شریك و یا نقص به او داد.

اسرا( مقصود این است كه /44«)ه!ء اال یسبح بحمدو ان من شى» و اینكه فرمود:

بفهماند تسبیح براى خدا اختصاص به طایفه و یا نوع معینى از موجودات ندارد ، بلكه تمامى 

كه آسمانها و زمین و هر چه  -گویند ، این معنا را جمله قبلى هم موجودات او را تسبیح مى

اینكه : در این جمله حمد بیان كرد ، ولى چیزى كه هست  -برد را كه در آنها است اسم مى

كنند حمد هم خدا را نیز بر تسبیح اضافه كرد تا بفهماند همانطور كه خدا را تسبیح مى

 ستایند . كنند  و خدا را به صفات جمیل و افعال نیكش مىمى

چون همانطور كه در همه موجودات چیزى از نقص و حاجت وجود دارد كه از   

كمال و غنى در آنها وجود دارد كه مستند به  چنین سهمى ازخود آنها نشات گرفته است ، هم

  . صنع جمیل خدا و انعام او است  و از ناحیه او داراى این اوصاف كمالیه شده است

بنا بر این همانطور كه اظهار این نعمتها یعنى وجود دادن آنها ، اظهار حاجت و 

ا تسبیح است همچنین اظهار نقص آن موجود و كشف برائت خدا از حاجت و نقص است  و ی

كند ، پس و ایجادش ابراز فعل جمیل خدا نیز هست ، كه حكایت از اوصاف جمیل خدا مى

همین ایجاد هم تسبیح خدا و هم حمد خداست ، چون حمد جز ثناى بر فعل جمیل اختیارى 

كنند ، پس وجود موجودات هم چیزى نیست ، موجودات هم با وجود خود همینكار را مى

 د خدا و هم تسبیح او است . حم

و به بیانى دیگر اگر اشیاء و موجودات از جهت كشفشان ، غنا و كمال خدائى و 

نقص و احتیاج خود مورد لحاظ قرار گیرند ، وجودشان تسبیح خواهد بود ، و اگر از این 

جهت لحاظ شوند كه نشان دهنده نعمت وجود و سایر جهات كمالند از این نظر وجودشان 

خدا است ، البته در این صورت وقتى حمد و تسبیح دارند كه شعور موجودات را هم  حمد

  . در نظر بگیریم

و اما اگر موجودات از این نظر لحاظ شوند كه نشان دهنده صفات جمال و جالل 

خدایند و از علم و شعورشان قطع نظر شود ، در این صورت صرفا آیاتى هستند كه بر ذات 

  . كنندىپروردگار داللت م

و همین خود بهترین شاهد است بر اینكه مراد از تسبیح در آیه شریفه ، صرف 

داللت به نفى شریك و نفى جهات نقص نیست ، زیرا خطاب به اینكه و لیكن شما تسبیح 

فهمید یا خطاب به مشركین است یا به تمام مردم) اعم از مؤمن و مشرك( و ایشان را نمى

فهمد ، در حالى كه آیه كریمه ت اشیاء بر وجود آورنده آن را مىمشركین در هر حال دالل

  . كندقوه فهم را از آنان نفى مى
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اند خطاب به مشركین است و شود اعتنا كرد كه گفتهپس به سخن این گروه نمى

مشركین در اثر تدبر نكردن در آیات و كمى انتفاعشان از آن ، فهمشان به منزله عدم فهم ، 

اند كه : چون مشركین حتى یك معناى همچنین به حرف آنانكه ادعا كرده است وفرض شده 

فهمیدند از این نظر قرآن فهم تمامى معناى تسبیح را از ایشان نفى كرده از تسبیح را نمى

شود اعتنا كرد زیرا با فهم را بى فهم فرض كردن ، یا بعض را جمع تصور نمودن است نمى

ل سازگار نیست ، خداى تعالى در آیه قبل ایشان را مخاطب قرار با مقام احتجاج و استدال

داده تا به حجتش توجه كنند ، آنگاه چطور ایشان را نفهم فرض كرده است ؟ از همه باالتر 

این خود یك نوع مسامحه به خاطر تغلیب و یا امثال آن است كه قرآن كریم تحمل آن را 

  . نسبت دادشود چنین چیزهائى را به آن نمى ندارد و

و اذا قرأت القرآن » فرماید:و اما نفى فهم و فقه از مشركین در آیه بعدى كه مى

تواند مؤید حرفهاى قبل واقع شود زیرا در آیه مذكور فهم اسری( به هیچ وجه نمى/45...!«)

كند و فهم قرآن چه ربطى به فهمیدن داللت مخلوق بر خالق و بر قرآن را از ایشان نفى مى

  شود.بودن آن دارد ؟ آرى تا این را نفهمند هیچ حجتى بر آنان تمام نمى منزه

كه آیه شریفه آن را براى تمامى موجودات اثبات  -پس حق این است كه تسبیح 

كه در كالم خداى تعالى به طور مكرر براى آسمان  است تسبیح به معناى حقیقى -كند ، مى

موجودات عاقل و غیر عاقل( اثبات شده  و ما  و زمین و آنچه در بین آندو است) اعم از

شود بدان نسبت داد بینیم كه در میان نامبردگان موردى است كه جز تسبیح حقیقى را نمىمى

و چون تسبیح در آن مورد حقیقى است قهرا باید در تمامى نامبردگان به نحو حقیقت باشد ، 

 مثال یكى از این سنخ آیات ، آیه شریفه:

و » ص( و آیه شریفه: /18«)الجبال معه یسبحن بالعشى و االشراق! انا سخرنا» 

انبیا( است كه به یك سیاق و یك بیان /79«)سخرنا مع داود الجبال یسبحن معه و الطیر!

یا جبال » گفتند  و قریب به این مضمون است آیهها با او تسبیح مىفرموده كوهها و مرغ

ال دیگر معنا ندارد تسبیح را نسبت به كوهها و سبا( و با اینح/10«)اوبى معه و الطیر!

 مرغان زبان حال گرفت  و نسبت به آن پیغمبر زبان قال ! 

عالوه بر این ، روایات بسیارى ، هم از طریق اهل سنت و هم از طریق شیعه در 

شمارى است كه دست داریم كه نسبت تسبیح به موجودات داده است از آن جمله روایات بى

  تسبیح گفتند! وسلّموآلهعلیههللاهاى در دست رسول خدا صلىنگریزهگوید: سمى

  149ص :    13المیزان ج : 
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 ششمفصل 

 

 تکلم خدا
 

 

 تكلم خداى سبحان    گفتارى پیرامون:

  

آید كه اجماال عمل سخن گفتن بقره(بر مى/253) !«منهم من كلم هللا ...» از جمله 

از خداى تعالى سرزده  و بطور حقیقت هم سرزده ، نه اینكه جمله نامبرده ، مجازگوئى 

كرده باشد ، خداى سبحان هم این عمل را در كتاب خود ، كالم نامیده ، حال چه اینكه اطالق 

طالقى مجازى ، پس پیرامون كالم از كالم بر عمل نامبرده خدا ، اطالق حقیقى باشد  و یا ا

  . دو نظر باید بحث كرد

هاى كتاب خداى عزوجل داللت دارد بر اینكه آن ویژگىجهت اول اینكه : 

باشند از خداى تعالى به انبیاى خود داده  و سایر مردم از درك آن عاجز مى مخصوصى كه

هیه و نیز آنچه كه خبرش را قبیل وحى و تكلم و نزول روح و مالئكه و دیدن آیات بزرگ ال

به ایشان داده ، از قبیل : فرشته ، شیطان ، لوح ، قلم و سایر امورى كه از درك و حواس 

، نه اینكه انبیا  همه امورى است حقیقى  و واقعیاتى است خارجىانسان مخفى است ، 

ى را كه خواسته باشند در این دعاوى خود مجازگویى كرده باشند  و مثال نام قواى عقالن

كند ، مالئكه گذاشته باشند و نام هر چیزى را كه این قوا به بشر را بسوى خیر دعوت مى

دهد ، وحى نهاده باشند  و مرتبه عالى از این قوا را كه افكار خوب ادراك انسان تحویل مى

شود ، روح القدس یا روح االمین نامیده باشند  و و مفید به اجتماع بشرى از آن ترشح مى

واى شهوانى و غضبیه را كه در نفس آدمى داعى به سوى شر و فساد است ، جن و یا ق

كشانند و یا انسانها را به شیطان خوانده باشند  و افكار پلیدى كه اجتماع صالح را به فساد مى

هاى خود دارند وسوسه و نزعة نامیده باشند  و یا اینكه انبیا ، در سایر گفتهعمل زشت وا مى

 ى كرده باشند . مجازگوی

كه براى  السالمبراى اینكه آیات قرآنى و همچنین آنچه از بیانات انبیاء گذشته علیهم

در مقام  (انبیاء )اند ، كه آن حضرات ما نقل شده ، همه آن آیات ، روشنگر این نكته

اند حاالت درونى خود را با مثل بیان كنند  و اگر كسى این مجازگویى نبوده  و نخواسته

نكات روشن و بدیهى را انكار كند ، قطعا سر ناسازگارى و لجبازى دارد  و ما با او هم كالم 

وجیه ها تها و مجازگویىشویم  و اگر جائز باشد كه اینگونه بیانات را با آنگونه تاویلنمى

اند ، بدون استثنا به امور كنیم ، باید جایز بدانیم كه تمامى خبرهایى كه از حقایق الهیه داده

مادى محض تاویل نموده و از بیخ ، همه امور ماوراى ماده را منكر شویم  و ما در این باره 
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زنیم  و توانیم دست به چنین تاویلى بدر بحث از اعجاز ، بیاناتى ایراد نمودیم  و چون نمى

ناگزیریم همه را به همان معناى ظاهرى آن حمل كنیم ، در مورد تكلم خداى تعالى ناگزیریم 

هاى خود ما بگوئیم امرى است حقیقى  و واقعیتى است خارجى ، همان آثارى كه بر تكلم

  . شودانسانها مترتب مى

كرده ،  توضیح اینكه خداى سبحان از بعضى كارهاى خود تعبیر به كالم و تكلیم

  !« و كلم هللا موسى تكلیما »مثال فرموده:

و این دو اطالق سر بسته و مبهم و  نسا(/164!«)منهم من كلم هللا »و یا فرموده:

كان لبشر ان یكلمه هللا اال وحیا او  و ما »نظایر آن را در آیه زیر تفسیر نموده ، و فرموده:

  شوری(/51!«) اءمن وراى حجاب، او یرسل رسوال فیوحى باذنه ما یش

 «!اال وحیا ... »كند ، براى اینكه استثناىاین آیه ، اطالق سایر آیات را تفسیر مى

تكلیم حقیقى باشد ،  !«ان یكلمه هللا  »دهد مگر وقتى كه منظور از تكلیم در جملهمعنا نمى

یدید كه همچنانكه در آیه سوره نساء د )پس تكلیم خدا با بشر تكلیم هست ، اما به نحوى خاص

  !«فرمود: خدا با موسى تكلم كرد

پس حد و تعریف اصل تكلیم بطور حقیقت ، بر آن صادق است و داراى معنى منفى 

  . شود گفت كه این عمل ، تكلیم نیستنیست و نمى

حال ببینیم حقیقت كالم و تعریف آن در عرف ما بنى آدم چیست ؟ آدمى به خاطر 

احتیاج خود به تشكیل اجتماع و تاسیس مدنیت به حكم فطرت ، به هر چیزى كه اجتماع بدان 

تا به وسیله آن مقاصد خود را به یكدیگر  ،(كه یكى از آنها سخن گفتن است )نیازمند است 

ا در رسیدن به این هدف هدایت كرده ، به اینكه از راه صدائى كه بفهمانند  و فطرتش او ر

آید ، این حاجت خود را تامین كند ، یعنى صداى مزبور را در فضاى از حلقومش بیرون مى

هائى به نام كلمه درست كند ، كه هر دهانش جزء جزء نموده و از تركیب آن جزءها عالمت

هاى قراردادى ، ادا شود ، چون به جز این عالمت معنائى كه دارد (هاعالمت )یك از آنها

 خواهد . هیچ راه دیگرى نداشت تا به طرف مقابل خود بفهماند در دل چه دارد  و چه مى

پس انسان از این جهت به تكلم نیازمند است كه براى تفهیم دیگران و فهمیدن خود ، 

هائى و از تركیب آنها عالمت  راه دیگرى به جز این نداشت كه آواز خود را پاره پاره كند

ها نشان دهنده معنایى باشد  و به همین جهت است به نام كلمه بسازد ، كه هر یك از آن كلمه

ها ، در زبانهاى مختلف ، با همه وسعتش دائر مدار احتیاجات موجود بشر بینیم واژهكه مى

خود به آنها بر  یعنى احتیاجاتى كه بشر در طول زندگى و در زندگى عصر حاضر، است

 خورد . مى

یابد ، ها گسترش مىبینیم روز به روز دامنه لغتو باز به همین جهت است كه مى

  . شودها هم زیادتر مىشود لغتهر قدر تمدن و پیشرفت جامعه در راه زندگیش بیشتر مى

یعنى تفهیم آنچه در ضمیر است به وسیله  )شود كه كالم از اینجا روشن مى

انسان در میان اجتماع قرار  یابد كهوقتى تحقق مى ،(تركیب شده و قراردادى صداهاى

كنم كه زبان و عالمتهائى نداشته ، حتى اگر حیوانى هم اجتماعى زندگى كند ، گمان نمىگیرد
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باشد ، قطعا دارد  و اما انسان در غیر ظرف اجتماع ، محتاج به كالم نیست ، به این معنا 

سانى بتواند به تنهائى زندگى كند و هیچ تماسى با انسانهاى دیگر نداشته كه اگر فرض كنیم ان

كند ، براى حتى اجتماع خانوادگى هم نداشته باشد چنین فردى قطعا احتیاج به كالم پیدا نمى

 اینكه نیازمند به فهمیدن كالم غیر نبوده  و احتیاج به فهماندن كالم به غیر را ندارد . 

یگر كه در وجودش احتیاج به زندگى اجتماعى و تعاونى و همچنین هر موجود د

  . ندارد فاقد زبان است ، مانند فرشته و شیطان

زند یعنى خدا زند از خداى تعالى سرنمىپس كالم به آن نحوى كه از انسان سر مى

هاى تنفس در حنجره ندارد تا صدا از آن بیرون آورد  و دهان ندارد تا صدا را در مقطع

كه بفرماید مثال هر وقت اگر فالن  )ه قطعه كند ، و با غیر خودش قراردادى ندارددهان قطع

براى اینكه شان خداى تعالى أجل و  !(كلمه را گفتم بدان كه فالن معنا را منظور دارم

تر از آن است كه مجهز به تجهیزات جسمانى باشد  و بخواهد با دعاوى خیالى ساحتش منزه

  !«ء لیس كمثله شى »، همچنانكه خودش فرمود:و اعتبارى استكمال كند 

لیكن در عین حالى كه قرآن كریم تكلم به معناى معهود بین مردم را از خداى تعالى 

 !«و ما كان لبشر ان یكلمه هللا اال وحیا او من وراى حجاب  »كند ، آیه شریفه:نفى مى

 حقیقت معناى تكلم را در باره خداى تعالى اثبات نموده است . 

پس خداى تعالى تكلم با آثار و خواص خود را دارد ، ولى آن حد اعتبارى را كه در 

تكلم معهود بشرى است ، ندارد  و وقتى اثر كالم و نتیجه آن كه همان فهماندن طرف باشد ، 

ماند ، یعنى امورى امور اعتباریه باقى مى در خداى تعالى هست ، قهرا بطور محدود جزء

كه تنها در اجتماع انسانى اعتبار دارد ، مانند ذرع كه فلز بودن آن واقعیت دارد ، ولى ذرع 

است اعتبارى و مانند كیل و ترازو كه آهن بودن و شكل آن واقعیت دارد ،  بودن آن حدى

ه اثرش یعنى روشنائى و ولى ترازو بودنش امرى است اعتبارى و همچنین چراغ ، ك

روشنگریش امرى است واقعى ، ولى حد و حدودش امرى است اعتبارى  و باز مانند سالح 

كه از بین بردن دشمن توسط آن امرى است ثابت ، ولى به فالن شكل بودن آن امرى است 

 قراردادى  و امثال این امور كه بیانش در سابق گذشت . 

كالم در خداى سبحان هست ، یعنى خدا هم  پس تا اینجا معلوم شد كه خاصیت

فهماند  و این همان حقیقت كالم است  و خداى سبحان هر مقصود خود را به پیامبر خود مى

چند كه براى ما بیان كرده كه این فهماندن انبیا حقیقت كالم است و اشاره كرد كه كالم او 

ان نكرده  و خود ما هم از كالم او صفات و وضع كالم ما آدمیان را ندارد  و لیكن براى ما بی

زند و ایم كه در حقیقت كالم او چیست ؟  و او چگونه با پیامبرانش حرف مىدرك نكرده

كند ؟ چیزى كه هست اینكه : چه این چگونگى را بفهمیم و مقاصد خود را به ایشان تفهیم مى

وده و بگوئیم خدا كالم توانیم خواص كالم معهود نزد خود را از خدا سلب نمچه نفهمیم نمى

ندارد ، بلكه باید بگوئیم آثار كالم یعنى تفهیم معانى مقصود و القاى آن در ذهن شنونده ، در 

 خداى تعالى هست . 

پس كالم خداى تعالى مانند زنده كردن و میراندن و رزق و هدایت و توبه و سایر 
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عناوین فعلى از افعال خداى تعالى است  و در نتیجه صفات : متكلم ، محیى ، ممیت ، رازق 

، هادى ، تواب ، و غیره صفات فعل خدا هستند ، یعنى بعد از اینكه خدا موجودى شنوا 

شود  و چون حیات را از او گرفت ممیت به آفرید  و با او سخن گفت ، محیى و متكلم مى

تى او را هدایت كرد  و از گناهش صرف نظر نمود ، هادى و تواب آید  و وقشمار مى

 شود . مى

پس الزم نیست كه خداى سبحان قبل از این هم این صفات را داشته باشد  و ذات او 

از این جهت تمام باشد ، بر خالف علم و قدرت و حیات كه صفات ذاتند  و بدون آنها ذات ، 

ت ، بین صفات ذات و صفات افعال ، كه صفاتى بعد از توان گفتمامیت ندارد  و چگونه مى

تمامیت ذات و چه بسا قبل از انطباق بر زمان است ، فرقى نیست ؟  با اینكه خود خداى 

  فرماید:اى از صفات و افعال خود را زمانى دانسته و مىتعالى در آیات زیر پاره

بعد   - الیك قال لن ترانى و لما جاء موسى لمیقاتنا و كلمه ربه قال رب ارنى انظر» 

از آنكه موسى به میقات ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، وى گفت: 

: هرگز مرا فرمود !پروردگارا خودت را به من نشان بده، تا به سوى تو نظر كنم

  اعراف(/143!«)نخواهى دید

 و نیز فرمود:

با اینكه من قبال تو را آفریدم، در حالى كه  - و قد خلقتك من قبل و لم تك شیئا »

 مریم(و باز فرموده:/9) !«هیچ چیزى نبودى

خداى تعالى نخست به ایشان فرمود بمیرید و   - فقال لهم هللا موتوا ثم احیاهم »

 و نیز فرموده: بقره(/243!«)سپس آنها را زنده كرد

انعام( همچنین /151) !«دهیمما شما و آنها را روزى مى -نحن نرزقكم و ایاهم  »

 فرماید:مى

موسى به فرعون گفت: پروردگار ما كسى  - ء خلقه ثم هدىالذى اعطى كل شى »

و  طه(/50!«)است كه نخست هر چیزى را خلق كرد و سپس آن را هدایت نمود

 نیز فرمود: 

سپس نظر رحمت خود را به ایشان برگردانید تا توبه  -ثم تاب علیهم لیتوبوا » 

  توبه(/118«)!كنند

كنید این آیات كالم خدا ، خلقت ، میراندن ، زنده كردن ، بطورى كه مالحظه مى

 داند . داند  و همه را یكسان زمانى مىرزق ، هدایت و توبه را زمانى مى

این آن حقیقتى است كه اندیشیدن در آیات قرآن و بحث و تفسیرى كه سر و كار آن 

دهد  و اما این سؤال كه از نظر معناى كالم دست مى تنها با خود قرآن است در خصوص

علم كالم ، كه خود علمى جداگانه است  و متخصصین آن را متكلمین گویند ، سخن گفتن خدا 

اند ؟ و نیز این سؤال كه علم فلسفه چه معنا دارد ؟ و متكلمین گذشته ، در این باره چه گفته

  . آیدنشاء هللا به زودى مىدر این باره چه اقتضائى دارد ؟ پاسخ آن ا

این را هم باید دانست كه لفظ كالم یا تكلیم از الفاظى است كه خداى تعالى در قرآن 
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آن را در غیر مورد انسان استعمال نكرده ، بلكه لفظ كلمه  و یا لفظ كلمات را در غیر مورد 

 فرمود: انسان استعمال كرده ، مثال نفس آدمى را در آیه زیر ، كلمه خوانده  و

 نسا(/171!«)و كلمته القیها الى مریم  »

  توبه(/40!«)و كلمة هللا هى العلیا »و دین خدا را كلمه خوانده و فرموده:

 انعام(/115!«)و تمت كلمة ربك صدقا و عدال  »و نیز فرموده:

 و قضاى خدا و یا نوعى از خلق او را كلمه خوانده و فرموده: 

  . كه توضیح بیشترش خواهد آمد  لقمان(/27) !«ما نفدت كلمات هللا  »

را در قرآن مجید بطور عموم استعمال كرده ، یعنى هم سخن گفتن  و اما لفظ قول

 شود  و هم با غیر انسان را ، از آن جمله در مورد انسان فرموده:خدا با انسان را شامل مى

پس گفتیم اى آدم، این ابلیس دشمن تو و   - فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك »

 طه(/117) !«دشمن همسر تو است

 و در مورد مالئكه فرموده:

آن زمان كه پروردگارت به  - اذ قال ربك للمالئكة انى جاعل فى االرض خلیفة »

  بقره(/30!«)مالئكه گفت: من در زمین جانشین خواهم نهاد

 و نیز فرموده:

آن زمان كه پروردگارت به  -خالق بشرا من طین  اذ قال ربك للمالئكة انى » 

  ص(/71!«)مالئكه گفت، من بشرى از گل خواهم آفرید

 ابلیس فرموده: و در مورد

فرمود: اى ابلیس چه عامل و  - قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدى »

ام آفریدهاى تو را از اینكه سجده كنى در برابر چیزى كه من به دست خود انگیزه

  ص(/75«) بازداشت؟

 و در مورد غیر صاحبان عقل فرموده:

ثم استوى الى السماء و هى دخان فقال لها و لالرض ائتیا طوعا او كرها، قالتا  »

سپس به خلقت آسمان كه دودى بیش نبود بپرداخت، پس به آسمان  -اتینا طائعین 

گفتند: به طوع و رغبت و زمین گفت: چه بخواهید و چه نخواهید باید بیائید، 

  فصلت(/11!«)آمدیم

 و نیز فرموده:

به آتش گفتیم بر ابراهیم سرد و بى  -قلنا یا نار كونى بردا و سالما على ابراهیم  »

 انبیا(/69!«)آزار شود

 و نیز فرموده:

خودت را  گفته شد اى زمین آب - و قیل یا ارض ابلعى مائك و یا سماء اقلعى » 

 هود(/44) !«آسمان تو هم بس كنفرو ببر ،  اى 

و در آیه زیر تمامى موارد را یعنى صاحبان عقل و غیر صاحبان عقل را جمع 

 كرده با اینكه موارد آن بسیار مختلف است یكسره فرموده:
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امر او در وقتى كه چیزى را اراده  - انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون »

به آن چیز بفرماید موجود شو و آن چیز موجود كرده باشد تنها این است كه 

 یس(/82) !«شودمى

 و نیز فرموده:

قضاى امرى را براند تنها به آن  چون -اذا قضى امرا فانما یقول له كن فیكون  »

  بقره(/117!«)شودامر میگوید موجود شو و آن امر موجود مى

 

شود ، این است كه لفظ استفاده مىو آنچه كه بعد از دقت و تدبر از كالم خداى تعالى 

قول از خداى تعالى به معناى ایجاد چیزى است كه : آنچه با وجود یافتنش داللت بر معنائى 

همچنانكه قول در اصطالح خود آدمیان نیز به معناى  )كند كه مقصود خدا بوده استمى

  .(كندایجاد صدائى است كه بر معناى مقصود ما داللت مى

كه لفظ قول در قرآن مجید به معناى چنین ایجادى است این است كه هم دلیل بر این

اى داراى گوش و درك است استعمال شده ، و هم در مواردى كه در مواردى كه شنونده

گوش و درك به آن معنائى كه معهود بین ما است ندارد ، مانند آسمان و زمین  و تنها راه 

و به دلیل اینكه دو آیه اخیر یعنى آیه سوره یس و سخن گفتن با آنها تكوین و ایجاد است  

 سوره مریم ، قول در آیات قبلى را به ایجاد و خلقت تفسیر كرده است . 

آید حال هر یك از این همان معنائى است كه گفتیم از تدبر در كالم خدا به دست مى

خدا در مورد گوئیم : اما قول دو مورد تكوینیات و غیر تكوینیات را توضیح داده و مى

تكوینیات عبارت شد از خود آن موجود تكوینى ، كه خدا ایجادش كرد ، پس موجودات عالم 

در عین اینكه مخلوق خدایند قول خدا هم هستند ، براى اینكه خاصیت قول در آنها هست ، 

سازد ، مخلوقات خدا خاصیت قول این است كه غیر مرا به آنچه در قلب من است آگاه مى

كنند  و این پر واضح است كه به حكم دو لقت و وجود خود بر خواست خدا داللت مىهم با خ

فرماید موجود شو حتى كلمه كند و مىآیه سوره یس و مریم ، وقتى خدا چیزى را اراده مى

باش هم بین خدا و آن چیز واسطه نیست و غیر از وجود خود آن چیز هیچ امر دیگرى دست 

آن چیز ، بعینه ، قول خدا و باش خدا است ، پس قول خدا در  اندر كار نیست ، پس هستى

تكوینیات عین همان خلقت و ایجاد است ، كه آن نیز عین وجود است  و وجود هم عین آن 

چیز است و اما در غیر تكوینیات از قبیل سخن گفتن با یك انسان ، مثال باید دانست كه قول 

شود ، علم به ید آمدن علمى باطنى در انسان مىخدا عبارت است از ایجاد امرى كه باعث پد

اینكه فالن مطلب چنین و چنان است ، حال یا به اینكه خداى تعالى صدایى در كنار جسمى 

ایجاد كند  و انسانى كه پهلوى آن جسم ایستاده ، مطلب را بشنود و بفهمد و یا به نحوى دیگر 

یت تاثیرش را در قلب پیامبر تصور نمائیم  و توانیم كیفكنیم  و نه مىكه ما نه آن را درك مى

فهماند كه مثال فالن مطلب دانیم چگونه خداى تعالى به پیامبرى از پیامبران خود مىنمى

دانیم كه قول و كالم خدا با پیامبر خود ، حقیقت معناى چنین و چنان است ، اما اینقدر مى

 قول و كالم را دارد . 
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ا مالئكه یا شیطان ، لیكن در خصوص این دو مورد و و همچنین در مورد قول خدا ب

شبیه آن اگر مشابهى داشته باشند ، به خاطر اینكه وجودشان از سنخ وجود ما انسانها نیست 

  . ، یعنى حیوانى اجتماعى نیستند  و همانند ما از راه تحصیل علم ، تكامل تدریجى ندارند

سانها قول عبارت بود از استخدام صوت باید قول معنائى دیگر داشته باشد ، در ما ان

یا اشاره به ضمیمه قرارداد قبلى ، كه فطرت انسانى ما  و اینكه حیوانى اجتماعى هستیم آن 

كرد و اما مالئكه و جن و مشابه آن دو و بطورى كه از كالم خداى سبحان بر را ایجاب مى

 طورى دیگر است . آید چنین وجودى ندارند ، پس قطعا سخن گفتن خدا با آنان مى

شود كه سخن گفتن خود فرشتگان با یكدیگر  و خود شیطانها با از اینجا روشن مى

هائى در برابر معانى نیست و بنابر این وقتى یكدیگر از راه استخدام صدا و استعمال لغت

اى دیگر سخن بگوید و مقاصد خود را به او بفهماند  و یا خواهد با فرشتهیك فرشته مى

خواهد با شیطان دیگر سخن بگوید ، اینطور نیست كه مانند ما ، بدنى و سرى و نى مىشیطا

در سر دهنى و در دهان زبانى داشته باشد  و آن زبان صدا را قطعه قطعه نموده ، از هر 

اى هم سرى و در سر اش لفظى در برابر مقصد خود درست كند  و شنوندهچند قطعه

شنوایى و در پشت آن ، دستگاه انتقال صوت به مغز سوراخى بنام گوش و داراى حس 

 داشته باشد ، تا سخنان گوینده را بشنود  و این پر واضح است . 

اما هر چه باشد بطور مسلم در بین این دو نوع مخلوق ، حقیقت معناى سخن گفتن و 

سخن شنیدن هست  و اثر قول و مخصوصا فهم ، معناى مقصود و ادراك آن را دارد ، هر 

چند كه قولى چون قول ما ندارند  و همچنین بین خداى سبحان و بین مالئكه و شیطان قول 

هست ، اما نه چون ما ، كه عبارت است از ایجاد صوت از طرف صاحب قول و شنیدن آن 

 از طرف مقابل . 

 اى از حیوانات بى زبان نسبت داده شده  و از آنو همچنین قولى كه احیانا به پاره

 ن كریم در باره مورچه زمان حضرت سلیمان فرموده است:جمله قرآ

 !«قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم »

 نمل(/18) !«اى بانگ زد: اى مورچگان به سوراخهاى خود برویدمورچه »

 فرماید: السالم مىو نیز در باره هدهد سلیمان علیه

 !«فقال احطت بما لم تحط به و جئتك من سبا بنبا یقین» 

گفت: من به چیزى دست یافتم كه تو هرگز از آن خبر ندارى و من از شهر سباء  »

 نمل(/22) !«امخبرى یقینى آورده

 فرماید:زبان كرده مىو نیز در باره وحیى كه خود خدا به بعضى از جانداران بى

 !«من الشجر و مما یعرشون و اوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بیوتا و »

هایى كه پروردگارت به زنبور عسل وحى كرد كه از سوراخ كوهها و سقف خانه »

 نحل(/68) !«ها بسازیدسازند و از شكاف درختان براى خود خانهمردم مى

این را هم باید تذكر داد كه غیر از لفظ قول و كالم الفاظ دیگرى در قرآن هست كه 

 فرماید:مانند آیه زیر كه مىبه معناى آن دو نزدیك است ، از قبیل لفظ وحى ، 
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 نسا(/163!«)انا اوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و النبیین» 

 !«ما به سویت وحى كردیم آنچنانكه به انبیائى كه قبل از تو بودند وحى كردیم »

 یكى دیگر ، لفظ الهام است ، كه در این باره فرموده:

 شمس(/8!«)و نفس و ما سویها ، فالهمها فجورها و تقویها  »

  !«سوگند به نفس كه آن را چه كامل آفرید و سپس فجور و تقوایش را الهامش كرد» 

 یكى دیگر لفظ نبا است كه در آن باره فرمود:

 تحریم(/3) !«گفت: خداى دانا و با خبر مرا خبر داد  -قال نبانى العلیم الخبیر »

 یكى دیگر لفظ قص است ، كه در آن باره فرموده:

 انعام(/57) !«سرایدحق را مى -یقص الحق  » 

و معناى سخن گفتن در همه این الفاظ یعنى در وحى و الهام و نبا و قصه همان 

معنائى است كه در اول بحث گفتیم  و آن این بود كه حقیقت معناى قول در این موارد باید 

ر آن را بشناسیم  و یا باشد  و اثر قول و خاصیت آن را داشته باشد ، چه اینكه ما حقیقت ام

نشناسیم  و یا اجماال چیزى از آن را درك كنیم  و اما در خصوص وحى كه چگونه است 

 در المیزان آمده است.گفتارى داریم كه در تفسیر سوره شورى 

ماند این است كه چرا بعضى از موارد باال را به سؤال دیگر كه در اینجا باقى مى

داده ، با اینكه معناى مشتركى كه گفتید در همه هست ؟ ، بعضى از آن تعبیرات اختصاص 

چرا بعضى از موارد را كالم نامیده ، و بعضى را قول و بعضى را وحى ؟ و چرا جاى  مثال

این تعبیرات را عوض نكرده است ؟ و مثال آنجائى كه تعبیر به قول كرده تعبیر به وحى 

  . نكرده است ؟

اص هر مورد به یك تعبیر از این جهت بوده كه جواب این سؤال این است كه اختص

انطباق عنایت لفظى با مورد ، ظهور بهترى داشته باشد ، مثال اگر در آنجا كه از قول تعبیر 

به كالم كرده ، خواسته است هم اصل معنا را برساند  و آن این است كه خداى تعالى به 

الم كرده باشد و بفهماند كه او السموسى چنین و چنان گفت ، هم احترامى از موسى علیه

نسبت به سایر انبیاى قبل از خود ، فضیلتى دارد  و لذا از گفتار خود با موسى تعبیر به كالم 

 كرده و فرموده : خدا با موسى گفتگو كرد . 

پس عنایت در اینطور تعبیر نكردن ، در همین است كه بفهماند موسى مورد خطاب 

هر چند كه همین معنا از نظر اینكه به موسى چنین و چنان  و گفتگوى با خدا قرار گرفت ،

فهمانده ، قول است و لذا از این امر الهى در مورد قضا و قدر و حكم و تشریع و امثال آن 

 تعبیر به قول كرده است ، مثال فرموده:

 ص(/84...!«)قال فالحق و الحق اقول المالن »

  . ى قضا راندن استگفتن به معنا «و الحق اقول،» كه در جمله  

و همین قول در جائى كه به این جهت مورد عنایت است كه بفهماند این گفتار پنهانى 

شود و به همین جهت است كه گیرد و از آن به وحى تعبیر مى، از غیر انبیاء صورت مى

 السالم را وحى خواند و از آن جمله فرموده:تفهیم به انبیاء علیهم
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 نسا(/163!«)انا اوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و النبیین » 

   !«كردیمما به تو وحى كردیم همانطور كه به انبیاى قبل از تو وحى مى »

در سابق توجه فرمودید كه بشر  -جهت دوم : یعنى بحث از جهت كیفیت استعمال 

كرد و هر وقت لغتى در آغاز مفردات لغات را در مقابل محسوسات و امور جسمانى وضع 

شد و خالصه دایره آورد ، شنونده به معناى مادى و محسوس آن منتقل مىزبان مى را به

استعمال لغات امور مادى و محسوس بود ، سپس به تدریج منتقل به امور معنوى شد ، این 

ثر انتقال و استعمال لفظ در امور معنوى هر چند در ابتدا ، استعمال مجازى بود لیكن در ا

تكرار استعمال كار به جائى رسید كه آن امر معنوى هم معناى حقیقى كلمه شد ، چون یكى 

از نشانیهاى حقیقت بودن استعمال ، تبادر است ، یعنى اینكه هر وقت كلمه به زبان جارى 

 شود آن معنا به ذهن راه یابد و استعمال لغات در امور معنوى اینطور شد . 

شد كه وسایل زندگى دوشادوش انسان در تمدن باعث مى و ترقى اجتماع و پیشرفت

حوائج زندگى تحول پیدا كند ، و مرتب رو به دگرگونى بگذارد ، در حالى كه فالن كلمه و 

اسم ، همان اسم روز اول باشد ، مصداق و معناى فالن كلمه تغییر شكل دهد ، در حالى كه 

 باشد. غرضى كه از آن مصداق منظور بوده همان غرض سابق 

مثال روز اولى كه بشر عربى زبان ، كلمه سراج و بشر فارسى زبان كلمه چراغ ، 

اى وضع كرد كه احتیاجش را به نور برطرف سازد  را وضع كرد ، براى آن ابزار و وسیله

اى كه در و در روزهاى اولى كه این كلمه وضع شده بود معنا و مصداقش یعنى آن وسیله

دار سفالى ، كه كرد عبارت بود از یك پیاله پایهرا روشن مى شبهاى تاریك پیش پایش

اى در آن روغن ، مقدارى روغن خوراكى و یا هر چربى دیگر در آن قرار داشت  و فتیله

شد  و شعله آن ، اطاق غوطه خورده بود  و سر فتیله در لبه پیاله قرار گرفته و افروخته مى

دار را میك سازان آن روز هم همین پیاله پایهكرد  و سراو مسیر راه او را روشن مى

گذاشتند ، سپس این وسیله استضائه و روشنائى ، به ساختند  و نام آن را چراغ مىمى

داد ، كمالى زائد بر كمال قبلى صورتهاى دیگرى در آمد ، و در هر بار كه تغییر شكل مى

كه نه پیاله دارد و نه روغن و  شد ، تا آخر منتهى شد به چراغ الكتریكى ،خود را واجد مى

با اینكه هیچیك از اجزاى روز اول را ندارد ، باز لفظ چراغ را بر آن اطالق نه فتیله و 

، بدون  كنیمكنیم  و این لفظ را بطور مساوى در مورد همه انحاء چراغها استعمال مىمى

ر همین كه غرض و اینكه احتیاج به اعمال عنایتى داشته باشیم  و این نیست مگر به خاط

اى كه روز اول بشر را واداشت تا پیاله پیه سوز را بسازد ، آن غرض بدون هیچ نتیجه

  آن عبارت بود از روشن شدن تاریكیها .تفاوتى در تمامى اشكال چراغها حاصل است  و 

دهد و آن را و معلوم است كه بشر به هیچیك از وسائل زندگى عالقه نشان نمى

 به نتائجى كه براى او  و در زندگیش دارند . شناسد مگر نمى

 پس حقیقت چراغ ، عبارت شد از هر چیزى كه با روشنایى خود در شب نور دهد

مادامى كه این خاصیت و اثر باقى است حقیقت چراغ هم هست ، اسم چراغ هم بطور 

اى صادق است ، به شرط اینكه تغییرى در معناى كلمه رخ نداده حقیقت بر چنین وسیله
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باشد، هر چند كه احیانا در شكل آن وسیله یا در كیفیت كارش یا در كمیت آن ، یا در اصل 

  . ده باشد ، همانطور كه در مثال چراغ دیدیماجزاى ذاتش تغییراتى رخ دا

همان بقاى اثر عدم بقاى آن ، و بنابر این ، پس مالك در بقاى معناى حقیقى و 

، مادام كه در معناى كلمه ، تغییرى حاصل نشده باشد ،  ، كه مطلوب از آن معنا استاست

و در وسایل زندگى  شودشود و بطور حقیقت هم استعمال مىكلمه در آن معنا استعمال مى

اى دیده شود كمتر وسیلهامروز كه به هزاران هزار رسیده و همه در همین امروز ساخته مى

 .  شود كه ذاتش از ذات روز اولش تغییر نكرده باشدمى

مع ذلك به خاطر اینكه خاصیت روز اول را دارد نام روز اول را بر آن اطالق 

اى رت بود از میدانى وسیع براى یخ شدن آب و چالهیخچال را كه در روز اول عبا )كنیممى

كنیم كه نه میدان دارد و نه عمیق براى ذخیره كردن آن یخ ، امروز به چیزى اطالق مى

شود هاى زیادى دیده مىو در لغات و اسامى هر زبانى از انتقاالت قسم اول ، نمونه !(چاله

وضع شده بود براى معنایى محسوس در و انتقاالت قسم اول این بود كه لفظى كه در آغاز 

آخر به معنایى معقول و غیر محسوس درآمده باشد ، چیزى كه هست مردى جستجوگر 

 خواهد تا آمارى از اینگونه لغات بگیرد . مى

پس معلوم شد كه استعمال لفظ كالم و لفظ قول در موارد غیر بشرى استعمالى 

ى اینكه غرض از كالم و قول كه همان تفهیم حقیقى است  و هیچ مجازى در كار نیست ، برا

دیگران است در كالم خدا با انبیا و مالئكه و جن  و در كالم مالئكه و جن با یكدیگر موجود 

است ، هر چند كه لوازم انسانى آن یعنى داشتن ریه و دهان و حنجره و صدا در آن موارد 

 نباشد . 

كه اطالق كالم و قول در مورد خداى  بنا بر این ، از همه بیانات قبلى ، معلوم شد

فهماند كه واقعا كند ، قولش مىتعالى اطالقى است كه از امرى حقیقى و واقعى حكایت مى

كند از اینكه خداى تعالى به راستى تكلمى كرده و خدا گفتارى داشته  و كالمش حكایت مى

  . سخنى گفته است

ز مراتب معناى حقیقى این دو كلمه اى او نیز معلوم شد كه كالم و قول خدا مرتبه

است ، هر چند كه از نظر مصداق با مصداقى كه معهود بین ما انسانها است اختالف داشته 

باشد  و این مطلب اختصاصى به دو لفظ كالم و قول ندارد ، همه الفاظى كه هم در خدا 

سمیع و بصیر  شود و هم در ما ، از قبیل : حیات ، علم ، اراده ، اعطاء ،استعمال مى

همینطور هستند ، چون معناى همه این الفاظ در بشر مستلزم جسمانیت است ، اگر ما 

شنویم براى این است كه دو گوش داریم بینیم براى این است كه دو چشم داریم  و اگر مىمى

  . و ... و لیكن این معانى در خدا هست ، ولى لوازم امكانى آن در ساحت مقدس او نیست

این را هم باید دانست كه آنجا هم كه لفظ قول در معناى رفع درجات است  و فرموده 

: درجه بعضى را از درجه بعضى دیگر باالتر برده از آن جهت كه مشتمل است بر یك 

امرى حقیقى و واقعیتى غیر اعتبارى ، همان بگومگو و مطالبى كه در قول خدا داشتیم ، در 

علمائى كه كارشان بحث در اطراف معارف دینى است ، خیال  آید و بیشتراینجا نیز مى
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دهند ، نظیر همان امور اند اینگونه بیانات از یك امر اعتبارى و معناى وهمى خبر مىكرده

اى كه در بین ما اهل اجتماع هست ، پیش خود یكى را رئیس و زعیم اعتبارى و وهمى

و یا یكى را بر دیگران برترى و تقدم و اعتبار نموده و دیگران را مرئوس او قرار داده 

 دهیم و از این قبیل عناوین اعتبارى . صدارت مى

در نتیجه ادامه این خیال ، كارشان به آنجا كشیده شده است ، كه آنچه از حقائق 

اند : بهشت و دوزخ و سؤال و اخروى است را هم با آن عناوین وهمى مرتبط دانسته و گفته

معاد ، نیز مترتب بر همین امور اعتبارى است  و به عبارتى دیگر  حساب و سایر جزئیات

اى شود ، خود یك رابطهرابطه میان مقامات معنوى نامبرده و نتایجى كه مترتب بر آن مى

  . است اعتبارى و قراردادى

و چون به اینجا رسیدند ، به حكم اضطرار مجبور شدند بگویند : جاعل و برقرار 

، خداى تعالى است  و خدا خود محكوم به این آراى اعتبارى است كه از یك كننده این روابط 

شود ، عینا مانند انسان در عالم ماده كه عالم حركت و استكمال است  شعور وهمى ناشى مى

بینید كه حاضر نیستند انبیا و اولیا را داراى كماالتى حقیقى و معنوى و به همین جهت مى

عباراتى را كه در كتاب و سنت ظهور در این كلمات حقیقى دارد  بدانند ، و به زحمت ، همه

 .كنندبه نحوى از اعتبارات تاویل مى

  477ص :    2المیزان ج : 

  

 

 

  کالم، و متکلم بودن خدای تعالی   درباره مفهوم: بحث فلسفى
 

اند: آن عملى كه نام آن در نظر مردم گفتار و كالم است، عبارت است از حكما گفته

اینكه صاحب كالم بخواهد معنائى را كه در دل دارد به دیگران بفهماند  و به این منظور ، 

گذارد كه هر وقت من فالن كند ، یعنى قبل از هر كار با دیگران قرار مىلغت وضع مى

و به همین جهت است كه  )صدا را از دهان بیرون آوردم ، بدان كه منظورم فالن چیز است

هائى معین شده كه هر لغت آن از معنائى حكایت شرى لغات و واژهدر تمامى جوامع ب

اى رسید ، معنائى كه طبق و چون آن صدا به گوش طرف مقابل و یا هر شنونده ،(كندمى

شود  و در نتیجه ، گوینده قرارداد قبلى براى آن لغت معین كرده بودند ، به ذهن او وارد مى

شوند  و غرض از تكلم كه همان تفهیم و تفهم است ، ىو شنونده هر دو به یك معنا متوجه م

اند غرض نهائى از كالم و حقیقت آن همین است كه فهم و ذهن گردد  و گفتهحاصل مى

كسى به معنائى آشنا شود كه تا كنون آشناى به آن نبود  و اما بقیه خصوصیات و اینكه مثال 

باشد  و با نفس صدایى در حنجره خود پدید تفهیم كننده ، انسانى باشد  و دستگاه تنفس داشته 

آورد  و آن صدا را در فضاى دهان و به وسیله زبان ، شكل دهد  و با تركیب چند صدا ، 

اى بسازد ، كه قبال با همه شنوندگان قرار گذاشته بود كه این صدا عالمت فالن معنا كلمه
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ى كه صدا را در شرایطى معین است  و اینكه شنونده ، دستگاه شنوائى داشته باشد ، دستگاه

بشنود یعنى در صورتى كه ارتعاش صدا در ثانیه فالن مقدار باشد ، نه كمتر و نه بیشتر ، 

همه این خصوصیات مربوط به مصداق و مورد تكلم بشرى است ، نه اینكه همه آنها در 

  . هاى دیگر كالم نباشدتحقق حقیقت كالم دخالت داشته باشند ، و تفهیم

حقیقت كالم مصادیقى دارد ، یكى از آنها ، همان بود كه گفتیم ، مصداق  پس در

دیگرش اشاره است ، مثل اینكه با دست به كسى اشاره كنى كه بنشین  و یا بیا  و یا اشاره 

اى براى تفهیم و مصداقى براى كنى كه نرو ، یا نگو ، براى اینكه این حركت هم وسیله

ودات خارجى كه هر یك معلول علتى است ، با هستى خود حقیقت كالم است ، همچنین موج

دهد  و با خصوصیات ذاتش بر خصوصیات علت خود داللت ، هستى علت خود را نشان مى

كند ، پس اگر بگوئیم معلول با خصوصیات وجودش كالمى است براى علت خود ، مى

ز ذات و صفت علت ایم ، براى اینكه اگر معلول و خصوصیات آن نبود ، كسى ادرست گفته

شد ، پس هر موجود از موجودات عالم به آن جهت كه وجودش مثالى است براى آگاه نمى

اى و آنگاه هاى موجودات كلمهكمال علت فیاضه خود ، قهرا هر مجموعى از مجموعه

ها یعنى سراپاى عالم امكان ، كالمى است براى خداى سبحان  و مجموع تمامى این مجموعه

گوید  و كماالت اسما و صفات خود را كه نهفته در ذات با این كلمات سخن مى خداى تعالى

سازد ، پس خداى تعالى همانطور كه او خالق عالم و عالم مخلوق او است او است ظاهر مى

، همچنین او متكلم به عالم  و عالم ، كالم او است ، چون به وسیله همین عالم است كه 

 سازد . فات خود را ظاهر مىكماالت نهفته در اسماء و ص

شویم كه بگوئیم : دقت كنیم ، ناگزیر مى (داللت بر معنا )بلكه اگر در معناى جمله

كند ، براى اینكه داللت از هر راهى كه باشد ذات خداى تعالى بر ذات خود داللت مى

از باالخره شانى از شؤون هستى  و اثرى از آثار آن است و هیچ موجودى این داللت را 

پیش خود نیاورده ، بلكه همانطور كه وجودش از خدا است داللتش هم از خدا و قائم به خدا 

كند ، این داللتش فرع داللتى است ، پس هر موجود كه با وجودش بر موجودش داللت مى

چون قبل از اینكه بر غیر خودش داللت كند بر هستى  )است كه به نوعى بر ذات خود دارد

تر بگویم به خاطر اینكه موجود هست ، بر وجود صانع خود د و سادهكنخود داللت مى

و این داللتها در حقیقت از خدا است ، پس دال بر این موجود كه داراى داللت  ،(داللت دارد

زیرا او است كه موجودى آفریده كه با آثارش بر  )است و دال بر داللتش خداى سبحان است

  !(كندخدا داللت مى وجود خودش و با هستى خود بر وجود

بر  كند و همپس خداى سبحان تنها كسى است كه با ذات خود هم بر ذاتش داللت مى

اى از ذات او را كالم نامید ، همچنانكه به توان مرتبهتمامى مصنوعاتش ، و بنابر این مى

 اى از فعل او را كالم نامیدیم . بیان گذشته مرتبه

خداى تعالى از دو جهت متكلم است یك مرتبه از  پس خالصه بیان فلسفى این شد كه

كند و مرتبه دیگر آن صفت كالم ، صفت ذات است ، از این جهت كه بر ذات او داللت مى

اش داللت فعل است ، كه همان خلقت و ایجاد باشد ، چون هر موجودى بر كمال پدید آورنده
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  .دارد

درست هم باشد ، لغت با آن و آنچه در اینجا از فالسفه نقل كردیم به فرض كه 

مساعد نیست ، براى اینكه آنچه از كتاب و سنت كه براى خدا اثبات كالم كرده با امثال 

 فرماید:عبارات زیر اثبات كرده، مى

 بقره(/253!«)منهم من كلم هللا »

 نسا(/164!«)و كلم هللا موسى تكلیما »

 آل عمران(/55...!«)اذ قال هللا یا عیسى »

 بقره(/35...!«)ا آدمو قلنا ی» 

 نسا(/163...!«)انا اوحینا الیك »

 تحریم(/3!«)نبانى العلیم الخبیر »

 ها سازش ندارد . و كالم به معناى عین ذات با هیچیك از این عبارت

هائى است كه علماى اسالم ترین بحثاین را هم باید دانست كه بحث كالم از قدیمى

كالم را به همین مناسبت علم كالم نامیدند كه چون از  را به خود مشغول داشته  و اصال علم

اینجا شروع شد كه آیا كالم خدا قدیم است یا حادث ؟ اشاعره قائل بودند به اینكه كالم خدا 

قدیم است و گفتار خود را چنین تفسیر كردند كه منظور از كالم ، معانى ذهنى است كه كالم 

ى همان علوم خداى سبحان است كه قائم به ذات او كند  و این معانلفظى بر آنها داللت مى

است  و چون ذات او قدیم است صفات ذاتى او هم قدیم است  و اما كالم لفظى خدا كه از 

 مقوله صوت و نغمه است ، حادث است ، چون زائد بر ذات  و از صفات فعل او است . 

زى كه هست گفته در مقابل ، معتزله قائل شدند به اینكه كالم خدا حادث است چی

اند به اینكه منظور ما از كالم ، الفاظى است كه طبق قرارداد لغت داللت خود را تفسیر كرده

 كند  و كالم عرفى هم همین است  و اما معانى نفسانى كه اشاعره آن را كالمبر معانى مى

 اند ، كالم نیست ، بلكه صورتهاى علمى است ، كه جایش در نفس است . نامیده

گوئیم در درون دل و در نفس خود چیزى به به عبارتى دیگر وقتى ما سخن مىو 

یابیم ، اگر منظور اشاعره از كالم جز مفاهیم ذهنى كه همان صورتهاى علمى است نمى

نفسى ، همین مفاهیم باشد ، كه مفاهیم كالم نیست ، بلكه علم است و اگر چیز دیگرى غیر 

  . ما در نفس خود چنین چیزى سراغ نداریماند ، صور علمى را كالم نامیده

توان به معتزله اشكال كرد و پرسید چرا جایز نباشد كه یك چیز به دو اعتبار ، مى

مصداق دو صفت و یا بیشتر بشود ؟ و چرا صور ذهنى به آن جهت كه انكشاف واقعیات و 

قا كرد ، كالم توان آن را به دیگران الدرك آن است ، مصداق علم  و به آن جهت كه مى

 نباشد . 

كند ، این است كه صفت علم در : و بیانى كه این نزاع را از ریشه بر مىمؤلف 

خداى سبحان به هر معنائى كه گرفته شود چه عبارت باشد از علم تفصیلى به ذات  و علم 

 این دو )اجمالى به غیر  و چه عبارت باشد از علم تفصیلى به ذات و به غیر ، در مقام ذات

و چه عبارت باشد از علم تفصیلى  ،(اندمعنا دو نوع معنایى است كه از علم ذاتى خدا كرده
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قبل از ایجاد و بعد از ذات  و یا عبارت باشد از علم تفصیلى بعد از ایجاد و ذات هر دو ، به 

آنچه معتزله و اشاعره بر سر آن نزاع  هر معنا كه باشد علم حضورى است ، نه حصولى  و

اى كه از خارج در ذهن نقش ند ، علم حصولى است ، كه عبارت است از مفاهیم ذهنیهاكرده

سوزاند و تصور نان صاحب آتش ذهنى ذهن را نمى )بندد  و هیچ اثر خارجى نداردمى

ایم  و این مطلبى است كه در جاى خودش اقامه برهان بر آن كرده !(كندتصور را سیر نمى

در تمامى زوایاى عالم به جز ذهن انسانها و یا حیواناتى كه اعمال ایم مفهوم و ماهیت و گفته

حیوانى دارند و با حواس ظاهرى و احساسات باطنى خود كارهاى زندگى را صورت 

  . دهند ، وجود ندارندمى

و خداى سبحان منزه است از اینكه ذهن داشته باشد ، تا مفاهیم ، در ذهن او نقش 

یى كه جز در ذهن انسانها جایى ندارد ، مفاهیم اعتبارى است كه ببندد  و باز یكى از چیزها

به جز وهم ، مالكى براى تحقق ندارد ، نظیر مفهوم عدم ، ملكیت ، مملوكیت و سایر 

اعتباریات در ظرف اجتماع  و چنین چیزهائى در ذات خداى تعالى نیست  و گرنه باید ذات 

تارش احتمال صدق و كذب داشته باشد او محل تركیب و معرض حدوث حوادث باشد  و گف

 و محذوراتى دیگر از این قبیل كه ساحت او منزه از آنها است . 

فهمد ؟ و علم ماند این سؤال كه خداى تعالى چگونه زبان موجودات را مىباقى مى

او به مفاهیم الفاظ گویندگان چگونه است ؟ كه انشاء هللا تعالى در جاى مناسب پاسخ آن داده 

 ود . شمى
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 هفتمفصل 

 

 

 رؤیت خدا
 

 

 مفهوم رؤیت خدا

 

ا َجاَء ُموسى ِلِمیقَتِنَا َو كلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب أَِرنى أَنظْر إِلَْیك  قَاَل لَن تََرانی َو »  َو لَمَّ

ا تَجلى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َو لَِكِن انظْر إِلى اْلَجبَِل فَِإِن استَقَرَّ َمكانَهُ فَسْوف  تََراخ  فَلَمَّ

ُل اْلُمْؤِمنِینَ  ا أَفَاَق قَاَل سْبَحنَك تُْبت إِلَْیك َو أَنَا أَوَّ   !«َخرَّ ُموسى صِعقاً  فَلَمَّ

و چون موسى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ، عرض كرد: » 

بنما كه ترا بنگرم ، گفت : هرگز مرا نخواهى دید ولى پروردگارا خودت را به من 

به این كوه بنگر اگر بجاى خویش برقرار ماند شاید مرا توانى دید و همینكه 

پروردگارش بر آن كوه جلوه كرد آن را متالشى نمود و موسى بیهوش بیفتاد و 

 گردم و من اولین مؤمنچون به  خود آمد گفت : منزهى تو ، سوى تو باز مى

  اعراف(/143« )هستم!

پروردگارا خودت را بنمایان تا نگاهت  -رب ارنى انظر الیك » ... موسى گفت:

یعنى وسائل دیدارت را برایم فراهم ساز تا به تو نظر اندازم و تو را ببینم . آرى ، « كنم!

 .  دیدن فرع نظر انداختن است و نظر انداختن فرع تمكین و تمكین از دیدن است

تو ابدا مرا نخواهى دید!  و لكن انظر  -لن ترانى » تعالى به موسى فرمود:خداى 

السالم مشهود بوده كه خداى تعالى موسى علیه شود كوهى در مقابلمعلوم مى« الى الجبل!

سازم ، اگر به این كوه نگاه كن كه من اینك خود را براى آن ظاهر مى -اشاره به آن نموده: 

رد و بر جاى خود استوار بماند ، بدانكه تو هم تاب نظر انداختن به دیدى تاب دیدار مرا آو

 من و دیدن مرا دارى!

و وقتى تجلى كرد و براى كوه ظاهر گردید با تجلى خود « فلما تجلى ربه للجبل!» 

آن را درهم كوبید و در فضا متالشیش ساخت و پرتابش كرد و موسى از هیبت منظره افتاد 

 یهوش شد!و از دنیا رفت و یا ب

وقتى به هوش آمد گفت : منزهى تو و من در باره درخواستى كه كردم توبه نموده و 

  ام!اولین كسى هستم كه در باره نادیدنى بودن تو ایمان آورده

شود  و دقت در آن این این بود آن معنایى كه از ظاهر الفاظ آیه شریفه استفاده مى

ت و نظر انداختن را عرضه به فهم عوام و مردم كند كه اگر مساله رؤیمعنا را افاده مى
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كنند و لیكن این متعارف كنیم بدون درنگ آن را حمل بر رؤیت و نظر انداختن به چشم مى

حمل صحیح نیست ، زیرا ما شك نداشته و نخواهیم داشت در اینكه رؤیت عبارت است از 

ه شكل آن و به رنگ آن اینكه جهاز بینائى بكار بیفتد و از صورت جسم مبصر ، صورتى ب

خوانیم عملى برداشته و در ذهن انسان رسم كند ، خالصه اینكه عملى كه ما آن را دیدن مى

است طبیعى و محتاج به ماده جسمى در مبصر و باصر هر دو  و حال آنكه بطور ضرورت 

 آید كه هیچ موجودى بهیچ وجهى از وجوده شباهت بهو بداهت از روش تعلیمى قرآن بر مى

خداى سبحان ندارد ، پس از نظر قرآن كریم خداى سبحان جسم و جسمانى نیست  و هیچ 

گنجاند  و هیچ صورت و شكلى مانند و مشابه او و مكان ، جهت و زمانى او را در خود نمى

 شود . لو به وجهى از وجوه یافت نمى

ه ما و معلوم است كسى كه وضعش اینچنین باشد ابصار و دیدن به آن معنایى ك

گردد ، نه در هیچ صورت ذهنیى منطبق با او نمىو شود  براى آن قائلیم به وى متعلق نمى

 دنیا و نه در آخرت!

هم از تقاضایى كه كرد این نبوده ، چون  پس غرض موسى بن عمران علیهماالسالم

و چنین درخواستى الیق مقام رفیع شخصى مثل او كه یكى از پنج پیغمبر اولو العزم است  

 موقف خطیرى كه وى داشته با چنین غفلت و جهالتى سازگار نیست . 

آرى ، تمناى اینكه خداوند در عین اینكه منزه از حركت و زمان و مكان و نواقص 

مادیت است خود را به انسان نشان دهد و به چشم انسان قدرتى دهد كه بتواند او را ببیند به 

 جدى . تر است ، تا به یك پیشنهاد شوخى شبیه

خالصه كالم اینكه مگر ممكن است خداوند سببى از اسباب مادى را آنقدر تقویت 

كند كه با حفظ حقیقت و اثر خود ، در یك امر خارج از ماده و آثار ماده و بیرون از حد و 

نهایت عمل نموده و اثر باقى بگذارد ؟ چشم ما سببى است از اسباب مادى كه سببیتش تنها 

ست و محال است عمل آن متعلق به چیزى شود كه هیچ اثرى از مادیت و در امور مادى ا

  . خواص مادیت را ندارد

در آیه مورد بحث تقاضاى دیدن خدا را  السالمبنا بر این بطور مسلم اگر موسى علیه

كرده غرضش از دیدن غیر این دیدن بصرى و معمولى بوده و قهرا جوابى هم كه خداى 

ى دیدنى است غیر این دیدن ، چه این نحو دیدن امرى نیست كه سؤال و تعالى به وى داده نف

 اش بزند . جواب بردار باشد ، موسى آن را تقاضا كند و خداوند دست رد به سینه

 خواهید گفت پس معناى رؤیت خدا در آیه مورد بحث و همچنین در آیه:

 قیامه( و آیه:/22« )وجوه یومئذ ناضرة الى ربها ناظرة!» 

 نجم( و آیه:/11« )ما كذب الفؤاد ما رأى!» 

 عنکبوت(  و آیه:/5«)من كان یرجوا لقاء هللا فان اجل هللا آلت!» 

ء شهید!  اال انهم فى مریة من لقاء ربهم اال انه ا و لم یكف بربك انه على كل شى» 

 فصلت( و آیه :/54و53« )ء محیط!بكل شى

 «لحا و ال یشرك بعبادة ربه احدا!فمن كان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عمال صا» 
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 کهف(/110) 

كند چیست ؟ و آیا و نیز آیات بسیار دیگرى كه رؤیت خدا و لقاى او را اثبات مى

از « لن ترانى» كند مانند جملهشما بین این آیات و آیاتى كه صریحا امكان رؤیت را نفى مى

انعام( /103!«)ال تدركه االبصار و هو یدرك االبصار » آیه مورد بحث و همچنین مانند آیه:

كنید ؟ و به چه بیانى منافاتى را كه بین این دو دسته از آیات به ه جمع مىو امثال آن چگون

اند : مراد از سازید ؟ جواب این سؤال را دیگران هم داده و گفتهخورد بر طرف مىچشم مى

ترین مراحل علم است  و تعبیر آن به رؤیت براى مبالغه در ترین و روشناین رؤیت قطعى

چیزى كه هست باید دانست حقیقت این علم كه آن را علم  روشنى و قطعیت آن است ،

 نامیم چیست ؟ ضرورى مى

شود ، مثال ما به علم ضرورى چون از هر علم ضرورى به رؤیت تعبیر نمى

دانیم كه شخصى به نام ابراهیم خلیل و یا به نام اسكندر و یا كسرى وجود داشته  و با مى

خوانیم  و همچنین ما به ست علم خود را رؤیت نمىاینكه علم ما به وجود ایشان ضرورى ا

دانیم كه شهرى بنام لندن و یا شیكاگو و یا مسكو وجود دارد  و لیكن علم ضرورى مى

ایم حتى در مقام مبالغه در صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم ما لندن را دیده

گر هم بخواهیم مبالغه كنیم باید عالم بودن خود نیز صحیح نیست چنین تعبیرى بكار بریم ، ا

بگوییم : وجود ابراهیم و اسكندر و كسرى آنقدر براى من روشن است و یقین من به وجود 

ام ام نه اینكه بگوییم : من ایشان را دیدهایشان آنقدر زیاد است كه تو گوئى من ایشان را دیده

 و همچنین در مثال لندن و شیكاگو و مسكو . 

تر علم ضرورى به بدیهیات اولیه از قبیل یك نصف عدد دو است ناز این مثال روش

باشد ، زیرا این بدیهیات بخاطر كلیتى كه دارند محسوس و و یا عدد چهار جفت است مى

توانیم اطالق علم بر آنها بكنیم و لیكن صحیح نیست مادى نیستند و چون محسوس نیستند مى

گیرد و یا صدیقات عقلیى كه در قوه عاقله انجام مىآنها را رؤیت بنامیم ، و همچنین تمامى ت

كنیم و لیكن آنها را معانیى كه ظرف تحققش وهم است كه ما اطالق علم حصولى بر آنها مى

بریم اى از امور عقلى كلمه رأى و رأیت را بكار مىنامیم  و اگر در پارهرؤیت نمى

 ظهار نظر است . مقصودمان دیدن به چشم نیست بلكه مقصود حكم كردن و ا

شود و آن بله ، در میان معلومات ما معلوماتى است كه اطالق رؤیت بر آنها مى

بینم كه بینم كه منم و مىگوییم : من خود را مىمعلومات به علم حضورى ما است ، مثال مى

بینم كه فالن چیز را به آن دیگرى كراهت دارم  و مى نسبت به فالن امر ارادت و نسبت

بینم كه نسبت به فالن امر امیدوار و آرزومندم دارم  و مىو فالن چیز را دشمن مىدوست 

یابم و آن را بدون اینكه چیزى بین معناى این دیدنها این است كه من ذات خود را چنین مى

من و آن حائل باشد چنین یافتم  و من خود ذاتم را یافتم كه نسبت به فالن امر ارادت و محبت 

اند هت و بغض دارد ، امید و آرزو دارد و ...  و این امور نه به حواس محسوسدارد ، كرا

و نه به فكر ، بلكه درك آنها از این باب است كه براى ذات انسان حاضرند  و درك آنها 

  . احتیاجى به استعمال فكر و یا حواس ندارد
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دارى و دوست مىبینمت كه فالن چیز را البته اشتباه نشود این تعبیر غیر تعبیر مى

باشد ، براى اینكه معناى جمله اخیر این است كه من با چشم دارى مىفالن چیز را دشمن مى

بینم كه آن هیات و قیافه داللت دارد بر این كه تو در دل ، فالن چیز خود تو را در هیاتى مى

  . دارىرا دوست مى

و بغض و ارادت و  و این غیر آن مطلبى است كه ما خاطر نشان ساخته و به حب

بینم كه نسبت به فالن امر گفتیم : من مىكراهت نفس مثال آوردیم ، چون در آن مثال كه مى

ارادت و نسبت به آن دیگرى كراهت دارم ... مقصودمان این است كه من خود ارادت و 

یابم ، نه كراهت و حب و بغض را و خالصه حقیقت و واقعیت این امور را در نفس خود مى

 كنم . ینكه از چیزى دیگر پى به وجود آنها برده و به وجود آنها استدالل مىا

تعبیر از اینگونه معلومات به رؤیت تعبیرى است شایع ، این معنا كه معلوم شد اینك 

گوییم : هر جا كه خداى تعالى گفتگو از دیده شدنش كرده در همانجا خصوصیاتى ذكر مى

م منظور از دیده شدن خداى تعالى همین قسم از علمى فهمیكرده كه از آن خصوصیات مى

ا و لم یكف بربك انه على » نامیم : مثال در آیه: است كه خود ما هم آن را رؤیت و دیدن مى

فصلت(  /54و53«)ء محیط!ء شهید اال انهم فى مریة من لقاء ربهم اال انه بكل شىكل شى

ز اثبات رؤیت نخست اثبات كرده كه خدا نزد كه یكى از آیات اثبات كننده رؤیت است ، قبل ا

هر چیزى حاضر و مشهود است و حضورش به چیزى و یا به جهتى معین و به مكانى 

مخصوص اختصاص نداشته بلكه نزد هر چیزى شاهد و حاضر و بر هر چیزى محیط است 

ودش و تواند او را در وجدان خ، بطورى كه اگر به فرض محال كسى بتواند او را ببیند مى

در نفس خود و در ظاهر هر چیز و در باطن آن ببیند ، این است معناى دیدن خدا و لقاى او 

نه دیدن به چشم و مالقات به جسم كه جز با روبرو شدن حسى و جسمانى و متعین بودن 

 گیرد . مكان و زمان دو طرف صورت نمى

  نا اشعار دارد.نجم(نیز به این مع/11« )ما كذب الفؤاد ما رأى!» آیه شریفه:

دهد كه بدون تردید مراد از آن نفس انسانیت و آن چون نسبت رؤیت را به فؤاد مى

سازد نه قلب صنوبرى شكل كه در حقیقتى است كه انسان را از سایر حیوانات متمایز مى

  . قسمت درونى طرف چپ سینه قرار دارد

 نظیر آیه فوق آیه شریفه:

 انوا یكسبون!كال بل ران على قلوبهم ما ك» 

 مطففین(/15و14«)كال انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون! 

است كه داللت دارد بر اینكه آن مانعى كه میان مردم و خدا حائل شده همانا تیرگى 

هاى( ایشان را ها )جانها است كه دیده دلاند و این تیرگىگناهانى است كه مرتكب شده

شود كه اگر ، پس معلوم مىدگار خود تشرف یابند گذارد كه به مشاهده پرورپوشانده و نمى

   .بینند نه چشمهاگناهان نباشد جانها خدا را مى

خداى تعالى در كالم مجید خود یك قسم دیگر از رؤیت را هم اثبات كرده كه در آن 

رؤیت ، مانند رؤیت مورد بحث حاجتى به عضو بینائى نیست ، و آن رؤیتى است كه در آیه 
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 شریفه:

 كال لو تعلمون علم الیقین!» 

 لترون الجحیم!

 تکاثر(و آیه:/7تا5« )ثم لترونها عین الیقین!

« و كذلك نرى ابراهیم ملكوت السموات و االرض و لیكون من الموقنین!» 

 انعام(/75)(

ذكر شده، زیرا در تفسیر آیه اخیر در المیزان گفتیم كه مقصود از ملكوت باطن 

 س آنها . اشیاء است ، نه ظاهر محسو

پس به وجوهى كه ذكر شد معلوم گردید كه خداى تعالى در كالم خود رؤیتى را 

اثبات كرده كه غیر از رؤیت بصرى و حسى است ، بلكه یك نوع درك و شعورى است كه 

شود ، بدون اینكه چشم و یا فكر در آن به كار رود ، با آن حقیقت و ذات هر چیزى درك مى

شود ، دمى با آن شعور بوجود پروردگار خود پى برده معتقد مىشعورى اثبات كرده كه آ

كند ، بلكه غیر آن اعتقادى كه از راه فكر و استخدام دلیل به وجود پروردگار خود پیدا مى

كند  و اگر نكند به خاطر اى درك مىپروردگار خود را به وجدان و بدون هیچ ستر و پرده

وش گناهانى شده است كه ارتكاب نموده  و این این است كه به خود مشغول شده و دستخ

درك نكردن هم غفلت از یك امر موجود و مشهود است نه اینكه علم به كلى از بین رفته 

 باشد . 

شود بلكه همه اى كه داللت كند بر زوال علم دیده نمىدر هیچ جاى از قرآن هم آیه

علمى دیگر و در نتیجه از یاد جا از این جهل به غفلت تعبیر شده كه معنایش اشتغال به 

بردن او است نه اینكه علم به وجود او به كلى از بین رفته باشد و این آن چیزى است كه 

كند و كالم خداى سبحان آن را بیان نموده و عقل هم با براهین روشن خود ، آن را تایید مى

لیهم اجمعین صدق همچنین با روایات وارده از ناحیه مقدسه ائمه اهل بیت صلوات هللا ع

 ادعاى ما روشن می شود. 

شود ، این علم كه از آن به البته بطورى كه از كالم مجید خداى تعالى استفاده مى

دهد ، رؤیت و لقاء تعبیر شده تنها براى صالحین از بندگانش آنهم در روز قیامت دست مى

 همچنانكه فرمود:

  قیامه(/23و22!«)وجوه یومئذ ناضرة!  الى ربها ناظرة » 

آرى ، قیامت ظرف و مكان چنین تشرفى است، نه دنیا كه آدمى در آن مشغول و 

پابند به پروراندن تن خویش و یكسره در پى تحصیل حوائج طبیعى خویشتن است ، دنیا 

محل سلوك و پیمودن راه لقاى خدا و به دست آوردن علم ضرورى به آیات او است  و تا به 

 شود ، همچنانكه فرموده:ه مالقات پروردگارش نائل نمىعالم دیگر منتقل نشود ب

 انشقاق(/6«)یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه!» 

و در این معنا آیات بسیار دیگریست كه داللت دارند بر اینكه مرجع و بازگشت و  

  . منتهاى همه به سوى اوست و همه در تالش رسیدن به اویند
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رورى مخصوصى كه خداى تعالى آن را در باره خود اثبات این است آن علم ض

نموده و از آن به رؤیت و لقاء تعبیر فرموده است ، حال این تعبیر به نحو حقیقت است یا 

مجاز ، بحث از آن خیلى داراى اهمیت و مورد احتیاج ما نیست ، هر چه هست باشد ، ما 

م مقصود از رؤیت ، آن علم ضرورى دانیم كه به شهادت قرائنى كه ذكر كردیاینقدر مى

مخصوص است ، حال اگر این تعبیر به نحو حقیقت باشد قهرا قرائن مذكور قرائن معینه 

 هاى صارفه خواهد بود . شود و اگر به نحو مجاز باشد قرینهمى

اى كه قابل توجه است این است كه قرآن كریم اولین كتابى است كه از آن نكته

ترین بیانى این راز را آشكار ساخته است ، سابقهبرداشته و به بى روى این حقیقت پرده

شود و اصال در پى اثبات آسمانى قبل از قرآن اثرى از این راز دیده نمى چون در كتابهاى

اى هم كه در پیرامون اینگونه مسائل اند ، كتب فالسفهاین قسم علم به خدا بر نیامده

حقیقت خالى است ، چرا كه در نزد فالسفه علم حضورى كنند از این نكته و این صحبت مى

منحصر است به علم هر چیزى به خودش ، آرى این منتى است كه اسالم و كتاب آسمانیش 

 ! در تنقیح معارف الهى بر بشر دارد

  304ص :   8المیزان ج : 

 

 

 رؤیت خدا    درباره: تحلیل روایتى 
 

معناى رؤیت قلب از ائمه اهل بیت  اى از روایات را كه دردر این بحث پاره

  كنیم:وارد شده نقل مى السالمعلیهم

 السالممرحوم صدوق در كتاب توحید و امالى به سند خود از حضرت رضا علیه

 هاى خود فرمود:اى از خطبهروایت كرده كه در ضمن خطبه

 خداوند یگانه است اما نه یگانه عددى!  -

ظهور سایر موجودات نیست كه ما به او ظاهر است، اما ظهورش مانند  -

 بینیم! مباشرت خود آنها را مى

او متجلى است، اما تجلیش مانند تجلى و طلوع خورشید و ماه نیست تا در  -

 انتظار طلوعش به جستجو بر آییم! 

او باطن است اما باطن بودنش مانند غروب آفتاب و یا غیبت سایر موجودات به  -

  مفارقت و جدا شدن نیست!

: داستان تجلى دائمى خداى تعالى براى تمامى موجودات و مخلوقات خود در مؤلف

مكرر آمده و ما در مباحث توحید در ذیل  السالمكلمات امیر المؤمنین و سایر ائمه علیهم

اى از آن كلمات را در المیزان مائده( پاره/73«)لقد كفر الذین قالوا ان هللا ثالث ثالثة!» آیه:

  . مایراد نمودی

السالم روایت كرده كه در و نیز در كتاب توحید به سند خود از امام صادق علیه
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 ضمن مطالبى كه در باره توحید ایراد نموده چنین فرموده است:

 خداى تعالى واحد و صمد است!  -

 ازلى و صمدى است! -

او را ظلى نیست تا نگاهش بدارد، بلكه او است كه هر چیزى را به ظلش نگاه  -

 !داردمى

 او عارف به هر مجهول و خودش معروف در نزد هر جاهل است! -

 نه او در خلق خویش است و نه خلقش در او است!  -

: ظاهر اینكه فرمود: معروف در نزد هر جاهل است این است كه او را در مؤلف

شود  و در پس پرده جهل قرار نزد مخلوقاتش معرفتى است كه هیچگاه دستخوش غفلت نمى

شود  و در نتیجه وقتى صورت كه از طریق استدالل حاصل مى بخالف معرفتىگیرد ، نمى

رود ، این در صورتى است كه برهان از صفحه ذهن محو شود معرفت نیز از بین مى

مقصود از جمله مذكور این باشد كه انسان در باره هر چیز جاهل باشد نسبت به 

اشد كه خداى سبحان نزد هر جاهلى پروردگارش جاهل نیست و اما اگر مقصود از آن این ب

معروف است هر چند خودش از معرفت خود غافل باشد گفتار ما كه منظور از معرفت ، 

  تر خواهد بود.معرفت حاصله از استدالل نیست روشن

و كلمه ظل در آنجا كه فرمود: او را ظلى نیست تا نگاهش بدارد ...! اصطالحى 

و مقصود از ظل چیزى، حد آن چیز است، به همین  السالماست در میان ائمه هدى علیهم

 جهت آن را از خداى سبحان نفى و در باره غیر او اثبات كردند . 

یث ذر و احادیث طینت تفسیر نموده و اى از احادآن را در پاره السالمامام باقر علیه

اى از بندگان خود را از طینت بهشت و طایفه دیگرى از آن جمله فرموده: خداى تعالى طایفه

را از طینت آتش خلق فرمود، آنگاه همه آنان را در ظالل قرار داد! پرسیدند ظالل چیست؟ 

 ست ولى چیزى نیست!اید؟ سایه شما چیزي افرمود: هیچ سایه خود را در آفتاب ندیده

رسد چیزى غیر اند بفرمایند ظل همان حدود وجودى موجودات است كه بنظر مىخواسته

رسد غیر خود انسان است و حال وجود آنها است و حال آنكه نیست، مانند سایه كه بنظر مى

آنكه نیست، آرى حدود وجودى موجودات غیر از تعینات آنها چیز دیگرى نیست، لیكن در 

آید. بعید نیست كه ائمه نباشد موجودى به وجود در نمى عین اینكه چیزى نیست اگر

 این اصطالح را از آیه ظالل اقتباس كرده باشند .  السالمعلیهم

روایت شده كه در ضمن  السالمو در كتاب ارشاد و غیر آن از امیر المؤمنین علیه

ده و پنهان یكى از كلمات خود فرموده است: خداوند بزرگتر از آن است كه از چیزى پوشی

 شود و یا چیزى از او پوشیده بماند! 

و نیز از همان جناب روایت شده كه فرمود: من هیچ چیزى را ندیدم مگر آنكه قبل 

  از دیدن آن ، خدا را دیدم!

  كنم!و نیز فرموده: من هرگز پروردگارى را كه ندیده باشم عبادت نمى

دیدگان او را به رؤیت بصرى ندیده  و در نهج البالغه از آنجناب نقل شده كه فرمود: 
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  و لیكن دلهاست كه او را به حقیقت ایمان دیدار كرده است!

و در كتاب توحید به سند خود از ابى بصیر روایت كرده كه گفت: از امام صادق 

بیند؟ فرمود: آرى قبل از قیامت او را پرسیدم آیا مؤمن در روز قیامت خدا را مى السالمعلیه

 اند!دیده

 عرض كردم چه وقت؟ فرمود: در آن موقعى كه از ایشان پرسید:

 آیا من پروردگار شما نیستم؟ -ا لست بربكم » 

  اعراف(/172) «و ایشان در جواب گفتند: بلى! 

بینند، مگر تو همین آنگاه پس از مقدارى سكوت فرمود: مؤمنین او را در دنیا هم مى

بینى؟ عرض كردم: اجازه دارم این مطلب را از قول شما براى دیگران نقل اآلن او را نمى

فهمد، آنوقت مردم جاهل كنم؟ فرمود: نه! براى اینكه هر كسى معناى اینگونه مطالب را نمى

فهمند كه رؤیت به قلب غیر از رؤیت به چشم است پندارند و نمىبه كفر مىگفتارت را شبیه 

و هیچ با هم ربطى ندارند و خداوند بزرگتر از آن اوصافى است كه ملحدین و مشبهه برایش 

 قائلند! 

شود كه مقصود از رؤیت همانطور كه : از این روایت بخوبى استفاده مىمؤلف

شود نیست  و اگر ن قلبى هم كه از راه استدالل كسب مىرؤیت به چشم نیست اعتقاد و ایما

شود جهتش همین است كه از این لفظ لفظ رؤیت در مورد خداى تعالى زیاد استعمال نمى

كند  و خالصه اینكه ترس از گمراه شدن معناى رؤیت جسمانى به ذهن عامه مردم تبادر مى

ى است  و گر نه در مورد خدا نیز مردم مانع شیوع استعمال این لفظ در مورد خداى تعال

حقیقت رؤیت كه عبارت از مشاهده علمى چیزى غیر از راه استدالل است ثابت و صادق 

كنند به این لسان انكار شده كه است ، بلكه تعدادى از روایات هم كه رؤیت خدا را انكار مى

 شود . خداى سبحان از طریق فكر ، معلوم و معروف واقع نمى

روایت كرده كه در  السالمبه سند خود از امام موسى بن جعفر علیه و در توحید

 خالل كلماتى كه در توحید ایراد فرموده چنین گفتند:

بین خدا و خلقش غیر خود خلق حجابى نیست، پس اگر از خلق خود محجوب  -

شده این محجوبیش مانند محجوب بودن مادیات بخاطر حائل شدن حائلى نیست! 

ش مستور است بدون سترى مستور، او بزرگ و شایسته آرى، او از خلق

 بزرگى است و معبودى جز او نیست! 

 السالم: در كتاب علل و كتاب جوامع توحید همین معنا از حضرت رضا علیهمؤلف

نیز روایت شده و روایت شریفه باال معرفت حقیقى به خدا و آن معرفتى را كه جهل و خطا 

 فرماید: فسیر نموده و مىپذیرد تو زوال و تغییر نمى

خداى تعالى از هیچ موجودى پوشیده و نهان نیست مگر بوسیله خود آن موجود  -

شویم بوسیله دیوار و یا چیز بخالف ما كه اگر از كسى و یا چیزى پنهان مى -

پس در حقیقت حجاب و مانع از مشاهده خداى  -كنیم دیگرى خود را پنهان مى

  تعالى خود موجودات هستند!
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كند كه ساتریت و حجاب بودن موجودات بطور حقیقت نیست، آنگاه اضافه مى

فهماند: خداى سبحان بایست حجاب و مانع باشد و خالصه اینكه مىحجابى است كه نمى

بایستى براى مخلوقات مشهود باشد، اال اینكه خود بینى مخلوقات، ایشان را از مشاهده 

  كنند!جه شوند به اینكه خدا را دائما مشاهده مىگذارد متوخداوند غافل ساخته و نمى

آرى ، علم به او همیشه و در هر حال هست و لیكن علم به علم است كه گاهى به 

 گردد!خاطر سرگرمى به چیزهاى دیگر مفقود مى

در كتاب محاسن به سند خود از محمد بن فضیل روایت كرده كه گفت از امام ابى 

دید؟ پروردگار خود را مى وسلّموآلهعلیههللاآیا رسول خدا صلى پرسیدم السالمالحسن علیه

ما » فرماید:اى كالم خداى عز و جل را كه مىدید، مگر نشنیدهفرمود: آرى با دل خود مى

نجم( از این آیه به خوبى بر /11« )دل در آنچه دیده بود دروغ نگفت! -كذب الفؤاد ما رأى

  و لیكن نه به چشم سر بلكه به قلب! دیدهد را مىآید كه آنجناب پروردگار خومى

روایت  السالمو نیز به سند خود از عبد االعلى مولى آل سام از امام صادق علیه

 كرده كه در ضمن حدیثى فرمودند:

و هر كه گمان كند كه خدا را شناخته و وقتى از او بپرسند چطور شناختى او   -

و یا مثالى تشبیه كند چنین كسى در جواب، خدا را به حجاب و یا صورت 

 مشرك است، زیرا حجاب و مثال و صورت غیر خدا است!

خداى تعالى واحد است و توحید او ضرورى است، بنا بر این، چگونه داراى  -

توحید است كسى كه او را به غیر او شناخته است، تنها راه شناختن خدا این 

است كه او را با او و از راه خود او بشناسند، هر كس او را به وسیله غیر او 

ناخته است، چون میان بشناسد در حقیقت او را نشناخته، بلكه همان غیر را ش

اى نیست تا خالیق او را به وسیله آن واسطه بشناسند، خدا و خالیق واسطه

 خداوند همه عالم را از هیچ آفریده! 

شود و او غیر آن اسماء است و اسماء هم غیر اوست و به اسمائى مسمى مى -

كنیم او غیر واصف و واصف غیر اوست، بنا بر اگر به وصفى توصیفش مى

هر كس خیال كند كه ایمانش به خداى تعالى ایمان به كسى است كه او را این 

شناسد او گمراه از معرفت است، چون مخلوق جز با خدا چیزى را درك نمى

 آید!كند، پس معرفت به خدا هم جز با خداى تعالى  بدست نمىنمى

 آرى ، نه خداوند در مخلوقات است و نه مخلوقات در اویند! -

 

: این روایت معرفت خدا را براى هر موجودى كه داراى درك است هر چند  مؤلف

دهد ، چون مالك این معرفت كند و آن را به آدمیان انحصار نمىدركش ناچیز باشد اثبات مى

رساند كه انحصار و راه آن را فكر ندانسته تا در نتیجه مخصوص آدمیان باشد و صریحا مى

  جهل به خدا و شرك خفى به او است.معرفت به فكر و استدالل خود 

باشد و آن بیان این معنا منوط به یادآورى مقدماتى است كه در همین روایت مى
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مقدمات یكى این است كه تعلق گرفتن معرفت انسان به چیزى ادراك همان چیز است ، 

 همچنانكه ادراك چیزى عبارت است از تعلق گرفتن معرفت ما به آن چیز و ال غیر . 

ایم و آن چیز دیگر اگر فرض كنیم كه ما چیزى را به وسیله چیز دیگرى شناخته پس

واسطه در شناسائى ما بوده پس در حقیقت همین واسطه متعلق ادراك ما قرار گرفته نه آن 

چیزى كه صاحب این واسطه بود ، زیرا اگر معرفت بواسطه معرفت به صاحب واسطه هم 

سطه و صاحب واسطه یكى باشند هر چند به اعتبارى دیگر بوده باشد بایستى به یك معنا وا

غیر هم بوده باشند و تا به یك اعتبار یكى نباشند ممكن نیست معرفت به یكى از آن دو 

كند و ما او را در ذهن معرفت به دیگرى باشد ، مثال حسین نامى كه از جلو ما عبور مى

شود واسطه میان ن ما ترسیم مىكنیم ، این صورتى كه از آن شخص در ذهخود تصور مى

ما و درك حسین است در عین اینكه به وجهى عین او نیست به وجه دیگرى عین او است 

اش این است كه ما حسین را ندیده درك نكرده باشیم و در زیرا اگر عین او نباشد الزمه

 نتیجه تمامى علوم ما جهل بوده باشد . 

دارد زیرا میان ما و خداى تعالى چیزى و لیكن این حرف در معرفت خدا جریان ن

كردیم و به وى معرفت پیدا واسطه نیست و در نتیجه ما آن طور كه حسین را درك مى

 توانیم به خداوند معرفت پیدا كنیم ، مگر اینكه او را با خود او بشناسیم . كردیم نمىمى

ات و تصور و كند من خداى تعالى را بوسیله تفكربنا بر این ، كسى كه ادعا مى

ام در حقیقت به شرك خفى مبتال شده چون قائل به تصدیق و یا بوسیله آیات خارجى شناخته

اى كه نه خدا است و نه خلق خدا و معلوم است اى بین خدا و خلق شده ، واسطهوجود واسطه

ى نیاز از خدا باشد و یا به عبارتى دیگر خدایى مانند خداكه چنین چیزى باید مستقل و بى

تعالى و شریك او خواهد بود ، پس اگر خداى تعالى به ذات خود شناخته شد كه خوب و گر 

و چون خداوند بطور مسلم قابل شناختن  شودنه به هیچ وسیله و واسطه دیگرى شناخته نمى

است پس او شناخته به ذات خویش است ، یعنى معروفیت او و ذات او یك چیز است  و 

  . ه نشود لذا ثبوت ذات او عین ثبوت شناخته شدن او استچون محال است كه شناخت

خواهید پرسید چطور خداى تعالى قابل شناسائى است و محال است كه شناخته 

 گوییم:نگردد؟ در جواب براى توضیح مطلب مى

هیچ موجودى از موجودات و مخلوقات به ذات خود مستقل از خداى تعالى نیست  -

و هر موجودى كه ما تصور و فرض كنیم وجودش نظیر وجود  ، نه در خارج و نه در ذهن 

است میان عدد چهار و جفت برقرار است ،  اى است كه در جمله عدد چهار جفترابطه

همچنانكه رابطه میان آن دو به هیچ وجهى از وجوه مستقل از آن دو طرف نیست ، 

  . همینطور هیچ موجودى مستقل از آفریدگار خود نخواهد بود

بر این ، اگر علم ما و یا علم مخلوق دیگرى به چیزى تعلق بگیرد در همان حال بنا 

به آفریدگار آن چیز نیز تعلق گرفته ، چون آن چیز هم در خارج و هم در ذهن ما همراه با 

آفریدگارش است ، چون اگر وجودش متكى به وجود آفریدگارش نباشد خواه ناخواه باید 

  . مستقل از او باشد
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برد مگر اینكه قبل از پى بردن به آن معلوم به عالمى پى به معلومى نمى پس هیچ

 وجود آفریدگار آن معلوم پى برده باشد . 

 -و چون خود آن عالم هم مخلوق است و در عالم بودنش مستقل از خالق خود نیست 

تاج پس هم خود عالم در عالم بودنش مح -چه اگر مستقل از خالقش باشد مخلوق نخواهد بود 

به خدا است و هم معلومى كه تحصیل كرده در معلوم بودنش محتاج به خدا است ، به این 

شود مگر آنكه خالقش معلوم شود  و ما هر چیزى را كه معنا كه معلوم هیچ وقت معلوم نمى

بفهمیم و به هر چیزى كه علم پیدا كنیم نخست علم ما به خالق آن چیز تعلق گرفته و در ثانى 

ن چیز ، همچنانكه خالق آن چیز نخست خودش عالم بود نه اینكه به طفیل علم او ما به خود آ

  . ایمشده نیز عالم

ء من علمه اال بما و ال یحیطون بشى» با در نظر گرفتن این مطلب در آیه شریفه:

ما رایت شیئا » كه فرمود: السالمبقره( و همچنین در كالم امیر المؤمنین علیه/255!«)شاء 

 -« !من هیچ چیز ندیدم مگر آنكه قبل از دیدن آن چیز خدا را دیدم - و رایت هللا قبله اال

  دقت بفرمایید!

خالصه كالم اینكه خداى تعالى معروف و معلوم است به دلیل اینكه به حكم 

ضرورت ثبوت هر علمى به هر معلومى منوط بر این است كه نخست او معروف و معلوم 

  . باشد

السالم در روایت باال فرمودند: هر كه گمان كند كه خدا را ام صادق علیهپس اینكه ام

به حجاب و یا صورت و یا مثالى شناخته او در حقیقت به خدا شرك ورزیده بعید نیست كه 

هایى باشد كه فرض كردیم فاصله میان خدا و مقصود آنجناب از كلمه حجاب همان واسطه

صورت ، صورت ذهنى باشد كه همیشه توأم با اوصاف عارف به او قرار گیرد  و مراد از 

محسوس از قبیل اشكال و الوان و مقادیر است  و مراد از مثال ، معانى عقلى و غیر 

محسوس باشد، ممكن هم هست بگوییم مراد از صورت صور محسوس و مراد از مثال 

  . صور خیالى است

ور است  و به هر حال و یا مراد از صورت تصور و مراد از مثال تصدیق آن تص

روایت به هر كدام از این چند معنا باشد علوم فكرى را شامل است  و روایات دیگر در 

 كند بسیار زیاد است . اینكه علم فكرى به خداى تعالى احاطه پیدا نمى

باشد ، زیرا مقدمه دیگر جمله خداى تعالى واحد است و توحیدش ضرورى است مى

آید كه معرفت با واسطه ، شرك است ، زیرا در چنین معرفت ، ىاز این جمله نیز بدست م

چیزى بعنوان واسطه اثبات شده كه نه خالق است و نه مخلوق  و چنین چیزى هر چند به 

وجهى از وجوه مباین با خدا است لیكن به وجهى دیگر باید مشارك با او باشد  و این خود 

هیچ وجهى از وجوه مشارك با او نیست  شرك است ، و خداوند كسى است كه هیچ چیزى به

نتیجه واحد نباشد  و از قبیل صور علمیه نیست ، كه در معنا و حقیقت با معلوم  ، تا در

  . خارجى متحد و در وجوه از آن جدا و در نتیجه مركب از ماهیت و وجود باشد

مقدمه دیگر جمله چگونه داراى توحید است كسى كه او را به غیر او شناخته 
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اى شرك است ، چرا كه ذات باشد ، زیرا در این جمله خاطر نشان ساخته كه چنین عقیدهىم

  . خدا را مركب دانسته و براى او شریك اثبات كرده است

و نیز جمله تنها راه شناختن خدا این است كه او را با خود او از راه خود او بشناسند 

كس او را بوسیله غیر او بشناسد در  است كه واسطه در معرفت را لغو كرده  و جمله هر

حقیقت او را نشناخته بلكه همان غیر را شناخته است كه به ضمیمه تعلیل چون میان خدا و 

رساند كه بیرون از خدا و خالیق هیچ موجودى نیست كه خالیق اى نیست مىخالئق واسطه

او مانند صنع صنعتگران را با خدا مرتبط سازد : خداوند همه عالم را از هیچ آفریده آفریدن 

نیست كه مواد تركیبى خارجى به ضمیمه نقشه مصنوع در ذهن او ، او را با مصنوعش 

 ارتباط دهد . 

شود و او غیر آن اسماء است به منزله دفع اعتراضى و جمله به اسمائى مسما مى

تنها از شناسیم است كه ممكن است بشود  و آن این است كه كسى بگوید : ما اگر خدا را مى

كنند در جمله باال این اعتراض را و جالل او را حكایت مى شناسیم كه جمالراه اسمائى مى

دهد به اینكه مسمى شدن به اسماء ، خود اقتضا دارد كه او غیر اسماء باشد ، براى جواب مى

بایست معرفت او به اینكه اگر غیر اسماء نبود و اسماء عین او و او عین اسماء بود مى

 سماءش معرفت خود او باشد نه معرفت او به چیز دیگر.ا

  كند.جمله او غیر واصف و واصف غیر او است نیز همین معنا را تاكید مى

شناسد جمله هر كس خیال كند كه ایمانش به خدا ایمان به كسى است كه او را نمى

گشته اشكالى است كه از طرف صاحب اعتراض بیان شده ، در حقیقت صاحب اعتراض بر

گوید : ایمان ما به خدا ایمان به امر مجهولى است كه راهى به شناسائى ذات او نداریم و مى

، تنها چیزى كه در این باره براى ما امكان دارد ایمان به آیات او است ، كه آن را بطور 

گوییم ، در حالى كه ایمان به خدا نیست ، جمله او گمراه از مجاز ایمان به خدا هم مى

گوید ، فهمد كه چه مىفرماید : چنین كسى نمىفت است اشكال باال را جواب داده و مىمعر

كند و چنان نیست كه هیچگونه دركى نداشته براى اینكه او بدون تردید چیزى را درك مى

گوییم هیچ مخلوقى هیچگونه دركى باشد و چون ناگزیر از اقرار به چنین دركى است مى

شناسد و گر نه ممكن نبود كه بوسیله خدا پس این شخص خدا را مىندارد مگر بوسیله خدا 

آید چون چیز دیگرى را بشناسد ، معرفت خدا هم جز بوسیله خود خداى تعالى بدست نمى

گفتیم هیچ رابطه مشتركى میان خالق و مخلوق نیست ، آرى نه خدا در مخلوقات است و نه 

 مخلوقات در اویند . 

معرفت خداى سبحان براى هر داراى درك و كه ین شد پس خالصه مفاد روایت ا

صاحب شعورى ضرورى است ، اال اینكه بسیارى از خلق از اینكه چنین معرفتى دارند 

اند اینگونه افراد به فهمند كه خدا را شناختهغافلند و كسانى هم كه خدا را شناخته و مى

هر چیز دیگرى را هم بوسیله خدا  اند ، بلكهدانند كه خدا را با خود خدا شناختهخوبى مى

 اند!شناخته

شود و این قبیل هایش در روایات دیگرى نیز دیده مىو این مفاد بعضى از قسمت



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب شصتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در توحید 98

شود آنقدر زیاد است كه نه مى السالمروایات در میان روایات صادره از ائمه اهل بیت علیهم

 همه را در اینجا نقل كرد و نه حاجتى به نقل آنها است . 

سازیم كه اگر ما در مساله رؤیت و دیدن خداى در خاتمه این بحث خاطر نشان مى

در  السالماى ایراد ننمودیم براى این بود كه بیانات ائمه علیهمتعالى بحث فلسفى جداگانه

 روایات این باب خود بیاناتى بود فلسفى و با نقل روایات مذكور دیگر حاجتى به ایراد بحث

  ى نبود!افلسفى جداگانه

  339ص :    8المیزان ج : 
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 هشتمفصل 

 

 پرستش

 

 

 

 پرستش    گفتارى در چند مبحث پیرامون: 
 

 

 گرایش و اطمینان انسان به حس -1بحث 

 

انسان در زندگى اجتماعیش بر اساس اعتبار قانون علیت و معلولیت كلى و اعتبار 

كند ، قوانینى كه خود او آنها را از این نظام كلى و محسوس سایر قوانین كلى زندگى مى

جهان گرفته است ، انسان بر خالف آنچه كه ما آن را در عملكرد سایر حیوانات مشاهده 

ل و یا در قیاس چیدن و نتیجه گرفتن از قیاس در چهار دیوارى كنیم در تفكر و استدالمى

گنجد بلكه پا را از آن فراتر نهاده و به گرفتن نتایجى بسیار دور آنچه حس كرده نمى

 پردازد . مى

گیرد تا در نهایت در انسان در عین حال در فحص و بحث و كنجكاویش آرام نمى

او جزئى از آن عالم است حكمى یا به اثبات و  باره علت پیدایش این عالم محسوس كه خود

بیند سعادت زندگى او كه در نظر او هیچ یا به نفى نموده) تا خود را آسوده سازد!( چون مى

بیند اگر معتقد كند یعنى مىتر از آن نیست بر دو تقدیر اثبات و نفى فرق مىچیزى محبوب

خداى عز و جل هست ، سعادت زندگیش  اى به نامشود به اینكه براى این عالم علت فاعله

جوهر و واقعیتى خواهد داشت كه در صورت نداشتن چنین اعتقادى جوهره و واقعیت 

 شود . زندگیش با فرض اول مختلف مى

آرى این معنا بسیار روشن است كه هیچ شباهتى بین زندگى یك انسان خداپرست كه 

و معبودى است یكتا و زنده و علیم و معتقد است به اینكه براى این عالم صانع و صاحب 

اى جز خضوع در برابر عظمت و كبریایى او و عمل بر طبق قدیر ، خدایى كه هیچ چاره

پندارد این عالم بى صاحب و آنچه او را خشنود بسازد نیست ، با زندگى انسانى دیگر كه مى

  خورد.بى صانع و افسار گسیخته است به چشم نمى

اى اى عالم ، مبدأ و منتهایى قائل نیست براى انسان زندگىآرى چنین كسى كه بر

شود قائل نیست و یابد و با فوت باطل مىغیر از این زندگى محدود كه با مرگ خاتمه مى

انسان هیچ موقف و واقعیتى غیر از آنچه حیوانهاى زبان بسته دارند ندارد بلكه واقعیت 
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 شود . و عورت خالصه مى زندگى او نیز در چند كلمه شهوت و غضب و شكم

اى درونى بود پس این اختالف جوهره حیات و جوهره سعادت زندگى بشر ، انگیزه  

تا بشر را به این فكر بیندازد كه آیا براى هستى معبودى هست یا نه ؟ و به دنبال این انگیزه 

لم را صانعى اى دیگر پیدا شده به اینكه در مساله قبلى حكم كند به اینكه آرى عا، انگیزه

كرد به اینكه عالم الهى دارد كه تمامى عالم را هست  و آن فطرت خود بشر بود كه حكم مى

به قدرت خود خلق كرده و به ربوبیت خود نظامى عمومى در آن جارى ساخته  و به مشیت 

خود هر موجودى را به سوى غایت و كمالش هدایت نموده و به زودى هر موجودى به 

و آنگاه  -توجه بفرمائید  -گردد  كه از ناحیه او نشات گرفته بود بر مى سوى پروردگارش

كه انسان از آنجا كه همه روزه بلكه همه ساعته سر و كارش با حس و محسوسات است و 

در طول زندگیش فرو رفته در ماده و مادیات است این انس به مادیات براى او عادتى شده 

خود را نیز قالبى حسى بدهد هر چند كه آن معقوالت ،  و باعث گشته كه معقوالت و ذهنیات

امورى باشد كه حس و خیال هیچ راهى به درك آن نداشته باشد ، مانند كلیات و حقایقى كه 

منزه از ماده است ، عالوه بر سر و كار داشتن همه روزه با مادیات ، علت دیگر این خطاء 

شود ، تخیل ، به معقوالت منتقل مى این است كه اصوال انسان از طریق حس و احساس و

 پس آدمى انیس حس ، و مالوف با خیال است . 

این عادت همیشگى و غیر منفك از انسان ، او را وادار كرد به اینكه براى 

پروردگارش نیز یك صورتى خیالى تصور كند حال آن صورت چه باشد بستگى دارد به 

بینیم بیشتر موحدین ، كه اشته باشد حتى مىاینكه از امور مادى با چه چیز بیشتر الفت د

دانند در عین حال هرگاه ساحت رب العالمین را منزه از جسمیت و عوارض جسمیت مى

خواهند به او توجه كنند و یا از ناحیه او چیزى بگویند در ذهن خود براى او صورت مى

هست این است  كنند ، صورتى كه جداى از عالم است ، چیزى كهخیالى مبهمى تصور مى

كه تعلیم دینى این خطا را با جمع بین نفى و اثبات و مقارنه بین تشبیه و تنزیه اصالح نموده 

و به موحدین آموخته است كه بگویند خداى تعالى چیز هست و لیكن هیچ چیز مثل او نیست 

، خداى تعالى قدرت دارد ولى نه چون قدرتى كه خلق او دارد) قدرت در خلق به معناى 

 باشد!( داشتن سلسله اعصاب است ، اما در خداوند قدرت بدون سلسله اعصاب مى

خداى تعالى علم دارد اما نه چون علمى كه خلق او دارد) خلق اگر علم دارد به 

هاى مغزى است، اما خداى تعالى علم دارد بدون آنكه داراى خاطر این است كه داراى بافته

كند ولى نواقص قیاس هر كمالى را براى خدا اثبات مى هاى مغزى باشد!( و بر همینبافته

  . نمایدامكانى و مادى را از او نفى مى

افتد كه آدمى متوجه ساحت عزت و كبریایى بشود و دلش خالى و بسیار كم اتفاق مى

فهمیم خداى هستى به كسى كه دل خود را براى خدا از این مقایسه باشد اینجا است كه مى

ه غیر او به هیچ چیز دیگر دل نبسته و خود را از تسویالت و اغوائات خالص كرده و ب

شیطانى دور داشته چه نعمت بزرگى ارزانى داشته است ، خود خداى سبحان در ستایش 

 اینگونه افراد فرموده:
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 صافات(/159«)سبحان هللا عما یصفون اال عباد هللا المخلصین!» 

 و در حكایت كالم ابلیس فرموده: 

 ص(/85و84« )تك الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین!فبعز» 

و كوتاه سخن اینكه انسان بسیار حریص است در اینكه امور غیر محسوس را در 

شنود كه در ماوراء طبیعت جسمى و صورت امور محسوس تخیل كند مثال وقتى مى

و آن نیرو است   تر و باالتر از طبیعتتر و تواناتر و عظیممحسوس ، نیرویى هست قوى

تر از طبیعت و مدبر كند و محیط به آن است ، نیرویى است قدیمكه در طبیعت كار مى

شود و جز به امر طبیعت و حاكم در آن ، نیرویى كه هیچ موجود جز به امر او موجود نمى

گردد ، وقتى همه اینها را او و به مشیت و اراده او از حالى به حال دیگر متحول نمى

نود بدون درنگ آن نیرو و اوصافش را به اوصاف نیروى جسمانى و آنچه از مقایسه شمى

 كند . فهمد تشبیه و قیاس مىجسمانیات با یكدیگر مى

كند كه در باالى شود كه آن نیرو را به صورت انسانى تصور مىو بسیار مى

از راه تفكر آسمانها بر یك صندلى كه همان تخت حكمرانى است نشسته و امور عالم را 

كند و تحقق تدبیر نموده و سپس تدبیر خود را با اراده و مشیت و امر و نهى خود تكمیل مى

بینیم تورات موجود ، آن نیرو ، یعنى خداى تعالى را چنین موجودى بخشد ، همچنانكه مىمى

هاى معرفى كرده و نیز گفته كه خداى تعالى انسان را به شكل خود آفریده ، كه ظاهر انجیل

 موجود مسیحیان نیز همین است . 

پس روشن شد كه نزدیكتر به طبع بشر و مخصوصا انسانهاى ساده اولى این بوده 

كه براى پروردگار منزه از شبه و نظیر خود صورتى تصور كند كه شبیه به موجودات 

مادى و جسمانى باشد ، البته صورتى كه با اوصاف و خصوصیاتى كه براى خدا قائل است 

تناسب داشته باشد ، همچنانكه مسیحیان ، ثالوث) یعنى سه خدا بودن خدا در عین یكى 

كنند كه داراى سه صورت است ، كه گویى هر یك از صفات بودن!!( را به انسانى تشبیه مى

 شودعمومى ، وجه و صورتى است براى رب كه با آن سه صورت ، با خلق خود مواجه مى

.  

 

  از راه عبادتتوجه به خدا   -2بحث 

 

وقتى انسان حكم كند به اینكه براى عالم خالق و خدایى است كه عالم را به علم و 

اى جز این ندارد كه در برابر او خاضع گردد ، خضوعى قدرت خود آفریده دیگر چاره

عبادتى ، تا ناموس عام عالمى را كه همان خضوع ضعیف در برابر قوى  و خاضع شدن 

انا  و تسلیم شدن صغیر حقیر در مقابل عظیم كبیر است عاجز و ناتوان در مقابل قادر و تو

پیروى كرده باشد ، آرى این ناموس عام در همه عالم جارى است و در همه اجزاى هستى 

حاكم است و با این ناموس كلى است كه اسباب در مسببات اثر نموده و مسببات از اسباب 

 شوند . متاثر مى
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هرى یكسان ندارد بلكه وقتى در موجودات البته این ناموس در همه عالم ، مظا

كند مظاهرش عبارت است از خضوع و انقیاد جاندار صاحب شعور و اراده ظهور مى

كنیم كه وقتى خود ضعیف در برابر قوى همانطور كه از حال حیوانات بى زبان مشاهده مى

این معنا كه از  شوند بهبینند دچار حالت یاس مىرا در برابر حیوانى نیرومندتر از خود مى

 شوند . مقاومت در برابر او و از غلبه یافتن بر او نومید گشته تسلیم و منقاد او مى

تر از مظاهر آن در تر و روشنكند مظاهرش وسیعو وقتى در انسانها ظهور مى

باشد و در اجراى تر و خصیصه فكر مىحیوانات است براى اینكه انسان داراى دركى عمیق

كند ، او در هر كارى جلب نفع غالب مقاصد و اعمالش به یك جور اجراء نمى آن ناموس در

و یا دفع ضرر را در نظر دارد هر جا كه این منظورش با خضوع تامین شود ، خضوعى 

دهد كه این خضوعها نیز یك جور نیست مانند خضوع رعیت متناسب آن از خود نشان مى

ى ، خضوع مرئوس در برابر رئیس ،  مامور در برابر سلطان و خضوع فقیر در برابر غن

در برابر آمر ،  خادم در برابر مخدوم ،  متعلم در برابر معلم ،  عاشق در برابر محبوب ،  

محتاج در برابر مستغنى ،  عبد در برابر موال ،  مربوب در برابر رب ، كه هر یك به نحو 

  . و شكلى على الحده است

شكالى كه دارد یك حقیقت است و آن عبارت است ولى همه این خضوعها با همه ا

اى از احساس ذلت و خوارى در نفس در مقابل عزت و قهر طرف مقابل و آن شكل و قیافه

كه حاكى از احساس درونى ذلت است عبارت است از همان عبادت ، حال هر طور كه 

واهد باشد  و خخواهد باشد و در برابر هر كس كه مىخواهد باشد و از هر كس كه مىمى

ها چه خضوع در برابر خداى تعالى و چه خواهیم بگوییم همه انحاء خضوعخالصه مى

خضوع برده در برابر موالیش و چه خضوع رعیت نسبت به سلطانش و چه خضوع محتاج 

 در برابر مستغنى و چه غیر اینها ، همه و همه عبادت است . 

تواند هیچگونه قت ندارد  و نمىبه هر حال انسان هیچ راهى به انكار این حقی

خضوعى در برابر هیچ كس و هیچ چیز نداشته باشد براى اینكه این خضوع ریشه در 

فطرت آدمى دارد و فطریات چیزى نیست كه بتوان شانه از زیر آن خالى كرد مگر آنكه 

كشف خالفى رخ دهد یعنى كسى كه مدتها در برابر فالن شخص خضوع داشت او را قوى 

پنداشت به دست آورد كه اشتباه كرده ، نه آن شخص قوى بوده و نه را ضعیف مى و خود

 خود در برابر او ضعیف است ، بلكه هر دو ، سر و ته یك كرباسند . 

بینیم قرآن كریم و دین مبین اسالم از گرفتن خدایان و به همین جهت است كه مى

مگر بعد از آنكه براى مردم  دروغینى غیر از خدا و خضوع در برابر آنها نهى نكرده

روشن ساخته كه اینها خدایان دروغین هستند و همه آنها مانند خود مردم مخلوق و مربوبند 

و عزت و قوت هر چه هست براى خداى تعالى است همچنانكه خداى تعالى در باره مخلوق 

 بودن هر چیزى كه غیر خدا است فرموده:

 اعراف( و نیز فرموده:/194« )مثالكم!ان الذین تدعون من دون هللا عباد أ» 

و الذین تدعون من دونه ال یستطیعون نصركم و ال انفسهم ینصرون! و ان » 
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 «تدعوهم الى الهدى ال یسمعوا و تریهم ینظرون الیك و هم ال یبصرون!

 اعراف(/198)

 و در باره اینكه خضوع در برابر خداى تعالى فطرى هر انسانى است فرموده:

ل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم أن ال نعبد اال هللا و ال نشرك قل یا اه» 

به شیئا وال یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون هللا فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 

 آل عمران(/61«)مسلمون!

در این آیه ، گفتار به مساله تسلیم شدن در برابر خداى تعالى ختم شده ، بعد از آنكه  

كتاب را دعوت كرد به اینكه عبادت غیر خدا را ترك كنند و دست از خدایان دروغین  اهل

 برداشته و از خضوع در برابر مخلوقین مثل خود اجتناب كنند . 

  فرمود: پس شاهدشان بگیر كه شما مسلمانان ، تسلیم در برابر خدایید!

 فرمود:ها و نیروها تنها از آن خدا است و در باره اینكه همه قوت

بقره(و در باره اینكه همه عزت از آن خدا است /165« )أن القوة هلل جمیعا! » 

 فرمود: 

نسا( و در باره اینكه به جز خداى تعالى هیچ دوست /139«)فان العزة هلل جمیعا!» 

 و صاحب اختیار و شفیعى نیست فرموده:

 سجده(/4!«)ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع » 

 ر این معانى است . و آیات دیگرى د

بنا بر این ، نزد غیر خداى تعالى چیزى كه ما را وادار به خضوع كند وجود ندارد 

، پس هیچ مجوزى نیست كه خضوع ما را در برابر كسى غیر خدا جایز كند مگر آنكه 

خضوع در برابر غیر خدا برگشتش به خضوع در برابر خداى تعالى باشد و دستور به 

تعظیمش از ناحیه خود خداى تعالى صادر شده باشد مانند دستور به  احترام غیر خدا و

و پیروى بدون چون و چراى آن جناب ، كه آیه  وسلّموآلهعلیههللااحترام رسول خدا صلى

 شریفه زیر در باره آن فرموده:

عزروه و نصروه و  الذین یتبعون الرسول النبى االمى ... فالذین امنوا به و» 

 اعراف(/157«)ر الذى انزل معه اولئك هم المفلحون!اتبعوا النو

 و نیز مانند دستور به اطاعت اولیاء هللا كه آیه زیر در باره آن فرموده: 

 مائده(/55« )انما ولیكم هللا و رسوله و الذین امنوا ... و هم راكعون!» 

 و نیز فرموده:

و ینهون عن  و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض یامرون بالمعروف» 

 توبه(/71«)المنكر!

 و نیز مانند دستور به احترام شعائر خدا كه آیه زیر بیانگر آن است:

 حج(/32« )و من یعظم شعائر هللا فانها من تقوى القلوب!» 

پس در اسالم هیچ خضوعى براى احدى غیر خداى تعالى وجود ندارد مگر آن 

  . در برابر او باشدخضوعى كه برگشتش به اطاعت دستور الهى و خضوع 
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 سرچشمه بت پرستی  -3بحث 

 

در فصل گذشته روشن شد كه انسان در تجسم دادن به امور معنوى و تصور و 

گیرى آنها به تمثیل در قالب محسوس ، در پرتگاهى دشوار قرار دارد و در عین حال ، قالب

او و قاهر و غالب بر این درك فطرى را نیز دارد كه در برابر هر نیرویى كه مافوق نیروى 

  . او باشد ناگزیر از خضوع و اعتنا به شان آن نیرو است

و چون انسان ، چنین وضعى دارد كه سرایت روحى شرك و وثنیت در مجتمع او 

آن چنان است كه گویى اصال قابل اجتناب نیست حتى در مجتمعات متمدن و پیش رفته 

بینیم كه براى مردان سیاسى و یا است مىامروزى و حتى در مجتمعاتى كه اساسش بى دینى 

كنند و در خاضع شدن در برابر آن نظامى خود مجسمه ساخته و آن را تعظیم و احترام مى

دهند كه مراسم وثنیت عهد قدیم و انسانهاى اولى را به ها ، حركاتى از خود نشان مىمجسمه

پرست هست ن آنقدر بتآورد عالوه بر این در همین عصر حاضر در روى زمییاد ما مى

كه شاید آمارشان به صدها میلیون نفر برسد و این جمعیت انبوه ، هم در شرق زمین هستند 

 و هم در غرب آن . 

شود كه اساس و ریشه وثنیت از اینجا این احتمال به حسب اعتبار عقلى تایید مى

، نخست این رسم  سازى باشد و به عبارت دیگر قبل از پیدا شدن وثنیت همان مساله مجسمه

رفته در بشر معمول شد كه براى بزرگان خود و مخصوصا بزرگانى كه از آنان از دنیا مى

ساختند تا به اصطالح یاد او را زنده نگهدارند ، سپس این رسم پیدا شد كه اى مىمجسمه

اى از نواحى عالم هستند نیز باید هایى كه به حسب اعتقادشان رب ناحیهبراى رب النوع

اى بسازند تا نشان دهنده صفاتى باشد كه براى آن رب النوع و یا به عبارت دیگر مجسمه

  . براى آن خدا معتقدند

السالم نیز مضامینى دیده اتفاقا در روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت علیهم

 كند ، از آن جمله در تفسیر قمى روایتى مضمر) یعنىشود كه این احتمال را تایید مىمى

بدون ذكر نام امام آورده،( و در كتاب علل الشرایع همان روایت با ذكر سند از امام صادق 

نوح( فرموده: اینها /23...!« )و قالوا التذرن الهتكم »آمده كه در ذیل آیه شریفه: السالمعلیه

 مردمى بودند كه خودشان خدا پرست بودند و وقتى از دنیا رفتند خویشان و عالقمندانشان از

نزد آنان آمد و گفت :  -كه خدا لعنتش كند  -مرگ آنان سخت ناراحت شدند ، ابلیس 

سازم تا هایى به شكل و قیافه آن عزیزان شما مىمن)براى تسالى دل شما( اصنام و مجسمه

ها دلتان آرام گرفته با آنها مانوس شوید و از عبادت خدا باز با نظر كردن به آن مجسمه

ها به آنها اصنامى به شكل عزیزان آنان درست كرد كه در كنار آن مجسمهنمانید ، پس براى 

ها نظر پرداختند ، در ضمن در حال عبادت ، به آن مجسمهعبادت خداى عز و جل مى

ها شد براى اینكه از عبادت باز نمانند مجسمهكردند و چون فصل زمستان و بارندگى مىمى

  . بردندهاى خود مىرا داخل خانه
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ین مراسم یعنى عبادت خدا در برابر مجسمه یادبود عزیزان همچنان ادامه یافت تا ا

آنكه یك نسل از بین رفت و اوالد آنان روى كار آمدند در حالى كه از منطق پدران خود در 

ها را كردند كه پدرانشان همین مجسمهاطالعى نداشتند و خیال مى مراسم مذكور

ى پرستش خداى عز و جل شروع كردند به پرستش اصنام ، این پرستیدند ، لذا آنها به جامى

 نوح(/23«)و ال تذرن ودا و ال سواعا...!» فرماید:است معناى اینكه خداى تعالى مى

گوید در روم و یونان قدیم رسم بر این بود كه هر از سوى دیگر تاریخ مى

اى رفت صنم و مجسمهمى پرستیدند و وقتى بزرگشان از دنیااى ، بزرگ خود را مىخانواده

شد تا اهل خانه آن را بپرستند  و نیز بیشتر پادشاهان و از آن بزرگ برایشان درست مى

بزرگان روم در میان مردم خود معبود و مورد پرستش بودند كه قرآن كریم هم) این نكته 

را كه آن جناب  السالمتاریخى را تایید نموده،( و از آنها نمرود پادشاه معاصر ابراهیم علیه

با وى در خصوص پروردگارش محاجه و جدال و احتجاج كرد و نیز فرعون معاصر 

  . را ذكر كرده است السالمموسى علیه

هاى موجود و در آثار باستانى كه تاكنون بر جاى مانده همین امروز در بت خانه

بسیارى از  هاىمجسمه و صنم بسیارى از رجال بزرگ دین ، مانند مجسمه بودا و صنم

  . براهمه و دیگران موجود است

پرستیدند خود یكى از شواهدى ساخته و آن را مىاینكه براى مردگان خود صنم مى

به تعبیر دیگر بطالن و نابودى  است بر اینكه این اقوام ، مرگ را انتهاى زندگى و یا

ز مرگ نیز باقى هستند و اند به اینكه ارواح مردگان ، بعد ااند بلكه معتقد بودهدانستهنمى

همان عنایت و آثارى كه در زندگى خود داشتند در بعد از مرگ نیز دارند بلكه آثار 

شود ، براى اینكه شان نافذتر و تاثیر آن شدیدتر مىتر و ارادهوجودیشان بعد از مردن قوى

و  بعد از مردن ، دیگر پاى بند چار چوب محدود مادیات نبوده و از تاثرات جسمانى

اند و لذا فرعون ، هم عصر موسى انفعالهاى جرمانى) اثر پذیرى مادى( نجات یافته

السالم با اینكه خودش اله مردم بود مع ذلك براى خود اصنامى داشت و قرآن كریم در علیه

 فرماید:این باره مى

و قال المال من قوم فرعون اتذر موسى و قومه لیفسدوا فى االرض و نذرك و » 

 اعراف(/127) «آلهتك!

 

 

 چرا براى ارباب انواع و خدایانى دیگر مجسمه ساختند -4بحث 

  ولى براى خداى تعالى مجسمه نساختند ؟ 

 

مجسمه سازى براى رجال بزرگ ، بشر را منتقل  -همانطور كه قبال گفتیم  -گویا 

كرد به اینكه براى معبودهاى خیالى خود نیز مجسمه بسازند ولى سابقه ندارد كه براى خداى 

سبحان مجسمه ساخته باشند ، خدایى كه متعال و بلندتر از آن است كه دست اوهام بشر به 
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تعالى مشركین را از مجسمه سازى  یا همین متعالى بودن خداىساحتش احاطه یابد و گو

براى او منصرف كرده و به ساختن مجسمه براى غیر او واداشته است ، پس هر فرد و 

داده براى خداى آن ناحیه قومى به آنچه كه از جهات تدبیر محسوس در عالم اهمیت مى

تعالى تدبیر آن ناحیه را به او واگذار  ساخته و با عبادت آن خدا كه به نظر او هللامجسمه مى

  كرده.نموده است خدا را عبادت مى

اند از آنجا كه به عواید و كردهآنهایى كه در سواحل دریاها و اقیانوسها زندگى مى

پرستیدند تا فواید دریا چشم دوخته و از خطر طغیان دریا بیمناك بودند خداى دریاها را مى

 برخوردار نموده و از طوفان و طغیان آنها حفظ كند .  آنان را از عواید دریاها

پرستیدند تا آنان را از اند خداى بیابانها را مىكردهو آنها كه در بیابانها زندگى مى

فواید بیابانها برخوردار و از ضرر و زیان آنها حفظ كند و نیز كسانى كه اهل جنگ بودند 

گرى كه براى آنان اهمیت داشته خداى آن پرستیدند و همچنین هر چیز دیرب جنگ را مى

  . پرستیدندرا مى

ها نیز در كار مجسمه سازى به كار افتاد و هر كس هر چیزى نگذشت كه سلیقه

اى كه در ذهن خود براى آن اله تصور داشت و طبق شكل و قیافهالهى را كه دوست مى

و  ساختازد از فلز مىخواست آن را از فلز بسساخت اگر دلش مىاى مىكرد مجسمهمى

ساخت ، حتى روایت شده كه بنى داشت از چوب یا سنگ یا غیر اینها مىاگر دوست مى

اى از یمامه بودند ، بتى از كشك درست كردند و اتفاقا وقتى دچار قحطى شدند حنفیه كه قبیله

  . و گرسنگى بر آنان فشار آورد از ناچارى حمله كرده و بت خود را خوردند

خوردند و از آن خوششان از آنان اگر به درخت و یا سنگى زیبا بر مىبعضى 

بریدند و پرستیدند ، گوسفند و یا شترى را سر مىآمد همان را خداى خود گرفته و مىمى

مالیدند تا آن بت گوسفندان و شتران ایشان را از درد و بال حفظ خون آن را به آن مجسمه مى

مالیدند تا شفا شدند آنها را یكى یكى آورده و به بت مىمى كند  و وقتى حیواناتشان مریض

كردند و به آن درختان شد كه درختان را ارباب و خداى خود اتخاذ مىپیدا كنند و بسیار مى

رساندند ، نه جستند و هرگز به آنها آسیب نمىشدند و از آن تبرك مىبه اصطالح دخیل مى

شكستند و با آوردن قربانیها و نذورات و هدایا به آن اش را مىكردند و نه شاخهقطعش مى

  . جستنددرختها تقرب مى

این سنت ، كار عقاید مردم را به هرج و مرج كشانید و عقاید در باره بت و 

توان آن را آمارگیرى نمود ، اى نمىپرستى آنقدر شاخه شاخه شد كه با هیچ ضابطهبت

تان این یك عقیده وجود دارد كه بت را شفیع خود پرسچیزى كه هست در بیشتر معتقدات بت

گیرند تا آن بت ، خیرات را به سوى آنان جلب و شرور را از آنان دفع كند به درگاه خدا مى

دانند نه شفیع در ، البته بسیارى از عوام مشركین هستند كه بت را مستقل در الوهیت مى

دانند دلیل این معنا هم آیه رتر از او مىدرگاه معبود و حتى آن را مقدم بر خداى تعالى و ب

 فرماید:زیر است كه عقاید آنان را حكایت كرده و مى

 «فما كان لشركائهم فال یصل الى هللا و ما كان هلل فهو یصل الى شركائهم!» 
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 انعام( /136)

 كنند و بعضى ستارگانبعضى از مشركین مالئكه و بعضى دیگر جن را عبادت مى

اى بعضى از ستارگان سیار را معبود خود پرستند و طایفهستاره شعرى را مىثابت مانند 

انگیزه آنان در همه اینها  -كه در كتاب الهى به همه این عقاید اشاره شده است  -گیرند مى

  . طمع در خیر معبودها و یا ترس از شر آنها است

آن معبود بتى درست كم هستند مشركینى كه غیر خدا را معبود گرفته باشند و براى 

نكرده باشند تا عبادات خود را روبروى آن صنم انجام دهند بلكه هر چیزى را كه معبود خود 

كنند و از صفات و مزایاى گیرند بتى نیز از چوب یا سنگ و یا فلز براى آن درست مىمى

جسم حیات ، هر مزیتى را كه براى معبود خود قائل باشند آن صفت و مزیت را در آن بت م

تراشند و بتى دیگر را به صورت حیوان ، سازند در نتیجه بتى را به صورت انسان مىمى

هر چند كه معبودشان شكل و قیافه آن بت را نداشته باشد مانند كواكب ثابت یا سیار و مانند 

 هایى دیگر نظیر اینها . اله علم و اله حب و اله رزق و اله جنگ و اله

گویند خدا ، ن صنم براى معبودهاى خود این است كه مىو منطق مشركین در ساخت

هاى مادى متعال و منزه از داشتن صورتى محسوس است و مانند ارباب انواع و سایر اله

فالن ستاره  اى در آید و یا اینكه همیشه در حالت ظهور نیستند مثالنیست تا به شكل و قیافه

خود را روبروى آن انجام دهیم بلكه همواره كه معبود ما است همیشه پیدا نیست تا عبادات 

در حال طلوع و غروب است و دست یابى و توجه به آن مشكل است ، پس الزم است 

صنمى درست شود كه اوال حاكى از صفات و خصوصیات آن اله باشد و ثانیا همیشه در 

  د.دسترس باشد تا هر وقت انسان بخواهد عبادتى كند رو به سوى آن كن

 

  بت پرستی صابئیون  -5بحث 

 

گردد و آن هر چند اقسام گوناگون آن به یك اصل بر مى -پرستى بت -وثنیت 

عبارت است از شفیع گرفتن به درگاه خدا و پرستش بت و مجسمه آن شفیع و شاید این 

هاى مختلفى همچنانكه قرآن كریم از امت مسلك چند بار سراسر عالم بشرى را گرفته باشد

اال اینكه اختالف مذاهب  كند، از امت نوح و ابراهیم و موسى علیهماالسالممىآن را حكایت 

اند كه ها و هوا و هوسها و خرافات را در آن راه دادهو گروندگان به این مسلك آنقدر سلیقه

امروز براى یك متتبع ، محال و یا نزدیك به محال است كه آمار آن مذاهب را به دست 

اهب مبنى بر اساس استوار و ثابت ، و قواعدى نظم یافته و با هم بیاورد و بیشتر آن مذ

  . سازگار نیستند

اى انتظام یافته و اصول و توان گفت تا اندازهپرستى مىتنها مذهبى كه از مذاهب بت

 ها است . ها و بودائىفروعش با هم سازگار است مذهب صابئه و وثنیت برهمى

گویند بین كون و فساد ، و حوادثى بر این اساس مبتنى شده كه مى وثنیت صابئهاما 

دهد با عالم باال مثال با حركت اجرام فلكى چون خورشید و ماه و عطارد كه در زمین رخ مى
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اى وجود دارد ، و به عبارت دیگر اجرام فلكى و و زهره و مریخ و مشترى و زحل رابطه

كنند  نظام محسوس و مشهود عالم اراضى را تدبیر مى روحانیاتى كه متعلق به آنها است این

و هر یك از آنها با یكى از حوادث زمین ارتباط دارد كه عالم نجوم بیانگر ارتباط هر 

اى با جرمى از اجرام سماوى است و این حوادث ، هر زمان كه دور فلك تجدید شود حادثه

طعه از زمین داشت دوباره بروز شود ، حوادث دور گذشته را كه در هر قاز نو شروع مى

شود بدون اینكه به جائى و زمانى منتهى و متوقف دهد و این جریان همواره تجدید مىمى

 گردد . 

هایى هستند بین خداى سبحان و پس در حقیقت اجرام فلكى و روحانیات آنها واسطه

كنند به تعالى نزدیك مى بین این عالم مشهود  و ما اگر آنها را عبادت كنیم آنها ما را به خداى

همین جهت ما ناگزیریم از اینكه براى آن روحانیات مجسمه و بتى بسازیم و آنها را عبادت 

  . كنیم تا خدا را عبادت كرده باشیم چون ، نه خدا دیدنى است و نه آن روحانیات

پرستى صابئه را بنیان نهاد اند كه اولین كسى كه اساس بتمورخین خاطرنشان كرده

بود كه در سرزمین هند در زمان سلطنت  یوذاسف منجمو اصول و فروع آن را تهذیب كرد 

طهمورث پادشاه ایران ظهور كرد و مردم را به سوى مذهب صابئه دعوت نمود و خلقى 

انبوه به او گرویدند و مذهبش در اقطار زمین یعنى در روم و یونان و بابل و دیگر 

هایى ساخته شد كه در آنها مراسم عبادت معبدها و هیكل سرزمینها شیوع پیدا كرد و براى

اى بود ، و احكام و شرایع تشریع شد و هایى نصب شد كه هر بتى مربوط به ستارهبت

ها همان كاهنان معروف بودند و چه ها و قربانیهایى رسم شد ، كه متصدى این هیكلذبیحه

 كردند . را نیز قربانى مى بسا به این مذهب نسبت داده باشند كه گاهى انسانها

دانند نه در عبادت  و این طایفه ، خداى تعالى را تنها در الوهیت ، واحد و یگانه مى

كنند در همه اوصاف به دانند و وقتى او را توصیف مىاو را منزه از هر نقص و قبیحى مى

گویند ست بلكه مىگویند خدا عالم و قادر وحى اكنند نه به اثبات ، مثال نمىنفى توصیف مى

كند و این صفات سلبى را بطور میرد و ظلم و جور نمىخدا جاهل و عاجز نیست و نمى

كه  دانند، و ما در المیزان آنجانامند و آن صفات را اسم حقیقى نمىمجاز ، اسماء حسنى مى

سیر بقره( را تف/62«)ان الذین امنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین!» آیه شریفه:

  مقدارى از تاریخ وثنیت صابئه را نقل كرده ایم. -در جلد اول  -كردیم مى

 

 

  بت پرستی برهمنان  -6بحث 

 

دار وثنیت است و شاید بتوان گفت كه یكى از مذاهب اصلى و ریشه« برهمیه » 

ترین تمدن بشرى ترین مذهب وثنیت در بین مردم است براى اینكه تمدن هندى از قدیمقدیم

است ، آنقدر قدیمى است كه آغاز آن بطور تحقیق معلوم نشده و آغاز تاریخ وثنیت هندى نیز 

هست این است كه بعضى از مورخین مانند مسعودى و غیر او معلوم نگشته ، چیزى كه 
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نام اولین پادشاه هند است كه بالد هند را آباد كرد و قوانینى مدنى در  برهمن اند كه كلمهگفته

 آنجا تاسیس نمود و عدل و داد را در بین اهل هند بگسترانید . 

چون بسیارى از امم  و شاید مذهب برهمیه بعد از آن پادشاه به نام او نامیده شد

پرستیدند چون معتقد بودند كه از ناحیه غیب داراى گذشته ، ملوك و بزرگان قوم خود را مى

اند و الهوت در آنها به نوعى ظهور كرده ، مؤید این مطلب هم این سلطنت و سطوت شده

ند آید كه این كتاب مجموع چكه كتاب مقدس آنان است بر مى كتاب ویدااست كه از ظاهر 

رساله و چند مقاله مختلفى است كه هر قسمت از آن را یكى از رجال دینى بسیار قدیم ایشان 

نوشته و بعدها به این مردم به ارث رسیده و همه آنها را جمع كرده و به نام كتاب ویدا گرد 

كند به دینى كه براى خود نظامى دارد ، علماى سانسكریت اند ، كتابى كه اشاره مىآورده

اند و الزمه این حرف این است كه برهمیه نیز مانند سایر به این معنا تصریح كرده نیز

مذاهب وثنیت از مشتى افكار عامیانه و بى ارزش آغاز شده باشد و آنگاه در طول زمان 

اى از كمال را دارا شده تحوالت و تطوراتى در مراحل تكامل به خود گرفته و در آخر بهره

  باشد.

اب دائرة المعارف در این باره بیانى دارد كه خالصه آن از نظر در كت بستانى

گذرد: كلمه بََرهم یا بَرَهم) به فتحه باء و راء و سكون هاء و میم و یا به فتحه باء خواننده مى

ها نام اولین و بزرگترین معبود ها و سكون راء و میم( در نزد هندىو سكون راء و فتحه

ها اصل و منشا تمامى موجودات است ، و خود موجودى است است و این معبود نزد هندى

واحد و تغییر ناپذیر و غیر قابل درك ، موجودى است ازلى و مطلق ، كه سابق بر تمامى 

« أوم» اش و به فرمانمخلوقات عالم است و همه مخلوقات عالم را یكجا به مجرد اراده

 آفریده . « باش –كن » یعنى: 

و هیچ فرقى بین آن « اى بوذه» جهات شبیه است به حكایت  و حكایت برهم از همه

گانه كه هاى سهشود كه كلمه برهم را نام اقنومدو نیست مگر در نام و صفات ، و بسیار مى

از آن تركیب  برهما و وشنو و سیواها از آن سه تالیف شده و یا به تعبیر دیگر ثالوث هندى

 نامند . هم را برهمیون و یا براهمه مىدهند ، و پرستندگان بریافته قرار مى

ها است البته در بعضى از و اما كلمه برهما به معناى همان برهم معبود هندى

حاالتش یعنى در زمانى كه به كار خود مشغول شد) به دلیل زیاد شدن الف در آخرش كه 

است و آن  این از اصطالحات آنها است،( پس به اصطالح هنود ، برهم و برهما به یك معنا

عبارت است از آفریدگار جهان كه قبل از آفریدن نامش برهم و بعد از دست به كار خلقت 

شدن نامش برهما است و این برهما همان اقنوم اول از ثالوث هندى است به این معنا كه 

كند هر بار در یك اقنوم ، پس اقنوم اول كه برهم براى اولین برهم در سه اقنوم ظهور مى

آن ظهور كرده نامش برهما است و اقنوم دوم نامش وشنو است و اقنوم سوم نامش  بار در

 سیوا است . 

پس همینكه برهما خواست دست به كار خلقت شود مدتى طوالنى بر روى سدره اى 

كه در زبان هندى به آن كماال و در زبان سنسكریت بدما گویند بنشست و از هر سو نظر 
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ر سر و هشت چشم داشت هر چه نظر كرد جز فضایى بسیار كرد ، برهما كه خود چهامى

وسیع و ظلمانى و ماالمال از آب ندید از آن فضاى تاریك دهشت زده شد و نتوانست سر آن 

 یابى كند به ناچار ساكت و الل ، غرق در تفكر گشت . را ریشه

، قرنها بدین منوال گذشت كه ناگهان صدائى به دو گوشش خورد و صداى نامبرده 

او را كه در حال چرت زدن و اندیشیدن بود به خود آورد و به او گفت كه : هوش و گوشت 

ناگهان باغادان را دید كه به شكل یك مرد داراى  -باغادان لقب برهم است  -با باغادان باشد 

هزار سر در آمد ، برهما در برابر او به سجده افتاد و او را تسبیح گفت ، كه در اثر تسبیح 

ا ، دل باغادان باز شد و نور را از هیچ و پوچ بیافرید و ظلمت را از بین ببرد و حالت برهم

اش برهما به شكل هست شدن خود و یا هست شدن او و سایر كائنات را براى بنده

هایى داراى پوشش اظهار كرد و به او نیرویى بخشید كه بتواند با آن نیرو و جرثومه

 ج سازد . ها را از آن پوشش خارجرثومه

برهما صد سال الهى كه هر سالش سى و شش هزار سال شمسى است به دقت و 

مطالعه پرداخت كه چگونه كار را شروع و از كجا آغاز كند ، بعد از گذشت این مدت ، كار 

خود را آغاز كرد و ابتدا هفت آسمان را خلق كرد كه به زبان برهمائیان سورغة نامیده 

گویند روشن را با اجرامى نورانى كه این قوم به آنها دیقانه مىشود و آن هفت آسمان مى

ساخت ، آنگاه مریثلوكا یعنى مقر مرگ و سپس زمین  و ماه آن را بیافرید ، آنگاه مساكن 

شود را خلق كرد و آن مساكن را به نامیده مى تبالةهفتگانه زمین را كه به زبان سنسكریت 

 وسیله هشت گوهر كه هر یك بر روى سر مارى جاى داده شده روشن ساخت . 

گانه كه در پس آسمانهاى هفتگانه و مساكن هفتگانه عبارتند از عوالم چهارده

  . میثولوژیاى هندى مصطلح است

در كارهایش یارى دهند كه ده هاى هفتگانه پرداخت تا او را آنگاه به آفرینش جفت

فرد از آنها یكى به نام مونى و نه تاى دیگر آنها به نام ناریدا اونوردام از مساعدت وى 

امتناع ورزیده و بر تامالت دنیوى اكتفا كردند ، برهما چون چنین دید با خواهرش 

صاحب ساراسواتى ازدواج كرد ، و از او صد فرزند گرفت ، و نام بكر ، دكشا بود كه 

نامند پنجاه دختر گردید و سیزده نفر از آنان با كاسیابا كه احیانا او را برهمان اول نیز مى

ازدواج كردند ، و این كاسیابا همان است كه براى برهما فرزندى درست كرد به نام مارتشى 

 . 

ا و یكى از آن دختران نامبرده كه نامش أدیتى بود ارواح منیره را بزایید ، كه به آنه

دیقانه گویند و این ارواح ، همانهایى هستند كه ساكن در آسمانها بوده و خیرات را انجام 

دهند  و اما خواهرش دیتى جمع بسیارى از ارواح شریره را زایید ، كه نام آنها داتینه و مى

 شود . ها منزل گزیده و تمامى شرور عالم به آنها منتهى مىیا اسورة است كه در ظلمت

گویند كره زمین تا این زمان خالى از سكنه بود ، بعضى از برهمائیان مىو اما 

گویند برهما مانوسویامبوقا را از درون نفس خود خارج كرد ، ولى بعضى دیگر مى

مانوسویامبوقا قبل از برهما بوده  و او همان خود برهم ، معبود واحد است ، كه برهما را با 
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 و گفت : زاد و ولد را زیاد كنید  و نسل خود را رشد دهید . ساتاروبا ازدواج داد  و به آن د

اند برهما صاحب چهار فرزند شد به نامهاى برهمان كشتریا ، بعضى دیگر گفته

قایسیا ، و سودرا ، كه اولى از دهان او خارج شد  و دومى از بازوى راستش و سومى از 

هار تن چهار ریشه و مبدأ شدند ران راستش  و چهارمى از پاى راستش  و در نتیجه این چ

  . براى چهار فرقه اصلى

و سه تن اخیر ایشان نیز با سه زن از زنان خارج شده از او ازدواج كردند كه اولى 

از بازوى راست او و دومى از ران چپ او  و سومى از پاى چپ او خارج شده بودند  و به 

، كه در ادبیت برهمائیان كلمه نى نام شوهرانشان نامیده شدند ، به اضافه عالمت تانیث 

باشد) این وضع سه تن از زاییده برهما بود اما زاییده اول او یعنى( برهمان او نیز با مى

همسرى از همسران پدرش ازدواج كرد ، اما همسر نامبرده از نسل أسوره شریره بود ، این 

 ترتیبى بود كه در كتاب فیداس براى كیفیت خلقت عالم ذكر كرده . 

و اما برهما بعد از آنكه اله خالق قدیر شد از رتبه وشنو ، اقنوم دوم و رتبه سیوا ، 

اقنوم سوم سقوط كرد ، جریان سقوطش چنین بود كه دچار كبر و عجب شد  و پنداشت كه 

بیفتاد  و عفو و مغفرت  -یعنى دوزخ  -او نظیر و هم پایه على است و در نتیجه در نارك 

به یك شرط  و آن این بود كه در چهار قرن به شكل جسدى مادى در شامل حالش نشد مگر 

بیاید ، برهما دربار اول به صورت كالغى با شعور كه نامش كاكابوسندا بود درآمد ، در 

نوبت دوم به شكل بار باقلمیكى در آمد كه اول دزد بود و سپس مردى عبوس و رزین و نادم 

داس و مؤلفى براى كتاب رامیانا شد و در نوبت شد ، و پس از آن مترجم معروفى براى فی

سوم به صورت قیاس در آمد كه شاعر و مؤلف كتاب مهابارانا و بغاقة و بورانها بود  و در 

یوغ است به صورت كالیداسا در آمد كه نوبت چهارم كه همین قرن فعلى یعنى عصر كالى

 لفات قلمیكى است در آمد . شاعر تشخیصى عظیم و مؤلف كتاب ساكنتاال و تنقیح كننده مؤ

سپس برهما در سه حال ظهور كرد ، در حال اول واحد صمد  و كل اعظم على بود 

و در حال دوم همان حالت اول را به مرحله عمل درآورد  و شروع به عمل كرد ، و در 

  . حالت سوم به شكل انسانى حكیم متجسد و ظاهر شد

چنان نیست كه عموم مردم او را عبادت و برهما در هند عبادتى عمومى ندارد  و 

ها او را موضوع كنند ، بلكه در هند فقط یك هیكل) معبد( دارد ، چیزى كه هست هندى

خوانند ، به این طریق دهند  و صبح و شام در دعاهاى خود او را مىعبادت خود قرار مى

كنند  مین پرت مىكه سه نوبت با كف دست خود ، آب گرفته و روبروى آفتاب آن آب را به ز

كنند  كنند ، به این طریق كه گلى تقدیم آن هیكل مىو در هنگام ظهر عبادت خود را تجدید مى

كنند همانطور كه براى اله آتش و در تقدیس آتش ، به جاى گل ، روغن مصفى تقدیمش مى

نام آن ،  تر است  وتر و مقدسهاى دیگرشان مهمكنند  و این تقدیس از همه تقدیستقدیم مى

  . هوم و یا هوما و رغیب است

آید كه به یك دست ، سلسله كائنات را برهما به شكل مرد داراى ریشى بلند در مى

دارد  و به دست دیگر ، آن ظرفى كه آب حیات آسمانى در آن است در حالى كه بر مركب 
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 .  -ت هما عبارت است از مرغى الهى كه به كركس و عقاب شبیه اس -هما سوار است 

و اما برهمان پسر برهماى بكر است و برهما او را از دهان خود بیرون آورد ، كه 

شرحش گذشت ، و نصیبش را چهار كتاب مقدس به نام فیداس قرار داد ، و چهار كتاب 

  . اى كه او هر یك را با یك دهان از چهار دهانش تكلم كردهمقدس كنایه است از چهار كلمه

ت تا با مثل خواهرانش ازدواج كند برهما به او گفت: تو براى و چون برهمان خواس

هاى جسمانى دورى كنى ، ولى برهمان به قول اى ، باید كه از عالقهدرس و نماز متولد شده

پدرش قانع نشد ، در نتیجه برهما بر او غصب كرد و او را با یكى از زنان جنى شریر كه 

نتیجه این ازدواج والدت براهمه شد  و براهمه عبارتند گویند ازدواج داد و آنها را اسوره مى

از كاهنان مقدس كه تفسیر كتاب فیداس مخصوص ایشان است  و نیز گرفتن نذوراتى كه 

 ها دارند به عهده ایشان است . هندى

و اما كشتریا صنف جنگجویان براهمه را زایید و قایسیا صنف اهل زراعت هنودرا  

  . همه را ، بنا بر این براهمه چهار صنفندو سودرا صنف بردگان برا

اند كه : كیش برهمیه به چهار طبقه تقسیم شده است طبقه اول گفته بستانىغیر 

ها ، طبقه سوم كشاورزان  و طبقه براهمه كه عبارتند از علماى مذهب ، طبقه دوم ارتشى

رد اعتناء واقع چهارم تجار  و بقیه طبقات اجتماع یعنى زنان و بردگان در آن كیش مو

مائده( در /105...!«)یا ایها الذین آمنوا علیكم انفسكم » اند  و ما در تفسیر آیه شریفه:نشده

جلد ششم المیزان در ذیل یك بحثى علمى از كتاب ما للهند من مقولة تالیف ابو ریحان 

همچنین اى از وظایف براهمه و عبادات آنان را در این تفسیر نقل كردیم  و بیرونى پاره

اى از مطالب از كتاب ملل و نحل ، تالیف شهرستانى را در باره شرایع صابئین بازگو پاره

  . نمودیم

و مذاهب وثنیت هندى كه گویا صابئین نیز مثل ایشانند همه در یك عقیده اتفاق دارند  

  و آن اعتقاد به تناسخ است و حاصل آن این است كه عوالم هستى هم از طرف گذشته و ازل

اى از بقاء موقت دارد ، وقتى و هم ناحیه آینده و ابد نامتناهیند و هر عالمى براى خود بهره

شود  و از آن عالم ، دهد و باطل مىاجل آن عالم منقضى شد صورتى كه دارد از دست مى

میرد و از آن عالم نیز عالم كند و مىشود كه آن نیز مدتى زندگى مىعالمى دیگر متولد مى

 آید  و همچنین از ازل چنین بوده و تا ابد نیز چنین خواهد بود . پدید مى سومى

این وضع كه در سراسر جهان و در همه عوالم جریان دارد در تك تك نفوس انسانها 

میرد ، هر چند كه شود به بدنها هرگز نمىنیز جارى است و نفوس انسانیت كه متعلق مى

ق بوده به این بدنى كه در حال مرگ است ، مبدأ حیات میرند ، اما نفسى كه متعلبدنها مى

كند تا شود براى بدنى دیگر كه در حال پیدایش است ، مدتى هم با این بدن زندگى مىمى

شود به بدن سوم و كیفیت زندگیش در هر بدن بستگى مرگ آن بدن برسد ، باز متعلق مى

كوكار بوده و با اعمال نیك فضایل دارد به كارهایى كه در بدن قبلى انجام داده ، اگر نی

گر با اعمال زشت رذائلى كسب نفسانى كسب كرده ، زندگى خوشى خواهد داشت ، و ا

، زندگى نكبت بارى خواهد داشت ، البته این جریان مخصوص نفوس ناقصه است ، كرده
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دى اند آنها به حیات اباما نفوسى كه در معرفت برهم) خداى سبحان( به درجه كمال رسیده

 باشند . زنده و از تولد بار دوم ایمن و از نظام قهرى تناسخ خارج مى

 

 

  بت پرستی بودائی  -7بحث 

 

اش این است دائرة المعارف بستانى در باره وثنیت بودائى مطالبى آورده كه خالصه

كه وثنیت برهمیه به وسیله كیش بودا ، بازسازى و اصالح شد  و این كیش منسوب است به 

بودا سقیامونى كه بنا به آنچه از تاریخ سیالنى نقل شده در سال پانصد و چهل و سه قبل از 

اند  و اختالف در سال فوت او به دو البته تواریخ دیگر ، غیر این را گفته میالد وفات یافته ،

هزار سال هم كشیده شده است و به همین جهت كه تاریخ درستى از این مرد در دست نیست 

اند كه وى یك شخص خرافى و موهوم بوده و چنین شخصى اصال وجود بسیارى احتمال داده

در گایا شده و همچنین آثارى كه در بطنة به دست آمده بر  نداشته ، ولى كاوشهایى كه اخیرا

صحت وجود این شخص داللت دارد و نیز آثار دیگرى از تاریخ زندگى و تعالیمى كه وى 

 كرده به دست آمده است . به شاگردان و پیروان خود القاء مى

، كه از  انداى شاهنشاهى بوده كه به خاندان سوذودانا معروف بودهبودا از خانواده

گزیده است و سالهایى نموده  و در جوانى از مردم عزلت مى گیرىدنیا و شهوات آن كناره

از عمر خود را در بعضى از جنگلهاى وحشتناك به تزهد و ریاضت كشیدن گذرانده تا آنجا 

كه دلش به نور معرفت روشن شده است آنگاه از جنگل خارج شده به میان مردم آمده و 

گذشته و در بین مردم به اند در آن هنگام سى و شش سال از عمر او مىتهبطورى كه گف

دعوت پرداخته و آنان را به تخلص از رنج و بدبختى و رستگارى به راحتى كبرى و حیاتى 

نموده و به تمسك به ذیل كرده و آنان را نصیحت مىآسمانى و ابدى و سرمدى دعوت مى

ل شریعتش عبارت بوده از تخلق به اخالق كریمه اصو كرده است وشریعت خود تشویق مى

  و رها كردن شهوات و اجتناب از رذائل.

اى جدا بافته ها كه خود را تافتهبودا ) بطورى كه نقل شده،( بر خالف برهمى

دانستند و بطور كلى مردم را در تشرف به سعادت دینى متفاوت و زنان و كودكان را به مى

دانستند همواره در باره خود و معایب و وساوس درونیش مىكلى محروم از این سعادت 

گفته من نیز مانند كرده و هیچ بزرگى و تكبرى براى خود قائل نبوده  و رسما مىصحبت مى

گفته در عالم به جز یك شریعت همه شما گرفتار تسویالت و وساوس نفسانى هستم و نیز مى

ه كه همه شرایع در این سخن اتفاق دارند ، شریعت دیگرى نیست  و گویا منظورش این بود

كه مجرمین باید به شدت عقوبت شوند و صالحان به ثواب عظیم برخوردار گردند ولى 

شریعت من هیچ سخنى از عقوبت نداشته و براى عموم مردم نعمت است و در آن شریعت 

فقراء ،  همانند آسمان ، جایى است براى مردان و زنان و كودكان و دختران و اغنیاء و

 توانند این راه را بپیمایند . چیزى كه هست توانگران به زحمت مى
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آید بر این اساس است كه طبیعت ، تعلیم بودا بطورى كه از عقاید بودائیان بر مى

گر نیست و عدم در همه جا و در هر زمان تهى و تو خالى بوده و چیزى جز وهمى حیله

عدم است كه همه دیوارها و موانع بین اصناف وجود دارد و مملو از غش است و همین 

دارد و نه تنها مردم را برادر یكدیگر مردم و جنسیات و احوال دنیوى آنان را بر مى

 سازد . سازد بلكه حتى كرمها را نیز برادر بودائیان مىمى

بودائیان معتقدند به اینكه آخرین عبارتى كه سقیامونى به آن تكلم كرده این بوده : هر 

موجود مركب فانى است و در نظر بودائیان هدف نهایى و آخرین مرحله كمال عبارت است 

  . از : نجات نفس از هر بیمارى و غرور

اى نهایى كه بدان منتهى شود ندارد و نیز معتقدند به اینكه دوره تناسخ كه البته نقطه

نفس از تولد جدید گردد و آن وقتى است كه شود و قطع مىدر یك صورت از وسط پاره مى

 گیرد خود را حتى از میل به هستى پاك كند . امتناع بورزد كه در این صورت تصمیم مى

ترین تعلیماتش كه در این بود قواعد اصولى كیش بودا كه بطور صریح در قدیمى

االریانى ستیانس درج شده آمده است و عبارت است از چهار قاعده مهم كه به خود 

اش كه در اند وى این چهار قاعده را در اولین موعظهده شده و گفتهسقیامونى نسبت دا

هاى بنارس ایراد كرده بود خاطرنشان ساخته جنگلى معروف به جنگل غزال در نزدیكى

  . است

ء كردن و از و این حقایق چهارگانه عبارتند از معرفى الم، معرفى ریشه آن، ال شى

  . كندموفق به از بین بردن آن مىبین بردن الم  و راهى كه آدمى را 

در معرفى الم گفته است : الم عبارت است از والدت و سن و مرض و مرگ و 

برخورد با نامالیمات و جدا شدن از محبوبها و عجز از رسیدن به مقاصد و اسباب الم 

  . عبارت است از شهوات نفسانى و جسمى و هواهاى درونى

  . ء كردن همه این سببهاحقیقت سوم عبارت است از ال شى

ء كردن الم ، كه در باره حقیقت چهارم گفته حقیقت چهارم عبارت است از ال شى

فعل  - 4نطق صحیح  - 3حس صحیح  - 2نظر صحیح  -است این طریقه هشت قسم است 

تامل و تفكر  - 8ذكر صحیح  - 7جد و كوشش صحیح  - 6مركز صحیح  - 5صحیح 

از نظر بودائیان عبارت است از ایمان و در حفاریهایى كه در  صحیح ، كه این هشت طریقه

بسیارى از بناهاى باستانى آنان شده و همچنین در چند كتاب از كتب مدونه آنان نیز آمده 

 اند( كه ایمان عبارت است از این هشت چیز . )نوشته

اب اجتن - 1و اما دستور العمل و ادب بودا هر چه هست برگشتش به سه چیز است 

  . تهذیب عقل - 3عمل كردن و انجام دادن هر كار نیك  - 2از هر چیز پست و زشت 

آنچه ما از تعالیم بودا در اینجا آوردیم آن تعالیمى است كه مذاهب مختلف بودائى 

در آن نیست و اما غیر اینها یعنى كیفیت عبادت و  همه در آن اتفاق دارند و هیچ اختالفى

اند مسایلى است كه در لسفه و اسرارى كه براى امورى ذكر كردهقربانى كردن كهونت و ف

اند كه سخنانى عجیب و آرائى غریب در طول زمان و مرور ایام به كیش بودا اضافه كرده
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 شود ، آرائى در مورد خلقت عالم و سخنانى در مورد نظم عالم و چیزهایى دیگرآن دیده مى

.  

اند این است كه بودا به هیچ وجه از ناحیه خدا از جمله حرفهاى عجیبى كه زده

گردان زده و این نه بدان جهت بوده كه مبدأ هستى را قبول نداشته و یا از آن روىحرف نمى

بوده ، بلكه از این جهت بوده كه او همه تالش خود را صرف مجهز كردن مردم به زهد و 

 كرده . دادن از این خانه غرور و نیرنگ مى ترك زندگى دنیوى و نفرت

 

  بت پرستی عرب  -8بحث 

 

اى هستند كه اسالم لبه تیز مبارزات خود را متوجه هاى عرب ، اولین طایفهوثنى

آنان نموده و به دین توحید دعوتشان كرده و در عهد جاهلیت ، قسمت عمده مردم عرب 

ها امثال مردم یمن نیز در عین داشتن تمدن شهرى مع ذلك طبع بدوى بودند و شهرنشین

ند و عالوه بر رسوم موروثى از نیاكان ، رسومى هم از صحرانشینى خود را حفظ كرده بود

كرد كه یك همسایگان نیرومندشان چون ایران و روم و مصر و حبشه و هند در آنان حكم مى

 دسته از آن رسوم و آداب، رسوم و آداب دینى بود. 

و نیاكان قدیم عرب یعنى آنها كه عرب خالص بودند و قوم عاد ، ارم و ثمود از آن 

بودند همه دین وثنیت داشتند به دلیل اینكه خداى تعالى در كتاب مجیدش در ضمن  جمله

سرگذشت قوم هود و صالح و اصحاب مدین و اهل سبا و داستان سلیمان و خبرى كه هدهد 

از آن سرزمین برایش آورد ، داشتن این مسلك را به این اقوام نسبت داده و این اعتقاد را از 

  . آنان حكایت كرده است

السالم فرزندش اسماعیل و وضع نیاكان عرب بدین منوال بود تا آنكه ابراهیم علیه

همسرش هاجر را به سرزمین مكه آورد كه سرزمینى خشك و بدون آب و علف بود و تنها 

آن دو را در آن سرزمین گذاشت و  السالمكردند ، ابراهیم علیهقبیله جرهم در آن زندگى مى

كعبه  السالمد كرد و به تدریج شهر مكه ساخته شد آنگاه ابراهیم علیهاسماعیل در آنجا رش

بیت الحرام را در آنجا بنا نهاد و مردم را به دین حنیف خود كه همان دین اسالم بود دعوت 

حج خانه  السالمنمود و مردم حجاز و اطراف آن ، دین آن جناب را پذیرفتند و ابراهیم علیه

ى آنان تشریع نمود كه آیه شریفه زیر به همه این مطالب داللت داشته خدا و مراسم آن را برا

 كند:حكایت مى و فرمان خداى تعالى به ابراهیم را اینطور

 «و اذن فى الناس بالحج یاتوك رجاال و على كل ضامر یاتین من كل فج عمیق!» 

 حج(/27)

ى كه در پس از گذشت ایام ، بعضى از اعراب در اثر معاشرتشان با یهودیان

اى از حجاز ساكن بودند به دین یهود گرایش پیدا نموده و كیش نصرانیت نیز در ناحیه

اى دیگر براى خود بعضى از نواحى جزیره رخنه یافت و همچنین كیش مجوسیت در ناحیه

  . جا باز كرد
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بعد از این حوادث ، وقایعى در مكه بین دودمان اسماعیل و قوم جرهم اتفاق افتاد و 

نجام دودمان اسماعیل قوم جرهم را از مكه بیرون كرد و عمرو بن لحى بر شهر مكه و سرا

  . اطراف آن مستولى گردید

زمانى كه عمرو بن لحى به مرض سختى مبتال شد ، به او گفتند : در بلقاء ، از 

 یابى . سرزمین شام آبگرمى هست كه اگر در آن استحمام كنى بهبودى مى

در ناحیه بلقاء در آن آبگرم استحمام كرد و بهبودى یافت  و عمرو به شام رفت و 

پرستیدند ، از آنان پرسید كه : این چه در آن سرزمین به مردمى برخورد كه بت مى

ها ارباب ما هستند كه ما آنها را به شكل هیاكل علوى و به مراسمى است ؟ گفتند این بت

بخواهیم و آنها ما را یارى كنند و در هنگام ایم تا از آنها یارى شكل افرادى از بشر ساخته

 خشكسالى از آنها باران بخواهیم و براى ما باران بفرستند . 

هایشان عمرو بن لحى از این سخن خوشش آمد و از آن مردم خواست تا بتى از بت

  . را به وى بدهند

بام كعبه  آنها نیز بتى به نام هبل به وى دادند ، عمرو ، هبل را به مكه آورد و بر

نهاد ، بت اساف و بت نائله كه به گفته شهرستانى در كتاب ملل و نحل به شكل زن و 

شوهرى بودند  و بنا به گفته دیگران به شكل دو جوان بودند نیز با او بود ، عمرو مردم را 

ها را بپرستند و این پیشنهاد را در بین قوم خود ترویج كرد و قوم او دعوت كرد به اینكه بت

كه همان دودمان اسماعیل بودند پس از آنكه سالها بر دین توحید بودند و مردم دنیا آنان را 

به كیش  -بودند  السالمچون پیروان ملت ابراهیم علیه -شناختند  پیروان دین حنیف مى

پرستى برگشتند ، در حقیقت معناى حنفیت را از دست داده و فقط اسم آن برایشان باقى بت

 پرستان عرب . فاء ، اسم شد براى بتماند و حن

و یكى از عواملى كه باعث شد كیش وثنیت را زود بپذیرند و آنان را به كیش وثنیت 

نزدیك سازد این بوده كه مردم حجاز چه یهود و چه نصارا و چه مجوس و چه بت پرستش ، 

كه وقتى  احترام بسیارى براى كعبه قائل بودند و این شدت احترام به حدى رسیده بود

هاى حرم اى سفر كنند ، سنگى از سنگخواستند از این سرزمین خارج شوند و به نقطهمى

كردند آن بردند و هر جا كه منزل مىرا به عنوان تبرك و محفوظ بودن از خطر با خود مى

كردند تا هم به این وسیله سفر خود را مبارك سازند سنگ را زمین گذاشته دورش طواف مى

 بت خود نسبت به كعبه و حرم را اظهار كرده باشند . و هم مح

این كارها باعث شد كه وثنیت در عرب شایع شود چه عرب اصلى و چه آنهایى كه 

در اصل عرب نبودند بعدها عرب شدند و دیگر از اهل توحید كسى از این انحراف سالم 

  . شدنماند مگر عدد اندكى كه در هیچ جا نامشان برده نمى

هاى معروف در بین آنان بت هبل و اساف و نائله بود كه گفتیم : مله بتو از ج

عمرو بن لحى آنها را از شام آورد و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد) و از دیگر بتان 

آنان( بت الت و عزى و مناة و ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر بود كه نام این هشت بت 

  اند.یر آنها را به قوم نوح نسبت دادهدر قرآن كریم آمده و پنج بت اخ
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 السالمدر كافى به سند خود از عبد الرحمان بن اشل بیاع االنماط از امام صادق علیه

روایت آورده كه فرمود: بت یغوث در برابر درب كعبه نصب شده بود و جاى بت یعوق 

  . دست راست كعبه و محل بت نسر دست چپ كعبه بود

ت آمده كه بت هبل بر بام كعبه اساف و نائله بر باالى صفا و و نیز در همین روای

 مروه نصب شده بودند . 

السالم فرمود: بت ود متعلق به قبیله كلب و بت و در تفسیر قمى آمده كه امام علیه

سواع متعلق به هذیل و بت یغوث مربوط به مراد و بت یعوق متعلق به همدان و بت نسر از 

  . آن حصین بود

وثنیت عرب آثارى از وثنیت صابئه از قبیل غسل كردن بعد از جنابت و امثال و در 

  . آن وجود داشت

شد نظیر اعتقاد به انواع) اعتقاد به و آثارى دیگر از وثنیت براهمه در آن دیده مى

ستاره در اوضاع كره زمین كه طلوع و غروب هر یك به دنبال دیگرى  22تاثیر داشتن 

اینكه عالم از ازل بوده و تا ابد خواهد بود و صانعى آن را  دهر) واست،( و اعتقاد به 

نیافریده،( كه بیانش در وثنیت بودا گذشت و خداى تعالى از بت پرستان عرب ، همین اعتقاد 

 فرماید:را حكایت نموده مى

 جاثیه(/24«)و قالوا ما هى اال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلكنا اال الدهر!» 

اند : این آیه مربوط به مادیون است كه اصال هر چند كه بعضى از مفسرین گفته 

  . وجود صانع تبارك و تعالى را قبول ندارند

در وثنیت عرب آثارى هم از دین حنیف یعنى اسالم ابراهیم باقى مانده بود مانند 

خلوط كرده ها را نیز با سنن وثنیت مختنه كردن و حج رفتن ، چیزى كه هست همین سنت

هاى دور آمدند ، دستى هم به سر و گوش بتبودند مثال وقتى به زیارت خانه خدا ) حج( مى

گفتند : شدند و لبیك را به این عبارت مىكشیدند و هنگام طواف لخت مادر زاد مىكعبه مى

و  لبیك لبیك اللهم لبیك ال شریك لك اال شریك هو لك ، تملكه و ما ملك ، وثنیت عرب مراسم

هاى توان گفت از آثار كدام كیش است بلكه از تراشیدهمعتقدات دیگرى نیز داشتند كه نمى

خود آنان بوده مانند اعتقاد به بحیرة و سائبه و وصیله و حام و اعتقاد به صدى و هام و 

زدند و امورى دیگر كه بیان و هایى كه با آن تار مىتیره چوب -ها و ازالم بت -انصاب 

كلمات بحیره و  103كتب تاریخ آمده و ما در المیزان در سوره مائده در ذیل آیه  شرحش در

آن سوره كلمات ازالم و انصاب را  9و آیه  3سائبه و وصیله و حام را و نیز در ذیل آیه 

 تفسیر كردیم . 

 

  دفاع اسالم از توحید و نبردش با بت پرستی  -9بحث 

 

از اسالم همواره با وثنیت در جنگ بوده و  دعوت الهى چه قبل از اسالم و چه بعد

در برابر آن ایستاده و مردم را به سوى دین توحید خوانده است ، همچنانكه خداى تعالى در 
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قرآن كریم در ضمن سرگذشت دعوت انبیاء و رسوالنى چون نوح و هود و صالح و ابراهیم 

ذشت عیسى و لوط و یونس السالم این معنا را آورده و در ضمن سرگو شعیب و موسى علیه

 به آن اشاره فرموده است .  علیهماالسالم

 فرماید:و در آیه شریفه زیر مطلب را بطور اجمال آورده مى

 «و ما ارسلنا من قبلك من رسول اال نوحى الیه انه ال اله اال انا فاعبدون!» 

  انبیا(/25)

نیز دعوت  وسلّموآلهعلیههللاصلىرسول گرامى اسالم حضرت محمد مصطفى 

عمومى خود را نخست با دعوت وثنى مذهبان قوم خود به طریق حكمت و موعظه حسنه و 

جدال به بهترین وجه به دین توحید آغاز كرد و آنان جز با مسخره كردن و آزار و اذیت آن 

گیزى و شكنجه جناب و شكنجه دادن به مؤمنین، عكس العملى نشان ندادند و كار فتنه ان

مسلمانان را به حدى از شدت رساندند كه جمعى از مسلمین را ناچار كردند تا مكه را ترك 

گفته به سرزمین حبشه هجرت كنند ، مشركین وقتى چنین دیدند نقشه كشتن آن جناب را 

ریختند لذا آن حضرت به مدینه هجرت فرمود و به دنبالش دسته دسته مردم با ایمان به مدینه 

  رت كردند.هج

هاى بسیارى هایى چون بدر و احد و خندق و جنگو چیزى نگذشت كه در صحنه

دیگر با مسلمین گالویز شدند تا آنكه خداى تعالى آن جناب را در فتح مكه بر آنان پیروز 

هایى كه هاى مشركین پاك نموده و بتساخت و آن جناب خانه كعبه و حرم را از لوث بت

نصب شده بود بشكست و چون كه هبل بر باالى بام كعبه نصب شده  پیرامون كعبه مشرفه

را به باالى بام فرستاد و آن جناب آن بت بزرگ را به پایین پرت  السالمبود لذا على علیه

اند: اند: هبل بزرگترین بت مشركین بوده و باز بطورى كه ذكر كردهكرد) و بطورى كه گفته

 كردند!( آن را در عتبه مسجد الحرام دفن 

اسالم عنایت شدیدى دارد بر اینكه ماده وثنیت را ریشه كن كرده و دلها را از 

كشاند پاك كند و نفوس بشر را از اینكه پیرامون خاطراتى كه انسانها را به سوى شرك مى

آن بگردند و به این اعتقاد خرافى نزدیك بشوند برگرداند و این شدت عنایت اسالم از 

القى و احكام شرعیه اسالم به خوبى مشهود است ، زیرا اعتقاد حق را معارف اصولى و اخ

 داند كه:تنها این مى

 طه(/8«)ال اله اال هو له االسماء الحسنى!» 

معبودى جز هللا نیست و آنچه كلمه حسنى است از آن او است و او مالك هر چیز 

د و عنى از عالمیان است و هستى اصیل از آن او است ، خدایى است كه مستقل به ذات خو

است و هر موجودى غیر او هستیش از ناحیه او آغاز شده و برگشتش نیز به سوى او است 

، خدایى كه كل موجودات در تمام شؤون ذات  و در حدوث و بقایش نیازمند به او هستند ، 

ر پس اگر كسى نسبت استقاللى هر چند ناچیزى به شیئى از اشیاء دهد و آن را به همان مقدا

مستقل بداند ، حال یا ذاتش را مستقل از آن جناب بداند و  -نه از غیر خدا  -از خداى تعالى 

 یا صفات و اعمالش را ، چنین كسى به حسب این نسبت دادن مشرك خواهد بود . 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب شصتم: گفتارهای عالمه طباطبائی- در توحید 119

دهد به توكل جستن بر خداى تعالى و بینى كه خلق را دستور مىو نیز اسالم را مى

و و داخل شدن در تحت والیت و سرپرستى او و دوستى كردن با هر داشتن ثقه و اعتماد به ا

كس و هر چیز در راه رضاى او و دشمنى كردن با هر كس و هر چیز در راه رضاى او و 

دهد به اینكه خلق اعمال خود را خالص براى او انجام دهند و از اعتماد و نیز دستور مى

از اطمینان داشتن به اسباب ظاهرى و امید  كند و نیزركون و دلبستگى به غیر خدا نهى مى

كنند و همچنین از هر عمل قلبى بستن به غیر او و از عجب ورزیدن و تكبر كردن نهى مى

 كنند . و بدنى كه معنایش استقالل دادن به غیر او و شرك ورزیدن به او است نهى مى

از ساختن مجسمه  بینى كه اسالم از سجده كردن براى غیر خداى تعالى وو نیز مى  

دار و از كشیدن تصویر هر موجود زنده و از اطاعت غیر خدا به شكل هر موجود سایه

كند مگر آنكه برگشت كردن و به امر و نهى غیر خدا گوش دادن و عمل كردن نهى مى

اطاعت غیر خدا به اطاعت خدا باشد ، مانند اطاعت كردن از انبیاء و امامان دین كه خود 

بینى كه از بدعت نهادن و یا دستور داده آنان را اطاعت كنیم و نیز اسالم را مى خداى تعالى

 كند . بدعت دیگران را متابعت نمودن و از پیروى گامهاى شیطان نهى مى

السالم و ائمه اهل بیت علیهم  وسلّموآلهعلیههللاو روایات وارده از رسول خدا صلى

ى دو قسم است : شرك جلى و واضح  و شرك خفى كه پر است از اینكه شرك به خداى تعال

جایش درون دل است و اینكه شرك داراى مراتب بسیار است و به جز افراد مخلص هیچ 

تواند از همه مراتب آن مبراء باشد و اینكه شرك آنقدر دقیق و نهفته است كه كس نمى

ن آن هم در تشخیص آن براى صاحبش از تشخیص صداى پاى مورچه بر روى سنگ بلوری

 شب ظلمانى دشوارتر است . 

» السالم روایت شده كه آن جناب در تفسیر آیه شریفه:در كافى از امام صادق علیه

شعرا( فرمود: قلب سلیم آن /89و88«)یوم ال ینفع مال و ال بنون اال من اتى هللا بقلب سلیم!

، و نیز فرمود : هر قلبى  آید غیر خدا كسى در آن نباشدقلبى است كه وقتى به دیدار خدا مى

كه در آن شرك و یا شكى باشد آن قلب ساقط است و اگر این همه سفارش به زهد در دنیا 

  . اند ، براى این است كه دلهایشان براى آخرت از هر چیز غیر خدا فارغ و تهى شودكرده

 و نیز روایت وارد شده كه عبادت كردن خدا به طمع بهشت ، عبادت اجیران است و

عبادت كردن از ترس عذاب خدا ، عبادت بردگان زیر دست است  و حق عبادت آن است 

دارد عبادت كند و این عبادت ، عبادت كه آدمى خداى تعالى را به خاطر اینكه دوستش مى

بندگان گرامى و بزرگوار است و این مقامى است مكنون كه جز پاكان كسى به آن دسترسى 

 ایى كه گذشت روایاتى چند در این باب نقل شد . هندارد و در سابق در بحث

 

  اساس سیره رسول هللا بر توحید و نفی شرکاء!  -10بحث 

 

اى را كه به رسول گرامیش دستور داده تا آن را خداى تعالى در آیه زیر برنامه

 فرماید:خود در مجتمع بشرى قرار دهد بطور اجمال بیان كرده و مى سیره
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تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بینكم ان ال نعبد اال هللا و ال نشرك  قل یا اهل الكتاب» 

به شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون هللا فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا 

 ال عمران(/64«)مسلمون!

و نیز در آیه زیر به رخنه یافتن عقاید وثنیت در دین حنیف آنان اشاره نموده  

 فرماید:مى

اهل الكتاب ال تغلوا فى دینكم غیر الحق و ال تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من  قل یا» 

 مائده(/77«)قبل و اضلوا كثیرا و ضلوا عن سواء السبیل!

 و نیز در مقام مذمت اهل كتاب فرموده: 

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون هللا و المسیح بن مریم و ما امروا اال » 

 توبه(/31« )واحدا ال اله اال هو سبحانه عما یشركون!لیعبدوا الها 

در اجراى احكام و حدود با تمامى طبقات بطور  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

اش بر این جارى بود كه داشت و سیرهكرد و هیچگونه تبعیضى را روا نمىمساوى عمل مى

حاكم را به محكوم  و رئیس را به  فاصله طبقاتى را تا حد ممكن به حد اقل رسانده و طبقه

مرئوس ، خادم را به مخدوم ، غنى را به فقیر  و مردان را به زنان  و شریف را به افراد 

بى خانمان و گمنام نزدیك سازد در نظر آن جناب هیچ كرامت و فخر و تحكمى براى احدى 

و حكم از   بر احدى نیست مگر كرامت و مزیت تقوا  و حساب سنجش افراد در دست خدا

 آن او است . 

غنائم جنگى و اموال بیت المال را بین عموم مردم  وسلّموآلهعلیههللارسول خدا صلى

كرد و از اینكه شخص قوى ، نیرومندى خود را به رخ بكشد و به این بالسویه تقسیم مى

جازه فرمود و اوسیله دل ضعیف و افراد خوار و ذلیل را بشكند و متاثر نماید نهى مى

داد ثروتمند با زینت آالت خود پیش روى فقیر مسكینى خودنمایى كند و به اصطالح نمى

  . معروف پز بدهد و یا حاكمان و رؤسا شوكت خود را به رخ رعیت بكشند

كرد و هیچ وسلّم مانند یكى از افراد معمولى زندگى مىوآلهعلیههللارسول خدا صلى

ها ها، نه در پوشیدنىدر خوراك و كیفیت آن، نه در نوشیدنى امتیازى براى خود قائل نبود نه

و كیفیت آن، نه در نشستن و جاى آن ، نه در راه رفتن و نه در هیچ چیز دیگر كه ما جوامع 

  و كلیات سیره آن جناب را در جلد ششم المیزان آورده ایم.
 

  بحث تحلیلی در مقایسه تعالیم اسالم با سایر ادیان  -11بحث 
 

در این بحث ، تعلیم قرآن كریم را بطور اجمال و كلى به قیاس با تعالیم ویدا و اوستا 

سنجیم و این بحث و تورات و انجیل یعنى كتاب بودائیان و مجوسیان و یهودیان و نصارا مى

  ، بحثى است تحلیلى و شریف:
 

 تناسخ در نظر وثنى مذهبان:-1

مثال آن از قبیل بودائیه و صابئیه دارند اى كه كیش برهمیه و ایكى از اصول اولیه
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اعتقاد به تناسخ است  و تناسخ این است كه بگوییم عالم محكوم به كون و فساد دائمى است ، 

كند و همچنین اجزایى كه در آن هست از پس این عالم مشهود كه حس ما آن را احساس مى

عالم سابق بر این عالم نیز  و همچنین آن عالم دیگرى مثل خود و سابق بر خود تكون یافته

از عالمى قبل از خود متولد شده و پدید آمده و همچنین تا بى نهایت هر عالمى از عالم سابق 

بینیم تك تك شود همانطور كه مىبر خود متولد شده است  و این عالم به زودى فاسد مى

آید و انسان در همه شود ، پس از فساد عالم ما نیز عالمى دیگر پدید مىاجزاى آن فاسد مى

كند اما زندگیش در این عالم مطابق و هم سنخ اعمالى است كه در عالم این عوالم زندگى مى

قبلى انجام داده ، اگر در عالم قبلى اعمالى صالح انجام داده و در اثر تكرار اعمال خیر 

و به آید اى خوب براى خود كسب كرده باشد هنگام مرگ جانش از بدنش بیرون مىملكه

گیرد و این زندگى خوش ، رود و در آن بدن زندگى خوش را از سر مىكالبد بدنى دیگر مى

پاداش اعمال صالحى است كه در عالم قبلى انجام داده بود  و كسى كه در زندگى اخالد به 

میرد زمین كند یعنى صرفا دل به مادیات ببندد و هوا و هوس خود را پیروى كند همینكه مى

كند و در عالم بعدى با انواع عذابها و نامالیمات دست و بدنى بدبخت حلول مىجانش به 

كند مگر آنكه برهم را شناخته و با او متحد شده باشد كه در این صورت از شر پنجه نرم مى

شود كه یابد و ذاتى ازلى و ابدى مىهایى كه گفتیم در آن هست نجات مىوالدت دوم و عذاب

و سرور و زندگى و قدرت و علم است و فنا و بطالن در آن راه  خود عین بها و ارزش

 ندارد . 

به همین جهت یك واجب دینى بر هر انسان این است كه هر چه زودتر با برهم كه 

همان هللا مبدأ همه موجودات است آشنا شود و به وى ایمان آورد و با قربانى دادن و عبادت 

خالق كریمه و اعمال صالحه بیاراید كه اگر انسانى كردن به او تقرب بجوید و نفس را با ا

نفس خود را از مادیات و دنیا پرهیز دهد و متخلق به اخالق كریمه گردد و نفس را با تكرار 

اعمال نیك و كسب ملكات نیك بیاراید و با شناختن خود ، برهم را بشناسد خودش برهمن 

برى و حیات خالص است و گرنه حد گردد و این خود سعادت كشود و با برهم متحد مىمى

اقل به برهم ایمان بیاورد و عمل صالح كند تا در حیات و عالم بعدى كه آخرت او است 

 اى داشته باشد . زندگى سعید و پاكیزه

لیكن برهم از آنجا كه ذاتى است مطلقه و محیط به كل جهان و هیچ چیزى به او 

این است كه انسان او را بشناسد مگر به نوعى تر و اجل از احاطه ندارد لذا بلند مرتبه

تواند بگوید و نمى -توصیف به نفى نقایص ، یعنى گفتن اینكه او جاهل و عاجز و ... نیست 

عبادت و  تواند او را بشناسد و یا از راهانسان یا از این راه مى -او عالم و قادر و ... هست 

از طریق عبادت با اولیاى او و اقویاء خلقش  قربانى دادن ، پس بر ما انسانها واجب است كه

اى هستند كه تقرب بجوییم تا آنها شفیعان ما نزد او شوند و آن اولیا و اقویاى خلق همان آلهه

و این آلهه  -ها و اصنامشان البته از راه عبادت شدن مجسمه -شوند به جاى خدا عبادت مى

یا از جنس جن و یا از ارواح مكملین براهمه اند و كه عددشان بسیار است یا از جنس مالئكه

، اما پرستش شدن جن به خاطر ترس از شر آنها است و پرستش شدن دیگران به خاطر 
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طمع و رحمت آنها و ترس از خشم آنها است كه بعضى از آن آلهه همسران خدا و بعضى 

  . دختران او هستند پسران خدا و بعضى

لیماتى است كه علماى مذهب براهمه به مردم اینها كل معارف دینى برهمیه و تع

  . آموزندمى

اى است لیكن آنچه از كتاب اوپانیشاد كه فصل چهارم از كتاب ویدا و به منزله خاتمه

براى آن كتاب ، به دست میاید ، چه بسا با آن كلیاتى كه از عقاید براهمه گذشت مطابقت 

ابق و توافق را تاویل و یك دانشمند متفكر ندارد هر چند كه علماى مذهب براهمه این عدم تط

بیند كه هر كند مىهاى اوپانیشاد را كه آموزنده معارف الهى است مطالعه مىوقتى رساله

چند این رسائل ، عالم الوهیت و شؤون مربوط به آن ، از قبیل اسماء و صفات و افعال آن 

كردن ،  میراندن و غیر اینها  یعنى آغاز خلقت ، اعاده خلق ،  اصل خلقت ،  رزق ،  زنده

شود كند كه امور جسمانى و مادى آنطور توصیف مىكند طورى توصیف مىرا توصیف مى

كند كه مستلزم انقسام پذیرى و تكه تكه شدن و مثال عالم الوهى را به اوصافى توصیف مى

احوال  داشتن حركت و سكون و انتقال و حلول و اتحاد و بزرگ شدن و كوچك گشتن و سایر

ها تصریح شده به اینكه عالم الوهى جسمانیت و مادیت است ، و لیكن در چند جاى آن رساله

است كه  برهم ذاتى است مطلقه و متعالى از اینكه حد و تعریفى آن را محدود كند ، ذاتى

باشد  و ذاتى است منزه داراى اسماء حسنى و صفات علیا از قبیل : علم و قدرت و حیات مى

ات نقص و عوارض ماده و جسمانیت ، ذاتى است كه مثل او چیزى نیست  و این از صف

مطالب آنقدر در اغلب فصول اوپانیشاد تكرار شده كه هر كس آن كتاب را بخواند به این 

  . مطالب بر خواهد خورد

و در تحت عنوان شیت استر در ادهیاى ششم ، آیه هشتم سر االكبر عین این عبارت 

ء و لیس له كفوا احد!( و این خود تصریح است به ء و لم یتولد من شىلد منه شىآمده: ) لم یو

شود و اینكه برهم احدى الذات است ، نه از چیزى متولد شده و نه چیزى از او متولد مى

 احدى مثل و مانند او نیست . 

ا خوانیم كه شیت استر گفته است : آیمى 13و در اوپانیشاد ، ادهیاى چهارم ، آیه 

براى این ذات نورانى اعمال صالح بجاى آورم و یا آن ذات روشن و ظاهر را ترك گفته ، 

  اى قربانى تقدیم كنم ؟به درگاه هر فرشته

و این خود صریح است در اینكه حق این است كه غیر خداى تعالى هیچ كس و هیچ 

به عبادت ، تنها او  چیز عبادت نشود و به درگاه غیر خدا قربانى تقدیم نگردد بلكه سزاوار

  . است و هیچ شریكى برایش نیست

بیند كه تصریح و اگر كسى به اوپانیشاد مراجعه كند در بسیارى از فصول آن مى

شود و شده به اینكه قیامتى هست و اینكه قیامت عالمى است جلیل كه خلقت بدان منتهى مى

عباراتى آورده كه هر چند قابل بیند كه در بیان ثواب اعمال و عقاب آنها بعد از مرگ مى

انطباق با مساله تناسخ هست ، اما متعین در آن نیست بلكه با مساله برزخ نیز قابلیت انطباق 

 دارد . 
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شود خبر از اوثان و اصنام هاى ایراد شده در اوپانیشاد آنچه هیچ دیده نمىو در بحث

  . و عبادت كردن براى آنها و تقدیم قربانى به آنها است

و اینهایى كه ما از كتاب و یا به عبارت دیگر از رسائل اوپانیشاد نقل كردیم ) كه 

البته آنچه نقل نكردیم بیشتر از اینها است!( حقایقى است بس بلند و معارفى است حق كه هر 

 -فرمایید همانطور كه مالحظه مى -كند و این مطالب اى به آن اعتماد مىانسان سلیم الفطره

 كند . ل وثنیت را كه در اول بحث برشمردیم نفى مىتمامى اصو

شود این است كه اینگونه آنچه كه نظر عمیق و بحث دقیق ما را بدان رهنمون مى

اند شمارى كه اهل والیت هللا بودهاى است كه بعضى از افراد انگشتمطالب ، حقایق عالیه

ن را به دست آورده بودند آن را كشف كرده و به بعضى از شاگردان خود كه صالحیت آنا

اند ، چیزى كه هست این مردان برجسته و انگشت شمار آنچه به شاگردان تعلیم و خبر داده

 اند . اند غالبا به طریق رمز بوده و در تعلیم خود مثالهایى نیز به كار بردهخود گفته

ارند سپس شاگردان ایشان آنچه از آنان گرفتند اساس و زیربناى سنت حیات قرار د

سنتى كه در حقیقت همان دین مجتمع است و عامه مردم به آن گرایش دارند و آن معارف 

تواند آن را تحمل كند و بفهمد براى اینكه دقیقى است كه جز آحادى از اهل معرفت نمى

سطح آن بسى بلندتر از افق فهم عامه مردم است كه تنها پیرامون محسوسات و مخیالت دور 

آن نصیبى از درك ندارد  و فهم عامه كجا و درك اینگونه معارف كجا ،  زند و بیش ازمى

حق ندارند از درك چنین مطالبى  فهم و عقل عامه كه هیچگونه مهارت و آشنایى از معارف

  . پیاده و عاجز است

اشكالى هم كه به این مذهب و سنت اجتماعى وارد است همین است كه زیربناى آن 

، اما معارفى است كه در هر دوره تنها چند نفر انگشت شمار آن هر چند معارفى است حق 

تواند براى كل جامعه كه به اقرار خود آنان از درك آن معارف فهمند و این نمىرا مى

اند ، دینى و سنتى اجتماعى باشد چون اوال فطرت آفرینش ، انسان را با غریزه انس به پیاده

عنا ندارد جمعیتى كه دور هم جمع شده و یك مجتمع یكدیگر و دور هم جمع شدن آفریده و م

اند در درك سنت حیات از هم فاصله داشته باشند و فقط افرادى انگشت شمار را تشكیل داده

آن سنت را بفهمند و دیگران نفهمند و تحمیل چنین سنت و چنین دینى بر اجتماع در حقیقت 

 لغو كردن سنت فطرت و مخالفت با طریقه خلقت است . 

دانیم عالوه بر این ، این كار كنار گذاشتن طریق عقل نیز هست و حال آنكه مى

طریقه عقل یكى از سه طریق درك حقایق است و آن عبارت است از : وحى و كشف و عقل  

تر و از نظر اهمیتش براى زندگى دنیوى انسان و طریقه عقل از آن دو طریقه دیگر عمومى

ت كه جز اهل عصمت یعنى انبیاء گرام ، كسى به آن تر است زیرا وحى چیزى اسمهم

دسترسى ندارد و طریقه كشف هم موهبتى است كه جز به آحادى از اهل اخالص و یقین 

ماند این طریق است ، حتى مردم براى دهند و تنها طریقى كه براى عموم بشر باقى مىنمى

  . استفاده از دو طریق اول نیز به عقل نیازمندند

فراد بشر در زندگى همه روزه خود احتیاج مبرم به عقل دارد و اگر پس همه ا
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اى بخواهد عقل او را از اعتبار بیندازد ، این طریقه ، طریقه صحیحى نیست و این طریقه

شود كه تقلید اجبارى را بر همه شؤون مجتمع زنده و حتى بر عقاید و اخالق و باعث مى

  . گرددگر چنین شود انسانیت به كلى ساقط مىاعمال آن حاكم سازد و معلوم است كه ا

شود كه سنت استعباد) برده كردن مردم( در مجتمع بعالوه ، این روش باعث مى

هاى بشریت است گیر شود شاهد روشن آن نیز تجارب طوالنى تاریخى در امتانسانى جاى

جریان یافته و كه در هر زمان و هر جا با دین وثنیت زندگى كرده ، سنن استعباد در او 

 انسانها ، انسانهایى مثل خود) و حتى بدتر از خود( را ارباب خود گرفتند . 

 

  سرایت این محذور به سایر ادیان -2

 

ادیان عمومى دیگر نیز با اینكه اعتقاد به یگانگى اله از اصول اساسى آنها بود از 

خطرى كه گفتیم وثنیت را گرفتار كرد سالم نماندند و آنها نیز به شرك در عبادت گرفتار 

ترین گشتند و این شرك در عبادت آنان را به عین همان ابتالهاى وثنیت مبتال كرد كه مهم

 ور مذكور در سابق بود . آنها همان سه محذ

اما بودائیان و صابئان ، وضعشان در این گرفتاریها روشن است و تاریخ شاهد گویاى 

  . باشد و ما قبال فهرستى از عقاید و اعمال آنان را برشمردیمآن مى

اند و لیكن خضوع و اما مجوسیان ، هر چند الوهیت را در اهورامزدا منحصر دانسته

  : تقدیسشان براى چند كس استعبادتى و 

آتش  - 5خورشید  - 4اى كه موكل بر شؤون ربوبیتند مالئكه - 3اهریمن  - 2یزدان  -1

و چیزهایى دیگر ، شاهد بر این معنا نیز تاریخ است كه سنت عبادتى آنان و همچنین 

و همچنین كند از ناحیه ارباب و اختالف طبقاتى را از آنان نقل مى گیرى خلقسرگذشت برده

كند كه باید همه این انحرافها از تدبر در مذاهب آنان و اعتبار عقل خود ما اینطور حكم مى

ناحیه تحریف دین اصیل مجوس در بین مجوسیان راه یافته باشد ، از رسول خدا 

اند : مجوسیان پیغمبرى مجوسیان روایت شده كه فرموده هم در باره وسلّموآلهعلیههللاصلى

  . اند كه آن را سوزاندنداند كه او را به قتل رساندند و كتابى داشتهداشته

و اما یهود ، قرآن كریم بسیارى از اعمال آنان را بیان كرده ، از آن جمله این است كه 

یهود كتاب خدا را تحریف كردند و علماى خود را به جاى خدا ارباب خود گرفتند و خداى 

هایشان را معكوس و منحرف ، فطرتشان را منكوس و سلیقهتعالى به خاطر همین اعمالشان 

 ساخت) و به عبارتى دیگر انحراف ظاهریشان را به انحراف در باطنشان كشاند!( 

و اما نصارى كه ما در جلد سوم المیزان بطور مفصل در باره انحرافات فكرى و عملى 

تواند مقدمه اگر بخواهد مىتواند بدانجا مراجعه نماید و آنان صحبت كردیم ، خواننده مى

ها تطبیق بدهد و سپس كار خود را با هاى پولس را با سایر انجیلانجیل یوحنا و رساله

  . مراجعه به تاریخ كلیسا تكمیل كند چون گفتار در این باب بسیار طوالنى است

رساند كه هر مصیبتى كه تمامى پس بحث عمیق در این مساله ، ما را به این نتیجه مى
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مجتمعات دینى در عالم بشریت را گریبانگیر شده همه از مواریث وثنیت نخستینى است كه 

معارف الهى و حقایق عالى حقه را بدون اینكه در قالب بیانى ساده بریزند و هم سطح افكار 

هاى دینى قرار دادند و بر فهم ساده عوام عامه كنند لخت و برهنه گرفته و آن را اساس سنت

  . اش این شد كه دیدیمس و محسوس الفتى ندارند تحمیل كردند و نتیجهكه جز با ح

 

  اسالم مفاسد مذكور را چگونه اصالح كرد ؟ -3

 

از این محذورها معارف عالیه را در  و اما اسالم براى اصالح این مفاسد و رهایى بشر

از پشت  هاى ساده و عقول عادى آسان شود واى ریخت كه هضمش براى فهمقالب بیان ساده

اى است اش را دریافت بدارد  و این طریقهحجاب با این حقایق تماس بگیرد و پرده پیچ شده

كه براى حال عوام بسیار مفید و صالح بود و اما خاصه كه توانایى درك آن حقایق را دارند 

 كنند و از خطر آن محذورهاترین جمال درك مىبى پرده آن را در زیباترین چهره و در بدیع

ایمن و مطمئن هستند و اینها در زمره آن كسانیند كه خداى تعالى مورد انعامشان قرار داده 

تعالى در این باره  یعنى انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحینى كه حسن اولئك رفیقا و خداى

كه معارف عالیه را تا سطح افكار عموم مردم تنزل داده و در خور فهم همگان كرده است 

 فرماید:مى

و الكتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون! و انه فى ام الكتاب لدینا لعلى » 

 فرماید:و نیز مى زخرف(/4تا1«)حكیم!

  واقعه(/79تا77«)انه لقرآن كریم! فى كتاب مكنون! ال یمسه اال المطهرون!» 

 هم فرمود: وسلّموآلهعلیههللاو رسول گرامى اسالم صلى

  «معاشر االنبیاء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم!انا » 

اسالم مشكل شرك و وثنیت را در مرحله توحید از این راه حل كرده كه استقالل در ذات 

از تمامى موجودات بجز خداى سبحان نفى كرده و خداى تعالى را قیوم بر هر  و صفات را

انحراف تشبیه و تنزیه نگه داشته و در چیز دانسته است و فهم انسانها را در بین دو نقطه 

وصف خداى تعالى فرموده است : او حیات دارد اما نه چون حیات ما ) كه محتاج به داشتن 

هاى آن بدن است،( و علم دارد ، اما نه چون علم ما )كه نیازمند داشتن مغز و سالمتى بافته

اعصاب است،( شنوایى دارد است،( و قدرت دارد اما نه چون قدرت ما ) كه زائیده سلسله 

اما نه چون شنوایى ما ) كه نیازمند داشتن دستگاه شنوایى است،( و بینایى دارد اما نه چون 

بینایى ما ) كه نیازمند دستگاه بینایى است،( و كوتاه سخن اینكه : هیچ چیز مانند او نیست تا 

 ف شود . ما او را به آن چیز تشبیه كنیم و او بزرگتر از آن است كه توصی

اسالم با این حال به مردم دستور داده كه در این باره هیچ سخنى بدون داشتن مدرك و 

علم نگویند و زیر بار هیچ سخن و دعوتى در مورد اعتقادات نروند مگر با حجتى عقلى ، 

  البته حجتى كه عقل و فهمشان بتواند آن را درك كند و هضم نماید.

ت كه اوال دین خدا را با آن همه معارفش هم بر عموم به همین جهت اسالم توانسته اس
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بشر عرضه كند و هم بر خواص ، آن هم نه اینكه بعضى را به عوام و بعضى را به خواص 

عرضه كرده باشد بلكه خاص و عام را بطور مساوى از آن معارف برخوردار نموده و ثانیا 

لهى است مهمل و بى فایده نگذاشته عقل بشر را بكار انداخته و آن را كه بزرگترین موهبت ا

و ثالثا طبقات مختلفه مردم در مجتمع انسانى را به یكدیگر نزدیك كرده و آنقدر نزدیك كرده 

اى دیگر اى را از این معارف برخوردار و طبقهكه دیگر بیشتر از آن امكان ندارد ، نه طبقه

ؤخر كرده است و در این باره اى دیگر را ماى را مقدم و طبقهرا محروم كرده و نه طبقه

 فرموده:

 انبیا( و نیز فرموده:/92«)ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون!» 

یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم » 

  حجرات(/13«)عند هللا اتقیكم!

هاى متفرقى كه در توانى با مطالعه بحثمىاین اجمال سخن بود و تو خواننده محترم 

  المیزان آمده به تفصیل سخن در اطراف آن را به دست آورى! و هللا المستعان!

 

  پاسخ به یك شبهه  -4

 

و  وسلّموآله علیههللاچه بسا اشخاصى اینطور بپندارند اینكه در ادعیه، رسول خدا صلى

اند و به حق آنان از خداى تعالى درخواست شده شفیع قرار داده السالمآل معصومینش علیهم

به تربتشان و  شده و همچنین زیارت قبور آن حضرات و بوسیدن ضریحشان و تبرك جستن

تعظیم آثارشان همه مصادیقى است از شركى كه در شرع از آن نهى شده و همان شرك 

یقت قائل شدن به تاثیر اند به اینكه اینگونه توجیه عبادى در حقوثنیت است  و استدالل كرده

كردند ؟ پرستان چه مىربوبى براى غیر خداى تعالى است و این خود شرك است و مگر بت

پرستیم ها را مىها شفعاء ما در درگاه خداى سبحانند و ما اگر بتگفتند : این بتآنها نیز مى

  . براى این منظور است كه ما را قدمى به درگاه خدا نزدیك سازند

رق است در پرستش كردن غیر خدا بین اینكه آن غیر خدا پیغمبرى باشد و یا و چه ف

ها شركى ولیى از اولیاى خدا باشد و یا جبارى از جباران و یا غیر ایشان ، همه این پرستش

 است كه در شرع از آن نهى شده . 

خدا چه اند : اول اینكه ثبوت تاثیر براى غیر لیكن این اشخاص از چند نكته غفلت كرده

توان آن را انكار كرد ، خود خداى تعالى در تاثیر مادى و چه معنوى ضرورى است و نمى

كالم مجیدش تاثیر را با همه انواعش به غیر خداى تعالى نسبت داده و مگر ممكن است غیر 

این باشد ؟ با اینكه انكار مطلق آن ابطال قانون علیت و معلولیت عمومى است كه خود ركنى 

  . اى همه ادله توحید ، و ابطال قانون مذكور ، هدم بنیان توحید استاست بر

آرى ، آن تاثیرى كه خداى تعالى در كالم مجیدش از غیر خداى تعالى نفى كرده تاثیر 

داند كه هندوانه استقاللى است كه هیچ موحدى در آن سخنى ندارد ، هر مسلمان موحدى مى

خداى تعالى است ، او است كه هر چیزى را  و سردیش ، عسل و گرمیش در مزاج ، از
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  . آفریده و اثرش را نیز خلق كرده

گوید كه : عسل در بخشیدن حرارت به بدن حاجتى به خداى تعالى و هیچ موحدى نمى

  . ندارد

و اما اینكه بگوییم : نه هندوانه سرد است و نه عسل گرم  و نه آب اثر سردى دارد و نه 

ایم ، یقت بدیهیات عقل را انكار كرده و از فطرت بشرى خارج شدهآتش اثر حرارت ، در حق

خوب وقتى خداى تعالى بتواند به فالن موجود ، فالن اثر و خاصیت را ببخشد چرا نتواند به 

اولیاى درگاهش مقام شفاعت و وساطت در آمرزش گناهان و برآمدن حاجات را ببخشد و 

ى كه به اهل شفاعت یعنى به اولیاى خدا متوسل حتى در تربت آنان اثر شفا بگذارد ؟ كسان

دانند كه اوال خداى تعالى در كالم مجیدش به شوند كارشان بدون دلیل نیست آنها مىمى

 افرادى كه مرضى درگاهش باشند مقام شفاعت داده و فرموده:

 « والیملك الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق وهم یعلمون!» 

 زخرف( /86)

  انبیا(/28«)و ال یشفعون اال لمن ارتضى!» و نیز فرموده: 

خداى تعالى را به جاه آن حضرات و به حق آنان سوگند  و اگر در درخواستهایشان

 فرماید:دهند در این عمل خود ، دلیل دارند و آن كالم خود خداى تعالى است كه مىمى

« المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون!و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم » 

 فرماید:صافات(و نیز مى/173تا171)

 غافر(/51) !«انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا » 

كنند و با زیارت قبورشان و بوسیدن ضریحشان اظهار و اگر آن حضرات را تعظیم مى

كه این اعمال را جویند براى این است كنند و با تربت آنان تبرك مىمحبت نسبت به آنان مى

و من یعظم شعائر هللا فانها من تقوى » دانند و به آیه شریفه:مصادیقى براى تعظیم شعائر مى

آیه مودت به ذى القربى و به آیات دیگر و روایات سنت ، تمسك  حج( و/31«)القلوب!

  . كنندمى

درگاه خدا  اى بهخواهد وسیلهدهد مىپس چنین كسى كه اینگونه اعمالى را انجام مى  

 برده و به آیه شریفه:

 مائده(/35«)!یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و ابتغوا الیه الوسیله» 

پس این خود خداى تعالى است كه ابتغاء وسیله به آن حضرات را عمل كرده باشد ، 

تشریع كرده و دوست داشتن آنان و تعظیمشان را واجب فرموده و همین دوستى و تعظیم را 

ى به درگاه خود قرار داده است و معنا ندارد كه خداى تعالى محبت به چیزى و تعظیم وسائل

 .  آن را واجب كند و در عین حال آثار آن را تحریم نماید

بنا بر این هیچ مانعى در این كار نیست كه كسى از راه دوستى انبیاء و امامان الهى 

حبت و تعظیم هست به درگاه خدا تقرب و تعظیم امر آنان و سایر آثار و لوازمى كه براى م

بجوید ، البته این در صورتى است كه دوستى و تعظیم و بوسیدن ضریح و سایر آثار محبت 

، جنبه توسل و استشفاع داشته باشد نه اینكه این امور و این اشخاص را مستقل در تاثیر 
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  . بداند و یا این اعمال جنبه پرستش داشته باشد

اند ، و به عبارتى كه بین شرك و استشفاع هست غفلت ورزیدهو ثانیا از فرقى 

اینكه كسى غیر خدا را بپرستد تا او نزد خدا  اند فرق بگذارند بینتر اینكه نتوانستهساده

شفاعتش كند و یا به خدا نزدیكش كند و بین اینكه تنها خدا را بپرستد و غیر خدا را شفیع 

به غیر خدا به درگاه خدا تقرب بجوید ، كه در فرض  درگاه او قرار دهد و با دوستى كردن

اول به غیر خداى تعالى استقالل داده و عبادت را خالص براى غیر خدا كرده كه این خود 

شرك ورزیدن در عبودیت است و در صورت دوم استقالل را فقط و فقط به خداى تعالى 

  . ر نداده استداده و او را مخصوص به عبادت كرده و احدى را شریك او قرا

 و اگر خداى تعالى مشركین را مذمت فرموده ، براى این است كه گفته بودند:

 زمر(/3«)ما اال نعبدهم لیقربونا الى هللا زلفى!» 

اند و در عبادت تنها كه این گفتارشان ظاهر در این است كه به غیر خدا استقالل داده

را و اگر گفته بودند : ما تنها خدا را  گیرند نه خداى تعالىهمان غیر خدا را در نظر مى

پرستیم و در عین حال از مالئكه و یا رسوالن و اولیاى خدا امید داریم كه با اذن خدا ما مى

 را شفاعت كنند و كمبود ما را جبران نمایند . 

جوییم و آنان را به درگاه خدا وسیله و یا گفته بودند : ما به این نامبردگان توسل مى

داریم ، هرگز مشرك كنیم و اولیایش را دوست مىدهیم و شعائرش را تعظیم مىقرار مى

داشت كه كعبه در اسالم دارد یعنى وجهه عبودیت نبودند بلكه شركاى آنان همان جنبه را مى

شد نه معبود ، همانطور كه كعبه وجهه عبودیت مسلمین است نه معبود آنان آنان واقع مى

  . كنندرا روبروى آن عبادت مى بلكه مسلمین خداى تعالى

فهمم این آقایان در باره حجر االسود و استحباب بوسیدن آن و دست و من نمى

گویند كنند ؟ و همچنین در باره خود كعبه چه مىمالیدن به آن را در اسالم چگونه توجیه مى

ثناء نشده ؟ ؟ آیا طواف پیرامون كعبه و بوسیدن و استالم حجر شركى است كه در اسالم است

و یا  -كه مساله شرك ، حكم ضرورى عقلى است و قابل تخصیص و استثناء نیست  -

گویند : این كار فقط عبادت خدا است) و كعبه( و حجر االسود حكم طریق و جهت را مى

پرسیم پس چه فرقى بین سنگ كعبه و بین غیر آن گویند ، از ایشان مىدارد ؟ اگر این را مى

ظیم غیر خدا بر وجه استقالل دادن به آن غیر نباشد و جنبه پرستش نباشد ، هست ؟ اگر تع

چرا شرك شمرده شود ؟ و تمامى روایات و آیاتى كه بطور مطلق به تعظیم شعائر الهى و 

و دوست داشتن آن جناب و مودت با حضرتش و  وسلّموآلهعلیههللاتعظیم رسول خدا صلى

كرده و همچنین سفارشات دیگرى از این قبیل ،  بیتش و مودت آنان سفارشحب اهل

 هایى است كه بجا و هیچ اشكالى در آنها نیست . سفارش
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