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خداوند مّنان را از صمیم دل سپاسگزارم که توفیق درک و فهم در حّد 

اّولین  امکان و سپس سخنگویی راجع به توحید ذات اقدسش را که 

اصل از اصول اعتقادی است در جلسات متعدد طّی سالهای متوالی به 

این بندۀ حقیر فقیر سراپا تقصیر خویش عنایت فرموده است و سپس از 

برادران بسیار عزیز گرامیم در دفتر امور فرهنگی بنیاد خیرّیه الزهرا؟اهس؟ 

متشکرم که آن سخنان کم ارزش را پس از پیاده کردن از نوار و 

بازنویسی خود اینجانب با تحّمل زحمات فراوان و رعایت دقت کامل 

این  صورت  به  و  پرداخته  آن  جمع آوری  به  مطالب  تنظیم  و  ترتیب  در 

مجموعه تحت عنوان )توحید خدا را شناختن و به او نزدیک شدن( در 

دسترس علاقمندان به معارف دینی قرار داده اند و لذا این بندۀ حقیر نیز 

از زحمات شایستۀ تقدیر آن برادران عزیز محترم متشکرم و توفیقات 

روزافزونشان را در نشر معارف دینی از خداوند متعال خواستارم. 
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مقّدمه ناشر:
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�نَّ وقتی قرآن کریم را قرائت می کنیم این آیه را می بینیم که می فرماید: >اإِ

ٌم< درک معنای آیۀ شریفه به میزان معرفت ما بستگی دارد. عبارت »ظلٌم َعظیم«  �ی ِ َع�ن

در آیۀ شریفه نشان می دهد که شرک در اعتقاد، اثر بسیار ناگوار و زیانباری بر زندگی انسان 

دارد. و هر قدر در خصوص محو و حذف شرک از ساحت قلب »این انحراف تباهی 

آفرین« هّمت و تالش کنیم به جا و ارزشمند است و موجب ارتقا و اعتالی معنوی ما و 

نهایتًا مایۀ تهذیب و تقّرب آدمی به ساحت قدس سبحانی می شود.

نظـر بـه اینکـه شـرک مراتـب دارد و در برخـی مراتـب، تشـخیص آن بسـیار سـخت و 

دشـوار اسـت بنابرایـن هـر فـرد مسـلمان بایـد بـه میـزان افزایـش مراتـب علمـی و موقعّیت 

بیشـتری  توّجـه  خطرنـاک  لغـزش  ایـن  شـناخت  شـدن  حّسـاس تر  بـه  خـود  معنـوی 

داشـته باشـد. در بیانـی کـه از پیامبـر اکـرم؟لص؟ بـه مـا رسـیده آمـده اسـت »آفت شـرک« 

سـیاه  و  صـاف  سـنگ  روی  بـر  تاریـک  شـِب  دل  در  سـیاه  مورچـۀ  حرکـت  از  مخفی تـر 

اسـت و ایـن کالم نشـانگر آن اسـت کـه نفـوذ شـرک در اعمـاق قلـب انسـان تـا چـه حـّد 

ظریـف و بـه ظاهـر نـا مشـهود اسـت و بـه راحتـی نمی تـوان آن را شـناخت و بـه مبـارزه 

بـا آن پرداخـت بلکـه ارتبـاط بـا یـک اسـتاد الهـی همـراه بـا توّسـالت پیوسـته بـه ذوات 

مقّدسـۀ معصومیـن؟مهع؟ بویـژه حضـرت ولی عصر؟جع؟ و اسـتمداد مـداوم از حضرت 

ُزدود. همیـن  از سـاحت دل  و  را شـناخت  آن  بتـوان  بلکـه  بـا صدقـات  ربوبـی همـراه 

چنـد جملـۀ ناقصـی کـه بیـان شـد حکایـت از عظمـت »گنـاه شـرک« دارد و گویـای ایـن 

حقیقـت اسـت کـه بطـور عـادی کسـی قادر به شناسـایی و نابودی آن نیسـت مگر اینکه 

بـه سـبب مجاهـدت خالصانـۀ خـود و طـّی مراحـل سـلوک الـی اهلل بتـوان بـا موّفقّیـت 

بـر ایـن عارضـۀ سعادت سـوز و خسـارت آفریـن غلبـه کـرد و جـان خـود را بـه نـور یقیـن و 

کسـب اطمینـان بـه حاکمّیـت ارادۀ حضـرت رّب العالمین منّور و مزّیـن کرد. اگر  چنین 

اهتمامـی صـورت پذیـرد انسـان بـه مقـام عالـی توحیـد افعالـی نائـل می شـود و  بـا همـۀ 



 اهلل« و درک چنیـن 
َّ

ـَر ِفـی الُوُجـود ِال وجـود معتـرف بـه ایـن حقیقـت می گـردد کـه »ل ُمؤِثّ

معرفتـی  چقـدر عالـی و دلنشـین اسـت و چـه آرامـش و اطمینـان بـا عظمتـی بـرای قلب 

انسـان بـه ارمغـان مـی آورد. طبـق آیۀ شـریفه گاه »انسـاِن مؤمن« نمـاز و روزه و کّل واجبات 

خـود را به جـا مـی آورد اّمـا در عیـن حـال قلـب او آلـوده بـه شـرک اسـت و ای بسـا خـود از 

ایـن آلودگـی بی خبـر اسـت و  داللـت بـر ایـن مطلـب آیـۀ شـریفه از سـورۀ یوسـف )106( 

< بیشـتر کسـانی کـه  و�نَ
ُ

ِرک
ْ ا َو ُهْم ُم�ش

َّ ل اإِ ِه 
َ
الّل ُرُهْم �بِ

َ ْک�ش
أَ
ا ِم�نُ  وأْ ُ اسـت کـه می فرمایـد: >َو ما �ی

بـه خـدا ایمـان می آورنـد مشـرکند و توّجـه بـه معانـی ایـن آیـۀ شـریفه، هـر مؤمنـی را بـر آن 

مـی دارد کـه بـه افـکار و اعمـال خـود بـا دّقتـی وافـر و مراقبتـی کامـل بنگـرد و بـه سـادگی از 

کنـار آن نگـذرد چـه بسـا کـه برخـی از افعـال مـا آلـوده بـه شـرک باشـد و خـود ندانیـم.

اسـت  تأّمـل  قابـل  حـق  حضـرت  توحیـد  بـا  رابطـۀ  در  کـه  دیگـری  مهـّم  مطلـب  و 

شـناخت قلبـی از خداونـد متعـال اسـت کـه در سـایۀ ایـن معرفـت بـه »قـدرت«، »علـم« 

و »حکمـت« او پـی ببریـم. و  بـدون شـک اگـر ایـن معرفـت بـه حـق تعالـی حاصـل نشـود 

بـدون مبالغـه معـارف دیگـر مـا هـم لنـگ اسـت و نهایتـًا بـار مـا را بـه منـزل نمی رسـاند 

و لـذا بحـث در خصـوص چگونگـی آفرینـش انسـان، چگونگـی مبعـوث شـدن انسـان 

ـی عصـر امـام زمـان؟جع؟، چگونگـی 
ّ
در روز قیامـت، چگونگـی طـول عمـر حضـرت ول

قبض روح بسـیاری از انسـان ها توّسـط حضرت عزرائیل؟ع؟ در آِن واحد و ... بی فایده 

بـه  انسـان  و  بـه خـدا حاصـل شـد  کامـل  اگـر معرفـت  آنکـه  و حـال  و بی نتیجـه اسـت 

عظمـت قـدرت خـدا، گسـتردگی علـم و اراده اش و حکیـم دانسـتن او پـی ُبـرد و نقـش 

قلبـش شـد آن وقـت بسـیاری از مسـائل او بـه سـهولت قابـل حـل و درک خواهـد بـود و 

لـذا بـدون تثبیـت و تحکیـم توحیـد در جـان و دل، سـراغ مباحـث دیگـر رفتـن، دور خود 

چرخیـدن اسـت کـه هیـچ نتیجـه ای در بـر نـدارد.



و  آفرین و آرامش بخش توحید  برای پی بردن به حقیقت حیات بخش و روشنی 

ُه العالی« 
ُّ
درک آفات شرک »عاِلم جلیل و مفّسر  نبیل، حضرت آیت اهلل ضیا ءآبادی ُمّدِظل

او نزدیک   »توحید، خدارا شناختن و به  با کالم فصیح و بیان بلیغ خود در این کتاب 

شدن« به نکات دقیق و عمیقی اشاره کرده اند که الحّق واالنصاف راهنمای موّفقی 

برای اذهان جستجوگری است که در مسیر شناخت حضرت حق جّل و عال سرگردانند 

و یا آنچنان که باید به نتیجه ای نرسیده اند و یا هر چه جلوتر می روند بر آشفتگی اشان 

افزوده می شود.

به همۀ عزیزانی که خوانندۀ این کتاب جان پرور و نکته آموزند سفارش می کنیم با 

دّقت و آرامش الزم به معانی و معارف توحیدی آن بیندیشند و آن را سرمایۀ جان و ایمان 

خود قرار دهند باشد که فردای قیامت با قلب سلیم به محضر پروردگار خود نائل شوند. 

کرده ایم  اشاره  معاد(  و  نبّوت  امامت،  جلد:  )سه  دیگر  دات 
ّ
مجل در  همچنانکه 

سزاوار است این سلسله مباحث که حاوی »مبانی اعتقادی شیعۀ اثنٰی عشری« است 

به  و  گیرد  قرار  معّظم  اساتید  و  فضال  علما،  استفادۀ  مورد  درسی  منبع  یک  عنوان  به 

برکت این تعالیم، ارکان ایمانی همگان بویژه جوانان برومند شیعه استحکام الزم را 

بیابد تا در سیر الی اهلل با اطمینان کامل گام بردارند و به مقام قرب ُرُبوبی نائل شوند.

ضمنــًا شایســته اســت از مؤّسســۀ فرهنگــی قــرآن و عتــرت )نــور فاطمــة الّزهــرا؟اهع؟( 

کــه در تنظیــم و تدویــن ایــن کتــاب شــریف همــکاری شایســته ای داشــته اند صمیمانــه 

تقدیــر و تشــّکر گــردد.
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توحید هدف تمام انبیاء؟مهع؟

توحیــد اســاس تمــام ادیــان آســمانی اســت. هــدف اصلــی تمــام انبیــاء؟مهع؟ 

ایــن بــوده کــه انســان را بــه توحیــد دعــوت کننــد و او را خداشــناس و خداپرســت 

بــار بیاورنــد. همــۀ برنامه  هــا و دســتورهای آســمانی بــر محــور توحیــد می چرخنــد و 

غایــت اصلــی همــان توحیــد اســت کــه بــه هــر حــال، مبــدأ حکیــم عالــم را بشناســند 

و او را بپرســتند و خودشــان را بــه مقــام قــرب او برســانند. ایــن جملــۀ نورانــی از امــام 

امیرالمؤمنیــن  ؟ع؟ اســت: 

 الّدیِن َمْعِرَفُتُه؛ 
ُ

ل ّوَ
َ
»ا

نخستین اساس و پایۀ دین، معرفت و شناسایی خداست«. 

اسی �ݐ د�سش ن ، �ݐ ��اس د�ی
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تعریف دین

یـک  تحصیـل  ابتـدا  یعنـی،  اسـت؛  اعمـال  و  اخـالق  و  عقایـد  مجموعـۀ  دیـن 

اخـالق  تهذیـب  اعتقـادات،  آن  اسـاس  بـر  سـپس  و  اعتقـادات  و  معـارف  سلسـله 

کـردن؛ یعنـی، فضایـل را جلـب کـردن و رذایـل را از خـود دور سـاختن و سـپس یـک 

و  اخـالق  و  عقایـد  یعنـی  دیـن  پـس،  دادن.  انجـام  را  عملـی  برنامه هـای  سلسـله 

اسـت.  اهلل«  »معرفـة  این هـا  همـۀ  ریشـۀ  و  عملـی  برنامه هـای 

 الّدیِن َمْعِرَفُتُه«؛1 
ُ

ل ّوَ
َ
 »ا

سـپس  و  خـدا  کمـال  صفـات  بـه  اعتقـاد  دنبالـش  بـه  شـناختیم،  کـه  را  خـدا 

نشـأت  این هـا  تمـام  آمـد.  خواهـد  معادشناسـی  و  امام شناسـی  و  پیامبر شناسـی 

گرفتـه از همـان توحیـد و معرفـت خداسـت. اگـر معرفت خدا نباشـد، طبیعی اسـت 

کـه معـارف دیگـر نیـز نخواهـد بـود و غایـت همـۀ این هـا بـاز معرفـت خـدا و قـرب بـه 

»معرفـت  بـه  و  می گیـرد  نشـأت  اجمالـی«  »معرفـت  از  خـدا«  »معرفـت  خداسـت. 

می شـود.  منتهـی  تفصیلـی« 
ُر...<؛ 2 �نِ

آ
ا

ْ
ُل َو ال ّوَ

َ
لا

ْ
 >ُهَو ا

تحقیق، مقّدمۀ تحصیل معرفت 

کسـب معرفـت هـم نیـاز بـه تحقیـق دارد. اگـر انسـان بخواهـد چیـزی را بشناسـد، 

تفّحـص،  و  بـدون تحقیـق  پـرس و جـو کنـد.  و  باشـد  و دنبالـش  بایـد تحقیـق کنـد 

دنبـال  کـه  اسـت  عقلـی  واجـب  بشـر،  بـر  لـذا  نمی شـود؛  حاصـل  چیـزی  معرفـت 

انسـان خـود  کـه  اسـت  نظـر  آن  از  بـه حکـم عقـل  ایـن وجـوب  و  بـرود  خداشناسـی 

بـه خـود راه  ایـن شـک و تردیـدی  بـه نعمت هـای بی شـمار می بینـد و در  را متنّعـم 

1. نهج البالغه )صبحی صالح(، ص 39. 
2. سورۀ حدید، آیۀ 3. 
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نمی دهـد؛ زیـرا بالعیـان خـود را می بینـد کـه هسـتی دارد و دنبال هسـتی حیات دارد 

و زنده اسـت؛ و صاحب عقل و شـعور و بینایی و شـنوایی و گویایی و... اسـت. بعد 

می اندیشـد کـه ایـن نعمت هـا از کیسـت و چـه کسـی آن هـا را بـه من داده اسـت؟ من 

چنـد سـال پیـش نبـودم و چنـد سـال بعـد از ایـن نیـز نخواهـم بـود و اآلن هسـتم و ایـن 

نعمت هـا را نیـز دارم؛ آیـا کیسـت آن کسـی کـه ایـن نعمـت هسـتی و دیگـر نعمت هـا 

را بـه مـن داده اسـت؟ در این کـه مـن مالـک و صاحـب اختیـار این هـا نیسـتم شـکی 

نـدارم، زیـرا ممکـن اسـت در یـک لحظـه تمـام این هـا را از دسـت بدهـم و کـور و کـر و 

الل و دیوانـه شـوم یـا بمیـرم؛ درحالـی کـه اگـر از آِن خـودم بود، آن ها را همیشـه داشـتم 

و هیـچ وقـت هـم از دسـت نمـی دادم. 

او  شناسـایی  پـی  در  بایـد  و  هسـت  »نعمْت بخشـی«  کـه  می شـود  معلـوم  پـس   

باشـیم و از او تشـّکر کنیـم. ایـن حکـِم عقـل و الزمـۀ انسـانّیت انسـان اسـت. اگر آدمی 

وارد خانه   ای شـود و ببیند در باز و سـفره پهن اسـت و غذاهای رنگارنگ آماده، بطور 

حتـم می فهمـد در، ایـن خانـه کسـی هسـت کـه سـفره را پهـن کـرده و غذاهـا را چیـده 

اسـت، بـه حکـم انسـانّیِت خـود می گـردد تـا صاحبخانـه را پیـدا کنـد و از او در مقابل 

ایـن همـه زحمـت تشـّکر کنـد؛ وگرنـه کنـار سـفره نشسـتن و خـوردن و رفتـن، خـالف 

انسـانّیت اسـت، و لـذا فرموده انـد: مسـألۀ ُشـکِر ُمْنعـم نـه تنهـا وظیفـۀ شـرعی، بلکـه 

وظیفـۀ عقلـی هـر انسـانی اسـت. 

یعنـی هـر انسـان عاقلـی، اگـر چـه متشـّرع و دینـدار هـم نباشـد، بـه حکـم فطـرت 

را بشناسـد  کـه هـم نعمـت  را موّظـف می دانـد  کـه دارد، خـودش  و عقلـی  انسـانی 

هـم ُمْنعـم را و حّداقـّل از او تشـّکر کنـد و همیـن وظیفـۀ عقالنـی اسـت کـه آدمـی را 

وا مـی دارد در پـی شـناختن ُمنعـم کـه خالـق عالـم و آدم اسـت بـه جسـتجو بپـردازد و 

در مقـام سپاسـگزاری از او برآیـد. 
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شک و تردید مقّدمۀ تحقیق

منصفـی  انسـان  اگـر  نـدارد،  هـم  خـدا  بـه  اعتقـاد  کـه  مسـلک  مـاّدی  آدم  یـک 

باشـد، نـه لجـوج و معانـد، بـا نـگاه کـردن بـه ایـن عالـم پـر از قوانیـن و مقـّررات دقیـق 

و منّظـم کـه حکایـت از وجـود صانعـی علیـم و حکیـم می کنـد و نیـز بـا شـنیدن ایـن 

کـه می گوینـد در مـاورای ایـن عالـم، عالـم دیگـری بـه نـام »عالـم غیـب« هسـت کـه 

تمـام ایـن نظامـات عالـم مـاّده و طبیعـت از آن جهان نشـأت گرفتـه و می گیرد، طبعًا 

دچـار حالـت شـّک و تردیـد می شـود و بـه فکـر مـی رود کـه آیـا در مـاورای ایـن »عالـم 

محسـوس« عالـم دیگـری بـه نـام »عالـم غیـب« وجـود دارد یـا نـه؟ 

ایــن حالــت شــّک و تردیــد در واقــع حالــِت مقّدســی اســت کــه مقّدمــۀ تحقیــق 

اســت و اّولیــن قدمــی اســت کــه بــه ســوی خداشناســی برداشــته می شــود؛ چــون تــا 

حــاِل شــّک و تردیــد در انســان پیــدا نشــود، در مقــام تحقیــق برنمی آیــد. انســاِن ُمــَرّدد 

ــق می شــود و می کوشــد تــا بفهمــد آیــا واقعــًا ایــن تشــکیالتی  اســت کــه ســرانجام ُمَحِقّ

ــم غیــب« اســت  ــام »عال ــه ن ــود عالمــی ب کــه در ایــن »عالــم محســوس« هســت، مول

)کــه محســوس نیســت( یــا نــه؟ وقتــی قــدم بــه وادی تحقیــق گذاشــت و جلــو رفــت، 

در پایــان ســیر، ســر از »معرفــة اهلل« و خداشناســی در مــی آورد؛ زیــرا در همــه  جــای عالــم 

نظــم و حســاب دقیــق می بینــد کــه حاکــی از وجــود ناظــم و حســابگر دقیــق اســت 

ــردازد و پــس از تصدیــق  ــم می پ ــر و تنظیــم ایــن عال ــه تدبی ــم ب کــه از مــاورای ایــن عال

وجــود او، بــه فکــر شــناختن صفــات او می افتــد و قــدم بــه قــدم جلــو مــی رود و او را بــه 

وحدانّیــت و علــم و قــدرت و دیگــر صفــات کمــال می شناســد و ســرانجام بــه جرگــۀ 

ــدد.  ــد« می پیون ــن در توحی »مخلصی
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مراحل سیر در وادی توحید

امام امیرالمؤمنین ؟ع؟ مراحل سیر در »وادی توحید« را چنین بیان می فرمایند: 

 
ُ

َكَمال َو  ِبِه  ْصِدیُق  الّتَ َمْعِرَفِتِه   
ُ

َكَمال َو  َمْعِرَفُتُه  یِن  الّدِ  
ُ

ل ّوَ
َ
»أ  

 
ُ

َكَمال َو  ُه 
َ
ل ُص 

َ
ْخل ِ

ْ
ال َتْوِحیِدِه   

ُ
َكَمال َو  َتْوِحیُدُه  ِبِه  ْصِدیِق  الّتَ

َغْیُر  ا  َ ّنَ
َ
أ ِصَفٍة   ِ

ّ
ُكل ِلَشَهاَدِة  َعْنُه  َفاِت  الّصِ َنْفُ  ُه 

َ
ل ِص 

َ
ْخل ِ

ْ
ال

َفِة؛1 الّصِ َغْیُر  ُه 
َ

ّن
َ
أ َمْوُصوٍف   ِ

ّ
ُكل َشَهاَدِة  َو  ْوُصوِف  َ الْ

آغاز دین شـناخت اوسـت و شـناخت راسـتین وی، باور داشـتن او 

و بـاوِر درسـت او یگانـه شـمردنش و یگانـه شـمردن راسـتیِن وی، 

نـاب دانسـتِن او و کمـال نـاب دانسـتنش زدودِن صفـات از اوسـت 

زیـرا هـر صفتـی گواهـی می دهـد کـه غیـر از موصـوف اسـت و هـر 

موصوفـی گواهـی می دهـد کـه غیـر از صفـت اسـت«.  

ُمنعم و وجوب  و  از طریق وجود نعمت  آغاز می شود که  با شناخت خدا  دین 

که  آفرینش،  نظام  در  حساب  و  نظم  وجود  طریق  از  همچنین  و  ُمنعم  شکر  عقلِی 

بیان شد، تصدیق به وجود »صانع عالم« حاصل می شود. آنگاه از وحدت نظام، 

علم به وحدت ناظم پیدا می شود و سپس از راه تفّکر و تعّقل صحیح، منّزه بودن 

و  می گردد  معلوم  جسمانّیت  و  جسمّیت  لوازم  دیگر  و  ترکیب  از  او  اقدس  ذات 

یعنی،  توحید« است؛  در  نمایانگر »اخالص  بر ذات  زاید  نفی صفات  نتیجه،  در 

صفات  و  او  کمال  صفات  عین  او  اقدس  ذات،  که  می شود  معتقد  موّحد  انسان 

و  ما  ذات  بر  زاید  ما  صفات  که  ما  مانند  نه  اوست،  اقدس  ذات  عین  او  کمال 

 عارض بر ذات ماست؛ چرا که ما ذاتًا عدم بوده ایم و اصاًل هستی نداشته ایم و به 

ما هستی داده اند و قهرًا هستی، عارض بر ذات ما شده است؛ آنگاه حیات به ما 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ  اّول، قسمت دّوم. 
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داده اند، ما مرده بودیم و زنده مان کرده اند. 
اُکْم؛1 َ ْ��ی

أَ
ا

َ ا �ن
ً ْمَوا�ت

أَ
ْم ا �تُ �نْ

ُ
 >َوک

شما مرده بودید؛ پس خدا شما را زنده کرده است<. 

مـا جاهـل بوده ایـم؛ علـم اندکـی بـه مـا داده انـد. عاجـز بوده ایـم؛ انـدک قدرتـی بـه 

مـا داده انـد. تمـام ایـن صفـات در وجـود مـا َعَرضـی و زایـد بـر ذات ماسـت. اگـر ذات 

اقـدس حـّق ایـن گونـه صفـات را نـدارد، یعنـی ذات اقـدس او عیـن صفـات کمـال 

اسـت و در واقـع، صفتـی در کار نیسـت. 

ْوُصوِف؛ َ ا َغْیُر الْ َ ّنَ
َ
ِ ِصَفٍة أ

ّ
 »ِلَشَهاَدِة ُكل

به سبب این که هر صفتی گواهی می دهد غیر از موصوف است«.

ذات او هسـتی اسـت. نـه این کـه عـدم بـوده و هسـتی یافتـه، بلکـه ذات او علـم 

اسـت و قـدرت و حیـات. توحیـد هـم دارای مراتبـی اسـت: »توحیـد در مرتبـۀ ذات«، 

»توحیـد در مرتبـۀ صفـات«، »توحیـد در مرتبـۀ افعـال«. 

 »توحیـد در ذات« یعنـی تنهـا موجـودی کـه وجـود و هسـتی عیـن ذات اوسـت، 

حضـرت حـّق اسـت و جـز او هـر چـه در عالـم هسـت، پرتـوی از نور وجود اوسـت؟ج؟. 

تنها موجودی که صفات کمال عین ذات اوست،  یعنی  »توحید در صفات«   

حضرت حّق است و هر صفت کمال از هر موجودی پرتوی از صفات علیای او ست. 

ً کاری انجام می دهد،  ّ
 »توحید در افعال« یعنی تنها موجودی که در عالم مستّقال

همان ذات اقدس اوست و دیگر موجودات فاعل به تسخیرند، نه فاعل مستّقّل. 

ْقُعُد؛2 
َ
ُقوُم َو أ

َ
ِتِه أ ْوِل اهَّلِل َو ُقّوَ  »ِبَ

به حول و قّوۀ خدا برمی خیزم و می نشینم«. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 28. 
کافی، جلد  3، صفحه 338.  .2
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قیـام و قعـود از مـن اسـت، اّمـا حـول و قـّوۀ ایـن قیـام و قعـود مـن از اوسـت. مـن 

می نشـینم و برمی خیـزم؛ اّمـا بـه حـول و قـّوۀ او می نشـینم و برمی خیـزم. هیـچ فعلـی از 

هیـچ فاعلـی صـادر نمی شـود، مگـر بـه حـول و قـّوۀ او. 

مراتب توحید در تسبیحات اربعه

بــه بیــان دیگــر تســبیحات اربعــۀ نمــاز تمــام »مراتــب توحیــد« را در خــود گنجانــده 

است: 

كَبر«؛ 
َ
 اهَّلُل َو اهَّلُل ا

ّ
ْمُدهَّلِلِّ َو ل ِالَه ِال َ  »ُسْبحاَن اهَّلِل َو الْ

و  نقـص  از مطلـق  تنزیـه خـدا  و  تسـبیح  بـه معنـای  اهَّلِل«؛  »ُسـْبحاَن  اّول:  جملـۀ 

او کمـال مطلـق اسـت.  بـه آن کـه  و اعتـراف  عیـب اسـت 

«؛ یعنـی هـر موجـود هـر صفـت کمالـی کـه دارد، از او گرفتـه  َلْمـُدهَّلِلِّ
َ
جملـۀ دّوم: »ا

اسـت؛ پـس منعـم اوسـت و شـکر همـه جانبـه نیـز از آن اوسـت و می تـوان گفـت کـه 

َلْمـُدهَّلل« اشـاره بـه »توحیـد در افعـال« دارد؛ یعنـی، هـر فعلـی از هـر فاعلـی صـادر 
َ
»ا

شـود، قدرت انجام دادن آن فعل، نعمتی اسـت که او داده؛ و لذا شـکر بر آن نعمت 

نیـز از آِن اوسـت. 

 اهَّلل«؛ توحیـد در مرتبـۀ ذات اسـت؛ یعنـی، هیـچ موجودی 
ّ

جملـۀ سـّوم: »ل ِالـَه ِال

در عالـم نیسـت کـه مسـتّقّل در وجـود باشـد، جـز ذات اقدس اهلل. 

 
ّ

َلْمـُدهَّلل« توحیـد در افعـال و »ل ِالـَه ِال
َ
 پـس »ُسـْبحاَن اهَّلِل« توحیـد در صفـات، »ا

 اهَّلل« توحیـد در ذات را می رسـاند. 

كَبـر«؛ کـه دیگـر آب پاکـی بـر دسـت همـه ریختـه اسـت و 
َ
 جملـۀ چهـارم: »اهَّلل ا

می  گویـد: شـما بـا تمـام ایـن معرفتتـان کوچک تـر از ایـن هسـتید کـه )اهلل( را شـناخته 

باشـید. »اهَّلل اكبـر«؛ او بزرگ تـر از ایـن اسـت کـه در ظـرف درک و فهـم و وصـف شـما 

بگنجـد. در مناجـات امـام سیدالّسـاجدین ؟ع؟ آمـده اسـت: 
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َعْجِز َعْن َمْعِرَفِتک؛1
ْ
 ِبال

ّ
 ِایٰل َمْعِرَفِتک ِال

ً
ِق َطِریقا

ْ
َخل

ْ
 ِلل

ْ
َعل ْ َ

ْ ت »لَ

خدایـا! تـو بـرای بندگانـت در مقـام معرفـت خـودت راهـی جـز 

نـداده ای«.  قـرار  از معرفتـت  عجـز 

یعنی تو را آن چنان شناخته اند که بدانند از شناختن تو ناتوانند. در آن حّدی که 

امکان شناخت داریم، از  »سبحان اهلل« آغاز می کنیم و او را منّزه از هر عیب و نقص 

می شناسیم و در ذات و صفات و افعال، اعتراف و اقرار به یگانه بودنش می کنیم. 

مراتب شناخت مخلوق از خالق 

هر مسـلمانی برای شـناخت خالق در قدم اّول او را منّزه از هرگونه عیب و َنْقص 

ـق می یابـد و می گویـد »ُسـبحان اهلل« و در قـدم دّوم می یابد که هر چه نعمت 
ْ
ـم َخل

َ
عال

مقـام  از  گرفتـه  نشـأت  اسـت،  یافتـه  تحّقـق  و معنوّیـات  ماّدّیـات  از  در عالـم خلـق 

ُرُبوبّیـِت آن منبـِع کمـال اسـت در مقـام شـکرگزاری بـر می آیـد و می گویـد »الحمـدهلل« 

ـل در پیشـگاه 
ُّ
و در قـدم سـّوم او را سـزاوار عبـادت یعنـی نهایـت درجـۀ خضـوع و َتذل

اقدسـش می شناسـد و می گویـد: »الالـه اال اهلل« . یعنـی احـدی جـز »اهلل« اسـتحقاق 

الوهّیـت و معبودّیـت نـدارد، تنهـا معبـود بـه حـق »اهلل« اسـت و بـس و سـرانجام در 

قـدم چهـارم آن چنـان خـود را در شـناخت خالقـش آن چنـان کـه هسـت عاجـز و 

قاصـر و حقیـر و ناچیـز می بینـد کـه می گویـد: »اهلل اکبـر« . 

ذات اقــدس »اهلل« اعظــم و اکبــر و بزرگ تــر از ایــن اســت کــه در حــّد وصــِف ناقــص 

مــن درآیــد؛ پــس معلــوم شــد کــه انســان، نــه تنهــا وجــود خالــق خــود را در عالــم فطــرت 

و وجــدان خــود می یابــد، بلکــه اصــول صفــات کمــال او را هــم در همــان عالــم فطــرت 

ْکَبــر« 
َ
 اهلُل َو اهلُل أ

ّ
َحْمــُدهلِلَِّ َو ل الــَه ال

ْ
و وجــدان خــود می یابــد و می گویــد: »ُســْبحاَن اهلِل َو ال

1. مناجات العارفین، دوازدهمین مناجات خمس عشره، مفاتیح الجنان. 



�ال د م�ت داو�ن �ت �ن ا�ن �ن رور�ت �ش �ن

31

ــرش  ــان در ع ــای پنه ــیه و از گنج ه ــوز 1 عرش ــه« از کن ــن »اذکار اربع ــد ای ــذا فرموده ان و ل

خــدا هســتند کــه از عمــق فطــرِت مــا جوشــیده و در قلب هــای مــا اّمــت اســالم و 

پیــروان قــرآن جــا گرفته انــد. 

امتیاز خاّص سبحان اهلل

در میــان ایــن اذکار چهارگانــه، ذکــر تســبیح )ُســْبحاَن اهلل( امتیــاز خاّصی دارد و از 

ایــن روســت کــه ایــن اذکار »تســبیحات اربعــه« نامیــده شــده اند، یعنــی تســبیح های 

چهارگانــه، و حــال آن کــه در میانشــان عــالوه بــر تســبیح، تحمیــد و تهلیــل و تکبیــر هــم 

ــد و همچنیــن  ــرار گرفته ان ــر تســبیح« ق ــعاع »ذک ــر، تحت الّش ــی آن ســه ذک هســت؛ ول

می بینیــم اذکار مخصــوص حضــرت صّدیقــۀ کبــری؟اهس؟ کــه بــه تســبیح حضــرت 

زهــرا مشــهور اســت و جــزو تعقیبــات بســیار مؤّکــد نمــاز اســت، در عیــن حــال کــه 

َمْرَکــب از ســه ذکــر اســت و بــا تکبیــر )اهلل اکبــر( آغــاز می شــود و بــا تســبیح )ُســبحاَن 

اهلل( پایــان می یابــد، »تســبیح« نامیــده شــده اســت و در قــرآن کریــم نیــز مشــاهده 

می شــود کــه مکــّررًا در اوایــل و اواســط و اواخــر بســیاری از ُســَور، دســتور تســبیح داده 

شــده اســت از قبیــل: 
ٰى<؛2

َ
ْعل

أَ
ا

ْ
َك ال ّ

ِح اْ�َم َر�بِ ّ
 >َ��بِ

<؛3 َماَوا�تِ ى الّ�َ ِ
ـِه َما �ن

َّ
ُح ِلل ّ

َُ��بِ  >�ی
ِم<؛4 �ی ِ َ��ن

ْ
َك ال ّ

اْ�ِم َر�بِ ْح �بِ ّ
َ��بِ

 >�نَ

در رکوع می گوییم: 

ْمِدِه«؛  َعِظمِی َو ِبَ
ْ
َ ال  »ُسْبَحاَن َرّبِ

گنج ها.  کنوز:   .1
2. سورۀ اعلی، آیۀ 1. 

3. سورۀ جمعه، آیۀ 1. 
4. سورۀ واقعه، آیۀ 74. 
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در سجده می گوییم: 

ْمِدِه«؛   َو ِبَ
َ

ْعل
َ ْ
َ ال  »ُسْبَحاَن َرّبِ

همـۀ این هـا تنّبـه دادن بـه ماسـت کـه همیشـه مراقـب باشـیم خـدا را کـه آفریدگار 

ماسـت، از هـر عیـب و نقصـی منـّزه بدانیـم و در زندگـی هـم اگـر بـرای مـا گرفتاری هـا 

پیـش آمـد، هرگـز خـدا را مّتهـم نکنیـم و نگوییـم )العیـاذ بـاهلل( مـن مسـتحّق ایـن بـال 

وس« اسـت. اگـر در زندگـی 
ُ

وح« و »ُقـّد نبـوده ام کـه خـدا مبتالیـم کـرد. خداونـد »ُسـّبُ

َرّبِ  ُسـْبحاَن  اهَّلل،  »ُسـْبحاَن  بگوییـم:  بایـد  بـاز  شـدیم،  هـم  خـم  فشـارگرفتاری ها  از 

ْمـِده«؛ حّتـی اگـر از شـّدت بلّیـات و مصائب، خاک نشـین هم شـدیم، باز  الَعظـمِی َو ِبَ

ْمـِده«؛ هیـچ وقـت خـدا را مّتهـم بـه بدخواهـی  ْعـٰل َو ِبَ َ ْ
هـم بگوییـم »ُسـْبحاَن َرّب ال

وح« و »قـّدوس« بدانیـم و مطمئن باشـیم که  نکنیـم و پیوسـته خـدا را »حکیـم« و »ُسـّبُ

مصلحـت مـا در همـان اسـت کـه او تقدیـر فرمـوده اسـت. البّتـه، گاهـی هـم گناهـان 

مـا باعـث می شـود کـه مسـتحّق کیفرهـا می شـویم و بـا دسـت خودمـان گرفتاری هـا به 

وجـود می آوریـم. 
ْم؛5

ُ
ك ِد�ی �یْ

أَ
َم�تْ ا

َ
ّد

َما �تَ ِلَك �بِ
 >دنَٰ

خود  دست  با  که  است  کارهایی  نتیجۀ  سوزان(  )عذاب  این 

پیش فرستاده اید<.

یـک قسـمت از بلّیـات هـم متضّمـن مصالـح ماسـت و خودمـان توّجـه نداریـم و 

خداونـد، مصلحـت می بینـد کـه در خمیدگی هـا و بـه خـاک افتادن هـا تسـبیح کنیم 

تـا بـه درجـات عالـی از معنوّیـت برسـیم و خالصـه آن کـه، همیشـه خـدا را حکیمـی 

بدانیـم کـه منـّزه از عیـب و نقـص اسـت و جـز خیـر و مصلحـت دربـارۀ مـا تقدیـری 

نـدارد و از ایـن جهـت نیـز »موّحـد مخلـص« باشـیم. 

5. سورۀ آل عمران، آیۀ 182. 
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گرو اخالص کسب توحید عملی در 

ی اهلل 
َ
 اگـر انسـان موّفـق بشـود تمـام اعمالـی را کـه انجـام می دهـد، به قصـد ُقرب ِال

بـه دسـت آورده و در کنـار  »توحیـد عملـی« را هـم  ِلَوْجـِه اهلل انجـام دهـد،  و خاِلصـًا 

ْخِلِصـَن ِف َتْوِحیـِد اهَّلِل« نشسـته اسـت، آن گونـه کـه حّتـی مباحـات را بـه  ُ لْ
َ
سـفرۀ »ا

انگیـزۀ جلـب رضـای خـدا انجـام می دهـد و در نتیجـه، تمـام کارهـای عـادی اش از 

قبیـل غـذا خـوردن و خوابیـدن و انـس گرفتـن بـا اهـل و عیـال و... رنـگ »عبـادت« بـه 

خـود می گیـرد و جـز واجـب و مسـتحّب از او کاری صـادر نمی شـود، طـوری کـه شـاید 

بـرای مـا کـه آلودگی هـا در زندگـی خـود داریـم باورکردنـی نباشـد. 

تحصیل توحید، مهمترین وظیفۀ ما

آنچـه کـه الزم اسـت بدانیـم ایـن اسـت کـه مـا در طـول این عمـری که دارد سـپری 

می شـود و به فرمودۀ موال امیرالمؤمنین؟ع؟: »سـاعت ها چه سـریع می گذرد تا اینکه 

روزهـا تمـام می شـود و روزهـا می گـذرد تـا اینکـه ماه هـا تمام می شـود و ماه هـا می گذرد 

تـا اینکـه سـال ها تمـام می شـود و سـال ها می گذرد تـا اینکه عمر منقضی می شـود!«.

آری، مـا طـی ایـن عمـر زودگـذر خـود موّظفیـم بـا مطالعـه در آیـات آفاقـی و انفسـی 

و تدّبـر در منابـع دینـی خـود؛ یعنـی قـرآن و بیانـات معصومیـن؟مهع؟ آن مطلـب اصیـل 

شـجرۀ  همچـون  را  آن  و  کنیـم  تحصیـل  را  »توحیـد«  یعنـی،  اساسـی؛  و  ریشـه دار  و 

طّیبـه ای در عمـق جـان خـود بنشـانیم و آبیـاری کنیـم و بـر رشـد و نمـّوش بیفزاییـم و 

بـه سـرحّد محصـول برسـانیم و بـا برداشـت محصول فـراوان از آن، از ایـن عالم برویم. 

انسان، به ندرت به »توحید واقعی« دست می یابد؛ تحصیل آن دشوار است و 

نگهداری آن، دشوارتر. در عمق جان نشاندن این حقیقت که در عالم هستی فقط 

اراده و مشّیت اوست  به  »یک وجود« اصالت دارد و هرچه در عالم هست بسته 

خیلی مایه می خواهد؛ یعنی اینکه به معنای واقعی خالق را واحد، معبود را واحد، 
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رّب را واحد، مطاع را واحد، فرمان را فرمان او و قانون را قانون او بدانیم. 

مقابــل توحیــد، »شــرک« اســت؛ یعنــی موجــودی غیــر از خــدا را در وجــود و ایجــاد 

بــه  او را مطــاع و فرمانــروای مطلــق شــناختن و معتقــد شــدن  مســتّقل دانســتن و 

اینکــه قانــون او، واجب العمــل و اراده و خواســت او در شــأنی از شــؤون زندگــی مؤّثــر و 

مســتّقل می باشــد؛ 

»هـر چـه غیـر خداسـت در حـّد ذات خـود باطـل اسـت و هـر نعمتـی در معـرض فنا و 

زوال است«. 

عـّزت  توحیـد،  ابـدی؛  مایـۀ حیـات  توحیـد  و  اسـت  ابـدی  مایـۀ هـالک  شـرک، 

ت؛ توحید نشـانۀ کرامت انسـان اسـت و شـرک عالمت سـفاهت 
ّ
اسـت و شـرک، ذل

و جهالـت آدمـی. همـۀ انبیـا آمده انـد که شـجرۀ طّیبـۀ توحید را در زمین جان انسـان 

بپروراننـد و آفـت شـرک را از عمـق جـان او بزداینـد. 

توحید، تنها مقصد قرآن

ــدازۀ کلمــۀ  ــه ان ــع و تحقیــق، هیــچ کلمــه ای ب ــر گفتــۀ اهــل تتّب ــم بناب ــرآن کری در ق

»اهلل« تکــرار نشــده اســت، چــون تمــام کلمــات قــرآن حســاب شــده و مضبــوط اســت؛ 

اینکــه چنــد »الــف« دارد، چنــد »ب« دارد و حّتــی چنــد »نقطــه« دارد! گفته انــد: 

تقریبــًا یــک میلیــون و پانــزده هــزار و ســی نقطــه دارد! خالصــه آن کــه تمــام حــروف 

و کلمــات قــرآن را بــه حســاب آورده و دیده انــد در میــان تمــام ایــن کلمــات، کلمــۀ 

ــدازۀ حــروف )الــف، الم، هــاء(  ــه ان »اهلل« از همــه بیشــتر اســت و هیــچ حرفــی هــم ب

کــه تشــکیل دهنــدۀ کلمــۀ »اهلل« اســت تکــرار نشــده اســت. ایــن نشــان می دهــد تنهــا 

مقصــدی کــه تمــام مطالــب قــرآن پیرامــون آن گــردش می کنــد، »توحید« و دلبســتگی 

ــم خلقــت می بینیــد تمــام 
َ
بــه »اهلل« اســت. همانگونــه کــه در کتــاب تکویــن و عال

موجــودات جهــان از جمــاد و نبــات و حیــوان و کــرات و کهکشــان ها، همــه بــه لســان 
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ــد: »اهلل«.  ــاد می زنن ــود فری ــی خ تکوین
ْمِدِه؛1 حَ ُح �بِ ّ

َُ��بِ ا �ی
َّ ل ْیٍء اإِ

َ �ن �ش �ن ِمّ  >َواإِ

خدا  تحمید  و  تسبیح  به  اینکه  مگر  نیست  عالم  در  چیز  هیچ 

مشغول است<. 

گل پیام یک برگ 

برگ  این  کنید، می بینید  با دّقت مطالعه  را  آن  و  بردارید  را  برگ گل  شما یک 

به  دارد  که  منّظمی  ُبرش  و  خاص  لطافت  و  زیبا  رنگ  و  خوش  بوی  همان  با  گل 

ر،  َصّوِ ُ قاِدر، ُسْبحاَن الْ
ْ
اِلق، ُسْبحاَن ال

ْ
زبان حال روشن تر از قال می گوید: »ُسْبحاَن ال

بر«؛ می گوید: من که خاک بودم و فاقد هر کمالی، کدام 
ّ

َد ُ ر، ُسْبحاَن الْ َقّدِ ُ ُسْبحاَن الْ

دست قدرت به سراغ من آمده و خاک را برداشته و اینچنین خوشبو و خوش رنگ 

و لطیف و زیبایش ساخته است؟ این ندای کتاب تکوین است که سخن از »اهلل« 

می گوید. این هم کتاب تشریع و قرآن کریم است که مقصدی جز »اهلل« ارائه نمی کند 

و محوری برای تمام عقاید و اخالق و اعمال جز »اهلل« نشان نمی دهد و می گوید: 

ـِه؛2 
َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

وا �ن �تُ �نِ
�نْ
أَ
>َوا

انفاق کنید در راه خدا<. 

ِل اهلِل؛3  �ی ى َ��بِ ِ
اَهُدوا �ن َ >َو�ب

جهاد کنید در راه خدا<.

ـِه؛4 
َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

وا �ن
ُ
ل ا�تِ

َ >َو�ت

قتال کنید در راه خدا<. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 44. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 195. 

3. سورۀ بقره، آیۀ 218. 
4. سورۀ بقره، آیۀ 190. 
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تجارت،  دّکۀ  تا  گرفته  منبر  فراز  از  درس،  کالس  تا  گرفته  جنگ  میدان  از  قرآن 

از حرفۀ زراعت گرفته تا منصب وزارت و قضاوت، در همه جا با نام »اهلل« افتتاح 

می کند و با نام »اهلل« خاتمه می دهد و در غیر این صورت، دنیا و زندگی دنیا را لهو 

ِعب می داند و می گوید: 
َ
و ل

؛ 1 ِ��بٌ
َ
ْهٌو َول

َ
ا ل

َّ ل ا اإِ
َ �ی

�نْ
ُ

اهتُ الّد َ �ی
حَ
ْ

ِه ال ِ دن >َوَما َهـٰ

این زندگی دنیا ]منهای خدا[ جز سرگرمی و بازی چیز دیگر نیست<. 

دریـا،  صحـرا،  کـوه،  سـتارگان،  خورشـید،  مـاه،  آسـمان،  زمیـن،  از  کریـم  قـرآن 

جانـوران و... بحـث می کنـد، اّمـا همـه را از آن نظـر کـه مسـّخر فرمـان خـدا و آیـت و 

نشـانۀ قـدرت و علـم و حکمـت خـدا هسـتند مـورد بحـث قـرار می دهـد و هرگـز بـا نظر 

نـگاه نمی کنـد، می گویـد:  آنهـا  بـه  اسـتقالل و اصالـت 

ِم * َو  َ�ِل�ی
ْ
ِ ال رن �ی ِ َ�رن

ْ
ُر ال ِد�ی �تْ �تَ ِلک  ها دن

َ
ٍر ل �تَ ِری ِلُمْ��تَ ْ

حب
ْمُس �تَ

َّ  >َو ال�ش
2 ِم؛  ِد�ی �تَ

ْ
ال و�نِ  ُ ُ�ْر�ب

ْ
َعاَد کال َ��تّی  َل  ِ ارن َم�ن اُه  ْر�ن

َ
ّد

�تَ َمَر  �تَ
ْ
ال

و  تقدیر  به  دارد  مستقّری  و  مدار  و  مسیر  اگر  خورشید  »این   

تنظیم خداوند عزیِز علیم است. ماه اگر طی منازل می کند و 

تدبیر  درمی آید،  »هلال«  به صورت  گاه  و  در«  »�ب به صورت  گاه 

و تقدیر خالقش را نشان می دهد<. 

�یَا�تٍ 
آ
ا

َ
ل َهاِر 

َوال�نَّ ِل  �یْ
َّ
الل  ِ ا�ن

َ
ل �تِ

َوا�نْ ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ  ِ �ت

ْ
ل ِى �نَ

�ن  
�نَّ  >اإِ

ِهْم  و�بِ
�نُ ُ ٰى �ب

َ
ُ�وًدا َوَعل

اًما َو�تُ َ �ی ـَه �تِ
َّ
ُکُرو�نَ الل

دنْ �نَ �یَ �ی ِ دن
َّ
ا�ب * ال َ �ب

ْ
ل

أَ
ا

ْ
وِلى ال

أُ
ِلّا

اِطلًا؛3 َ ا �ب
دنَ �تَ َهـٰ �تْ

َ
ل ا َما �نَ َ �ن َّ ْر�نِ َر�ب

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ِ الّ�َ �ت

ْ
ل ِى �نَ

ُرو�نَ �ن
َّ

ك
�نَ �تَ َ َو�ی

در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه های 

1. سورۀ عنكبوت، آیۀ 64. 
2. سورۀ یس، آیات  38 و 39. 

3. سورۀ آل عمران، آیات  190 و 191. 
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را  خدا  که  هم آنان  خرد،  و  عقل  صاحبان  برای  است  روشنی 

خوابیده اند  پهلو  به  که  آنگاه  و  نشستن  و  ایستادن  حال  در 

آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند ]و  یاد می کنند و در اسرار 

می گویند[ پروردگارا! اینها را بیهوده نیافریدی<. 

لزوم فهم حقیقت عالم

مــا هنــوز نفهمیده ایــم در ایــن عالــم هســتی احتیاجمــان بــه کیســت؟ نفهمیــدن 

ایــن حقیقــت، ریشــۀ همــۀ نفهمی هاســت! مــا نفهمیده ایــم ایــن زمینــی کــه زیــر پــای 

مــا فــرش اســت بــه امــر چــه کســی فــرش اســت؟ ایــن زمیــن، َمْرکــب بســیار چموشــی 

ــۀ ویرانگــری پیــدا می شــود کــه  ــه شــانه اش بیفکنــد زلزل اســت، چنــد ثانیــه رعشــه ب

ــرای مــا رام  ــه هــم می ریــزد. پــس کیســت کــه ایــن َمْرَکــب چمــوش را ب زندگــی مــا را ب

کــرده اســت؟ 
ولًا...؛1

ُ
ل

 دنَ
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
ُم ال

ُ
ك

َ
َ�َل ل َ ی �ب ِ دن

َّ
 >ُهَو ال

اوست ]خدا[ که زمین را برای شما رام کرده است<. 

ــه دســتور چــه کســی  ــر ســِر مــا ســقف اســت ب ــم ایــن آســمان کــه ب ــا نفهمیده ای م

ســقف اســت؟ ایــن خورشــید کــه بــا طلــوع و غــروب منّظــم خــود بــه مــا نــور و حــرارت 

می دهــد، تــر و خشــکمان می کنــد بــه دســتور کیســت؟ ایــن شــب و روزی کــه بــا رفــت 

ــه دســتور کیســت؟ ایــن  و آمــد دقیــق و منّظــم خــود، مــا را خــواب و بیــدار می کنــد ب

قلبــی کــه در ســینۀ مــا در حــال تپیــدن اســت و خــون را بــه رگ هــا می فرســتد و مــا را 

زنــده نگــه مــی دارد بــه دســتور کیســت؟ اگــر اینهــا را می فهمیدیــم و صاحــب خــود را 

می شــناختیم اینچنیــن خــود را در مقابــل موجــوداِت عاجــز و ناتــوان، صاحبــان زور 

1. سورۀ ملك، آیۀ 15. 
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ــت نمی کردیــم و گــوش بــه فرمــان او می دادیــم 
ّ
و زر، کوچــک نمی دیدیــم و اظهــار ذل

کــه فرمــود: 

َك 
�نَّ اإِ

َ �تَ �ن
ْ
َ�ل

�ن �نَ اإِ
َ َك �ن ّرُ

�نُ ا �یَ
َ
ُ�َك َول

�نَ �ن َ ا �ی
َ
ـِه َما ل

َّ
ْدُع ِم�ن ُدو�نِ الل

ا �تَ
َ
>َول

ا 
َّ ل اإِ ُه 

َ
ل  

�نَ ا َکا�شِ
َ
ل

ٍرّ �نَ
�نُ ـُه �بِ

َّ
ْمَ�ْ�َك الل َ �ن �ی �نَ *  َواإِ اِلِم�ی

َ �نَ ال�نّ ا ِمّ
دنً اإِ

ِلِه ؛1
�نْ

 ِل�نَ
َ

ا َراّد
َ
ل

ٍر �نَ �یْ
حنَ ِرْدَك �بِ ُ �ن �ی ُهَو َواإِ

مخوان به جای خدا کسی را که نه سودی به حال تو دارد و نه 

زیانی که در این صورت، از ستمکاران خواهی بود. اگر خدا به 

تو زیانی برساند هیچ قدرتی نمی تواند آن را برطرف سازد و اگر 

برای تو خیری بخواهد کسی جلوگیر فضل او نخواهد بود<. 

خداشناسی نتیجۀ هر شناختی! 

تمـام آنچـه کـه در آسـمان ها و زمیـن اسـت بایـد جوالنگـه فکـر و شـهود شـما قـرار 

گیـرد. اّمـا همـه از آن نظـر ارزشـمندند کـه شـما را بـه »خداشناسـی« برسـانند، وگرنـه 

تنها شـناختن و دیدن سـتارگان و جانوران و گیاهان برای انسـان کمالی نیسـت. اگر 

توانسـتی در آینۀ وجود اینها، جمال خدا را ببینی به کمال انسـانی خود رسـیده ای. 

بمیریـد، چـه  بـا خـدا  انـس  بـدون  را کشـف کنیـد و سـپس  فرضـًا شـما همـۀ علـوم 

فایـده ای از حیـات انسـانی خـود برده ایـد؟! نـه تنهـا چیـزی بـه شـما نمی دهنـد بلکـه 

عـذاب هـم می کننـد و می گوینـد: مگـر ایـن همـه آثـار علـم و حکمـت و قـدرت را در 

مصنـوع ندیـدی؟ پـس چـرا پـی بـه صانـع نبـردی؟! چـرا یـک هـزارم آن تحّسسـی کـه 

در مـورد دنیـا داریـد، دربـارۀ خدا و آخرت ندارید و حال آن که او بهشـتیان را توصیف 

می کنـد کـه چـه کسـانی هسـتند: 

1. سورۀ یونس، آیات  106و 107. 
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؛1  �نَ �ی ِم�نِ
آ
اٍم ا

َ
َ�ل وَها �بِ

ُ
ل ْد�نُ

ُ
و�نٍ * ا ا�تٍ َوُع�یُ

َ �نّ َ ى �ب ِ
�نَ �ن �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
 ال

�نَّ  >اإِ

آنان  )به  چشمه سارهایند  و  بهشت ها  در  پرهیزکاران  همانا 

گویند( با سلامت و امنّیت وارد آنها شوید<.

و اّمـا آنهـا کـه در عالـم آخـرت غرق در نعمت های ابدی خواهند شـد چه کسـانی 

هستند؟ 

ِل  �یْ
َّ
الل �نَ  ِمّ لًا  ِل�ی

�تَ وا 
َکا�نُ  * �نَ  �ی ُمْحِ��نِ ِلَك 

دنَٰ َل  �بْ
�تَ وا 

َکا�نُ ُهْم 
�نَّ >اإِ

 
َ��تٌّ ْمَواِلِهْم 

أَ
ا ى  ِ

َو�ن  * ُرو�نَ  �نِ
�نْ َْ��تَ �ی ُهْم  ْ�َحاِر 

أَ
ا

ْ
ال َو�بِ  * ُ�و�نَ  ْهحبَ َ �ی َما 

َمْحُروِم؛2
ْ
َوال ِل  ا�أِ لّ�َ

ّ
ِل

آنها کسانی هستند که همواره در دنیا نیکوکار بودند و اندکی 

از شب را می خوابیدند و سحرگاهان به استغفار می پرداختند و در 

اموالشان حّقی برای سائل و محروم بود<.

نمی خوابند!  را  شب  تمام  بیدارند،  را  دنیا  شب های  عمدۀ  قسمت  آنها  آری 

آری؛ ما آنقدر در دل خاک بخوابیم که استخوان هایمان بپوسد و حدقۀ چشمانمان، 

ِکْرم ها گردد! حال چرا در این مّدت کوتاهی که در حال گذران است  النۀ مورها و 

همه اش بخوابیم؟! 

خالصـه! اینهـا در طـول عمرشـان راجـع به خدا و آخرت تحّسـس می کنند؛ تمام 

قـوا را بـه پـای دنیـا و شـناختن جهـات دنیـوی هـدر نمی دهنـد؛ بلکـه دنیا را در مسـیر 

آخـرت قـرار می دهنـد. بـه مـا نگفته انـد، دنبـال دنیـا و علـوم دنیـا نرویـد؛ نگفته انـد 

ستاره شـناس و حیوان شـناس نباشـید؛ گفته اند: با ستاره شناسـی و حیوان شناسـی 

بـه بن بسـت نرسـید و زندگـی خـود را عقیـم نکنیـد. تمـام علـوم خـود را تولیـد کننـده 

1. سورۀ حجر، آیات  45 و 46. 
یات، آیات  15تا 19.  2. سورۀ ذار
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بـه دسـت  آنهـا خداشناسـی را -کـه عالی تریـن کمـال انسـانی اسـت-  از  بسـازید و 

آوریـد تـا موقـع رفتـن از ایـن دنیـا، بـا دسـت خالـی از کمال اصلـی نروید؛ وگرنـه مورچه 

شناسـی و زنبور شناسـی که برای انسـان کمالی نیسـت و تأمین کنندۀ حیات ابدی 

وی نمی باشـد. 

توحید در محبوب

چون ما محبوبهای فراوان داریم، خدا در البه الی محبوبهای ما گم شده است 

و لذا ما از جهت محبوب، مشرک هستیم. خدا در قلب ما شریک زیاد دارد. زنان و 

فرزندان ما، مقام و منصب ما، منبر و محراب ما، همه در ردیف خدا قرار گرفته و هر 

یک تختی در گوشه ای از قلب ما زده و روی آن نشسته و فرمانروایی می کنند. حکومت 

در کشور قلب ما ملوک الطوایفی1 است و احیانًا خدا در میان آنان مغلوب است. 

دل  خانـۀ  در  بـر  مـن  »کـه  اسـت:  منقـول  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  مـا  مـوالی  از 

نشسـتم؛ هـر چـه غیـر خـدا بـود راهـش نـدادم«. ایـن قلـب، قلـب موّحـد در محبـوب 

اسـت کـه یـک محبـوب اصلـی بیشـتر نـدارد و بقّیـه تحـت الّشـعاع آن محبوبنـد. 

آن محبوب به ابراهیم خلیل؟ع؟ می گوید سـر فرزند جوانت را با دسـت خودت 

ِبُبـر، او را بـه زمیـن خوابانـد و کارد تیز به حلقش کشـید که: 

َوَما  ا 
ً �ن �ی َ��نِ  

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ َ�َر 

�نَ ی  دنِ
َّ
ِلل ِهَی  ْ َو�ب ْه�تُ  َّ َو�ب ى 

ّ
ِ
�ن  >اإِ

2 ؛  �نَ ِرِک�ی
ْ ُم�ش

ْ
ال ِم�نَ  ا 

َ �ن
أَ
ا

آن  به  کردم  متوّجه  خالص  و  کامل  بطور  را  دلم  روی  من 

محض  تسلیم  من  و  است  زمین  و  آسمانها  آفرینندۀ  که  کسی 

او هستم و کسی را شریک در اطاعت او قرار نمی دهم<.

1. ملوک الطوایفی: حکومت خان خانی.
2. سورۀ انعام، آیۀ 79. 



�ال د م�ت داو�ن �ت �ن ا�ن �ن رور�ت �ش �ن

41

را  پـول محبـوب  کـه  اسـت  در محبـوب«  »توحیـد  اثـرش  یـک  مـال هـم  انفـاِق  و 

پیـش پـای خـدای محبوبتـر بـه قربانـگاه می بـرد و ذبحـش می کنـد. آنهـا کـه از مـرگ 

می ترسـند، چـون پـول و مـال، محبوبشـان اسـت و مـرگ را سـبب فـراق از محبـوب 

اسـتقبال  مـرگ  از  خداسـت  محبوبـش  کـه  آن  اّمـا  دارنـد  وحشـت  آن  از  می داننـد 

نـی  »نـی  می گویـد:  و  می دانـد  محبـوب  بـه  وصـال  وسـیلۀ  را  آن  کـه  چـرا  می کنـد، 

می فرمـود:  الوصـال«  اسـت  الوصـال 
ِه؛1 ّمِ

ُ
ْدی ا َ �ش ِل �بِ

�نْ َمْو�تِ ِم�نَ الّ�ِ
ْ
ال ُس �بِ

�نَ
آ
َ�اِل�بٍ ا �ی �بِ

أ
ݩْ�نُ ا ݧ ݧ  »َو اهلِل لا�ب

بـه خـدا قسـم! هـر آینـه فرزنـد ابوطالـب انسـی کـه بـه مـرگ دارد 

بیـش از عالقـۀ طفـل بـه شـیر مـادر اسـت«.

وقتی هم شمشیر فرقش را شکافت، فرمود: 

ْعَبة؛2 
َ

ك
ْ
»ُفْزُت َو َرّبِ ال

به خدای کعبه سوگند! که کامیاب شدم«.

و ایـن حسـین بـن علـی؟امهع؟ اسـت کـه در وسـط میـدان بـا لـب عطشـان شمشـیر 

مـی زد و می فرمـود: 

ْ َیْسَتِقْم ِاّل ِبَقْتِل یا ُسُیوُف ُخِذیین؛3  ّمٍد لَ  »ِاْن كاَن دیُن ُمَ

اگـر بناسـت دیـن جـّدم بـا خـون مـن اسـتوار گـردد، ای شمشـیرها! 

بگیریـد حسـین را«. 

و قطعه  قطعه اش کنید تا خونش زیر پای درخت دین بریزد و شادابش بدارد. 

پس انفاق مال و جان جلوه ای از »توحید در محبوب« است. 

1. نهج البالغۀ فیض، صفحۀ  552. 
2. بحار األنوار، ج 41، ص 2. 
کربال، ص 216.  3. سیمای 
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نیازمندی انسان به هادی

نه می تواند  راه شناس؛  نه  و  نه سعادت شناس است  انسان در ذات خودش 

انسان  اگر چه  بیابد.  را  راه نیل به سعادت  نه می تواند  و  تشخیص سعادت دهد 

فطرتًا رو به خداست یعنی بر اساس نیاز همه جانبه ای که در خود احساس می کند، 

بی نیاز  معبود  آن  که  بدهد  تشخیص  نمی تواند  اّما  می طلبد؛  را  بی نیاز  معبود 

کیست؟ و نمی تواند راه رسیدن به آن را بیابد! و همین احساس نیاز به معبود است 

را  او  اّما  است  معبود  تشنۀ  چون  می کند!  باز  بشر  پای  پیش  را  پرستی  بت  راه  که 

نمی شناسد، طبعًا به بیراهه می رود و سر در مقابل موجودات دیگر فرود آورده بت 

پرست می شود ! وقتی هم معبود را شناخت، چون راه رسیدن به او را بلد نیست، 

دام دیگری سر راهش پیدا می شود و آن دام و کمند سرسپردگی به مّدعیان هدایت 

کاذب از قبیل »پیر طریقت« و »مرشد« و »قطب« و امثال این عناوین فریبنده است 

که با، ِزّی1 و قیافه های غلط  انداز آدمی را به گمراهی می کشانند و لذا انسان در هر 

دو ُبعد معبودشناسی و راهیابی، نیاز به هدایت دارد تا نه به دام بت پرستان بیفتد 

و نه به کمند صوفیان و.... 

آری؛ انســاِن بــه حــال خــود رهــا شــده، یــا ســر از شــرک و بت پرســتی در مــی آورد و 

یــا ســر از تصــّوف و ســر ســپردگی!! و هــر دو، راه جهّنــِم خالــد اســت و از ایــن رو اســت 

کــه انســان »نیــاز بــه هــادی« دارد و آن هــادی نیــز منحصــرًا خالــق و آفریــدگار اوســت 

کــه او را خلــق کــرده و می دانــد ســعادت او در چیســت و معبــود او کیســت و راه نیــل 

بــه او کــدام اســت. 

1. زی: هیأت و پوشش.  
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خدا، تنها پناهگاه انسان

خداونــد ســبحان بــا اشــاره بــه آن ســه نفــری کــه از همراهــی بــا رســول خــدا؟ص؟ در 

جنــگ تبــوک ســرباز زدنــد و مــردم هــم از آنهــا بریدنــد و دچــار آشــفتگی و تحّیــر شــدند 

مــی فرمایــد:
ِه؛1 �یْ

َ
ل ا اإِ

َّ ل ـِه اإِ
َّ
 ِم�نَ الل

أَ
ا حبَ

ْ
ا َمل

َ
�نْ ل

أَ
وا ا

�نُّ
>َوطنَ

و مطمئن شدند که دیگر جز خدا پناهگاهی ندارند<. 

»َظـّن«؛ در اینجـا بـه معنـای اعتقـاد و یقیـن و اطمینـان اسـت. »ِمـَن اهَّلِل«؛ یعنـی 

ـة اهَّلل«.  یـِه َو ِایَل اهَّلل«؛ یعنـی »ِایل َرْحِ
َ
هَّلل«؛ »ِال

َ
»ِمـْن َغَضـِب ا

مطمئــن شــدند کــه غضــب از خــدا و رحمــت هــم از خداســت. از غضــب خــدا 

بــه رحمــت خــدا بــا یــد پنــاه بــرد. جــز خــدا پناهــی نیســت. پیامبــر هــم کــه تنها واســطۀ 

بیــن آنهــا و خــدا بــود، طردشــان کــرده و اّولیــن ســیلی را از پیامبــر خورده انــد پــس هیــچ 

ملجــأ 2  و منجائــی3  جــز خــدا نیســت. 

ک َول 
َ
یک ِاّنا ِبک َو ل

َ
َر ِمْنک ِاّل ِال

َ
 َو ل َمْنجا َو ل َمّف

َ
َجأ

ْ
»ل َمل

ْنَت؛4 
َ
یک ِاّل ا

َ
نا ِال

َ
َة ل

َ
َوسیل

ای خدای مهربان! هیچ پناهگاه و محل نجاتی و بلکه فرار گاهی 

جز درگاه تو نیست ما به سوی تو روی می آوریم و برای تو ایم و 

ما هیچ وسیله ای برای آمدن به سوی تو جز تو نداریم«.

اگر از  چشم همه  خلق بیفتم سهل است

تو مینداز که مخذول تو را ناصر نیسـت

1. سورۀ توبه، آیۀ 118. 
2. ملجأ: پناهگاه، جای پناه.

3. منجا: محّل نجات.
4. من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 304.
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و این کالم حق تعالی است که خطاب به پیامبرش فرموده است: 
ی اهلُل؛1 ْل َ�ْ��بِ �تُ

وا �نَ
َّ
َول

�نْ �تَ اإ
َ  >�ن

اگر همه از تو اعراض کردند بگو: خدا مرا بس<. 

از دسـت خـدا سـیلی خـوردن و بـاز بـه دامـن خـدا چسـبیدن، را ه و رسـم انسـان 

موّحـد اسـت. یـک بّچـۀ دو سـاله از هرکسـی سـیلی بخـورد داد می زنـد: ای مـادر! 

اگـر از خـوِد مـادر سـیلی بخـورد چـه می کنـد ؟ بـاز خـود را بـه دامـن مـادر می افکنـد و 

می گوید: ای مادر! هر چه مادر او را از خود دور می افکند، او باز به سوی مادر می  دود 

و خـود را بـه او می چسـباند. چـرا ؟ چـون بّچـه جز مادر پناهگاهی نمی شناسـد. مادر 

نوازشـش کنـد، می خنـدد، سـیلی اش بزنـد، می گریـد. خنـده اش بـرای مـادر اسـت و 

گریـه اش بـرای مـادر. بـه زبـان حالـش می گویـد: 

در تمــام عالــم هســتی یــک دلبــر بیــش نیســت و همــه دلــدادۀ آن یــک دلبرنــد و 

ــت.  او خداس

ای عجب! من عاشق این هر دو ّضدعاشقم بر لطف و بر قهرش به جّد

ات او
ّ

اودر بــال هــم می چشــم لــذ مــات  اویــم  مــات  اویــم  مــات 

حمایت بی دریغ خدا از موّحدان

ــه  ــه ب ــر چ ــت اگ ــن اس ــاط آفری ــش و نش ــی نیروبخ ــه کالم ــه ک ــوره توب ــۀ س ــن آی آخری

ظاهــر خطــاب بــه پیامبر اکــرم؟ص؟ اســت و بــرای تقویــت روحیــۀ آن حضــرت آمــده 

اســت ولــی در واقــع اعــالم حمایــت از هــر انســان موّحــد بــه معنــای واقعــی اســت 

کــه در میــدان مبــارزه بــا مشــکالت زندگــی کوچکتریــن ضعــف و سســتی از خــود 

نشــان نمی دهــد و همچــون کوهــی محکــم و اســتوار و مقــاوم می ایســتد. ایــن فرمــان 

1. سورۀ توبه، آیۀ 129. 
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کــه می فرمایــد:  بشــارت آمیز خداســت 

ی اهلُل؛  ْل َ�ْ��بِ �تُ
وا �نَ

َّ
َول

�نْ �تَ اإ
َ  >�ن

ای پیامبر! ]تو که از جانب خدا مبعوث و مأمور به ابلاغ رسالت 

کجروی  از  و  می باشی  مردم  هدایت  امر  در  حریص  و  گشته ای 

تو  از  نادان  مردم  این  اگر  حال  می بری،  رنج  شّدت  به  آنان 

 ] نکن  تنهایی  احساس  برنخیزند  تو  از  یاری  به  و  روبرگردانند 

بگو خدا مرا کافی است «. 

ا ُهَو؛ 
َّ ل َه اإِ

ـٰ لَ ا اإِ
َ
>ل

جز خدا معبودی نیست<. 

ی وجود ندارد. 
ّ
جز اراده و خواست او در عالم موجود مؤّثرمستّقل

ِم؛1  �ی ِ َ��ن
ْ
َ�ْر�شِ ال

ْ
�تُ َوُهَو َر�بُّ ال

ْ
ل
َ
َوّك ِه �تَ �یْ

َ
 >َعل

 بر خداست و اوست 
ً
تکیۀ من ]در تمام شوؤن زندگیم[ منحصرا

که صاحب اختیار عرش عظیم است<. 

 اوسـت کـه هـم علمـش محیـط بـر عالـم اسـت و هـم قدرتـش مسـتولی بـر تمـام 

جهـان هسـتی. بـه همیـن جهـت تـرس و وحشـتی از اعـراض مـردم نـدارم بلکـه دلـم 

گـرم و پشـتم محکـم بـه گفتـار پـروردگارم اسـت کـه فرمـوده: 

�تُ َوُهَو َر�بُّ 
ْ
ل
َ
َوّك �تَ ِه  �یْ

َ
ا ُهَو َعل

َّ ل اإِ َه 
ـٰ لَ اإِ ا 

َ
ل ی اهلُل  ْل َ�ْ��بِ �تُ

ْوا �نَ
َّ
َول �تَ �نْ  اإ

َ >�ن

ِم<؛  �ی ِ َ��ن
ْ
ال َ�ْر�شِ 

ْ
ال

این آیه به راستی که چقدر امید بخش و نشاط انگیز است و چه خوب است 

ما اّمت رسول خدا؟ص؟ نیز این آیه را به حافظه بسپاریم و هنگام هجوم مشکالت 

1. سورۀ توبه، آیۀ 129. 
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و پشت کردن عوامل و اسباب طبیعی و انسانی، آن را به خاطر بیاوریم و از صمیم 

قلب و عمق جان بگوئیم: 

َو ُهَو َر�بُّ  �تُ 
ْ
َوكل

�تَ ِه  �ی
َ
 ُهَو َعل

ّ
لا اإ لَه  اإ ی اهلُل لا  ْل َ�ْ��بِ �تُ

�نَ وا 
َّ
َول

�تَ �نْ  اإ
َ >�ن

ِم <؛  �ی ِ َ��ن
ْ
ال َ�ْر�شِ 

ْ
ال

ی وجــود 
ّ
ــر مســتّقل باورمــان بشــود کــه جــز یــک اراده و یــک مشــّیت در عالــم، مؤّث

نــدارد. تمــام موجــودات، علــل و اســبابی هســتند و مسّبب االســباب خداســت کــه 

ســببی را می بــرد و ســبب دیگــری را جــای آن می نشــاند و هیچــگاه اختاللــی در 

نظــام تدبیــر و تقدیــر او حاصــل نمی شــود. ایــن حقیقــت را قــرآن کریــم در گــوش جــان 

مــا افکنــده اســت کــه: 

ا�بٍ  َ ى ِک�ت ِ
ا �ن

َّ ل ْم اإِ
ُ

ِ�ك
�نُ �ن

أَ
ى ا ِ

ا �ن
َ
ْر�نِ َول

أَ
ا

ْ
ى ال ِ

هتٍ �ن �بَ ِ��ی َ�ا�بَ ِم�ن ّمُ
أَ
>َما ا

َها؛1
أَ
َرا �بْ

�ن �نَّ
أَ
ِل ا �بْ

�ن �تَ ِمّ

در  چه  و  درونتان  در  -چه  نمی آید  پیش  عالم  در  حادثه ای  هیچ 

تقدیر  بالا  عالم  در  پیش  از  را  آن  ما  این که  مگر  بیرونتان- 

کرده ایم و سپس در عالم طبع آن را پیاده می کنیم<. 

وٍم؛2
ُ
ْ�ل َدٍر ّمَ �تَ ا �بِ

َّ ل ُه اإِ
ُ
ل ّ
ِ رن

�نَ
ُه َوَما �نُ �نُ ا�أِ رنَ ا �نَ

َ َد�ن ا ِع�ن
َّ ل ْیٍء اإِ

َ �ن �ش �ن ِمّ  >َو اإِ

هر چیزی خزینه اش نزد ماست و ما آن را بااندازه گیری منّظم 

به این عالم فرود می آوریم<. 

1. سورۀ حدید، آیۀ 22. 
2. سورۀ حجر، آیۀ 21. 
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فراموشی مسّبب االسباب! 

 متأّســفانه مــا حــوادث را روی پــردۀ عالــم طبــع بــه دنبــال علــل و اســباب ظاهــر 

ــِر مســتّقّل در ایجــاد حــوادث می پنداریــم و رو بــه آنهــا می رویــم  می بینیــم و آنهــا را مؤّث

جّبــاران  ایــن  می بینیــم  مثــاًل  می ســپاریم!  فراموشــی  بــه  را  االســباب  مســّبب  و 

مســتکبر چــه ظلــم و ســتم ها در عالــم مرتکــب می شــوند و جوامــع بشــری را در آتــش 

ــا اینهــا خودشــان ایــن کار را می کننــد؟ یعنــی  دنیا طلبی هــای خــود می ســوزانند. آی

ند؟ آیــا ارادۀ دیگــری حاکــم 
ّ
خودشــان در تدبیــر و تنظیــم برنامــۀ کارشــان مســتقل

ــه  ــا اعتقــاد ب ــر اراده و تنظیــم نقشــۀ آنهــا نیســت؟ ایــن کــه فکــر مشــرکانه اســت و ب ب

فعالــی« ســازگار نیســت. مــا موّحدیــم و می گوییــم: هــر چــه در عالــم هســت، 
َ
»توحیــد ا

تحــت اراده و تقدیــر خداســت. 
ُمَها؛1

َ
ْ�ل َ ا �ی

َّ ل هتٍ اإِ
ُط ِم�ن َوَر�تَ ْ��تُ

 > َوَما �تَ

یک برگ از درختی نمی افتد ] ویک َنَفس از َنَفس کشی صادر 

نمی شود[ مگر با علم و تدبیرو تقدیر خداوند علیم قدیر<. 

بایــد اندیشــید و فهمیــد کــه چــرا و روی چــه حســابی خــدا ایــن چنیــن تقدیــر 

می کنــد ولــی یالالســف کــه در میــان مــا مــردم آن قــدر کــه ســخن از آمریــکا و اســرائیل 

ــد! گویــی کــه  ــه میــان نمی آی ــاد خــدا ب ــد، از ی ــه میــان می  آی ــات و حــوادث ب در جریان

ــی کــه او همچنانکــه اشــاره شــد  ــدارد درحال ــات دخالتــی ن اصــاًل خــدا در آن جریان

در  کــه  بــدان  بشــر!  ای  منتهــٰی  ...<؛  ْر�ن
أَ
ا

ْ
ال ى  ِ

�ن هتٍ  �بَ ُمِ��ی ِم�نْ  َ�ا�بَ 
أَ
ا >َما  می فرمایــد: 

ســّنت مــن بدعملی هــای شــما آدمیــان ســبب پیدایــش آن حــوادث ناگــوار می گــردد 

نــه حــرِف دخالــت قدرت هــای شــیطانی. آنهــا ابــزاری بیــش نیســتند بلکــه نتیجــۀ 

ــر می گرداننــد.  ــه شــما ب اعمــال شــما را ب

1. سورۀ انعام، آیۀ 59. 
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ایمان به غیب مهمترین اصل تربیتی

یکـی از اربـاب تحقیـق گفتـه اسـت: اگـر مـا آمـار دقیـق بگیریـم، معلـوم می شـود 

کـه شـمار موجـودات غایـِب نامحسـوس خیلی بیشـتر از شـمار موجودات محسـوس 

بـرای سـاختن  پایـه  اّولیـن  انبیـاء؟مهع؟ و ادیـان آسـمانی،  اسـت و اساسـا درمکتـب 

انسـان کامـل »ایمـان بـه غیـب« اسـت. ایـن قـرآن اسـت که عصـارۀ تمـام کتاب های 

آسـمانی اسـت می فرمایـد: 
؛1 �بِ �یْ

�نَ
ْ
ال  �بِ

و�نَ ِم�نُ وأْ ُ �نَ �ی �ی ِ دن
َّ
�نَ * ال �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
ِه ُهًدى ِلل �ی ا َر�یْ�بَ �نِ

َ
ا�بُ ل َ ِك�ت

ْ
ِلَك ال

>دنَٰ

این کتاب ]آسمانی قرآن[ که هیچ شّک و تردید در ]حّقانّیت[ 

کسانی  آن  تقواست،  دارندگان  برای  هدایت  وسیلۀ  نیست،  آن 

که ایمان به غیب می آورند<. 

اّولیـن صفـت بـرای پـرورش یافتـگان در دامـن قـرآن، »ایمـان بـه غیـب« اسـت و 

غیـب یعنـی موجـود پنهـان از عالم حّس کـه در رأس تمام موجودات غایب از حّس، 

ذات اقـدس اهلل ؟ج؟ قـرار گرفتـه اسـت و در پرتـو نـور ایمـان به وجـود آن ذات اقـدس، 

ک داریم که 
َ
ایمـان بـه وحـی و نبـّوت و امامـت و معـاد و عالم برزخ و محشـر و جـّن و َمل

همـه از مصادیـق غیـب و موجـود پنهـان از عالـم حـّس می باشـد و اگر ایمـان به غیب 

از رده خـارج شـود تمـام معَتَقـدات دینـی مـا هیـچ و پـوچ خواهـد شـد و لـذا منحصـر 

دانسـتن عالـم وجـود بـه عالـم محسوسـات، اّولیـن پایـۀ کفـر و الحـاد اسـت و اّولیـن 

پایـه بـرای تحصیـل عقایـد حّقـه، »ایمـان بـه غیب« اسـت. 

1. سورۀ بقره، آیات 2و3. 
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ضرورت شناخت خداوند

وح را بشناسـید و بـا صفـات کمـال او  شـما بایـد پیـش از همـه چیـز خداونـِد ُسـّبُ

کـه حیـات و علـم و قـدرِت مطلقـه اسـت آشـنا بشـوید، در ایـن صـورت اسـت کـه 

کـه در  اکثـر مردمـی  اعتقـادی شـما حـل می شـود، مشـکل اصلـی  تمـام مشـکالت 

مسـائل اعتقـادی دچـار شـّک و تردیـد می شـوند ایـن اسـت کـه در مسـألۀ »توحیـد 

بـاز  تـا چشـم  بایـد نشـناخته اند  و خداشناسـی« لنگـی دارنـد و خـدا را آنچنـان کـه 

کرده انـد، بـا عوامـل طبیعـی آشـنا شـده اند و تنهـا آنهـا را عامـل مؤّثـر در تمـام حقایـق 

عالم می پندارند و حّتی مسائل اعتقادی را هم می خواهند با عوامل طبیعی توجیه 

و تأویل کنند از اینرو در حّل مشـکل اعتقاد به معراج و سـفر آسـمانی پیامبراکرم؟ص؟ 

در هـزار و چهـار صـد سـال پیـش کـه هیـچ اثـری از وسـایل طبیعـی بـرای سـفر فضایی 

در کار نبـوده اسـت گیـر می کننـد و همچنیـن در اعتقـاد بـه اینکـه امـام زمـان؟جع؟ 

بیـش از هـزار سـال اسـت کـه بـه دنیـا آمـده و هم اکنون زنده و از چشـم ها پنهان اسـت 

و گذشـت زمـان نیـز پیـرش نمی کنـد دچـار مشـکل می شـوند. 

خالصه اینکه منشأ تمام این اشکال تراشی ها و شبهه انگیزی ها »خدانشناسی« 

است و تا خدا با صفات کمالش شناخته نشود نه اعتقاد به نبّوت و امامت خالی از 

شبهات تحّقق می یابد و نه اعتقاد به معاد و برزخ و محشر در جان می نشیند و مورد 

باور قرار می گیرد و تعّجب آور اینکه دیده می شود، بعضی از جوانان خوش عقیده و 

باایمان که عالقه به هدایت مردم دارند با افرادی که پایۀ توحید و خداشناسی اشان 

محکم نشده است به بحث در مسائل مربوط به معراج و غیبت امام زمان؟جع؟ و 

معجزات انبیاء؟مهع؟ و عالم برزخ و محشر می پردازند در حالی که بحث در اینگونه 

مطالب با آن دسته از افراد، اساسًا بی جا و حتمًا بی نتیجه خواهد بود زیرا ایمان 

و اعتقاد به این حقایق از متفّرعات و پیامدهای ایمان به توحید و اعتقاد به وجود 

خداوند علیم و قدیر و حکیم است. 
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شـما ای جوانـان عزیـز! اگـر خواسـتید بـا فـردی راجـع بـه مسـائل اعتقـادی بحـث 

کنیـد اّول ببینیـد او اعتقـاد و ایمانـش بـه »توحیـد و خداشناسـی« در چـه حـّد اسـت 

بـا  اّولیـن وظیفـۀ شـما  بدانیـد  دارد،  لنگـی  و خداشناسـی«  »توحیـد  در  اگـر دیدیـد 

ـم، خدایـی دارد و علیـِم قدیـِر 
َ
او »بحـث در توحیـد« اسـت و اثبـات اینکـه ایـن عال

مطلـق کـه همـه چیـز را می دانـد و انجـام همـه کار را می توانـد وقتـی اعتقـاد به وجـود 

ایـن خـدای قـادر بـر همـه کار در جانـش نشسـت، آنـگاه بـاورش می شـود کـه آن خـدا 

می توانـد یـک فـرد بشـری را ظـرف یـک شـب بـدون وسـایل طبیعـی بـه آسـمان ببـرد و 

برگردانـد، آن خـدا می توانـد یـک فـرد بشـری را بـه نـام امـام زمـان؟جع؟ بیـش از هـزار 

سـال زیـر همیـن آسـمان و روی همیـن زمیـن زنـده و سـالم نگـه دارد آنگونـه کـه مـرور 

زمـان پیـرش نکنـد و از چشـم دیگـران نیـز غایـب باشـد. 

اهمّیت اعتقاد به عالم غیب

آری خالق ما آن خدایی ست که به نقل قرآن کریم، خرمن آتش نمرودی را برای 

حضرت ابراهیم؟ع؟ تبدیل به گلستان کرده و به موسی بن عمران؟ع؟ دستور داده 

که با عصای خود بر دریای آب بزن تا تبدیل به جاّده و راه گردد و همان عصا را بر 

پیکِر کوه بزن تا مبّدل به چشمه های آب جوشان و خروشان شود و به دعای حضرت 

صالح؟ع؟ شتر زنده از شکم کوِه مرده بیرون بیاورد و لذا ما پیروان قرآن به تعلیم خوِد 

قرآن در رأس همۀ عقایِد خویش اعتقاد به عالم غیب داریم که فرموده است: 

و�نَ  ِم�نُ وأْ ُ �نَ �ی �ی ِ دن
َّ
�نَ * ال �ی �تِ

ُم�تَّ
ْ
ل

ّ
ِه ُهًدى ِل �ی ْ�بَ �نِ ا َر�ی

َ
ا�بُ ل َ ِك�ت

ْ
ِلَك ال

>الم * دنَٰ
؛1 �ب �یْ

�نَ
ْ
ال �بِ

تردیدى  هیچ  آن  ]حّقانّیت [  در  که  کتابی  است  این   * الم 

نیست؛ ]و[ مایۀ هدایت تقواپیشگان است: * آنان که به غیب 

ایمان می آورند<.

1. سورۀ بقره، آیات  1 تا 3. 
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عالــم غیــب یعنــی عالمــی کــه در مــاورای ایــن عالــِم حــّس و طبیعــت وجــود 

دارد و حاکــم و ُمَســیطر بــر عالــم َطبــع اســت و در رأس آن عالــم غیــب، ذات اقــدس 

حضــرت حــق عّزوعــال کــه رّب العالمیــن و غایــب از عالــم حــّس اســت. منتهــی 

ــد  ــت داری بای ــوِد حقیق ــر موج ــد ه ــال می کنن ــند و خی ــِم حّس ــور عال ــه مقه ــی ک مردم

محســوس باشــد و بــا چشــم ســر دیــده شــود و لــذا بــه خــدا هــم کــه می رســند می گوینــد 

اگــر هســت بایــد بــا چشــم ســر دیــده شــود غافــل از اینکــه محسوســات و بــا چشــم ســر 

دیدنی هــا در مرتبــۀ پاییــن از وجــود قــرار گرفته انــد و هــر موجــودی کــه درجــۀ وجــودش 

بــه هــر میزانــی بــاال بــرود بــه همــان میــزان از عالــم حــّس، فاصلــه می گیــرد و بــا چشــم 

ــده نمی شــود.  ســر دی

در همیـن وجـود خودمـان بیندیشـید، آنچـه از خودمـان بـا چشـم سـر می بینیـم 

بـدن اسـت کـه مرتبـۀ نازلـۀ از وجـود ماسـت، ولی حقیقِت ما کـه روح و جان ما و مرکز 

ادراکات و مرتبـۀ عالیـۀ وجـود ماسـت هرگـز بـا چشـم سـر دیـده نمی شـود. آنچـه مـن 

از شـما می بینـم، جسـم شماسـت نـه روح شـما و آنچـه شـما از مـن می بینیـد، جسـم 

مـن اسـت و نـه روح مـن. 

مثالی برای درک عالم غیب

ــل  ــما عق ــد ش ــه بگوی ــرأت دارد ک ــی ج ــه کس ــم چ ــل داری ــاءاهلل عق ــا ان ش ــۀ م هم

نداریــد، حــال، آیــا مــا عقــل خــود را کــه تنهــا وســیلۀ امتیــاز مــا از ســایر حیوانــات 

ــده  ــر دی ــم س ــا چش ــه ب ــاال ک ــس ح ــر، پ ــه خی م ک
ّ
ــل ــم مس ــود دیده ای ــم خ ــا چش ــت ب اس

م کــه داریــم. پــس معلــوم می شــود این چنیــن 
ّ
نمی شــود، آیــا مــا عقــل نداریــم؟! مســل

ــده  ــر دی ــم س ــا چش ــد و ب ــوس باش ــد محس ــت داری بای ــوِد حقیق ــر موج ــه ه ــت ک نیس

شــود و هــر چــه کــه محســوس نیســت و بــا چشــم ســر دیــده نمی شــود در عالــم، وجــود 

نــدارد. خیــر، این چنیــن نیســت، زیــرا مــا خودمــان روح و جــان داریــم، عقــل و هــوش 
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و فکــر و حافظــه داریــم و هیــچ کــدام از اینهــا محســوس نیســتند و بــا چشــم ســر دیــده 

نمی شــوند؛ از همیــن جــا پــی می بریــم کــه ایــن جهــان بــزرِگ هســتی هــم جســمی 

دارد کــه محســوس اســت و بــا چشــم ســر دیــده می شــود و آن همیــن زمیــن و آســمان 

اســت و کــوه و دریــا و بیابــان و خورشــید و مــاه و ســتارگان و روح و جانــی دارد کــه غیــب 

اســت و نامحســوس و بــا چشــم ســر دیــده نمی شــود و او ذات اقــدس »اهلل« اســت 

)تبــارک و تعالــی شــأنه العزیــز(. 

آیــۀ اّول ســورۀ اســراء کــه مقّدمــۀ ســفر آســمانی پیامبراکــرم؟ص؟ را بیــان می کنــد بــا 

ــد  ــدۀ آن حضــرت، ذات اقــدس خداون ــاال برن ــر می دهــد کــه ب کلمــۀ »ســبحان« تذّک

وح« اســت و منــّزه از هرگونــه عجــز و ناتوانــی و مبــّری از نقایــص و  اســت کــه »ُســّبُ

محدودّیت هــای جســمانی اســت و قــادر بــر انجــام هــر کار و توانــا بــر ایجــاد هــر چیــزی 

در زمیــن و آســمان اســت و آن ذات اقــدس، قــادر بــه قــدرِت مطلقــه اســت کــه پیامبــِر 

خــود را ظــرف یــک شــب بــدون هرگونــه وســیله از وســایل طبیعــی بــه آســمان ها بــاال 

بــرده و پــس از ارائــۀ آیــات الهّیــه اش بــه زمیــن برگردانــده اســت.

پرستش خدای ناشناخته؟  

ایـن سـؤال ممکـن اسـت در آغـاز بحـث خداشناسـی در برخـی از ذهن هـا مطـرح 

شـود کـه مـا وقتـی چیزی را نمی شناسـیم، چگونـه می توانیم اعتقاد بـه وجودش پیدا 

کنیم و او را بپرسـتیم؟ 

در جـواب عـرض می شـود: اعتقـاد بـه وجـود چیزی بـا »اکتناه« آن چیز فـرق دارد. 

اکتنـاه یعنـی: انسـان بـه ُکْنـه و ماهّیـت چیـزی پـی ببـرد و احاطـۀ علمـی و ادراکـی بـه 

حقیقـت آن پیـدا کنـد و گفتیـم اینگونـه احاطـه بـه ذات نامتناهـی خـدا، بـرای عقـل 

و درک متناهـی انسـان ممکـن نیسـت. اّمـا اعتقـاد بـه وجـود چیـزی ممکـن اسـت از 

روی آثـار وجـودی اش بـرای انسـان پیـدا شـود، در حالـی کـه ُکنـه و ماهّیـت آن بـرای 
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انسـان ناشـناخته اسـت. مـا از دیـدن ایـن نظـام شـگفت انگیز آفرینـش کـه سرشـار از 

مظاهـر علـم و قـدرت و حکمـت آفریـدگار ایـن نظـام اسـت؛ بـه وجـود آن ناظـم علیـم 

و قدیـر و حکیـم پـی می بریـم و عـرض پرسـتش بـه پیشـگاه اقدسـش می کنیـم و حال 

آن کـه احاطـۀ ادراکـی بـه ُکنـه ذات اقدسـش نداریـم. 

می دانیم که هست؛ اّما نمی دانیم که چیست؟ و شاید بهترین مثال برای این 

حقیقت که فرق است بین »هستی« و »چیستی« جوهر جان خودمان باشد که از 

به وجود خودمان  اعتقاد  اینکه ما  نزدیک تر است. در  ما  به  همه چیز و همه کس 

داریم، تردیدی نیست. ما می دانیم که هستیم اّما نمی دانیم که چیستیم؟ آن جوهر 

با اضافۀ به آن می شناسیم و  را  از آن تعبیر به »من« می کنیم و همه چیز  عالی که 

می گوییم: بدن من، چشم و گوش من، دست و پای من، خانه و فرش و اتومبیل من، 

م هست و صاحب 
ّ
کیف و کتاب و کفش و کاله من و... آیا آن »من« که بطور مسل

و  و ماهّیتش چیست؟ نمی دانیم  و کنه  و اضافات است؛ کیست  قات 
ّ
این متعل

راستی این از عجایب است که آدمی هفتاد- هشتاد سال با این »من« زندگی کند 

قات او را از خوراک و پوشاک و مسکن و َمْرَکب و... 
ّ
و در طول این مّدت، تمام متعل

بشناسد اّما تا به حال به فکر شناختن خوِد آن »من« نیفتد و حالی از او نپرسد که تو 

که و چه هستی؟ از کجا آمده ای و به کجا می روی؟ 

به هر حال منظور اینکه ما اعتقاد به وجود روح و جان و روان خود که از آن تعبیر 

به »من« می کنیم؛ داریم، اّما از درک کنه و ماهّیت آن ناتوانیم. خدا هم فرموده است: 

�نَ  ِمّ م  �تُ �ی و�تِ
أُ
ا َوَما  ى  ّ

َر�بِ ْمِر 
أَ
ا ِم�نْ  وُح  الّرُ ِل 

�تُ وِح  الّرُ َع�نِ  َك 
و�نَ

ُ
ل

أَ
َْ�ا >َو�ی

 1 لًا؛  ِل�ی
�تَ ا 

َّ ل اإِ ِم 
ْ
ِ�ل

ْ
ال

ای پیامبر! راجع به روح از تو سؤال می کنند؛ بگو: روح از عالم 

امر پروردگار من است و به شما اندکی از علم داده شده است<. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 85. 
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 اهلل« کثیــرًا ِورد زبــان ماســت، 
ّ

البّتــه مــا خــدا، خــدا زیــاد می گوییــم و ذکــر »ال الــه اال

ولــی غالبــًا از مرحلــۀ تلّفــظ فراتــر نمــی رود و بــه مرحلــۀ تحّقــق کــه بیــرون ریختــن 

ــر در وضــع و حــال قلبــی خویــش  ــۀ قلــب اســت؛ نمی رســد و شــاید اگ بت هــا از خان

 
ّ

ــه اال ــم »الال ــار ه ــک ب ــود ی ــر خ ــّدت عم ــام م ــه در تم ــم ک ــیم، می بینی ــی بیندیش اندک

اهلل« بــه معنــای واقعــی اش نگفته ایــم و در نهانخانــۀ دل، نــه ده نــه، صــد بلکــه هزارهــا 

بــت نشــانده ایم و نمی دانیــم آخــر کار از چنــگال ایــن بت هــا چگونــه رهــا گشــته و کــی 

 اهلل« گفتنــد و 
ّ
ــه ال ــان کــه یــک »ل ال خداپرســت خواهیــم شــد؟! ای خوشــا حــال آن

ــد و رفتنــد.  ــه »صاحب خانــه« تحویــل دادن ــۀ دل را جــاروب کــرده ب خان

خداونـد رحیـم، بـرای نجـات دادن مـا از چنـگال بت هـا و کشـاندِن مـا بـه دامـان 

از  را  نورانـی  بیـان  ایـن  اسـت.  فرسـتاده  خـود  جانـب  از  معصومـی  پیامبـران  خـود، 

بشـنویم:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام  موالیمـان 

ُدوُهْم ِمیَثاَق 
ْ
ْنِبَیاَءُه ِلَیْسَتأ

َ
ْم أ ْیِ

َ
ُه َو َواَتَر ِإل

َ
 »َفَبَعَث ِفِیْم ُرُسل

َو  ْبِلیِغ  ِبالّتَ ْم  ْیِ
َ
َعل وا  َتّجُ َیْ َو  ِنْعَمِتِه  َمْنِسَّ  ّكُروُهْم  ُیذَ َو  ِفْطَرِتِه 

1 الُعُقوِل؛  َدَفاِئَن  ْم  ُ ُیِثیُروا لَ

بندگانــش  میــان  در  را  خــود  رســوالن  مهربــان،  خداونــد  آن 

برانگیخــت و پیامبــران خــود را یکــی پــس از دیگــری فرســتاد تــا از 

ــد و  ــارۀ توحی ــه پیمــان فطــری خــود ]درب ــد کــه ب بنــدگان بخواهن

خداجویــی[ وفــادار باشــند و نعمــت فرامــوش شــدۀ خــدا را ]کــه 

همــان فطــرت توحیــدی اســت[ بــه یادشــان بیاورنــد و عقل  هــای 

دفــن شــدۀ ]زیــر اوهــام و بت پرســتی ها[ را بیــرون آورده و آشــکار 

ســازند«. 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ  1، قسمت هشتم. 
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معنای حقیقی توحید 

این جملۀ پرمحتوا از موالیمان امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ است: 
 »كْم ِمْن َعْقٍل أِسیٍر ِعْنَد َهَوٰی أِمیٍر؛ 1

چـه بسـیار عقلـی کـه اسـیر هـوای نفـس گشـته و هـوای نفـس امیـر 

آن شـده اسـت«. 

و راسـتی کـه در مملکـت وجـوِد بسـیاری از مـردم، هـوای نفـس و دلبخـواه، حاکـم 

گشـته و عقل به اسـتخدام شـهوت و غضب درآمده و جّدًا آزادی در ادراکات خود را 

از دسـت داده و از ارائۀ آثار توحید درمانده اسـت و بدیهی اسـت که از عقل اسـیر در 

غـل و زنجیرهـای شـهوت و غضـب و عنـاد و لجاجـت، توّقـع ایـن نمی تـوان داشـت 

کـه راه خـود را بپیمایـد و مبـدأ و معـاد عالـم هسـتی را بشناسـد و از معنـای حقیقـی 

انسـان و هـدف از خلقـت او آگاه گـردد و سـر در مقابـل منادیـان حـق فـرود آورد. 

راه  همانـا  دیـن،  در  ناپختـگان  از  آنـان  دنباله روهـای  و  کافـران  اصلـی  مشـکل 

نیافتـن بـه »معنـای حقیقـی توحیـد« اسـت و آن نیـز نشـأت گرفتـه از اسـارت عقـل و 

زندانـی شـدن وی در دام و کمنـد شـهوات و تمایـالت نفسـانی و لجـاج و عنادهـای 

متکّبرانـۀ ابلیسـی اسـت وگرنـه »عقـِل آزاد« اسـت کـه می گویـد: 
؛ 2 ِِ

ْر�ن
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال اِطِر الّ�َ

َ  �ن
ٌ

ّك
َ ـِه �ش

َّ
ى الل ݪݪِ

�ن
أَ
>ا

آیا در خدایی که آفرینندۀ آسمان ها و زمین است شّک و تردید 

وجود دارد؟<. 

آیـا ممکـن اسـت ایـن نظامـات محّیرالعقـول فراگیـر در آسـمان ها و زمیـن، بـدون 

نظام بخشـی علیـم و قدیـر و حکیـم بـه وجـود آمـده باشـد و همچنیـن آن عقـِل آزاد 

1. نهج البالغۀ فیض، حكمت 202. 
2. سورۀ ابراهیم، آیۀ 10. 
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اسـت کـه -پـس از اعتقـاد بـه وجـود نظام بخـش علیـم حکیـم- می گویـد: آن مدّبـر 

برنامـۀ  ابـدی اش  سـعادت  راه  بـه  انسـان  عالـم  هدایـت  بـرای  بایـد  حکیـم،  علیـم 

زندگـی او را تنظیـم و بـه وسـیلۀ پیـام آور معصـوم از خطـا بـه عالـم انسـان ابـالغ نماید و 

می فرمایـد:  لـذا 
ى؛1 َ�ّمً ٍل ّمُ �بَ

أَ
ٰى ا

َ
ل ْم اإِ

ُ
َرک ّ

�نِ وأَ ُ ْم َو�ی
ُ

ك و�بِ
�نُ

�ن دنُ م ِمّ
ُ

ك
َ
َر ل �نِ

�نْ ْم ِل�یَ
ُ

ْدُعوک >�یَ

شما  بر  را  گناهانتان  از  پاره اى  تا  می کند  دعوت  را  شما  او 

ببخشاید و تا زماِن معّینی شما را مهلت دهد<.

آن نظام بخـِش عالـم و آفریننـدۀ آسـمان ها و زمیـن اسـت کـه شـما آدمیـان را بـه 

پذیـرش برنامـۀ زندگـی تنظیـم شـدۀ از جانـب خـودش دعـوت می کنـد، تـا بـا تبعّیت 

از برنامـۀ حکیمانـه اش شـما را از نقایـص جهـل و کفـر و اسـتکبار و رذائـل اخـالق و 

زشـتی های اعمـال، پاکسـازی نمایـد و آنـگاه بـه شـما مهلـت دهـد تـا پایـان مـّدت 

عمـری کـه بـرای شـما تقدیـر و تعییـن شـده اسـت در دنیـا زنـده بمانیـد. 

ایـن عمـر موّقـت دنیـوی انسـان، عامـل سـازندۀ زندگـی جاودانـۀ ُاخـروی انسـان 

اسـت و لـذا هـر لحظـه اش آن قـدر ارزش دارد کـه جـّدًا در تصـّور مـا نمی گنجـد! ولـی 

یالالسـف کـه مـا پـی بـه ارزش آن نمی بریـم و سـاعت ها و روزهـا بلکـه ماه ها و سـال ها 

از ایـن ُدّر گرانمایـه را بـه رایـگان از دسـت می دهیـم و روزی پـی بـه ارزش آن می بریـم 

کـه می بینیـم ای افسـوس! 

و هزار افسوس! سرمایه ز کف رفت و به ربحی2 نرسیدیم! 

از ایـن رو اسـت کـه قـرآن کریـم از جملـه الطـاف و عنایـات الهّیـه ایـن نعمـت را 

کـه:  می دهـد  نشـان 

1. سورۀ ابراهیم، آیۀ 10. 
2. ربح: سود. 
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ٰى؛1 َ�ّمً
ُ

ٍل ّم َ
�ب

أَ
ٰى ا

َ
ل ْم اإِ

ُ
َرک ّ

�نِ وأَ ُ >�ی

شما را، تا پایان مّدت معّین شده از عمرتان نگه می دارد<.

تا راه تکامل خود را بپیمایید و حّداکثر بهرۀ الزم از زندگی دنیوی را برای تأمین 

حیات اخروی خویش بردارید! بنابراین، عمر طوالنی در این دنیا برای انسان های 

باایمان، نعمت بسیار بزرگ الهی است که با هر نفس که می کشند و با هر نگاه که 

از  با هر کلمه ای که می گویند، درجاتی بلند  بر می دارند و  با هر قدم که  می کنند و 

درجات بهشتی و مقاماتی رفیع از مقامات قرب و رضوان خدا را به دست می آورند. 

از آن طرف هم فریِب شیطان خوردگانی هستند که با هر نفس و با هر نگاه و با هر 

گفتارشان، َدَرکاتی از درکات جهّنم را برای خود ذخیره می سازند. اینان بسیارشان 

تا »اجل ُمسّمٰی« هم باقی نمی مانند و بر اثر عواملی به مرگ زودرس می میرند!! 

منکر الوهّیت و ربوبّیت نه خالقّیت!  

نکتۀ قابل توّجه اینکه بت پرستان، منکر خالقّیت »اهلل« نیستند بلکه منکر ربوبّیت 

و الوهّیت او می باشند. آنها می گویند: مالئکه هستند که تدبیر امور عالم می کنند و 

بت ها هم مظاهر آنها می باشند و از این نظر بت ها را »رّب« و »ِاله« و »معبود« خود 

می دانند نه این که آنها را خالق خود بدانند می گویند: اهلل خالق است و بت ها هم از 

نظر مظهرّیتشان برای مالئکه که مدّبر امور عالمند، »رّب« و »معبود« ما می باشند و از 

این رو فرعون هم به قوم خود نمی گفت: من خالق شما هستم. می گفت: 

ٰى؛ 2 
َ

ْعل
أَ
ا

ْ
كُم ال ُّ ا َر�ب

َ �ن
أَ
>ا

من رّب ]و سرپرست و مدّبر امور[ شما هستم؛ ]معبود و ِالاه شما 

هستم[<. 

1. سورۀ ابراهیم، آیۀ 10. 
2. سورۀ نازعات، آیۀ 24. 
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باید از دستور و قانون من تبعّیت کنید. به موسی؟ع؟ می گفت: 

؛ 1  �نَ �ی و�نِ َمْ�حبُ
ْ
َك ِم�نَ ال

�نَّ
َ
َ�ل ْ �ب

أَ
ا

َ
ِری ل �یْ

ًها عنَ ـٰ لَ  اإِ
�تَ

دنْ
حنَ
تَّ

�نِ ا� �أِ
َ
>ل

اگر معبود و الهی غیر من برگزینی، تو را از زندانیان قرار می دهم!<. 

پـس انبیـا؟مهع؟ در مقـام اثبـات اصـل وجـود و هسـتی »اهلل« -کـه آفریننـدۀ عالـم 

اسـت - نمی باشـند بلکـه می خواهنـد »اهلل« را مّتصـف بـه صفـات کمـال از علـم و 

وهّیـت« اسـت معّرفـی کننـد. بـه ایـن 
ُ
ل
ُ
قـدرت و حکمـت کـه الزمـه اش »ُرُبوبّیـت« و »ا

آیـۀ شـریفه دّقـت فرماییـد: 
<؛ 2 ْر�نِ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال اِطِر الّ�َ

َ  �ن
ٌ

ّك
َ ـِه �ش

َّ
ى الل ِ

�ن
أَ
ُهْم ا

ُ
�تْ ُرُ�ل

َ
ال

َ >�ت

<؛ تکیـه شـده اسـت و نشـان  ماوا�تِ َو الاْر�نِ اِطِر الّ�َ می بینیـم کـه روی صفـت >�ن

می دهد آن »اهلل« که شـّکی در وجود و هسـتی اش نیسـت، کسـی است که آفریننده و 

نظم بخـش بـه آسـمان ها و زمیـن اسـت و معنـای خلـق و آفریـدن و نظم بخشـی همان 

ُرُبوبّیـت و تدبیـر و تنظیـم امـر مخلـوق اسـت و جـز این معنایی نـدارد. زیرا همان کس 

کـه خالـق اسـت، رّب اسـت و همـان کـس کـه رّب اسـت، ِااله و معبود اسـت؛ و عقاًل 

نامقبـول اسـت کـه موجـودی »خالـق« و موجـود دیگـری »رّب و معبـود« باشـد؛ بلکـه 

مقبـول در نـزد عقـل همین اسـت که: 

 اهَّلُل؛ 
َّ

 َخاِلَق ِإل
َ

»ل
آفریننده ای نیست مگر اهلل«. 

 »ل َرّبَ ِاّل اهَّلل؛ 
پروردگاری نیست مگر اهلل«. 

 اهَّلُل؛
َّ

َه ِإل
َ
 ِإل

َ
»ل

معبودی نیست مگر اهلل«. 

1. سورۀ شعراء، آیۀ 29. 
2. سورۀ ابراهیم، آیۀ 9. 
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حـال آن »اهلل« کـه خالـق و رّب و معبـود اسـت؛ شـما را بـا ارسـال رسـول و انـزال 

کتـاب دعـوت بـه دیـن و آیینـی می کنـد: 
ْم؛ 1

ُ
ك و�بِ

�نُ
�نْ دنُ ْم ِمّ

ُ
ك

َ
َر ل �نِ

�نْ ْم ِل�یَ
ُ

ْدُعوک >�یَ

شما را ]به دین و آیینی[ دعوت می کند تا با عمل به آنها شما را از 

گناهانتان پاک گرداند ]بیامرزد[ <. 

آری بـا عمـل بـه دسـتورات آن دیـن و آییـن، تمـام آلودگی هـا و کجروی هـا کـه در 

 > عقایـد و اخـالق و عمـل داشـته اید از صفحـۀ جانتـان برطرف سـازد. )کلمه ی  >ِم�نْ

ْم< بـه اصطـالح اهـل ادب، زائـده و افـادۀ تأکیـد و عمـوم می کنـد(. 
ُ

ك و�بِ
�نُ

در >ِم�نْ دنُ

ى<؛  َ�ّمً ٍل ّمُ �بَ
أَ
ٰى ا

َ
ل ْم اإِ

ُ
ْرک ّ

�نِ وأَ ُ >َو�ی

و شـما را عالوه بر پاکسـازی از لحاظ اعتقاد و اخالق و عمل، تا مّدت معّینی که 

مقـّرر شـده در دنیـا بمانیـد باقـی نگهتـان بـدارد. آن انسـانی سـعادتمند اسـت کـه در 

دنیا هم سـالم باشـد و هم دارای طول عمر که با هر َنَفسـش درجاتی عظیم از حیات 

ُاخـروی بـه دسـت آورد. طـول عمـر و تأخیـر در اجـل، بـرای آن کسـی ارزشـمند اسـت 

کـه ایمـان بـه حیـات پـس از مـرگ دارد و بـا عمـر دنیـوی اش بـرای حیـات ُاخـروی اش 

کار می کنـد وگرنـه تنهـا خـوش خـوردن و خوش خوابیدن و شـهوات حیوانی را اشـباع 

کـردن کـه زندگـی انسـان نخواهـد بود و طوالنـی بودن این چنین عمر، ارزشـی نخواهد 

داشـت! و راسـتی اگـر پـس از مـرگ، عالـم دیگـری بـرای حیـات ابـدی انسـان نبـود و 

انسـان با مردن و پوسـیدن تمام می شـد، دسـتگاه خلقت، دسـتگاهی لغو و بیهوده 

و بی هدف می شـد و حکمت آفریننده اش زیر سـؤال می رفت که این همه نظامات 

محّیرالعقول از کهکشـان ها و ُکرات و انواع و اقسـام کائنات را به خاطر انسـان آفریده 

و آنوقـت انسـان را بـرای پوسـیدن و نابـود گشـتن!! مثـل اینکـه کسـی بنایـی باُشـکوه و 

1. سورۀ ابراهیم، آیۀ 10. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

60

ـل بـا هزینـه ای سـنگین بسـازد و بعـد آن را ویـران کنـد! آیـا ایـن آدم از نظـر عقالی 
ّ
مجل

عالـم مـورد توبیـخ قـرار نمی گیـرد و محکـوم بـه جنـون نمی شـود؟ جنیـن در رحـم مادر 

- که مجّهز به جهازات از داخل و خارج شـده اسـت - از آن جهت ارزشـمند اسـت 

کـه بایـد بـه عالـم دنیـا منتقـل گـردد و بـا آن جهـازات، در اینجـا زندگـی کنـد و اگـر بـه 

ـد از مـادر بپوسـد و نابـود گـردد، عالـم رحم عالـم لغو بی ثمـری خواهد بود! 
ّ
هنـگام تول

زندگـی دنیـوی انسـان نیـز اگـر بـا مـرگ نابـود گـردد و عالـم دیگـری بـرای ادامـۀ حیاتش 

نباشـد، عالـم دنیـا عالـم لغـو و بیهـوده ای خواهـد بـود و لـذا فرموده اند: 

؛ 1 
ُ�و�نََ َ ْر�ب ا �تُ

َ
ا ل َ �ن �یْ

َ
ل ْم اإِ

ُ
ك

�نَّ
أَ
ا َوا ً �ش اُکْم َع�بَ َ �ن �تْ

َ
ل َما �نَ

�نَّ
أَ
ْم ا �تُ ِ��بْ حَ

نَ
�

أَ
 >ا

شما  و  آفریده ایم  عبث  و  لغو  را  شما  ما  که  پنداشته اید  آیا 

بازگشتی به سوی ما نخواهید داشت؟<. 

؛2 
ً
وا كِبیرا

ُّ
وَن ُعل

ُ
اِهل

ْ
 ال

ُ
ا یُقول  »َتعایَل اهَّلل َعّمَ

خداونـد متعـال برتـر اسـت از آنچـه کـه جاهـالن می گوینـد برتـری 

بسـیار بزرگی«. 

؛ 3  ُ�و�نَ ِه َرا�بِ �یْ
َ
ل ا اإِ

َ �نّ ـِه َواإِ
َّ
ا ِلل

َ �نّ >اإِ

ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم<. 

ضعف ما در توحید افعالی 

ـب القلـوب و االبصـار« را کوبیـد. تـا 
ّ
تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت بایـد دِر خانـۀ »مقل

آن در باز نشـود، تمام درها به روی آدم بسـته اسـت. تا کلید کنتور روشـن نشـود تمام 

المپ هـا خامـوش اسـت و قـدم بـه هـر جـا کـه بگذاریـد، بـا تاریکـی مواجه می شـوید و 

1. سورۀ مؤمنون، آیۀ 115. 
2. منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )خوئی(، جلد  17، صفحه 253.  

3. سورۀ بقره، آیۀ 156.
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هیـچ کاری نمی توانیـد انجـام بدهیـد! هـر چـه بـه المپ هـا دسـتمال بکشـید، از آنها 

روشـنایی نخواهیـد دیـد! اّمـا همیـن کـه کلیـد کنتـور بـاال رفـت، تمام المپ ها روشـن 

می شـود. تمـام عالمیـان و آدمیـان المپ هایـی هسـتند در ذات خودشـان خاموش، 

تنهـا »اهلل« اسـت کـه روشـنی بخش بـه تمـام عالم اسـت. 
ْر�نِ <؛ 1

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال وُر الّ�َ

ـُه �نُ
َّ
>الل

رابطـه را بایـد بـا او برقـرار سـاخت و کلیـد کنتـور را باید باال زد. در آن صورت اسـت 

کـه تمـام المپ هـا روشـن می شـود و آسـمان و زمین برای انسـان نوربـاران می گردد. 

�نَ  ِمّ َرَكا�تٍ  َ �ب ِهم  �یْ
َ
َعل ا  َ ْح�ن �تَ

�نَ
َ
ل ْوا  �تَ

َوا�تَّ وا  َم�نُ
آ
ا َرٰى  �تُ

ْ
ال ْهَل 

أَ
ا  

�نَّ
أَ
ا ْو 

َ
>َول

؛2 ْر�نِ
أَ
ا

ْ
َماِء َوال الّ�َ

آینه درهای  داشتند، هر  تقوا  و  ایمان  آبادی نشینان  این  و اگر 

برکات از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم<. 

مـا در »توحیـد افعالـی« ضعـف و نقـص فـراوان داریـم و متأّسـفانه وقتـی در ایـن 

وجـود  بـه  اذهـان، شـبهۀ »جبـر«  از  برخـی  در  دقیـق می شـود،  بحـث  اندکـی  بـاب، 

می آیـد و می گوینـد اگـر خـدا همـه کاره اسـت، پـس مـا چـه کاره ایـم؟! ایـن بحـث آن 

قـدر مکـّرر بـه میـان آمـده کـه آدمـی از تکـرار مجـّدد آن شـرمنده می شـود. 

می گوییـم: آری، در همـه جـای عالـم حّتـی در خلقـت و آفرینـش خـوِد انسـان، 

قانـون جبـر حاکـم اسـت، اّمـا در فضـای افعـال و اعمـال انسـان یعنـی کارهایـی کـه او 

انجـام می دهـد، از فکـر و تصمیـم و اراده و عمـل، قانـوِن اختیـار حاکـم اسـت یعنـی 

آفریـدگار انسـان، او را طـوری آفریـده کـه می توانـد در مرحلـۀ فکـر و تصمیـم و اراده و 

عمل، آزاد و دارای اختیار و انتخاب باشد و این شاهکار خلقت است که موجودی 

1. سورۀ نور، آیۀ 35. 
2. سورۀ اعراف، آیۀ 96. 
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در عیـن مخلـوق بـودن، مختـار باشـد. چـون مخلـوق از خـود هیـچ نـدارد و ذاتـًا فاقـد 

همـه چیـز و در عیـن حـال، دارای خواسـت و مشـّیت اسـت و می توانـد کـه بخواهـد و 

بـه خواسـتۀ خـود تحّقـق بخشـد. چـه آن کـه، خواسـت و مشـّیت آفریننـده اش بر این 

ـق گرفتـه کـه او صاحـب خواسـت و مشـّیت باشـد. 
ّ
تعل

ـُه؛ 1 
َّ
اَء الل

َ َ�ش �ن �ی
أَ
ا ا

َّ ل  اإِ
اُءو�نَ

َ �ش
>َوَما �تَ

شما نمی توانید بخواهید، مگر اینکه خدا بخواهد که بخواهید<. 

لزوم سپاسگزاری از ُمنعم 

بـه خـدا پیـدا می کنـد،  از آن راه آشـنایی بیشـتری  انسـان  از راه هایـی کـه  یکـی 

توّجـه داشـتن بـه نعمت هـای بی شـمار خداسـت و لذا خداوند در همـه جا و در همه 

حـال، نعمت هـای خـود را از داخـل و خـارج وجـود انسـان، نشـان انسـان می دهـد تـا 

او را با خودش آشـنا گرداند، چون سرشـت انسـان این اسـت که خودش را در مقابل 

ببینـد،  بـه خـودش  نسـبت  انعامـی  و  هـر کـس احسـان  از  ُمْنعـم بدهـکار می دانـد. 

خودش را موّظف می داند که نسـبت به او اظهار تّشـکر و سپاسـگزاری بنماید، حاال 

هـر چقـدر آن نعمـت ارزشـمندتر باشـد، طبعـًا سپاسـگزاری هـم محکم تـر و جّدی تـر 

خواهـد بـود و لـذا وقتـی انسـان بـه خـود آمـد و خـود را از درون و بیـروِن وجـودش، غـرق 

در نعمت هـای بـزرگ از بینایـی و شـنوایی و عقـل و هـوش و... دیـد، طبعـًا در پـی 

شـناختِن آن کسـی بـر می آیـد کـه ایـن همـه نعمـت در اختیـار او گذاشـته اسـت تـا 

در مقـام شـکر و سپاسـگزاری از او برآیـد، اینجاسـت کـه حضـرت ُمنعـم یعنـی ذات 

اقـدس اهلل؟ج؟ مّنـت بـر انسـان گذاشـته و خـود را بـه او معّرفـی کـرده و فرمـوده اسـت: 
 <؛2

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّ�َ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
>اهلُل ال

1. سورۀ انسان، آیۀ 30. 
2 سورۀ اعراف، آیۀ 54. 
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آن کــس کــه ایــن همــه نعمــت از زمیــن و آســمان بــه شــما آدمیــان داده اســت 

»اهلل« اســت و او بــا تنظیــم برنامــۀ دینــی، راه شــکرگزاری از خــودش را بــه شــما نشــان 

داده اســت. بنابرایــن انســان های بــه معنــای واقعــی، همــان کســانی هســتند کــه بــا 

عمــل بــر طبــق برنامــۀ دینــی اقــدام بــه انجــام وظیفــۀ انســانی خــود کــه سپاســگزاری 

ــه مردمــی کــه چنــان ســرگرم ِاشــباع َاهــواء نفســانی  از ُمْنعــم اســت می نماینــد، وگرن

ِانعــام  و  نعمــت  دربــارۀ  کــه  نمی یابنــد  را  ایــن  مجــال  اصــاًل  کــه  می باشــند  خــود 

واقــع  در  اینــان  بنماینــد.  خــود  دربــارۀ  وظیفــه ای  احســاس  و  بیندیشــند  ُمْنعــم  و 

انســان  نماهایی هســتند کــه زندگــی تمــام عیــار حیوانــی دارنــد و عمــاًل منطقشــان 

همــان منطــق کّفــار و ُملحدانــی اســت کــه قــرآن نقــل می کنــد: 
ْهُر؛1

َ
ا الّد

َّ ل ا اإِ
َ ْهِلك�ن ُ ا َوَما �ی َ �ی

حْ
ُمو�تُ َو�نَ

ا �نَ َ �ی
�نْ

ُ
ا الّد َ �ن ا�تُ َ ا َ��ی

َّ ل وا َما ِهَی اإِ
ُ
ال

َ >َو�ت

می گفتند جز همین زندگی دنیا در عالم چیزی نیست، گروهی 

می میریم و گروه دیگری زنده می شویم آنچه که می میراند و 

زنده می کند، دهر و طبیعت است <. 

در عالـم نـه مبدأیـی هسـت و نـه معـادی، نـه کتابـی هسـت و نـه حسـابی، هـر 

چـه هسـت، همیـن زمیـن و آسـمان اسـت و آب و هـوا و خـوردن و خوابیـدن و مـردن 

کـه همـه اش محصـول َدْهـر و طبیعـت اسـت. ایـن منطـق مـاّدی مسـلکان اسـت و 

عجیـب اینکـه برخـی از )به زعـم خـود( خداپرسـتان نیـز عمـاًل نشـان دهنـدۀ این طرز 

تفّکـر کفرآمیزنـد و احیانـًا سـخن از مهـر و قهـر طبیعت به میان می آورند و زلزله و سـیل 

و صاعقـه و طوفـان را قهـر و »خشـم طبیعـت« تعبیـر می کننـد. 

بهـار را خنـدۀ طبیعـت و زمسـتان را گریـۀ طبیعـت بـه حسـاب می آورنـد در حالی 

کـه چگونـه معقـول اسـت کـه طبیعـِت مـردۀ کـور و کـر، حیـات و چشـم و گـوش و عقل 

و هـوش بیافریند. 

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 24. 
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احیای فکر توحیدی

آدم اگر کمترین درجه از درک و شـعور را هم داشـته باشـد، می فهمد آن کسـی که 

انسـان زندۀ دارای چشـم و گوش و عقل و هوش را آفریده اسـت، حتمًا خودش زنده 

اسـت و بینـا و شـنوا و دّراک اسـت. ایـن حقیقـت را هـر آدم انـدک درک و شـعورداری 

می فهمـد، منتهـی در شناسـایی او اغلـب بـه اشـتباه می افتنـد و با اسـماء گوناگون او 

را می خواننـد و لـذا او خـود را معّرفـی کـرده و فرموده اسـت: 

َ�ٌد؛ 
أَ
ـُه ا

َّ
ْل ُهَو الل

 >�تُ

 ]ای پیامبر! [ بگو او اهلل است و یگانه و بی همتاست<.

نیازمندنـد. ضمیـر  او  بـه  کـس  و همـه  بی نیـاز  از همـه کـس  و  اسـت  »صمـد«  و 

>هو< اشـاره بـه آن معبـوِد معهـود در فطـرت می کنـد کـه هـر انسـانی بـه حکـم فطـرت 

و سرشـت اّولیـه اش، دنبـال آفریـدگار خـود می گـردد و لـذا آفریـدگار مهربـان، خـود را 

معّرفـی می کنـد کـه بگـو او »اهلل« و »احـد« و »صمـد« اسـت. 

و همچنین خداوند متعال در معّرفی خود می فرماید: 

؛1 
ماوا�تِ َو الاْر�نَ �تَ الّ�َ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
 >اهلُل ال

از  ]و  آفرید  را  زمین  و  آسمان ها  که  است  کسی  همان  اهلل، 

آسمان آبی نازل کرده و به وسیلۀ آن، بخشی از میوه ها را از زمین 

بیرون آورده و رزق شما قرار داده است و کشتی را مسّخر شما 

کرده که در دریا به امر او حرکت کند[<. 

اگرچـه کشـتی را انسـان می سـازد، ولـی مـواّد اّولیـۀ آن را خـدا آفریـده اسـت و آن 

نیـروی فکـری و عملـی کـه انسـان در ترکیـب و سـاختمان آن بـه کار بـرده اسـت نیـز 

خداسـت.  مخلـوق 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 54. 
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از اینـرو یـک جـا خداونـد تسـخیر کشـتی را بـه خـودش نسـبت داده کـه من چنین 

»فکـر توحیـدی« را در مـا  کـرده ام و ایـن درسـی اسـت کـه بـه مـا می دهـد و پیوسـته 

زنـده نگـه مـی دارد کـه همـۀ کارهـا هـر چنـد از دسـت شـما انسـان ها صـادر می شـود، 

ولـی همـه از یـک منبـع سرچشـمه می گیرنـد و آن ذات اقـدس خداسـت کـه بـی اراده 

و بی خواسـت او نـه فکـری کار می کنـد و نـه دسـتی بـه حرکـت در می آیـد. حّتـی بـه 

پیامبراکـرم و رسـول گرامـی اش؟ص؟ می فرمایـد: 
ـُه؛1

َّ
اَء الل

َ َ�ش �ن �ی
أَ
ا ا

َّ ل  * اإِ
ً
دا

ِلَك عنَ
اِعٌل دنَٰ

َ ى �ن
ّ
ِ
�ن ْیٍء اإِ

َ �نَّ ِل�ش
َ
ول �تُ ا �تَ

َ
 >َول

اینکه  مگر  می دهم،  انجام  را  کار  فلان  فردا  من  مگو  هرگز 

بگویی که اگر خدا بخواهد<. 

یعنـی خواسـت و مشـّیت خـود را در کارهـای خـودت، عامل مسـتّقّل و مؤّثر کافی 

مـدان، بلکـه آن را مّتکـی به خواسـت و مشـّیت خدا بدان. 
ـُه<؛2

َّ
اَء الل

َ َ�ش �ن �ی
أَ
ا ا

َّ ل  اإِ
اُءو�نَ

َ �ش
 >َوَما �تَ

ــق 
ّ
شــما نمی توانیــد دارای مشــّیت در کاری باشــید مگــر اینکــه مشــّیت خــدا تعل

ــق گرفتــه کــه شــما 
ّ
بگیــرد کــه شــما دارای مشــّیت باشــید. آری، خواســت خــدا تعل

ــر اســاس آن اراده و اختیــاِر  موجــودی صاحــب اراده و اختیــار باشــید، آنــگاه شــما ب

خــداداد خــود، دســت بــه انجــام کاری می زنیــد. ایــن جملــۀ »ِان شــاءاهلل« ادب و 

ــد در وعده هایــش از زبانــش بیفتــد. در  وظیفــۀ یــک مســلمان عــارف اســت کــه نبای

همــه جــا و در همــه حــال اّتــکاء بــه مشــّیت و خواســت خــدا داشــته باشــد و بگویــد 

»ِان شــاءاهلل« فــالن کار را انجــام می دهــم اگــر خــدا بخواهــد این چنیــن و آن چنــان 

می کنــم. 

کهف، آیات 23و 24.  1. سورۀ 
2. سورۀ انسان، آیۀ 30. 
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مؤمن شدن غالم بت پرست  

در یکـی از تألیفـات سـابقین ایـن داسـتان را خوانـدم کـه یکـی از صلحـا بـه نـام 

»عبدالواحـد رازی« گفتـه اسـت: سـالی بـا جمعـی سـفر دریایـی داشـتیم، بـه وسـط 

دریا که رسـیدیم، هوا طوفانی شـد و به جزیره ای افتادیم. آنجا غالم سـیاهی را دیدم 

بتی را تراشـیده و آن را می پرسـتد. کنارش نشسـتم و گفتم: ای جوانمرد! این بت که 

قابل پرسـتش نیسـت. گفت: پس قابل پرسـتش کیسـت؟ این سـؤال کاشـف از این 

بـود کـه او فطرتـًا می دانـد کـه سـراپا نیـاز اسـت و احتیـاج بـه معبـود دارد، ولـی اشـتباه 

در تشـخیص و تطبیـق کـرده اسـت و بایـد راهنمایـی گـردد. از اینـرو پرسـید: آن کـس 

کـه سـزاوار پرسـتش می باشـد کیسـت و چـون زبانـش عربـی بـود گفتـم: 

َبْحِر 
ْ
َبّرِ َو ال

ْ
ْرِض ُسلطاُنُه َو ِف ال

ْ
ماِء َعْرُشُه َو ِف ال ذی ِف الّسَ

َّ
ل

َ
»ا

ماِء؛  ْرِض َو ل ِف الّسَ
ْ

ٍة ِف ال ّرَ  ذَ
ُ

ِمِه ِمْثقال
ْ
ُه ل َیْعُزُب َعْن ِعل

ُ
َسِبیل

معبود و سـزاوار پرسـتش آن کسـی اسـت که آسـمان و زمین و کوه 

و دشـت و دریـا و صحـرا همـه تحـت قـدرت او قرار گرفته اسـت و 

ذّره ای از ذّرات عالـم از حیطـۀ علـم او بیـرون نیسـت. اوسـت کـه 

سـزاوار پرسـتش است«. 

گفـت: از آن معبـود آیـا پیـام و کالمـی هـم رسـیده اسـت؟ دیـدم ایـن سـؤالش هـم 

عاقالنـه اسـت. گفتـم: آری او پیـام داده و خـود را معّرفـی کرده و شـروع کردم آیات آخر 

سـورۀ حشـر را خواندن: 

ِم�نُ  ُموأْ
ْ
ال اُم 

َ
ل الّ�َ وُ� 

ُ
ّد �تُ

ْ
ال َمِلُک 

ْ
ال ُهَو  ا 

َّ ل اإِ َه 
ـٰ لَ اإِ ا 

َ
ل ی  ِ دن

َّ
ال ـُه 

َّ
الل >ُهَو 

ِرکو�نَ * ُهَو 
ْ ُ�ش ا �ی

ـِه َعّمَ
َّ
َحا�نَ الل ُر ُ��بْ ّ

ك�بِ ُم�تَ
ْ
اُر ال َ �بّ

َ
حب
ْ

رنُ ال �ی ِ َ�رن
ْ
ِم�نُ ال ُمَه�یْ

ْ
ال

ى  ݪݪِ
�ن َما  ُه 

َ
ل ُح  ّ

َُ��بِ �ی ْ��نَٰی  حُ
ْ

ال ْ�َماُء 
أَ
ا

ْ
ال ُه 

َ
ل ُر  ُمَ�ِوّ

ْ
ال اِریأُ  َ �ب

ْ
ال اِل�تُ 

َ حن
ْ

ال ـُه 
َّ
الل

1 ُم<؛  ك�ی حَ
ْ

ال رنُ  �ی ِ َ�رن
ْ
ال َوُهَو  ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ

1. سورۀ حشر، آیۀ 24. 
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مـن ایـن آیـات را می خوانـدم و او بـا کمـال توّجـه گـوش مـی داد و عجیـب اینکـه 

اشـک می ریخـت، درسـت مثـل آدم تشـنه ای کـه در وسـط بیابـان سـوزان بـه چشـمۀ 

چشـم  و  تمـام  خضـوع  بـا  دیـدم  می گیـرد.  تـازه  جانـی  و  اسـت  رسـیده  زاللـی  آب 

اشـکبار گفـت: دینـت را بـه مـن عرضـه کـن تـا مـن هـم متّدّیـن بـه دیـن تـو باشـم. مـن 

هـم شـهادتین را بـه او تلقیـن کـردم و او مسـلمان شـد. آداب وضـو و نمـاز را هـم یـادش 

دادم. وقتی عازم بر حرکت شـدیم که سـوار کشـتی بشـویم و برویم، او گفت: من دیگر 

از شـما جدا نمی شـوم، می خواهم با شـما باشـم. با ما آمد و داخل کشـتی نشسـت. 

در میـان کشـتی آنچنـان بـا خـدا گـرم گرفتـه بـود و عـرض راز و نیـاز می کـرد کـه همـۀ 

سرنشـینان کشـتی را متوّجـه خـود کـرده بـود. 

تـا اینکـه شـب شـد و مـا پـس از انجـام فرائض آماده شـدیم که بخوابیم. او پرسـید 

هـم  معبـود  آن  آیـا  پرسـید  بخوابیـم.  می خواهیـم  گفتـم:  بکنیـد؟  می خواهیـد  چـه 

می خوابـد؟ گفتـم: نـه: 
ْوٌم <؛ 1

ا �نَ
َ
هتٌ َول ُه ِ��نَ

دنُ �نُ
أْ
ا َ ا �ت

َ
وُم ل �یُّ

�تَ
ْ
َحّیُ ال

ْ
>ُهَو ال

او حّی قّیوم اسـت و پیوسـته بیدار و هوشـیار اسـت و خواب عارض او نمی شـود. 

او بـا تعجـّب تمام گفت: 

ْنُتْ َتناُموَن َو َمول ُكْم ل َینام؛2 
َ
َعِبیُد ا

ْ
»َفِبْئَس ال

پـس شـما بنـدگان بـا انصافـی نیسـتید آیـا رواسـت کـه معبـود بیدار 

باشـد و شـما در حضـورش پـا دراز کنیـد و بخوابیـد«. 

َینــاُم َكْیــَف  ُمِحــّبِ 
ْ
ِلل  

ً
حــراٌمَعَجبــا اُلِحــّبِ   

َ
َعــل َنــوٌم   

ّ
ُكِل

باشــد روا  کــی  انصــاف  خواجه بیدار و بنده اندر خواب3بــده 

1. سورۀ بقره، آیۀ 255. 
2. روح البیان، ج 4، ص 368. 

3. بحار األنوار، جلد 67، صفحۀ 59. 
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ایـن گفتـارش چنـان تکانـی بـه مـن داد کـه آتـش در جانـم برافروخـت و پیش خود 

گفتـم ای عجـب! بیـش از یـک روز نیسـت کـه این آدم با خدا آشـنا شـده اسـت، ولی 

چنـان جاللـت و عظمـت خـدا در جانـش نشسـته کـه در حضـور او خوابـش نمی بـرد. 

آنـگاه بـه خـود گفتـم تـو بیچـاره بعـد از یـک عمـر خداپرسـتی نتوانسـته ای این چنیـن 

بـا خـدا آشـنا بشـوی. او گناهـی نکـرده و هیچگونـه اسـائۀ ادبـی از خـود در پیشـگاه 

خـدا نشـان نـداده اسـت ولـی آنچنان هیبت خدا در دلش نشسـته کـه اصاًل خوابش 

نمی بـرد. پـس چگونـه می خوابـد آن آدمـی کـه غـرق در گنـاه اسـت و ذّمه اش مشـغول 

بـه صدهـا حقوق الّنـاس اسـت. کینه هـا و حسـدها و بغـض و عداوت هـا نسـبت بـه 

بـرادران ایمانـی خـود دارد و آسـوده می خوابـد! آیـا هیـچ احتمال نمی دهـد که ناگهان 

مـرگ فـرا برسـد؟ طومـار عمـرش پیچیـده شـود و َعَقبـات و گردنه هـای صعب العبـور 

پـس از مـرگ او را در بـر گیـرد. 

مختار بودن انسان در قبول هدایت 

از جملــۀ بت هایــی کــه در هــر زمــان و در زندگــی فردفــرد آدمیــان امــکاِن بــروز و 

ــف آن  ــدا؟ص؟ در وص ــول خ ــه رس ــت ک ــان اس ــوِد انس ــارۀ خ ــس اّم ــت نف ــور دارد ُب ظه

فرمــوده اســت: 
ِت َبَن َجْنَبْیَک؛1

َّ
َک َنْفُسَک ال ْعدٰی َعُدِوّ

َ
»ا

دشـمن ترین دشـمنان تو، همان نفس توسـت که در پیش روی تو 

قرار گرفته اسـت«. 

َنْفـس تـو فرمانـدۀ مطـاع تـو گشـته و علی الـّدوام تـو را بـه دنبـال هـوا و هوس هـای 

خـود می کشـد و بـا وسوسـه های خـود القـا می کنـد آن چهـرۀ زیبـای دلربـا را تماشـا 

کـن، آن آواز و ترانـۀ شـورانگیز را گـوش کـن، آن معاملـۀ حـرام پرسـود را کـه میلیون هـا 

1. بحار األنوار، ج 67، ص 64. 
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تومـان بـه تـو نفـع می رسـاند از دسـت نـده و مگـو که حرام اسـت و توأم با ربا اسـت! آن 

ُپسـت و مقـام حّسـاس اداری کـه برایـت پیـش آمـده محکـم بچسـب و مگـو کـه حـق 

کشـی می شـود و عقـب زدن دیگـران از مقـام و منصـب الیقشـان و امثـال آن کـه اینهـا 

همـه از مصادیـق شـرک اسـت و بت پرسـتی اسـت. 

زان که آن بت مار وین ُبت اژدهاستمــادر بت هــا، بــت نفــس شماســت

 و لـذا حضـرت ابراهیـم؟ع؟ از خـدا خواسـته کـه خدایـا! چنـان کـن کـه خـودم و 

فرزندانـم مبتـال بـه پرسـتش بت هـا نشـویم. 
اِ�؛1

َ �نَ ال�نّ ًرا ِمّ �ی �نَ َک�شِ
ْ
ل

َ
ل

�نْ
أَ
ُه�نَّ ا

�نَّ  اإِ
ّ
 >َر�بِ

به  را  مردم  از  بسیاری  اقسامشان  و  انواع  با  بت ها  این  خدایا! 

ضلالت افکنده و گمراهشان نموده اند<. 

اینکه من مردم را دعوت به توحید و پرهیز از بت پرستی می کنم. 
ٌم ؛ 2 ِ��ی وٌر ّرَ

�نُ
َك عنَ

�نَّ اإِ
َ ى �ن ِ

ّی َوَم�نْ َعَ�ا�ن
ُه ِم�نِ

�نَّ اإِ
َ ی �ن َ��نِ �بِ

َم�ن �تَ
 >�نَ

آنها هر کس دعوت مرا پذیرفت و در صراط مستقیم  از  حال 

توحید تابع من شد، او بی تردید از من است و من ضامن سعادت 

او هستم و هر کس نافرمانی من کرد و تابع من نشد، او دیگر 

اّما آنچه  حسابش با من نیست تا تو با او چگونه رفتار کنی، 

م است اینکه تو آمرزندۀ مهربانی<. 
ّ
مسل

ایـن بیـان نشـان می دهـد کـه افـراد بشـر در پذیـرش دعـوت انبیـاء؟مهع؟ هیچگونـه 

یـا قبـول دعـوت  اجبـار و اکراهـی ندارنـد بلکـه کامـاًل دارای اختیـار و آزادی در رّد و 

و  نبـات  و  جمـاد  از  کائنـات  سـایر  از  انسـان  امتیـاز  اساسـًا  و  می باشـند  پیامبـران 

1. سورۀ ابراهیم، آیۀ 36. 
2. همان. 
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حیـوان، داشـتن خصیصـۀ »اختیـار« در عمـل اسـت کـه انسـان هـر کاری را می توانـد 

انجـام بدهـد و می توانـد تـرک کنـد، در امـر پذیـرش دعـوت انبیـاء؟مهع؟ هـم مطلـب 

چنیـن اسـت کـه خـدا فرمـوده اسـت: 
وًرا<؛ 1

ا َک�نُ
َ
ّم اِکًرا َواإِ

َ ا �ش
َ
ّم َل اإِ �ی �بِ

اُه الّ�َ َ �ن ْ ا َهَد�ی
َ �نّ  >اإِ

دائم  خوشبختی  و  سعادت  راست  راه  به  را  او  و  داده  نشان  انسان  به  را  راه  ما 

هدایت کرده ایم و گفته ایم این راه، راه بهشت و سعادت جاودان و این هم راه جهّنم 

و شقاوت دائم است و تو در انتخاب هر یک از این دو راه بهشت و جهّنم مختار و 

آزادی اگر با اختیار خود به راه بهشت رفتی، »شاکر« محسوب خواهی شد و اگر به راه 

جهّنم رفتی، »کافر« شناخته خواهی شد. اینک بنگر که برای خود چه می پسندی. 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ هـم گفتـه اسـت: خدایـا! مـن مـردم را بـه توحیـد دعـوت 

می کنـم و از شـرک و بت پرسـتی تحذیرشـان می نمایـم، ولـی پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن 

آنهـا و در نتیجـه بهشـتی یـا جهّنمـی شدنشـان در اختیار من نیسـت، مـن همین قدر 

ُه ِم�نّی< کسـی کـه در راه توحیـد و مبـارزۀ بـا شـرک 
�نَّ اإ

َ ی �ن َ��نِ �بِ
َم�نْ �تَ

می توانـم بگویـم کـه >�نَ

از مـن تبعّیـت کـرد از مـن محسـوب شـده و بهشـتی خواهـد شـد. 

سبب بیگانگی ما با خدا 

مـا طبـق دسـتور خالـق مهربـان خـود نـه هفتـه ای یـک بار و نـه روزی یک بـار، بلکه 

در هـر شـبانه روز پنـج بـار بـه نماز می ایسـتیم و حضورًا به پیشـگاهش عرضه می داریم 

�نُ < جـز تـو ای معبـوِد محبوبـم! نـه سـر در مقابـل کسـی فـرود  ِ��ی ْ��تَ
اَک �نَ َ �یّ ُد َواإِ ْ��بُ

َاک �نَ �یّ >اإِ

مـی آورم و نـه دسـت حاجـت به سـوی کسـی دراز می کنم. 

آیا این چنین ارتباط شبانه روزی طی سال های متمادی با آفرینندۀ عالم و آدم 

چنان  بلکه  نشده ایم؟!  چرا  پس  باشد،  کرده  صمیمی  گرِم  رفیِق  او  با  نباید  را  ما 

1. سورۀ انسان، آیۀ 3. 
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آفتاب  به  رو  اگر ساعتی  ما  او آشنایی نداشته ایم.  با  بیگانه ایم که گویی اصاًل  او  از 

به  رو  که  ولی یک عمر است  و شاداب می گردیم،  روشن  و  گرم می شویم  بایستیم، 

و  و روشن  اّما روحًا گرم  و نماز می خوانیم،  < می ایستیم  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ وُر 

�نُ >اهلُل 

در  ما  می شود  معلوم  کجاست؟  در  ت 
ّ
عل و  عیب  و  نقص  آیا  نمی شویم.  شاداب 

همین نماز شبانه روزی امان که اّولین و استوارترین پایه برای ساختمان خداشناسی و 

خداپرستی است صادق نمی باشیم. هر روز صبح رو به قبله می ایستیم و می گوییم: 

َوَما  ا 
ً �ن �ی َ��نِ  

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ َ�َر 

�نَ ی  دنِ
َّ
ِلل ِهَی  ْ َو�ب ْه�تُ  َّ َو�ب ى 

ّ
ِ
�ن  >اإِ

؛1 �نَ ِرِک�ی
ْ ُم�ش

ْ
ال ِم�نَ  ا 

َ �ن
أَ
ا

من چهرۀ قلبم را رو به خدایی قرار داده ام که آفریدگار آسمان ها 

و زمین است من تسلیم محض در پیشگاه او هستم و احدی را 

شریک او در اطاعت قرار نمی دهم<. 

اهلل اکبـر، مـن خـدا را بزرگتـر از همـه چیـز و همـه کـس می دانـم. آیـا نمی ترسـیم در 

همـان حـال خـدا بگویـد: ای دروغگـو! چهـرۀ قلبـت رو بـه مـن اسـت در حالـی کـه 

اکنـون در دل بـا غیـر مـن سـرگرم صحبتـی، بـه یـاد همسـر و فرزنـد و کسـب و کار و رونق 

بـازارت می اندیشـی؛ بـا طلبـکار می جنگـی، بـا بدهـکار می ُغـّری. آیا من واقعـًا در نزد 

تـو اکبـرم یـا پـول و مقـام و منصبـت اکبـر اسـت؟!

ابتال به بیماری شرک در اطاعت 

از  بعد  مردم  یعنی  َواِ�ٌد<؛2  ٌه  ـٰ لَ اإِ ُهَو  َما 
�نَّ
أَ
ا ُموا 

َ
ْ�ل >َوِل�یَ می فرماید:  متعال  خداوند 

اینکه به وسیلۀ قرآن انذار شدند و ترس از حساب روز جزا در جانشان نشست، باید 

بدانند که جز ذات اقدس »اهلل« معبودی ندارند و او؟ج؟ معبود یگانۀ بی همتاست. 

1. سورۀ انعام، آیۀ 79. 
2. سورۀ ابراهیم، آیۀ 52. 
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در  آخـرت  عالـم  از  تـرس  هـم  کـه  می شـوند  تربیـت  کسـانی  تنهـا  قـرآن  دامـن  در 

جانشـان نشسـته اسـت و هـم جـز خـدا هیـچ موجودی را سـزاوار پرسـتش نمی دانند. 

بـه فرمـودۀ امـام امیرالمؤمنیـن علـی ؟ع؟: 
ْم؛ 1 ْعُیِنِ

َ
ْنُفِسِهْم َفَصُغَر َما ُدوَنُه ِف أ

َ
اِلُق ِف أ َ  »َعُظَم الْ

چنان خالق و آفریدگار عالم و آدم در جانشـان بزرگ و باعظمت 

و  کوچـک  نظرشـان  در  هسـت  چـه  هـر  او  غیـر  کـه  کـرده  جلـوه 

غیرقابـل توّجـه آمـده اسـت«. 

 اهلل می گوییـم و 
ّ

حـال، مـا مردمـی کـه مّدعـی توحیـد در عبـادت هسـتیم و ل الـه ال

جـز خـدا احـدی را نمی پرسـتیم، متأّسـفانه اکثـرًا مبتـال بـه بیمـاری شـرک در اطاعت 

می باشـیم و در بسـیاری از شـئون زندگـی، اطاعـت از فرمـان غیـر خـدا می کنیم و برای 

جلـب رضایـت ثروتمنـدان و زورمنـدان و همسـران و فرزنـدان و خویشـان و دوسـتان، 

»فرمـان خـدا« را زیـر پـا می گذاریـم و همـۀ اینها نشـأت گرفتـه از اّتباُع الهـوی و اطاعت 

از فرمـان َنْفـس اسـت کـه دلـم می خواهـد چنیـن و چنـان کنم. 

آدمـی در ایـن مسـیر هـوی پرسـتی کـه افتـاد، دیگـر از هیـچ جنایـت و خیانتـی کـه 

پیـش آیـد روگـردان نخواهـد شـد. ایـن قـرآن اسـت کـه می فرمایـد: 

ٰى 
َ

َعل َم  �تَ َو�نَ ٍم 
ْ
ِعل ٰى 

َ
َعل ـُه 

َّ
الل ُه 

َّ
ل

�نَ
أَ
َوا َهَواُه  َهُه  ـٰ لَ اإِ  

دنَ
حنَ
ا�تَّ َم�نِ  ْ�تَ  �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
>ا

ـِه 
َّ
ْ�ِد الل َ ِه ِم�ن �ب ْهِد�ی َ َم�ن �ی

اَوهتً �نَ
َ �ش َ�ِرِه عنِ َ ٰى �ب

َ
َ�َل َعل َ ِه َو�ب �بِ

ْ
ل

َ�ْمِ�ِه َو�تَ
؛2 ُرو�نَ

َ
ّک

دنَ �تَ ا 
َ
ل

�نَ
أَ
ا

آیا دیده ای آن کسی را که هوای نفس و دلبخواِه خود را معبود 

و ُمطاع خویش اّتخاذ کرده و خدا او را به ]کیفر[ این کجروی 

که با علم و آگاهی، آن را پیش گرفته است به حال خود رها 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 193. 
2. سورۀ جاثیه، آیۀ 23. 
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 در ضلالت و گمراهی پیش رفته و در نتیجه ُمهر 
ً
کرده و او قهرا

به گوش و قلبش خورده و پرده روی چشمش افتاده است. آیا 

در این صورت چه کسی بعد از خدا او را می تواند هدایت کند. 

آیا نمی خواهید از این جریان پند بگیرید<. 

پــس معلــوم می شــود کــه الزم نیســت بت پرســتی یــک شــکل و شــمایل خاّصــی 

داشــته باشــد و بــت حتمــًا بــه صــورت ســنگ و چــوب و فلــّزی باشــد، چه بســا ممکن 

اســت فــالن آدم پولــدار و فــالن آدم صاحــب مقــام و مســند، ُبــت انســان شــده باشــد 

و انســان رشــتۀ اطاعــت از فرمــان او را بــه گــردن انداختــه و از اطاعــت فرمــان خــدا 

ــد و حّتــی ممکــن اســت همســر و فرزنــدان، مغــازه و کارگاه، پســت و  ســرپیچی نمای

مقــام حّســاس اداری و احیانــًا منبــر و محــراب و دیگــر تعّینــات اجتماعــی، بتــی بــرای 

انســان بشــود و انســان در مســیر تأمیــن خواســته های آنهــا، وظایــف الهــی خــود را بــه 

َهُه َهَواُه < گردد.  ـٰ لَ  اإِ
دنَ

حنَ
ْ�تَ َم�نِ ا�تَّ �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
دســت فراموشــی بســپارد و مصداقی از مصادیق >ا

کفر عملی شیطان!

 دربـارۀ شـیطان اگـر اندکـی تأّمـل کنیم؛ می بینیم از نظر اصـول اعتقادی کمبودی 

نداشـته اسـت! همان اعتقاداتی که ما داریم، او هم داشـته اسـت! 

*   اقرار به خالقّیت خدا کرده و گفته است:

؛1  �ن ُه ِم�ن ِط�ی �تَ �تْ
َ
ل اٍر َو�نَ

َ ی ِم�ن �نّ �نِ
�تَ �تْ

َ
ل  >�نَ

]خدایا![ تو مرا از آتش و آدم را از خاک آفریده ای<. 

*   به رُبوبّیت خدا نیز اقرار کرده و گفته است:
ی؛ 2 �نِ

�تَ ْ َو�ی
عنْ

أَ
َما ا ّ �بِ

>َر�بِ

رّب یعنی ای پروردگار من! به سبب اینکه گمراهم کردی<. 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 12. 
2. سورۀ حجر، آیۀ 39. 
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*   اݥعتقاد به نبّوت انبیاء و عصمت آنها نیز داشته و گفته است: 

؛1  �نَ ِ��ی
َ
ل ُمحنْ

ْ
ُهُم ال اَدَك ِم�نْ َ ا ِع�ب

َّ ل �نَ * اإِ َمِ��ی ْ �ب
أَ
ُهْم ا

�نَّ َ ِو�ی
عنْ

أُ
ا

َ
َك ل �تِ ِ�رنَّ �بِ

اَل �نَ
َ >�ت

 »به عّزتت سوگند همۀ آدمیان را اغوا 2 می کنم مگر آن گروه از 

بندگان مخلصت ]که توانایی نفوذ در آنها را ندارم[<. 

صیـن خـدا همـان انبیـاء و اولیـای مقـّرب درگاهنـد کـه دارای صفـت 
َ
عبـاد ُمْخل

عصمتنـد. 

*   اعتقاد به قیامت و روز جزا هم داشته و گفته است: 
؛3 و�نَ ُ َ��ش �بْ ُ ْوِم �ی َ ٰى �ی

َ
ل ى اإِ ِ

ْر�ن ِ �ن �ن
أَ
ا

َ >�ن

تا روز بعث و رستاخیز زنده  ]خدایا![ به من مهلت بده که 

بمانم<. 

پـس شـیطان بـه تمـام اصـول اعتقـادی ای کـه مـا معتقدیـم، معتقـد بـوده اسـت و 

در عیـن حـال خـدا دربـارۀ او فرمـوده: 

؛4  �نَ ِر�ی کا�نِ
ْ
>َوكا�نَ ِم�نَ ال

شیطان از زمرۀ کافران است«. 

»مقـام  بـرای اینکـه در  بـه اصـول اعتقـادی، چـرا کافـر اسـت؟!  شـیطاِن معتقـِد 

عمـل« کافـر بـوده اسـت. وقتـی فرمـان از جانـب خـدا صـادر شـد کـه: 

َدَم؛ 
آ
ُدوا ِلا ْ�حبُ

ُ
>ا

برای آدم سجده کنید<. 

1. سورۀ ص، آیات 82 و83. 
کردن، بیراه نمودن.  گمراه  2. اغوا: 

3. سورۀ بقره، آیۀ 34. 
4. سورۀ حجر، آیۀ 36. 
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َر؛1 ك�بَ ٰى َواْ��تَ َ
�ب
أَ
>ا

از پذیرش فرمان امتناع کرد و استکبار ورزید<. 

و با جسارت تمام گفت: 

؛2  و�نٍ ْ��نُ
َ

�نْ َ�َماإٍ ّم َ�اٍل ِمّ
ْ
ُه ِم�ن َ�ل �تَ �تْ

َ
ل ٍر �نَ

َ �ش َد ِل�بَ ْ�حبُ
أَ
ُک�ن ِلا

أَ
ْم ا

َ
 >ل

از  که  خشکیده ای  خاک  از  را  او  که  بشری  برای  هرگز  من 

ل بدبویی گرفته شده، آفریده ای سجده نخواهم کرد! <.  گِ

آری؛ شـیطان »کفـر اعتقـادی« نداشـته بلکـه »کفر عملی« داشـته اسـت. »اسـالم 

اعتقـادی« داشـته ولـی »اسـالم عملـی« نداشـته اسـت همانگونـه کـه اکثر ما مـردم به 

قـول خـود ُمسـِلم، مبتـال بـه همیـن »کفـر عملـی شـیطانی« هسـتیم و در تمـام شـئون 

زندگـی خـود عمـاًل می گوییـم: 

َد؛  ْ�حبُ
أَ
ُک�ن ِلا

أَ
ْم ا

َ
>ل

من تن به اطاعت فرمان نمی دهم<. 

َد<. بـه آیـۀ  ْ�حبُ
أَ
ک�نْ ِلا

أ
ْم ا

َ
وقتـی بـه آیـۀ تحریـم ربـا در قـرآن می رسـیم می گوییـم: >ل

َد<. از بـازار و خیابـان مـا،  ْ�حبُ
أ
ک�نْ ِلا

أ
ْم ا

َ
حفـظ حجـاب قـرآن می رسـیم می گوییـم: >ل

ادارات مـا، آموزشـگاه ها و کارگاه هـای مـا، خانـه و خانواده هـای مـا و... از همـه جـای 

زندگـی مـا ایـن ندای اسـتکبار شـیطانی بلند اسـت. 

آیا ما مسلمانیم؟ 

ْم  �تُ
�نْ
أ
َهْل ا

اینــک ایــن قــرآن اســت کــه بــا خطــاب عتاب آمیــز بــه مــا می گویــد: >�نَ

؛3 آیــا شــما مســلمانید؟!< مــا بایــد هــر روز صبــح کــه از خانــه بیــرون می آییــم  ُمْ�ِلُمو�نَ

بــه  توّجــه  بــا  و  تــو مســلمانی  آیــا  ُمْســِلٌم«؛  ْنــَت 
َ
ا  

ْ
»َهــل بگوییــم:  بــه خــود  خطــاب 

1. سورۀ بقره، آیۀ 34. 
2. سورۀ حجر، آیۀ 33. 

3. سورۀ هود، آیۀ 14. 
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دســتورات اســالم بــه ســر کارت مــی روی؟ شــب هــم کــه بــه خانــه برمی گردیــم بــاز 

ْنــَت ُمْســِلٌم«؛ آیــا تــو مســلمانی و بــا کوله بــاری از عمــل بــه 
َ
 ا

ْ
بــه خــود بگوییــم: »َهــل

ــا مســلمان رفتــی و مســلمان برگشــتی؟  ــه برگشــته ای؟! آی ــه خان دســتورات اســالم ب

بطــور حتــم موقــع جــان دادن نیــز فرشــتگان خــدا کــه بــرای قبــض روح آمده انــد بــه مــا 

خواهنــد گفــت: 

؛  ْم ُمْ�ِلُمو�نَ �تُ
�نْ
أ
َهْل ا

>�نَ

آیا شما مسلمانید ]و با حال اسلام می میرید[ ؟<. 

بایـد بـرای آن لحظـه جـواب آمـاده کنیـم!! اسـالم آن چنـان مهـّم اسـت کـه خـدا 

از پیامبـران خـود طلـب اسـالم می کنـد. ابراهیـم خلیـل؟ع؟ بـا آن عظمـت مقامـش: 

؛ 1  �نَ ِم�ی
َ
َ�ال

ْ
ّ ال

ْم�تُ ِلَر�بِ
َ
ْ�ل

أَ
اَل ا

َ ْ�ِلْم �ت
أَ
ُه ا ُه َر�بُّ

َ
اَل ل

َ  �ت
دنْ  >اإِ

 خدایش به او گفت: اسلام بیاور و تسلیم در مقابل امر پروردگار 

عالمیان باش<. 

او هـم گفـت: تسـلیم شـدم، مطیـع فرمانـم. وقتی هـم مأمور به ذبح فرزندش شـد؛ 

بی درنـگ آمـادۀ اطاعـت فرمـان گردید و بـه فرزندش گفت: 

َك؛2   حُ َ
�ب

دنْ
أَ
ى ا

ّ
ِ
�ن
أَ
اِم ا َ َم�ن

ْ
ى ال ِ

َرٰى �ن
أَ
ى ا

ّ
ِ
�ن َی اإِ

�نَ ُ ا �ب َ >�ی

پسرم! من مأمورم که ذبحت کنم<. 

پسر هم نگفت: آخر پدر چرا؟ بلکه گفت: 

َمُر ؛3  وأْ َ�ْل َما �تُ
َ�تِ ا�نْ �ب

أَ
ا ا َ >�ی

پدر ]به آنچه که دستورت داده اند[ عمل کن<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 131. 
2. سورۀ صافات، آیۀ 102. 
3. سورۀ صافات، آیۀ 102. 
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و لذا خداوند آن پدر و پسر را به خاطر همین اسالم و تسلیم اشان می ستاید که: 

َما؛ 1 
َ
ْ�ل

أَ
ا ا ّمَ

َ
ل

>�نَ

پدر و پسر هر دو در مقابل فرمان ما تسلیم شدند<. 

حضـرت یوسـف صّدیـق؟ع؟ پـس از طـی مراحـل اخـالص در عبودّیـت، وقتـی 

دعـا می کنـد می گویـد: 

ی  �نِ
َو�نَّ �تَ َرهتِ  �نِ

آ
ا

ْ
َوال ا  َ �ی

�نْ
ُ

الّد ى  ݪݪِ
�ن ّی 

َوِل�یِ �ن�تَ 
أَ
ا ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ اِطَر 

َ >�ن  

؛2  �نَ �ی اِلحِ
َ

الّ� �بِ ی  �نِ
�تْ حِ

ْ
ل

أَ
َوا ُمْ�ِلًما 

خدایا! تو که ولّی و صاحب اختیار من هستی مرا ُمْسلم بمیران 

و به صالحان ملحقم کن<. 

حّتی رسول اهلل االعظم؟ص؟ به نقل قرآن کریم می فرماید: 

؛3  �نَ ِم�ی
َ
َ�ال

ْ
ّ ال

ْ�ِلَم ِلَر�بِ
أُ
�نْ ا

أَ
ِمْر�تُ ا

أُ
 >َوا

من مأمورم که ُمْسلم در پیشگاه رّب العالمین باشم<. 

؛ 4  �نَ ُمْ�ِلِم�ی
ْ
َل ال ّوَ

أ
کو�نَ ا

أ
�نْ ا

أ
ِمْر�تُ ِلا

ُ
 >َو ا

من مأمورم اّول کسی باشم که قدم در وادی اسلام می گذارد 

]تا دیگران دنبال من تسلیم امر خدا گردند[ <. 

 حاصل آنکه خدا در قرآن کریم، هم منطق شیطان را نشان می دهد و هم منطق 

ْم�تُ 
َ
ْ�ل

أَ
َد< بود اّما انبیاء؟مهع؟ منطقشان  >ا ْ�حبُ

أ
ک�نْ ِلا

أ
ْم ا

َ
انبیاء را. شیطان منطقش > ل

< است. شما مّدعیان اسالم از کدام منطق تبعّیت می کنید؟  �نَ ِم�ی
َ
َ�ال

ْ
ّ ال

ِلَر�بِ

ات، آیات  102 و 103. 
ّ
1. سورۀ صاف

2. سورۀ یوسف، آیۀ 101. 
3. سورۀ مؤمن، آیۀ 66. 

4. سورۀ زمر، آیۀ 12. 
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ضرورت شناخت اصول اعتقادی

ــن بــه آن دیــن  انســان عاقــل وقتــی دینــی را بــرای خویــش اّتخــاذ می کنــد و متدّی

می شــود، طبعــًا توّجــه بــه ایــن خواهــد داشــت کــه دیــن ســرمایۀ حیاتــی اوســت کــه 

ــه کار بســتن دســتورات آن، زندگــی ســعادتمندانه ای به وجــود  ــا ب هــم بایــد در دنیــا ب

 آورد و هــم در آخــرت در پرتــو نــور ملکوتــی آن بــه حیــات ابــدی خویــش ادامــه  دهــد. بــا 

توّجــه بــه ایــن مطلــب بــر انســان عاقــل الزم اســت دربــارۀ ایــن دیــن کامــاًل بیندیشــد، 

تفّکــر و تحقیــق کنــد، اصــول و فــروع آن را خــوب بــه دســت آورده و در عمــق جانــش 

بنشــاند تــا در نتیجــه هــم بــا طمأنینــه و آرامــش خاطــر زندگی کنــد و هم بتوانــد دیگران 

را ارشــاد و هدایــت نمایــد و اگــر بــا مشــّککی1 مواجــه شــد، بتوانــد از حریــم دیــن خــود 

دفــاع کنــد و بنیــان اعتقــادی اش را از ُعــروض شــّک و تزلــزل و تردیــد در امــان نگــه دارد 

و خالصــه دیــن را علمــًا و عمــاًل تکمیــل کنــد. هــم در شــناخت اصــول اعتقــادی اش 

ترّقــی کنــد و هــم در مرحلــۀ عمــل بــه دســتوراتش حداکثــر اســتفاده را بنمایــد بــه همان 

نحــو کــه در زندگــی مــاّدی دنیــوی اش عمــل می کنــد کــه وقتــی فهمیــد بــه خــوراک و 

ــر و  ــد، تفّک ــوب می اندیش ــا خ ــارۀ آنه ــت درب ــد اس ــب نیازمن ــکن و َمْرَک ــاک و مس پوش

تحقیــق می کنــد تــا آنچــه از وســایل را کــه الزم دارد بهتــر بشناســد و حّداکثــر اســتفاده 

را از آنهــا بنمایــد. 

رفتـه  پیـش  مـاّدی  زندگـی  از  ایـن قسـمت  در  دنیـا چقـدر  اکنـون می بینیـم  هـم 

اسـت! دنیـای امـروز را بـا هـزار سـال و پانصـد سـال و صـد سـال پیـش مقایسـه کنید و 

ببینیـد چـه پیشـرفت شـگفت انگیز و جـّدًا محّیرالعقولی کرده اسـت! چـرا؟ چون به 

ارزش اسـباب و وسـایل مـاّدی زندگـی پـی بردنـد و دائـم فکـر کردنـد و تحقیـق کردنـد 

و پیشـروی کردنـد. 

کننده.  1. تشکیک 
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شیوع تفّکر ابلیسی

حــال یــک ســؤال، آیــا ایــن نافرمانــی از امــر و نهــی خــدا کــه طرز تفّکر ابلیســی اســت 

در میــان مــا مّدعیــان اســالم و ایمــان بــه مبدأ و معاد، در حال پیشــروی نیســت؟ 

دســت بــه هــر کاری کــه می زنیــم می بینیــم فرمــان هــوای نفــس و خواهــش دل 

در کشــور وجودمــان مقــّدم بــر فرمــان خــدا اجــرا می شــود!! در عیــن اّدعــای توحیــد و 

خداپرســتی خــود را در جرگــۀ مشــرکان و بت پرســتان مشــاهده می کنیــم! ایــن گفتــار 

ــد:  ــد و خالــق ماســت کــه می فرمای خداون

؛ 1  ِرکو�نَ
ْ �ش ا َوُهم ّمُ

َّ ل ـِه اإِ
َّ
الل ُرُهم �بِ َ ک�ش

أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ >َوَما �ی

اکثر اینان که ایمان به اهلل دارند؛ مشرکند!!<. 

در مقــام اّدعــا ســخن از ایمــان بــه خــدا و آخــرت می گوینــد اّمــا عمــاًل داد می زننــد: 

خــدا گفتــه ربــا نخــور! مــن می خــورم! خــدا گفتــه: دروغ نگــو! مــن می گویــم!! خــدا 

گفتــه: خمــس بــده! مــن نمی دهــم!! خــدا گفتــه: ای زن! خــود را از نامحــرم بپوشــان! 

مــن نمی پوشــانم!! مگــر شــیطان غیــر از ایــن بــود؟! 

ا  ّمَ
َ
َول ا  َ ْم�ن

َ
ْ�ل

أَ
ا وا 

ُ
ول

�تُ ـٰك�ن  َولَ وا  ِم�نُ وأْ �تُ ْم 
َّ
ل ل 

�تُ ا 
َ َم�نّ

آ
ا ْعَرا�بُ 

أَ
ا

ْ
ال  ِ �ت

َ
ال

َ >�ت
كْم؛2 و�بِ

ُ
ل

�تُ ى  ِ
�ن َما�نُ  �ی اإِ

ْ
ال ِل  ْد�نُ �یَ

ایمان  بگو:  آوردیم.  ایمان  گفتند:  ]بادیه نشینان[  اعراب 

نیاورده اید! بگویید: مسلم شدیم. ایمان هنوز در قلبتان داخل 

نشده است<. 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
2. سورۀ حجرات، آیۀ 14. 
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اَهُدوا  َ
وا َو�ب ُ ا�ب

َ ْر�ت َ ْم �ی
َ
ّمَ ل

ُ ـِه َوَرُ�وِلِه �ش
َّ
الل وا �بِ َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
َما ال

�نَّ >اإِ

؛ 1  و�نَ
اِد�تُ

َ
ک ُهُم الّ� �أِ ـٰ ولَ

أُ
ـِه ا

َّ
ِل الل �ی ِى َ��بِ

ِسِهْم �ن
�نُ �ن

أَ
ْمَواِلِهْم َوا

أَ
ا �بِ

سپس  و  آوردند  رسولش  و  خدا  به  ایمان  که  آنانند  مؤمنان، 

بدون هرگونه شّک و تردید در مقام بذل مال و جان در راه خدا 

برآمدند، اینانند که صادق در ایمانند<. 

ــا  ــدار، همــان اســت کــه ب ــردار نیســت و دیــِن پای فطــرت خــدادادۀ انســان تبّدل ب

فطــرت انســان منطبــق اســت و از ایــن روســت کــه در دیــن مقــّدس اســالم )کــه دیــن 

فطــری اســت( تحصیــل اصــول عقایــد بایــد تحقیقــی و بــر اســاس دلیــل یقیــن آور 

ــم و اســتاد. البّتــه هــر کســی بــر حســب مرتبــۀ 
ّ
باشــد، نــه روی تقلیــد از پــدر و مــادر و معل

عقــل و ادراکــش می توانــد آزادانــه بیندیشــد. در ایــن صــورت عقــل آزاد بــه راهنمایــی 

فطــرت آزاد می آیــد و می گویــد: تنهــا کســی ســزاوار خضــوع و پرســتش اســت کــه خالــق 

و آفریــدگار مــن اســت و حیات بخــش و چشــم و گــوش و عقــل و هــوش دهنــدۀ بــه مــن 

ــل2 مخلــوق 
ّ
ــل در مقابــل مخلــوق اســت و تذل

ّ
اســت. خضــوع در مقابــل غیــر او، تذل

ــت و ســفاهت3 اســت. 
ّ
در برابــر مخلوقــی مثــل خــود یــا پایین تــر از خــود، ذل

مگــر آن مخلوقــی کــه خــوِد خالــق دســتور خضــوع در برابــر او را داده باشــد ماننــد 

پیغمبــر و امــام! پــس فطــرت حــّر و آزاد آدمــی بایــد در پرتــو نــور هدایــت عقــل، اّتخــاذ 

ــا و اجــداد و نظایــر آنــان کــه قــرآن  ــه از آب معبــود نمایــد، نــه در ظلمــت تقلیــد کورکوران

ایــن روش جاهالنــه را تخطئــه می کنــد و می فرمایــد: 

ِه  �یْ
َ
ا َعل َ �ن �یْ

�نَ
ْ
ل

أَ
ُع َما ا �بِ

�تَّ
ْل �نَ َ وا �ب

ُ
ال

َ ـُه �ت
َّ
َل الل رنَ �ن

أَ
ُ�وا َما ا �بِ

ُهُم ا�تَّ
َ
َل ل �ی ا �تِ

دنَ  >َواإِ

1. همان، آیۀ 15. 
2. خوار شدن. 

3. سفاهت: حماقت: بالهت. 
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؛ 1  ُدو�نَ ْه�تَ َ ا �ی
َ
ا َول ً �أ �یْ

َ و�نَ �ش
ُ
ل ْ��تِ َ ا �ی

َ
ُهْم ل اوأُ َ �ب

آ
ْو کا�نَ ا

َ
َول

أَ
ا ا

َ اَء�ن َ �ب
آ
ا

وقتی به آنان گفته می شود: از آنچه که خدا نازل کرده است 

آنچه که  از  تبعّیت می کنیم  ما  تبعّیت کنید می گویند: 

پدران خود را بر آن یافته ایم. حال اگر پدرانشان نفهمیده به 

راهی رفته اند، اینها هم باید از همان راه بروند؟! <. 

در میــان همیــن انســان ها، کثیــری هســتند کــه وجــود خــدا را منکرنــد تــا چــه رســد 

بــه اذن او!! فراواننــد کســانی کــه خــود را همــه کاره می داننــد و نســبت بــه دیگــران 

ٰى< می زننــد. تنهــا فرعــون، گوینــدۀ ایــن ســخن نیســت، هــر 
َ

ْعل
أَ
ا

ْ
كُم ال ُّ ا َر�ب

َ �ن
أَ
نیــز داد >ا

ــرد داشــته باشــد در حــّد خــودش  ــاز باشــد و حرفــش کارب ــش ب ــه میــدان برای کســی ک

ــدا در  ــک کدخ ــد. ی ــران می دان ــزرگ دیگ ــدای ب ــود را خ ــد و خ ــرف را می زن ــن ح همی

ا 
َ �ن
أَ
ٰى< یــک مــرد متکّبــر در خانــه اش می گویــد: >ا

َ
ْعل

أَ
ا

ْ
كُم ال ُّ ا َر�ب

َ �ن
أَ
یــک ده می گویــد: >ا

ٰى<؛ زن حــق نــدارد حــرف بزنــد و نظــر بدهــد! می گویــد: مــن همــه کاره 
َ

ْعل
أَ
ا

ْ
كُم ال ُّ َر�ب

ــارز نیســت.  ــرای همــه کــس ب هســتم! پــس در دنیــا حاکمّیــت مطلقــۀ خــدا ب

ــم 
َ
تنهــا اقلّیتــی از انســان های متفّکــر، اندیشــمند و عاقــل هســتند کــه خــود و عال

ــم و همــه چیــز بــودن خــدا برده انــد و از 
َ
ــه هیــچ چیــز بــودن عال را شــناخته اند و پــی ب

عمــق جــان و صمیــم قلــب می گوینــد: »ل الــه اّل اهَّلل« و »ل َحــول ول ُقــّوَة اّل بــاهَّلل«. البّتــه 

گوینــدگان ایــن دو جملــه فراواننــد اّمــا فهمنــدگان و بــاورداران آن بســیار اندکنــد. 
كوُر؛ 2

َّ اِدَی ال�ش َ �نْ ِع�ب ٌل ِمّ ِل�ی
>َو�تَ

و اندکی از بندگانم شکرگزارند!<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 170. 
2. سورۀ سبأ، آیۀ 13. 
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ایـن، کار هـر کسـی نیسـت کـه یـک جـارو بـردارد و هـر چـه را کـه غیـر خداسـت از 

خانـۀ دل بیـرون بریـزد و بگویـد: 
 ُتْسِكْن ف َحَرِم اهَّلِل َغْیَر اهَّلِل؛ 1

َ
ُب َحَرُم اهَّلِل َفل

ْ
َقل

ْ
ل

َ
 »ا

دل خانۀ خداست، در خانۀ خدا غیر خدا را منشان!«. 

پـس حاکمّیـت مطلقـۀ خـدا در دنیـا بـرای همـه کـس بـارز نیسـت. در آخـرت بـارز 

می شـود و همـه کـس آن را می فهمنـد و قـدرت نفـس کشـیدن بـدون اذن او را در خـود 

ِه<؛ و لـذا می گوییـم:  �نِ
دنْ اإ  �بِ

ّ
لا ٌس اإ

�نْ
ُم �نَ

َّ
کل نمی بیننـد. >لا �تَ

؛  �نِ �ی ْوِم الِدّ َ >َماِلِك �ی

]خدا[ مالک و صاحب اختیار روز جزاست<. 

ایـن  ولـی  اسـت  هسـتی  تمـام  مالـک  و  آخـرت  و  دنیـا  مالـک  او  کـه  آن  حـال  و 

مالکّیـت در دنیـا بـرای همـه کـس روشـن نیسـت بلکـه بسـیاری غیـر خـدا را )از مـال 

و مقـام و صاحبـان زور و زر( مالـک و صاحـب اختیـار خـود می داننـد اّمـا روز قیامـت 

<؛2 تمام آنچه را که در دنیا سـبب ]برای رسـیدن به  ا�بُ ْ��ب
أ
ا

ْ
ِهُم ال  �بِ

َ��تْ
َ

�ّ �تَ که شـود: >�تَ

آمـال و اهـداف خـود[ می پنداشـتند از خـود بریـده و گسـیخته می بیننـد کـه همه چیز 

سـببّیت خـود را از دسـت داده و هیـچ و پـوچ از آب در آمده انـد: 

ِه؛ 3  ٍ ِللّٰ دن ْوَم�أِ َ ْمُر �ی
أَ
ا

ْ
ا َوال ً �أ �یْ

َ ٍس �ش
�نْ �نَ

ّ
ٌس ِل

�نْ
ْمِلک �نَ ا �تَ

َ
ْوَم ل َ >�ی

آن روز کسی نمی تواند از کسی مشکلی حّل کند و باری از 

دوش کسی بردارد. تنها فرمان، از آِن خداست<. 

آن روز رستاخیز این ندا در همه جا می پیچد که: 

1. جامع الخبار صدوق؟وضر؟. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 166. 

3. سورۀ انفطار، آیۀ 19. 
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ْوَم؛ 1  �یَ
ْ
ُک ال

ْ
ُمل

ْ
َم�نِ ال

ّ
>ِل

امروز سلطنت از آن کیست؟<. 

سـؤال کننـده خـدا اسـت و جـواب دهنـده هـم خـودش. کسـی حّق سـخن گفتن 

و  مالک هـا  آن  کیسـت؟  آِن  از  ِملـک  و  ُملـک  امـروز  می پرسـد.  کـه  اوسـت  نـدارد. 

َمِلک هـای پوشـالی چـه شـدند و کجـا رفتنـد؟ 

َفَراِعَنِة 
ْ
ْبَناُء ال

َ
َفَراِعَنُة َو أ

ْ
ْیَن ال

َ
َعَماِلَقِة أ

ْ
ْبَناُء ال

َ
َعَماِلَقُة َو أ

ْ
ْیَن ال

َ
»أ

ْطَفُئوا ُسَنَ 
َ
َن َو أ ِبّیِ وا الّنَ

ُ
ِذیَن َقَتل

َّ
ّسِ ال ْصَحاُب َمَداِئِن الّرَ

َ
ْیَن أ

َ
أ

ْرَسِلَن؛ 2 ُ الْ

کجا رفتند عمالقه و فرزندان آنها، کجا رفتند فرعون و فرعونیان؟ 

کجا رفتند اصحاب مدائن َرّس )آن مستکبران مغرور( که پیامبران 

را کشتند و به فکر خاموش ساختن نور رسوالن خدا بودند؟«. 

خودش جواب می دهد: 

اَر؛ 3 
َ
ّه �تَ

ْ
واِ�ِد ال

ْ
ِه ال >ِللّٰ

]امروز سلطنت[ از آِن اهلل واحد قّهار است<. 

 ضرورت اجتناب از غلّو در اعتقاد

مــا اّمــت اســالمی بایــد در مــورد اعتقــاد بــه نبــّوت پیغمبــر اکــرم؟ص؟ و امامــت 

امامــان؟مهع؟ مراقــب باشــیم کــه مبتــال بــه شــرک و غلــّو در اعتقــاد نشــویم و توحیــد بــه 

ــر و امــام هــم مخلوقــی از  ــم کــه پیغمب ــه دار نســازیم. مــا معتقدی معنــای واقعــی را لّک

مخلوقــات خــدا هســتند، مخلــوق یعنــی موجــودی کــه از خــودش هیــچ چیــز نــدارد 

1. سورۀ غافر، آیۀ 16. 
2. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 181، قسمت سّوم. 

3. سورۀ غافر، آیۀ 16. 
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نــه هســتی دارد نــه حیــات، نــه علــم دارد و نــه قــدرت؛ آنچــه کــه دارد خــدا بــه او داده 

اســت و هــر دم نیــز کــه بخواهــد از او می گیــرد. تنهــا موجــودی کــه همــه چیــز از خــود 

دارد ذات اقــدس »اهلل« ؟ج؟ اســت کــه کمــال مطلــق اســت و تمــام صفــات کمــال 

عیــن ذات اوســت کــه ازلــی و ابــدی اســت یعنــی همیشــه بــوده اســت و همیشــه 

ــه  ــوند و ب ــود می ش ــه ارادۀ او موج ــند؛ ب ــوق او می باش ــه مخل ــر او هم ــود و غی ــد ب خواه

ارادۀ او معــدوم می گردنــد و لــذا مــا معتقدیــم پیغمبــر؟ص؟ و امــام؟ع؟ هــم تحــت اراده 

و مشــّیت خــدا تدبیــر می شــوند، او اگــر بخواهــد پــرده از مقابــل چشمشــان بــر مــی دارد 

ــم می شــوند و 
َ
ــم و آگاه از همــه چیــز و از همــه جــای عال کــه در ایــن صــورت، آنهــا عاِل

اگــر بخواهــد پــرده مقابــل چشمشــان می افکنــد کــه در ایــن صــورت آنهــا از همــه جــا و 

ــم بــی خبــر و نــاآگاه می گردنــد و اگــر او مصلحــت حکیمانــه  اش اقتضــا 
َ
همــه چیــز عال

کنــد، توانایــی انجــام هــر کار را بــه آنهــا می دهــد کــه در ایــن صــورت آنهــا قــادر بــر انجــام 

هــر کاری می شــوند و اگــر بخواهــد از آنهــا ســلب قــدرت می کنــد کــه در ایــن صــورت 

آنهــا از عهــدۀ انجــام هیــچ کاری بــر نمی آینــد. 

ــرار  ایــن همــان اعتقــاد متوّســطی اســت کــه بیــن دو اعتقــاد افراطــی و تفریطــی ق

گرفتــه اســت؛ یعنــی مــا نــه پیغمبــر و امــام را یــک بشــر عــادی بــی خبــر از حقایــق 

آســمانی می دانیــم و نــه آنهــا را دارای اســتقالل در وجــود و اســتقالل در صفــات کمــال 

ــا  ــز از خــود داشــته و شــریک خــدا باشــند، بلکــه آنهــا را م می شناســیم کــه همــه چی

بشــری می دانیــم کــه خــدا آنهــا را از میــان بنــدگان خویــش برگزیــده و مشــمول عنایــات 

خاّصــۀ خــودش قــرار داده اســت تــا بنــدگان خــدا را بــه صــراط مســتقیم حــق هدایــت 

کننــد. در ایــن صــورت اســت کــه خــدا بــه آنهــا در حــّد لــزوم، احاطــۀ علمــی و نفــوذ 

ــد و اگــر در دعــای هــر روز مــاه رجــب می خوانیــم:  قــدرت در عالــم عنایــت می فرمای
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 َفْرَق َبْیَنَك َو 
َ

اٍن...َ  ل
َ

ِ َمك
ّ

ا فݪݪِ ُكل َ  لَ
َ

 َتْعِطیل
َ

ِت ل
َّ
»َمَقاَماِتَك ال

ُقَك َفْتُقَها َو َرْتُقَها ِبَیِدَك؛1
ْ
ْم ِعَباُدَك َو َخل ُ ّنَ

َ
 أ

َّ
ا ِإل َبْیَنَ

تــو در هیــچ جــا تعطیــل نیســت و فرقــی  آســمانی  و مقامــات 

نیســت بیــن تــو و بیــن آنهــا )اهــل بیــت؟مهع؟( مگــر اینکــه آنــان 

بندۀ تــو و آفریــدۀ تــو هســتند پــس گشــایش و بســته شــدن کار آنهــا 

ــه دســت توســت«.  ب

منظـور ایـن نیسـت کـه خدایـا! ذاتـًا بیـن تـو و اولیائـت فرقـی نیسـت! زیـرا جملـۀ 

ُقـَک« آنهـا بندگان تو و مخلوق تو هسـتند و َفْتق 
ْ
َک َو َخل بعـدی می گویـد: »اّنـم ِعبـادݦݦݩُ

و َرتـق و گشـودن و بسـتن امـور زندگـی آنهـا در دسـت توسـت؛ تویـی کـه بـه آنهـا علـم و 

قـدرت می دهـی و تویـی کـه داده هایـت را از آنهـا پـس می گیـری. بلکـه منظـور ایـن 

اسـت در آن حـّدی کـه بـه آنهـا احاطـۀ علمی و نفوذ قدرت داده ای طبیعی اسـت که 

نسـبت بـه آن درجـۀ از »علـم« و »قـدرت« فرقـی بیـن تـو و آنهـا نخواهـد بـود زیـرا همـان 

واقعّیت هـا کـه معلـوم و مقـدور آنهـا شـده اسـت همانهاسـت کـه معلـوم و مقـدور تـو 

می باشـد. تنهـا فرقـی کـه هسـت در کیفّیـت علـم و قـدرت اسـت. علـم و قـدرت تـو 

 .»
ً
ذاتـی اسـت و علـم و قـدرت آنهـا اعطائـی و موهبتـی اسـت. »و َكـٰف ِبذِلـک َفْرقـا

فطری بودن وجود خدا 

؛2  ُرو�نَ �أَ ْ
حب
ِه �تَ �ی

َ
ل اإ

َ ّرُ �ن
كُم ال�نُّ ا َمّ�َ دن ّمَ اإ

ُ >�ش

چون آسیبی به شما رسد به سوى او روى می آورید ]و می نالید[<.

هنگامــی کــه گرفتــاری در زندگــی بــه ســراغتان می آیــد ]نالــه و فریادتــان بلنــد 

می شــود و[ دســت بــه دامــن خــدا می شــوید و از او می خواهیــد کــه از شــما رفــع بــال 

1. مفاتیح الجنان، دعاهای هر روز ماه رجب. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 53. 
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کنــد و همیــن دســت بــه دامــن خــدا شــدن بــه هنــگام بــال، روشــن ترین شــاهد اســت 

بــر ایــن کــه شــما فطرتــًا خــود را نیازمنــد بــه خــدا می دانیــد و جــز او کســی یــا چیــزی را 

ــر  ــری ب ــل فط ــان دلی ــن هم ــید. ای ــود نمی شناس ــش خ ــاء و نجات بخ ــتۀ التج شایس

وجــود خداســت کــه حضــرت امــام صــادق؟ع؟ آن مــرد ملحــِد منکــر خــدا را از همیــن 

راه بــا خــدا آشــنا ســاخت. او بــه امــام؟ع؟ می گفــت: شــما چــه دلیــل بــر وجــود خــدا 

ــا کــرده و در کشــتی نشســته ای  ــو، ســفر دری ــا بــه حــال ت ــا ت داریــد؟ امــام؟ع؟ فرمــود: آی

کــه دریــا طوفانــی شــده و کشــتی بــا سرنشــینانش در حــال غــرق شــدن باشــد، آنگونــه 

کــه راه نجــات از همــه طــرف بســته شــده و رشــتۀ امیــد از همــه کــس بریــده شــده 

باشــد؟ آیــا تــا بــه حــال این چنیــن گرفتــاری برایــت پیــش آمــده اســت؟ گفــت: آری، 

ــا در آن لحظــۀ ناامیــدی تمــام،  بــه چنیــن بالیــی مبتــال شــده ام. امــام؟ع؟ فرمــود: آی

امیــد بــه جایــی داشــتی کــه از آن ســو دســتی بــه ســوی تــو دراز گــردد و از آن تنگنــا 

ــی مأیــوس از نجــات بــودی؟ گفــت: آری، در همــان موقــع از 
ّ
ــا بــه کل نجاتــت دهــد ی

ــد از آن تنگنــا نجاتــم دهــد.  ــه نقطــۀ نامعلومــی امیــد داشــتم کــه می توان ــم ب درون

امـام؟ع؟ فرمـود: آن نقطـۀ نامعلـوم بـرای تـو همـان خداسـت کـه چـون در مـّدت 

عمرت با غیر او سروکار داشته و با او در ارتباط نبوده ای، از این رو او نقطۀ ناشناخته 

ـی  کـرده اسـت. در حالـی کـه او نقطـۀ اّتـکاء تمـام مخلوقـات 
ّ
و نامعلـوم برایـت تجل

اسـت و کّل عالـم هسـتی از عمـق ذات و وجـود خـود دسـت بـه دامـن او می باشـند 

و همـه چیـز خـود را از او می گیرنـد؛ منتهـٰی شـما مـردم جاهـِل غافـل کـه از ابتـدا خـود 

را بـه دامـن غیـر او افکنـده و او را در زندگـی بـه حسـاب نیاورده ایـد، تنهـا بـه هنـگام 

گرفتـاری کـه همـه دسـت از شـما کشـیده و رهاتـان می کننـد، او را در عمـق ذات خود 

می یابیـد و ناله کنـان دسـت بـه دامـن او می شـوید! 
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؛1 ُرو�نَ �أَ ْ
حب
تَ

ِه � �ی
َ
ل اإ

َ ّرُ �ن
كُم ال�نُّ ا َمّ�َ دن ّمَ اإ

ُ >�ش

او  درگاه  به  پس  می رسد  ضرری  شما  به  که  هنگامی  سپس 

زاری و تّضرع می کنید<. 

جــؤار بــه معنــای »صــوت حیــوان وحشــی« اســت کــه در بیابــان نالــه می کنــد. 

انســانی هــم کــه در تمــام عمــر از خــدا رمیــده و بــا برخــورداری از نعمت هــای بــی حــّد 

ــده اســت، تنهــا هنــگام هجــوم گرفتاری هــا و دشــواری های  و حصِرخــدا از خــدا بری

زندگــی بــه یــاد خــدا می افتــد و همچــون حیــوان وحشــی رمیــدۀ در میــان بیابــان نالــه 

ســر داده و فریــاد »یــا خــدا« می کنــد و ای کاش! ایــن آشــنایی بــا خــدا را ادامــه مــی داد 

و هیچــگاه از خــدا جــدا نمی شــد، ولــی یالالســف کــه چنیــن نیســت؛ بلکــه: 

؛2  و�نَ
ُ

ِرک
ْ ُ�ش ِّهْم �ی َر�بِ ْم �بِ

ُ
ك �تٌ ِم�نْ ِر�ی

ا �نَ
دنَ ْم اإِ

ُ
ك ّرَ َع�نْ

 ال�نُّ
�نَ

ا َک�شَ
دنَ  اإِ

ّمَ
ُ  >�ش

آنگاه هنگامی که ]خدا[ از شما رفع گرفتاری نمود، باز گروهی 

از شما به پروردگار خود شرک می ورزند و سراغ دیگران می روند<. 

مراتب توحید

توحید دارای مراتبی اسـت و هر انسـانی باید در پی آن باشـد که مرتب رو به جلو 

حرکت کند و در سـیر قرب الی اهلل توّقفی نداشـته باشـد. 

الف: توحید در حّد لفظ

مرتبـۀ ناقـص توحیـد، همـان اسـت کـه منافقیـن هـم دارنـد، آنهـا هـم »ال الـه ااّل 

اهلل« می گوینـد ولـی قلبـًا ایمـان ندارنـد. ایـن توحیـد نافـع بـه حالشـان نیسـت. تنهـا 

م 
َ

اثـری کـه در دنیـا برایشـان هسـت ایـن اسـت کـه از نظـر فقهـی نجـس و َمهُدورالـّد

1. سورۀ نحل، آیۀ 53. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 54. 
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نمی باشـند. امـوال و خونشـان محفـوظ اسـت. ولـی همیـن کـه از دنیـا رفتنـد، ایـن 

توحیـد در عالـم آخـرت نجات بخششـان نخواهـد بود! ایـن مرتبۀ از توحیـد، »توحید 

منافقـان« اسـت. 
اِر؛ 1

َ ِل ِم�نَ ال�نّ
ْ��نَ

أَ
ا

ْ
ْرِك ال

َ
ى الّد ِ

�نَ �ن �ی �تِ ا�نِ َ ُم�ن
ْ
 ال

�نَّ  >اإِ

به راستی که جایگاه منافقان در پایین ترین درکات جهّنم است<. 

ب: توحید در حّد اعتقاد

 »مرتبـۀ دّوم توحیـد« را همـه داریـم؛ توحیـدی اسـت کـه بـه زبـان، جـاری می کنیم 

و در قلـب هـم اعتقـاد بـه آن داریـم؛ ولـی ایـن اعتقـاد به حّد رسـوخ نرسـیده که راسـخ 

در جان ما شـده باشـد و قلب ما را رنگ توحیدی زده باشـد. اگر رنگ الهی به قلب 

انسـان بخـورد، تبدیـل بـه حقیقـت دیگـری خواهـد شـد. مثـل این که سـنگی تحت 

تأثیـر عوامـل مختلـف قـرار گرفتـه، تبدیـل بـه یاقـوت شـود یـا کـود متعّفنـی تبدیـل بـه 

ل گـردد. این چنیـن حرکتـی الزم اسـت کـه جوهـر جـان انسـان در جهـت توحیـد 
ُ
گ

حرکـت کنـد و اکتفـا بـه تلّفـظ و اعتقـاِد تنهـا ننمایـد کـه توحیـد لفظـی و اعتقـادی 

توحیـد  ایـن  برسـاند.  اخـروی  از مقامـات  بـه درجـات عالیـه  را  مـا  تنهـا، نمی توانـد 

خیلـی اثـر کنـد، مـا را از عـذاب جهّنـم برهانـد. آن هـم اگـر بتوانیـم آن را سـالم ببریـم. 

معصیت هـا و آلودگی هـا آن را خدشـه دار نکـرده باشـد کـه قـرآن می فرمایـد: 

ـِه 
َّ
ا�تِ الل �یَ

آ
ا وا �بِ ُ �ب

�نْ َکدنَّ
أَ
ا ٰى 

أَ
وا َ�اُءوا الّ�ُ

أَ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال هتَ  �بَ ّمَ َکا�نَ َعا�تِ

ُ  >�ش
؛2 و�نَ

�أُ ِ ْهرن َْ��تَ �ی َها  �بِ وا 
ا�نُ

َ
َوك

سرانجام کسانی که مرتکب کار زشت می شوند این می شود 

که آیات خدا را تکذیب می کنند و آنها را به مسخره می گیرند<. 

1. سورۀ نساء، آیۀ 145. 
2. سورۀ روم، آیۀ 10. 
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چــه بســا مــردم مســلمان مؤمــن معتقــد هــم، بــر اثــر بدعملی هــا و کارهــای زشــتی 

کــه انجــام می دهنــد؛ کم کــم آن توحیــد اعتقــادی را هــم از دســت می دهنــد و آیــات 

بــه اســتهزاء می گیرنــد و لحظــۀ جــان دادن کافــر  خــدا را تکذیــب و بلکــه آنهــا را 

می میرنــد. 

ج: توحید در حّد باور

پــس توحیــد لفظــی و اعتقــادی بــه شــرط ســالم ماندنــش تــا روز قیامــت مــا را 

از جهّنــم می رهانــد ولــی نمی توانــد مــا را از درجــات عالیــۀ بهشــتی بــاال ببــرد و بــه 

مرحلــۀ “لقــاء خــدا” برســاند. ایــن اثــر از آِن »مرتبــۀ ســّوم از توحیــد« اســت کــه در جــان 

مــا رســوخ پیــدا کنــد و رنــگ الهــی بــه جوهــر قلــب مــا بزنــد و آن چنــان بشــویم کــه قــرآن 

کریــم می فرمایــد: 
اُکْم؛1 َ �ت

آ
َما ا َرُ�وا �بِ

�نْ ا �تَ
َ
ْم َول

ُ
ك ا�تَ

َ ٰى َما �ن
َ

َ�ْوا َعل
أْ
ا َ ا �ت

َ
ل �یْ

َ
>ِلك

داده اید؛  دست  از  دنیوی-  شئون  -از  که  آنچه  خاطر  به  نه 

دست  به  که  آنچه  خاطر  به  نه  و  بشوید  غمگین  و  افسرده 

آورده اید خوشحال و شادمان گردید<. 

اگــر این چنیــن شــدیم، موّحــد واقعــی شــده ایم کــه غیــر خــدا از شــؤون دنیــوی 

ادبــار آن خوشــحال و غمگیــن  و  اقبــال  از  و  مؤّثــر در ســعادت خــود نمی دانیــم  را 

نمی گردیــم. ایــن »مرتبــۀ ســّوم از مراتــب توحیــد« اســت کــه از مرحلــۀ لفــظ و اعتقــاد 

گذشــته بــه مرحلــۀ بــاور رســیده اســت. ایــن مطلــب مهّمــی اســت کــه بدانیــم »بــاور 

داشــتن« غیــر از »اعتقــاد داشــتن« اســت. بــاور داشــتن آدمــی را دگرگــون می کنــد و در 

ــد.  ــب آدم می زن ــه قل ــی ب ــگ اله ــازد و رن ــا می س ــالب برپ ــان انق ــود انس وج

1. سورۀ حدید، آیۀ 23. 
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تفاوت باور با اعتقاد

بعضــی از علمــای اخــالق از بــاب مثــال می گوینــد: مــا - افــراد عــادی - حاضــر 

نیســتیم شــب، در یــک اتــاق، بــا یــک مــرده بــه ســر ببریــم و حــال آن کــه او مــرده اســت 

ــا قطعــۀ چــوب اســت. در  و هیــچ حــّس و حرکتــی نــدارد، مثــل یــک تختــه ســنگ ی

عیــن حــال از تــرس و وحشــت و اضطــراب خوابمــان نمی بــرد. اگــر هــم چرتــی بزنیــم 

بــا خواب هــای وحشــتناک از خــواب می پریــم. اّمــا آن مرده شــوی کــه روزانــه بــا ده هــا 

ــرار در  ــون او تک ــد، چ ــن می کن ــرده دف ــوید و م ــرده می ش ــب م ــر و کار دارد؛ مرّت ــرده س م

عمــل دارد، می دانــد کــه مــرده هیــچ کاری از او ســاخته نیســت. ایــن مطلــب بــاورش 

شــده و لــذا شــب، تنهــا در قبرســتان بــا صدهــا مــرده می خوابــد و خواب هــای خــوش 

هــم می بینــد! حــال بایــد دیــد فــرق او بــا مــا، در چیســت؟ 

مــا علــم داریــم کــه مــرده هیــچ کاره اســت، او هــم علــم دارد کــه مــرده، هیــچ کاره 

ــا علــم او خیلــی فــرق دارد! علــم مــا در حــّد تصــّور و در ســطح  ــا علــم مــا ب اســت؛ اّم

قلــب اســت، در جانمــان رســوخ پیــدا نکــرده و باورمــان نشــده اســت چــون عمــل 

تکــرار در عمــل  و  کــرده  او عمــل  اّمــا  و دفــن نکرده ایــم؛  نُشســته  مــرده  و  نکرده ایــم 

داشــته، نتیجتــًا بــاورش شــده کــه از مــرده هیــچ کاری ســاخته نیســت. در واقــع 

علــم او بــه حــّد بــاور رســیده ولــی علــم مــا در همــان حــّد ســطحی قلــب، باقی مانــده 

اســت. عمــل اســت کــه علــم را بــه مرحلــۀ بــاور می رســاند. اگــر آنچــه را کــه می دانیــم 

ــا توّجــه هــم انجــام دادیــم، همــان »عمــل  بــه مرحلــۀ عمــل آوردیــم و تکــرار کردیــم و ب

مکــّرر بــا توّجــه«، کم کــم علــم مــا را بــه مرحلــۀ بــاور می رســاند. در ایــن مرحلــه اســت 

کــه "خدابــاور"  »مــرگ بــاور« و »قیامــت بــاور« می شــویم. 
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ضرورت تالش برای رسیدن به مقام باور

تنهـا  هسـتیم،  قیامـت دان  و  مـرگ دان  هسـتیم،  »خـدادان«  مرحلـۀ  در  مـا  االن 

می دانیـم کـه مـرگ و خـدا و قیامـت هسـت. ایـن، دانسـتن اسـت. دانسـتن، غیـر باور 

داشـتن اسـت. مـا در مرتبـۀ دّوم توحیـد هسـتیم و نسـبت بـه مرتبـۀ سـّوم آن بسـیار 

خـود  اخـروی  سـعادت  نمی توانیـم  نرسـیم،  مرتبـه  آن  بـه  تـا  و  داریـم  عقب ماندگـی 

را تأمیـن کنیـم. االن می کوشـیم کـه بـه آن مرتبـه برسـیم. ولـی بـه آن مرتبـه رسـیدن 

مشـروط بـه زیـر پـا نهـادن اهـواء نفسـانی و بیـرون رانـدن غیر خـدا از حومۀ قلب اسـت 

کـه خـدا بـا بیـان توبیخ آمیـز می فرمایـد: 
؛ 1 َ�ُرو�نَ �ن ُ ُهْم �ی

َّ
َ�ل

َّ
ِلَههتً ل

آ
ـِه ا

َّ
وا ِم�ن ُدو�نِ الل

دنُ
حنَ
 >َوا�تَّ

تا  کرده اند  اّتخاذ  خویش  برای  معبودهایی  خدا،  جای  به 

کمک کارشان باشند!<. 

مانع بزرگ موّحد واقعی شدن 

ما اگر موّحد واقعی نیستیم برای این است که هوای نفس در وجودمان حاکم 

است. سر دو راهی که برسیم راه خدا و راه هوی؛ غالبًا راه هوی را بر راه خدا ترجیح 

می دهیم. ما در جهاد با نفس، سستی ها و سهل انگاری های فراوان داریم. 

مرحوم فیض؟وضر؟ نقل می کنند: کسی می گفت: ما شنیده ایم جماعتی بوده اند 

که شیر دّرنده را تسخیر می کرده اند و سوار بر شیر می شدند؛ آیا این ممکن است؟ 

ایشان می فرمایند: بله، ممکن است واقعّیت داشته باشد. خدا در قرآن کریم فرموده: 
؛ 2

ً
�ا ِم�ی َ ْر�نِ �ب

َ
لا

ْ
ى ا ِ

ماوا�تِ َو ما �ن ى الّ�َ ِ
كْم ما �ن

َ
َر ل

>َو َ�حنَّ

ما هر چه را که در آسمان ها و زمین است؛ همه را مسّخر شما 

قرار داده ایم<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 74. 
2. سورۀ جاثیه، آیۀ 13. 
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و اسـتعدادی هـم بـه انسـان داده اسـت کـه می توانـد همـه چیـز را بـه تسـخیر خـود 

درآورد. آری! می شـود انسـان بـه جایـی برسـد کـه شـیر را مسـّخر خـود سـازد. مگـر از 

امامـان1 مـا؟مهع؟ نبـود کـه عکـس شـیر در پـرده را زنـده کـرد و بـه جـان دشـمن خـدا 

انداخـت. انسـان ایـن اسـتعداد را دارد کـه شـیر را هـم مسـّخر خـود سـازد. 

مقـام  آن  بـه  دهـد  نشـان  کـه  باشـم  داشـته  عالمتـی  مـن  می شـود  آیـا  گفـت:  او 

کنـم؟  خـود  مسـّخر  را  شـیر  کـه  رسـیده ام 

مرحوم فیض؟وضر؟ فرمود: بله، اگر شما توانستی این سگی را که در درون خودت 

هسـت مسـّخر کنـی و سـوار بـر آن بشـوی، می توانـی آن شـیر بیرونـی را هـم مسـّخر کنـی 

و سـوار بـر آن بشـوی. وقتـی انسـان غضـب می کنـد، تبدیـل بـه یـک حیـوان دّرنـده ای 

می شـود و بـه هنـگام طغیـان شـهوت تبدیـل به بهیمـه ای می گردد! 

مرحـوم فیـض؟وضر؟ بـه آن مـرد فرمـود: تـو کـه سـالیانی دراز اسـت بـا سـگ درونـی 

خود دست به گریبان هستی و هنوز نتوانسته ای آن را رام کنی و مسّخِر خود سازی، 

چگونه توّقع داری که شـیر دّرنده را در بیرون وجودت مسـّخرکنی؟! اگر سـگ درونی 

مسـّخر تـو شـود، ممکـن اسـت شـیر بیرونی هم مسـّخر تـو گردد. 

ط بر هوای نفس
ّ

تسل

مـردی شـنیده بـود کـه بزرگـی، اسـم اعظـم می دانـد2 هـوس کـرد او هـم اسـم اعظـم 
بلـد باشـد، نـزد آن بـزرگ رفـت و تقاضا کرد اسـم اعظم به او یاد بدهد. او اسـتنکاف3 

کـرد و مـرد اصـرار. عاقبـت بـه او وعـده داد و گفـت: مـن بـه شـرطی ایـن کار را انجـام 

می دهـم کـه فـردا اّول صبـح از دروازۀ شـهر بیـرون بـروی، هـر چـه دیـدی، برگـردی برای 

مـن نقـل کنـی. او فـردا صبـح طبـق وعـده عمل کـرد و از دروازه کـه خـارج شـد، دیـد 

1. امام رضا؟ع؟ در مجلس مأمون عباسی. 
کارهایی می باشد.  کس دارای علم اسم اعظم باشد، اسرار را می داند و قادر بر  2. گفته اند: هر 

3. استنکاف: سرپیچی.
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پیرمـردی شکسـته حال، یـک پشـته هیـزم از بیابان جمع کرده بـر دوش خود انداخته 

و می خواهـد وارد شـهر بشـود. نگهبـان دروازه راه را بـر او بسـت و مانـع شـد و خواسـت 

آن پشـتۀ هیـزم را بـا زور و جبـر از او بگیـرد. پیرمـرد مقاومـت کـرد، عاقبـت نگهبـان بـا 

چـوب بـر سـر او زد و آن هیـزم را از او گرفـت. 

این مرد پیش خود گفت: عجب مرد ظالمی است! من اگر اسم اعظم داشتم، 

همین االن او را نابود می کردم که به این پیرمرد ستم نکند. پیش »مرد بزرگ« برگشت 

ت این که از یاد دادِن اسم اعظم به تو استنکاف 
ّ
و جریان را نقل کرد. او گفت: عل

می کردم این بود که تو را الیق این کار نمی دیدم؛ همان پیرمرِد هیزم شکن که دیدی، 

ط است 
ّ
استاد من در یاْد دادن اسم اعظم است! او چنان بر هوای نفس خود، مسل

که از آن قدرتی که دارد استفاده نکرده است؛ تو که به همین راحتی تصمیم گرفتی 

آن نگهبان را بُکشی، چطور ممکن است بتوانی این امانت را تحّمل کنی؟ 

این است »مرتبۀ سّوم توحید« که هوای نفس بر انسان غالب نباشد. 
َهُه َهَواُه؛1 ـٰ لَ  اإِ

دنَ
حنَ
ْ�تَ َم�نِ ا�تَّ �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
 >ا

خویش  معبود  را  خود  نفس  هوای  که  را  کسی  دیده ای  آیا 

گرفته است؟<.

زندگی ما آلوده به هوای نفس

باورمـان بشـود کـه مـا در قسـمت عمـدۀ از شـؤون زندگی مـان، هـوای نفـس حاکـم 

اسـت! در کسـب و کارمـان هـوای نفـس حاکـم اسـت! در جشـن های عروسـی مان 

هـوای نفـس حاکـم اسـت! اگـر دّقـت کنیـم، در بسـیاری از کارهـا خواهیـم دیـد کـه مـا 

دنبـال هـوای نفـس خـود می رویـم. 

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 23. 
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؛1 َ�ُرو�نَ �نْ ُ ُهْم �ی
َّ
َ�ل

َ
ِلَهًه ل

آ
وا ِم�نْ ُدو�نِ اهلِل ا

دنُ
حنَ
تَّ

 >َو ا�

یاری  را  ایشان  بلکه  برگرفتند  خدایانی  متعال،  خداوند  غیر  از  و 

کنند<. 

بایـد از شـّر نفـس اّمـاره و هـوای نفـس بـه خـدا پنـاه ببریـم و واقعـًا از خـدا بخواهیـم 

کـه تـا نمرده ایـم؛ در پرتـو انفـاس ُقدسـی ولـّی زمـان، ایـن قـدرت مجاهـده بـا نفـس را 

بـه مـا عنایـت فرمایـد. 
ا؛ 2 �ن

َ
ل ُهْم ُ��بُ

�نَّ ْهِد�ی �نَ
َ
ا ل �ن �ی اَهُدوا �نِ �نَ �ب �ی ِ دن

َّ
 >َو ال

م ما آنها را به 
ّ
آنان که در راه ما مجاهده می کنند، بطور مسل

راه های خودمان هدایت می کنیم<.

در ایـن حدیـث دّقـت فرماییـد کـه مرحـوم کلینـی؟وضر؟ در اصـول کافـی از امـام 

صـادق؟ع؟ بـه عنـوان حدیـث قدسـی نقـل کـرده کـه خـدا فرمـوده اسـت: 

ِبَك َو 
َ
َك ِإیَل َطل

ْ
ِكل

َ
 أ

َ
َبَك ِغیًن َو ل

ْ
 َقل

ْ َ
ْمل

َ
ْغ ِلِعَباَدِت أ »َیا اْبَن آَدَم َتَفّرَ

ْغ ِلِعَباَدِت   َتَفّرَ
َ

 ِمیّنِ َو ِإْن ل
ً
َبَك َخْوفا

ْ
 َقل

َ َ
ْمل

َ
 َفاَقَتَك َو أ

َ
ُسّد

َ
ْن أ

َ
َّ أ َ

َعل
ِبَك؛3

َ
َك ِإیَل َطل

ْ
ِكل

َ
 َفاَقَتَك َو أ

َ
ُسّد

َ
 أ

َ
َّ ل ُ

ْنَیا ث
ُ

 ِبالّد
ً

َبَك ُشُغل
ْ
 َقل

ْ َ
ْمل

َ
أ

 بندۀ من باش و[ 
ً
ای فرزند آدم! تو خود را برای من فارغ بساز ]واقعا

در آن دم که با من هستی به دیگران نپرداز. من به تو قول می دهم 

که متکّفل امورت باشم و دل و جانت را از غنا و بی نیازی پر کنم ]و 

 مستغنی بسازم[ و اگر خود را برای بندگی من آماده نسازی 
ً
تو را قلبا

قلب تو را از محّبت و اشتغال به دنیا سرشار می سازم و از فقر تو 

پیشگیری نمی کنم و تو را به آنچه دنبال آنی واگذار می کنم«. 

1. سورۀ یس، آیۀ 74. 
2. سورۀ عنکبوت، آیۀ 69. 

کافی، جلد 2، صفحۀ 583.   .3
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غنای روحی و بی نیازی قلبی، یک موهبت بزرگ الهی است که هیچ ارتباطی 

به ثروتمند بودن ندارد. افرادی هستند که دستشان از ثروت و مال دنیا خالی است 

و  به قدری عزیزالّنفس  مناعت طبع موج می زند.  و  بزرگواری  و  از غنا  قلبشان  اّما 

منیع الّطبع هستند و بزرگواری روحی دارند که اگر از گرسنگی بمیرند؛ دم از احتیاج 

حدیث  این  طبق  نمی برند.  مخلوق  پیش  را  خالق  شکایت  و  نمی زنند  خلق  به 

بندۀ من  راستی  و  از روی صدق  تو  بندۀ من!  شریف قدسی، خدا می فرماید: ای 

باش و باور کن که من خدای تو هستم، باور کن که من خالق و روزی بخش تو هستم. 

اگر تو از روی صدق و راستی به این حّد از باور رسیدی، من خودم متکّفل امورت 

می شوم. تو را واگذار به کارت نمی کنم بلکه خودم زندگی تو را می چرخانم. 

احتیاج به صمد، یک نیاز طبیعی و فطری

آن کسی که از روی جّد و اعتقاد و راستی، روزی چند مرتبه می گوید: 

َ�د<؛ 
َ
 ا

ً
وا

ُه ُک�نُ
َ
ك�نْ ل ْم �ی

َ
د * و ل

َ
ول ْم �ی

َ
ِلْد َو ل م �ی

َ
َمد * ل

َ
هلُل الّ�

َ
 >ا

خـدا را »صمـد«1 می دانـد و همتایـی بـرای او قائـل نمی باشـد، پـس با چـه معیار و 

مالکـی پیـش ایـن موجـودات توخالـی، خـودش را کوچـک می کنـد؟ از حضـرت امام 

سـّجاد؟ع؟ منقول است: 

یْشَرُب  َو ل   
ُ

ِذی ل یأكل
َّ
ال َمُد  لّصَ

َ
ا ُه 

َ
ل َجْوَف  ِذی ل 

َّ
ال َمُد  لّصَ

َ
»ا

 َیَناُم؛2
َ

ِذی ل
َّ
ل

َ
َمُد ا لّصَ

َ
ا

صمد، آن موجودی است که جوف و شکم ندارد. صمد کسی 

است که نمی خورد و نمی آشامد و کسی است که نمی خوابد«.

اصـاًل مـالک و منشـأ احتیـاج، توخالـی بـودن اسـت؛ هر موجـود توخالـی، محتاج 

1. صمد: توپر.
2. بحار األنوار، جلد 3، صفحۀ 220. 
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و نیازمنـد بـه ایـن اسـت کـه خـودش را پـر کنـد و لـذا قهـرًا احتیـاج طبیعـی بـه یـک 

موجـود توُپـر دارد کـه در پرتـو او پـر شـود. در عالـم خلـق، هیـچ موجـود توپـری نداریـم، 

تمـام موجـودات تـو خالـی هسـتند! 

بــر هــر چــه بنگــری بــه همیــن درد مبتالســت 

سیه رویی ز ممکن، جدا هرگز نشد در هر دو عالم

همۀ مخلوقات توخالی هستند. ذّرۀ اتم را هم -که خیال می کردند توپر است 

طبیعت  عالم  سراسر  یافتند.  توخالی اش  و  شکستند  است-  عالم  اولیۀ  ماّدۀ  و 

َاْجَوف1 است. از زمین و آسمان و کهکشان و... همه دست گدایی به سوی »صمد« 

یعنی یک موجود توپر دراز کرده اند. آن موجودی که »صمد« است، نه والد است 

و نه مولود، نه او از چیزی جدا گشته و نه چیزی از او جدا می گردد؛ اوست که همۀ 

م خلق 
َ
خالی ها را پر می کند. احتیاج به »صمد« یک احتیاج طبیعی و فطری عال

است. ما که سراسر نیاز و فقر و احتیاجیم، با زبان فطرت و طبیعت داِد »یاصمد« 

می زنیم. حّتی اگر به زبان، کافر و منکر صمد هم باشیم، اّما همین شکم گرسنۀ ما، 

همین کام تشنۀ ما، همین بدن ضعیف ما که از سرما و گرما بیچاره می شود و تمام 

یا صمد! من گرسنه ام سیرم  زباِن حاِل خلقتش داد می زند:  به  ذّرات وجودی ما 

کن. من تشنه ام سیرابم کن. من برهنه ام پوشاکم ده و... 

اشتباه در تشخیص صمد

ل سرســبد مخلوقاتیــم، این چنیــن 
ُ
مــا کــه انســان هســتیم و بــه قــول معــروف گ

نیازمنــد بــه »صمــد« می باشــیم؛ پــس دیگــران نیــز کــه پایین تــر از مــا هســتند احتیــاج 

م بــه »صمــد« دارنــد. منتهــٰی چیــزی کــه هســت، در تشــخیص »صمــد« در 
ّ
مســل

اشــتباهیم؛ فکــر می کنیــم هــر کــه پــول و زور دارد، او »صمــد« و توپــر واقعــی اســت؛ فکــر 

1. اجوف:  توخالی.
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می کنیــم ایــن آفتــاب بــا زرق و برقــش »صمــد« اســت؛ در صورتــی کــه همــه توخالــی 

هســتند. یــک پوســتی از هســتی و وجــود روی ماهّیــت امکانــی اینهــا کشــیده شــده 

ایــن  نیــاز  و  فقــر  بــر چهــرۀ  و دارایــی  از غنــا  پــرده ای  توپــر نشانشــان می دهــد.  کــه 

موجــودات افتــاده کــه غنــّی نشــان داده می شــوند. آن پرده انــداز، اگــر پــرده را بــردارد و 

ایــن پوســت را کنــار بزنــد خواهیــم دیــد همــه، هیچنــد و همــه پــوچ. 

اُل  َ �ب حبِ
ْ

ال ا 
دنَ اإِ َو  َدَر�تْ *  

َ
ك

ا�نْ وُم  حبُ
ال�نُّ ا 

دنَ اإِ َو  َر�تْ *  ْمُس ُکِوّ
َّ ال�ش ا 

دنَ  >اإِ

ا 
دنَ اإِ َو  َر�تْ *   ُ��شِ

ُ ُوُ�و�ش
ْ
ال ا 

دنَ اإِ َو  �تْ * 
َ
ل ُعِ�ّ اُر 

َ ِ��ش
ْ
ال ا 

دنَ اإِ َو  َر�تْ *  ّ
ُ��یِ

؛1
َر�تْْ ّ

ُ�حبِ َحاُر  �بِ
ْ
ال

در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام 

به  کوه ها  که  هنگام  آن  در  و  شوند  بی فروغ  ستارگان  که 

حرکت درآیند و در آن هنگام که نفیس ترین اموال به حال خود 

رها شوند و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام 

که دریاها برافروخته شوند<. 

روزی خواهــد رســید کــه تمــام ایــن پرده هــای فریبنــده کنــار می رونــد و قیافه هــای 

فقــر و بیچارگــی همــۀ موجــودات برمــال می شــود. آن روز، آن بدبخت هایــی کــه در 

دنیــا فریــب ایــن موجــودات توخالــی را خورده انــد و یــک عمــر بــه جــای »صمــد« 

صنم هــا2 را و بــه جــای خــدا، بت هــا را پرســتیده اند و در مقابــل زورداران و پولــداران 

کرنــش کرده انــد، بــه بدبختــی خــود واقــف می شــوند و پــی بــه پوچــی آنهــا می برنــد. 

بــه فرمــودۀ قــرآن: از شــّدت حســرت و بدبختــی، هــر دو دســت خــود را بــه دنــدان 

می گزنــد. 

1. سورۀ تکویر، آیات  1 تا 6. 
2. صنم: ُبت.
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َمَع  �تُ 
دنْ

حنَ
تَّ

ا� ی  �نِ
�تَ �ی

َ
ل ا  �ی وُل  �تُ َ �ی ِه  َد�ی �ی َعلٰى  اِلُم 

َ ال�نّ  
َ��نُّ �یَ ْوَم  �ی >َو   

لًا؛ 1 �ی ُ�وِل َ��بِ الّرَ

آن روز، آدم ظالم هر دو دست خود را از روی حسرت و بدبختی 

چرا  کردم،  اشتباهی  چه  عجب!  ای  می گوید:  و  می گزد... 

دنبال دیگران افتادم؟!<. 

؛2  َ�ُرو�نَ �نْ ُ ُهْم �ی
َّ
َ�ل

َ
ِلَههتً ل

آ
ـِه ا

َّ
وا ِم�نْ ُدو�نِ الل

دنُ
حنَ
 >َوا�تَّ

به جای خدا این مخلوقات پوسیده را معبود خود گرفتم که 

به کمک کاری من برخیزند. 

ـَه 
َّ
الل ا  َ َطْ��ن

أَ
ا ا  َ �ن �تَ �یْ

َ
ل ا  َ �ی و�نَ 

ُ
ول �تُ َ �ی اِر 

َ ال�نّ ى  ِ
�ن وُهُهْم  ُ ُو�ب �بُ 

َّ
ل �تَ �تُ ْوَم  َ >�ی  

ا؛3
َ
ُ�ول الّرَ ا  َ َطْ��ن

أَ
َوا

می روند  بالا  و  پایین  آتش  میان  در  صورت  با  که  روز  آن 

می گویند: ای کاش! مطیع خدا و رسول بودیم<. 

دیگران را چه به اّدعای ربوبّیت؟!

كْم؛  ُّ ِلكُم اهلُل َر�ب  >دن

این اهلل رّب شماست<. 

ایـن ذات اقدسـی کـه مسـتجمع جمیـع صفـات کمـال بـوده و خالـق آسـمان ها 

و زمیـن اسـت و مسـیطر و مسـتولی بـر مجموعـۀ عالـم هسـتی و تدبیـر و تنظیم کننـدۀ 

کّل امـور اسـت، رّب شـما و صاحـب اختیـار شماسـت و او حـّق قانـون گـذاری بـرای 

زندگـی شـما را دارد نـه طاغوت هـای  زمـان همچـون فرعون و شـّداد و نمـرود و دیگران 

1. سورۀ فرقان، آیۀ 27. 
2. سورۀ یس، آیۀ 74. 

3. سورۀ احزاب، آیۀ 66. 
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کـه هیچگونـه دخالتـی در خلـق و تدبیـر امـور عالـم ندارنـد. 

ایـن »اهلل« کـه بـا آن صفـات توصیـف شـد »رّب« شماسـت. آنـگاه می فرمایـد: 

ُدوُه<؛ حـال کـه »اهلل« را بـه عنـوان خالـق و رّب خـود شـناخته اید، الزمـۀ ایـن  اْع�بُ
َ >�ن

شـناخت آن اسـت کـه او را معبـود و مطـاع خـود قـرار بدهیـد و قانون زندگـی خویش را 

از او بگیریـد کـه قانونگـذار بـرای زندگـی انسـان همـان کسـی اسـت که آفریدگار انسـان 

است. 

آری؛ آن کـس کـه »خالـق« انسـان اسـت »رّب« انسـان اسـت و همـان کـس کـه 

او اسـت.  و مطـاع«  انسـان اسـت »معبـود  »رب« 

دیگـران را چـه رسـیده اسـت کـه اّدعـای ربوبّیـت کننـد و تراوشـات ذهنـی خـود را 

ٰى<؛ بگوینـد؟! 
َ

ْعل
أَ
ا

ْ
ُم ال

ُ
ك ُّ ا َر�ب

َ �ن
أَ
بـه نـام قانـون زندگـی بـر جامعـۀ بشـر تحمیـل نماینـد و >ا

در همــۀ اعصــار، اختــالف انبیــاء؟مهع؟ بــا طواغیــت زمــان روی عنــوان ربوبّیــت 

ــوده و آنهــا می گفتنــد: رّب و سرپرســت جامعــه، مــا هســتیم و مــا هســتیم کــه بایــد  ب

قانــون زندگــی بــه دســت مــردم بدهیــم و مــردم بایــد از رأی مــا تبعّیــت کننــد و مطیــع 

فرمــان مــا باشــند. 
ِری؛1 �یْ

ٍه عنَ ـٰ لَ  اإِ
�نْ م ِمّ

ُ
ك

َ
 َما َعِلْم�تُ ل

اأُ
َ
َمل

ْ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ ْرَعْو�نُ �ی اَل �نِ

َ  >َو�ت

و فرعون گفت: ای برجستگان جامعه! من معبودی جز خودم 

برای شما سراغ ندارم<. 

به حضرت موسی ؟ع؟ می گفت: 
؛2 �نَ �ی و�نِ َمْ�حبُ

ْ
َك ِم�نَ ال

�نَّ
َ
َ�ل ْ �ب

أَ
ا

َ
ِری ل �یْ

ًها عنَ ـٰ لَ  اإِ
�تَ

دنْ
حنَ
�نِ ا�تَّ �أِ

َ
اَل ل

َ  >�ت

اگر معبودی غیر از من برگزینی از زندانیان قرارت می دهم<. 

1. سورۀ قصص، آیۀ 38. 
2. سورۀ شعراء، آیۀ 29. 
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جمالتی هم که در آیۀ قبل مورد بحث آمده است، مانند: 

<؛  َ�ْر�شِ
ْ
ى ال

َ
وٰی َعل ّمَ اْ��تَ

ُ  <؛ >�ش
ماوا�تِ َو الاْر�نَ �تَ الّ�َ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
 >ال

ُر  ّ
َد�بِ ِه<؛ >�یُ �نِ

دنْ ْ�ِد اإ َ  ِم�نْ �ب
ّ
لا ٍع اإ �ی �نِ كْم<؛ >ما ِم�نْ �ش

ُّ ِلكُم اهلُل َر�ب  >دن

ْمَر<؛ 
أَ
ا

ْ
ال

همه بر محور یک مطلب می چرخند و آن تأکید بر توحید در امر عبودّیت است و 

اثبات این که در عالم جز ذات یگانه و بی همتای اهلل؟ج؟ چیزی نیست که سزاوار 

پرستش باشد. تنها اوست که خالق است و رّب و معبود و ُمطاع بحق است. 

شأن نزول سوره توحید

امـام  حضـرت  از  حدیثـی  صـدوق ؟وضر؟  شـیخ  مرحـوم  توحیـد  شـریف  کتـاب   

باقرالعلـوم؟ع؟ نقـل می کنـد کـه می فرمایـد: کّفـار و مشـرکین خدمت پیامبـر اکرم ؟ص؟ 

آمدنـد و گفتنـد: 

ُد  ّمَ ْنَت َیا ُمَ
َ
ِشْر أ

َ
ْبَصاِر َفأ

َ ْ
ْدَرَكُة ِبال ُ ْحُسوَسُة الْ َ ُتَنا الْ »َهِذِه آِلَ

ْیِه َحّتَ َنَراُه َو ُنْدِرَكُه؛ 
َ
ِذی َتْدُعو ِإل

َّ
َك ال ِ

َ
ِإیَل ِإل

و  محسوسند  و  حاضر  که  هستند  ما  معبودهای  ]بت ها[  اینها 

او  را که به سوی  تو هم معبود خود  با چشم دیده می شوند. 

دعوت می کنی نشان بده تا ما هم او را ببینیم و ادراکش کنیم«. 

مـن  »بگـو اهلل معبـود  َ�ٌد<؛ 
أ
ا اهلُل  ُهَو  ْل 

>�تُ نـازل شـد:  ایـن سـوره  در همیـن موقـع 

فرمـود:  امـام  بعـد  ا<.  >هدن نـه  اسـت  >ُهَو<  اسـت«. 

َدْرِك  َعْن  َغاِئِب 
ْ
ال ِإیَل  ِإَشاَرة  َواُو 

ْ
ال َو  اِبِت 

َ
ِللّث َتْثِبیٌت  اُء  َ »َفالْ  

1 َواس «؛  َ الْ ِس  ْ لَ َو  ْبَصاِر 
َ ْ
ال

1. توحید، صفحۀ  88. 
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»هـاء« در >ُهَو< اشـاره بـه ثابـت اسـت و »واو« اشـاره بـه غایـب اسـت پـس >ُهَو < 

یعنـی: ثابـت غایب. 

»هـاء« در »هـذا« اشـاره بـه ثابـت اسـت و »ذا« اشـاره بـه حاضـر محسـوس، پـس 

ثابـت محسـوس.  »هـذا« یعنـی: 

 »اهلل« کــه معبــود ماســت غایــب از منطقــۀ حــّس اســت و همــان غایــب بودنــش 

دلیــل بــر کمــال وجــود اوســت زیــرا وجــود حّســی، نازلتریــن و پایین تریــن مرتبــۀ وجــود 

اســت. هــر چــه وجــود کامل تــر باشــد، از حــّس دورتــر می شــود. موجــوِد محســوس 

درجــۀ پائیــن از هســتی را دارد و حاضــر در منطقــۀ حــّس اســت ولــی موجــود کامــل، 

غایــب از منطقــۀ حــّس اســت. برخــالف توّهــم مــردم عــادی کــه خیــال می کننــد 

یــا  و  ناقــص  اســت،  نامحســوس  آنچــه  و  اســت  کامــل  اســت  محســوس   آنچــه 

معدوم است. 

و  محسـوس  شـما  بـدن  پوسـت  می فرماییـد  مالحظـه  خودتـان  بـدن  همیـن  در 

ملموس اسـت اّما عقل شـما نا محسـوس اسـت که اشـرف نواحی وجود شماسـت. 

آیـا پوسـِت محسـوس کاملتـر اسـت یـا عقـل نامحسـوس کـه نـه دیدنـی اسـت و نـه 

از تمـام  نـه لمـس کردنـی؟ عقـل؛ غایـب  و  نـه بوییدنـی  و  نـه چشـیدنی  و  شـنیدنی 

ایـن نواحـی حّسـی اسـت و در عیـن حـال اشـرف و اکمـل از تمـام ایـن ابعـاد وجـودی 

اسـت. نـه می توانیـم انـکارش کنیـم و بگوییـم ما عقـل نداریم و نه می توانیـم با یکی از 

حـواس، ادراکـش کنیـم و آن را بـا چشـم ببینیـم و بـا گوش بشـنویم و با ذائقه بچشـیم و 

بـا شـاّمه ببوییـم و بـا دسـت لمـس کنیـم. 

کامـل  نشـان  بودنـش،  غایـب  همـان  و  اسـت  غایـب  مـا  حـواس  از  عقـل  آری؛   

اسـت. وجـود  در  بـودن  نـازل  و  نقـص  نشـان  بـودن  حّسـی  چـون  اسـت  بودنـش 
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تفاوت مسألۀ شناخت با مسألۀ اعتقاد

دو مسأله را از هم تفکیک کنیم؛ یکی مسألۀ اعتقاد به وجود و هستِی چیزی 

و دیگر مسألۀ شناختن حقیقت آن چیز. ممکن است ما یقین و اعتقاد به وجود 

چیزی داشته باشیم اّما حقیقت و ماهّیت آن را نشناسیم. مثاًل ما به یقین می دانیم 

که در وجود ما عقل هست اّما حقیقت آن را نمی شناسیم. به یقین می دانیم که ما 

حیات داریم و زنده ایم اّما حقیقت حیات و زنده بودن چیست؟ آن را نمی شناسیم. 

ما از آثار عقل و حیات به وجودشان پی می بریم نه از شناخت حقیقتشان. 

 شــما یــک انســان زنــده را کنــار یــک انســان مــرده در نظــر بگیریــد؛ از جهــت اعضــا 

و جــوارح و جهــازات بدنــی باهــم مســاویند آیــا آن دو باهــم چــه فرقــی دارنــد کــه یکــی 

زنــده و دیگــری مــرده اســت؟ انســان زنــده چــه دارد کــه انســان مــرده آن را نــدارد؟ مگــر 

نــه ایــن اســت کــه زنــده حیــات دارد و مــرده حیــات نــدارد؟ می پرســیم: آیــا حیــات 

چیســت کــه ایــن یکــی دارد و آن یکــی نــدارد؟ می گوییــد: ایــن حرکــت و حّساســیت 

دارد، می بینــد و می شــنود، پــس زنــده اســت. آن حّساســیت نــدارد و نمی بینــد و 

نمی شــنود، پــس مــرده اســت. می گوییــم: اینهــا کــه آثــار حیــات اســت و از بــود و نبــود 

اینهــا پــی بــه بــود و نبــود حیــات می بریــد؛ اّمــا خــود »حیــات« چیســت کــه اینجــا 

هســت و آنجــا نیســت؟ نمی دانیــم! پــس در این کــه مــا حیــات داریــم و زنده ایــم 

هیــچ شــّک و تردیــدی نداریــم اّمــا حقیقــت آن چیســت؟ نمی دانیــم! 

تفاوت عاقل با دیوانه

 شــما در نظــر بگیریــد یــک آدم »دیوانــه« و یــک آدم »عاقــل« کنــار هــم نشســته اند 

و در تمــام اعضــا و جهــازات بدنــی بــا هــم یکســانند. ولــی بــه یقیــن می دانیــم کــه آدم 

عاقــل چیــزی دارد کــه آن آدم دیوانــه نــدارد و آن »عقــل« اســت. اّمــا حقیقــت عقــل 

را نمی شناســیم بلکــه از آثــار بــه وجــود آن پــی می بریــم. یعنــی می بینیــم او رفتــار 



�ال د م�ت داو�ن �ت �ن ا�ن �ن رور�ت �ش �ن

103

ــارش  ــار و گفت ــن رفت ــون ای ــت و چ ــل اس ــه عاق ــم ک ــت می فهمی ــم اس ــارش منّظ و گفت

منّظــم نیســت می فهمیــم کــه دیوانــه اســت. پــس در عیــن حــال کــه یقیــن بــه وجــود 

ــم، از درک حقیقتشــان ناتوانیــم.  »عقــل« و »حیــات« داری

 در ایـن عالـم کبیـر نیـز مطلـب چنین اسـت. ما از هسـتی خود و هسـتی عالم پی 

ـم و آدم می بریـم و می فهمیـم او هسـت کـه مـا هسـتیم، 
َ
بـه وجـود و هسـتی خالـق عال

ـم هسـت؛ ولـی در عیـن حال او غایب از درک ماسـت و از شـناختن 
َ
او هسـت کـه عال

حقیقـت او ناتوانیـم و لـذا او نـه تنهـا از حـّس مـا غایـب اسـت بلکـه از عقـل مـا هـم 

غایـب اسـت. عقـل هـم قـادر بـه ادراک حقیقـت او نیسـت! بـاز هـم متوّجـه تفکیـک 

بیـن »اعتقـاد بـه وجـود هـر چیـز« و »درک حقیقـت آن« هسـتیم. عقـل، مـا را از طریـق 

مشـاهدۀ آثـار صنـع؛ معتقـد بـه وجود »صانع عالم« می کند؛ اّمـا از درک حقیقت »آن 

صانـع« اظهـار عجـز و ناتوانـی می نمایـد. 

ناممکن بودن احاطۀ محدود به نامحدود! 

اقیانــوس کبیــر در یــک فنجــان صغیــر نمی گنجــد. وجــود نامحــدود خــدا هــم در 

فنجــان عقــل و درک محــدود مــا نمی گنجــد. درســت اســت که انســان موجــود متفّکِر 

کاونــده و جســتجوگر اســت. بــه هــر چــه کــه برســد می خواهــد بفهمــد: آن چیســت و 

از چــه پیــدا شــده اســت. آب را تجزیــه و تحلیــل می کنــد و عناصــر تشــکیل دهنــدۀ 

آن را می شناســد. 

بـا هـوا و آتـش و خـاک و بـرق و بخـار و... بـه همیـن نحـو عمـل می کنـد. در مـورد 

خـدا هـم می خواهـد اینگونـه عمـل کنـد و پیـش برود. نهیـب از جانب عقل می رسـد 

کـه ایسـت! اینجـا منطقـۀ ممنوعـه اسـت! طمـِع احاطـۀ موجـوِد محـدود بـه وجـود 

نامحـدود طمعـی نابخردانـه اسـت. 
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؛ 1
ً
 َتْیا

َّ
 َیِزیُد ِإل

َ
َر ِف اهَّلِل ل

ُّ
َفك َر فݪݪِ اهَّلِل َفِإّنَ الّتَ

ُّ
َفك اُكْم َو الّتَ »ِإّیَ

بـر حـذر باشـید از اندیشـیدن در ذات خـدا کـه حاصلـی جـز تحّیر و 

گم گشـتگی نخواهد داشـت«. 

ُر؛2 �ی �بِ
حنَ
ْ

 ال
�نُ ِ��ی

َّ
َ�اَر َوُهَو الل ْ �ب

أَ
ا

ْ
ْدِرُك ال َ�اُر َوُهَو �یُ ْ �ب

أَ
ا

ْ
ُه ال

ُ
ْدِرک

ا �تُ
َّ >ل

چشم ها او را درک نمی کند ولی او چشم ها را می بیند و او لطیف 

و آگاه است<.

او محیـط بـر حـواّس و عقـول اسـت و هرگز محـاط حواّس و عقول واقع نمی شـود. 

این حدیث از رسـول اکرم؟ص؟ منقول اسـت: 

ُعُقوِل كَما اْحَتَجَب َعِن الْبصاِر؛3 
ْ
»ِاّنَ اهَّلَل اْحَتَجَب َعِن ال

حقیقـت آنکـه ذات اقـدس اهلل؟ج؟ هـم از حـواّس )چشـم ها( در 

حجـاب اسـت و هـم از عقل هـا«. 

حفظ حالت طلب در همه حال 

علم به عجز از معرفت حق تعالی، کمال معرفت اوست. حال اگر این سوال به 

ذهن کسی آید که مگر خدا شناسی بر ما واجب نیست؟ عرض می شود: آنچه که بر ما 

واجب است، شناختن خالِق خود به صفات جالل و جمال از حیات و علم و قدرت 

و... در حّد طاقت و توانایی امکانی خودمان است؛ ولی اّطالع از کنه ذات اقدس او 

همانگونه که گفتیم از حیطۀ درک بشر بیرون است و تقّرب جستن به او نیز که بر ما 

واجب است این است که از طریق عمل به تعلیمات دینی، جوهر و ذات روح خود را 

به صفات عالیه و اخالق فاضله بیاراییم و در حّد خود تشابه به خدا را که کمال مطلق 

<؛ همین است.  ُ�و�نَ ِه را�بِ �ی
َ
ل ا اإ

َ �نّ ا ِلّلِه َو اإ
َ �نّ است در خویش ایجاد کنیم که مفاد آیۀ >اإ

1. بحار األنوار، جلد 3، صفحۀ  259، حدیث 4. 
2. سورۀ انعام، آیۀ 103. 

3. بحار األنوار، ج 66، ص 292. 
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<؛ آمـده نـه »فیـه راجعـون«. )الـی( نشـان دهنـدۀ  ُ�و�نَ ِه را�بِ �ی
َ
ل کـه >اإ کنیـد  توّجـه 

کـه علـی الـّدوام  هدف گیـری و حرکـت بـه سـوی هـدف اسـت. توّجـه می فرماییـد 

بایـد در حـال طلـب و پـرواز بـه سـوی او بـود نـه این کـه بـه او رسـید و در او داخـل 

اّمـا )الـی( نشـان دهنـدۀ حرکـت و  شـد. )فـی( نشـان دهنـدۀ توّقـف و رکـود اسـت 

کـه فرود آمـدن ندارد و هیچـگاه طمع  پـرواز اسـت. )الـی( می گویـد: تـو پـروازی داری 

وصـول و فـرود نداشـته بـاش! چـه اینکـه »ممکـن« هرگـز »واجـب« نمی شـود و )الیـه( 

مبـّدل بـه )فیـه( نمی گـردد و »او« »ایـن« نمی شـود. 

خدا و تصّور ما

 امام باقر ؟ع؟ می فرماید: 

لُوٌق َمْصنُوٌع  َدّقِ َمعاِنیه ُهَو َمْ
َ
ْم ِف ا

ُ
وهاِمك

َ
ُوه ِبا ْزُتُ ما َمّیَ

َّ
 »ُكل

یكم؛1
َ
ِال َمرُدوٌد  ْم 

ُ
ك

ُ
ِمْثل

هـر کـه باشـید ]از فقیـه و فیلسـوف و عـارف[ آنچه کـه با فکِر خود 

دقیق تریـن معنـا را بـه دسـت آورده و آن را بـه عنوان خداشناسـی 

در ذهـن خـود جـا داده ایـد آن مخلـوق فکـر شـما و مصنوعـی مثـل 

شـما و بازگشـت دادۀ به خود شماسـت نه خدای شـما«. 

بعد فرمود: 

ِلک  ّنَ هلِِل َتعایل َزباِنیَتِن َفِاّنَ ذَ
َ
ُم ا

َ
غاَر َتَتَوّه  الّصِ

َ
ْمل  الّنَ

َّ
َعل

َ
»َو ل

ا؛2
ُ

َكمال

و شـاید آن مورچـۀ کوچـک خیـال کنـد کـه خـدا هـم دو شـاخک 

دارد زیـرا آن دو شـاخک کمـال اوسـت«. 

1. بحار األنوار، جلد 66،  صفحه 293. 
2. همان. 
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ما؛   ِصُف ِبِ ْن لیّتَ ّنَ َعَدَمُهما ُنْقصاٌن ِلَ
َ
ُم ا

َ
»َو َتَتَوّه

در توّهـم او هـر کـس آن دو شـاخک را نـدارد ناقـص اسـت و چـون 

 او ایـن دو 
ً
خـدا وجـود کامـل اسـت و منـّزه از نقصـان پـس حتمـا

شـاخک را دارد!!«. 

آنگاه امام؟ع؟ فرمود: 
ُعَقلِء ِفیما یِصُفوَن اهَّلَل َتعایل ِبِه؛ 1

ْ
 ال

ُ
»َو هكذا حال

وضـع تفّکـر عقـالی بشـری نیـز در وصـف خـدا چنیـن اسـت؛ آنچـه 

را کـه کمـال خـود می داننـد همـان را نیـز کمـال خـدا می پندارنـد«. 

حکومت حقیقتی به نام روح

<؛ 2  و�نَ
ِ��نُ َ ا �ی َ�ْر�شِ َعّمَ

ْ
ّ ال

ـِه َر�بِ
َّ
َحا�نَ الل ُ��بْ

 >�نَ

از  منـّزه  او،  ذات  عیـن  او  صفـات  اّمـا  اسـت  کمـال  صفـات  دارای  خـدا  البّتـه 

هرگونـه محدودّیـت و نقصـان اسـت و در عیـن احاطـۀ بر تمام عالم هسـتی، خارج از 

عالـم و غایـب از حـّس و عقـل آدمیـان اسـت و بهتریـن مثـال بـرای تقریـب بـه اذهان، 

نشـان گرفتـن از وجـوِد خـود انسـان اسـت کـه فرموده انـد: »َمـْن َعـَرَف َنْفَسـه َفَقـْد َعَرَف 

ـه؛3 هـر کـس نفـس خـود را شـناخت بـه راسـتی پـروردگارش را شـناخته اسـت«. مـن در  َرّبَ

ایـن کشـور وجـود خـودم حاکـم یکتایـم. از فـرق سـر تـا ناخـن پا با تمـام اعضـا و جوارح 

همراهـم؛ بـا همـه هسـتم ولـی در هیـچ کـدام نیسـتم. محیـط بـر چشـمم ولـی داخـل 

در چشـم نیسـتم. محیـط بـر گوشـم ولـی داخـل در گوش نیسـتم که از زبـان و لب جدا 

باشـم. نـه داخـل در بدنـم و نـه جـدا از بدنـم. اگـر از بـدن جـدا باشـم بدن مرده اسـت و 

اگـر داخـل بـدن باشـم بـه روح دیگـری محتـاج خواهـم بـود کـه بـه تدبیـرم پـردازد. 

1. اربعین شیخ بهائی؟حر؟، حدیث  دّوم. 
2. سورۀ انبیاء، آیۀ 22. 

3. بحار األنوار، ج 2، ص 32. 
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بایَنِة  ُ ماَزَجِة وخارٌج َعِن الْشیاِء ل بالْ ُ  ف الْشیاِء ل ِبالْ
ٌ

»داخل
؛ 1  یَنما كْنُتْ

َ
ُهَو َمَعكم ا

یعنـی خداونـد داخـل در اشـیا اسـت ولـی ممـزوج با آنها نیسـت و 

خـارج از آنهاسـت ولـی مبایـن با آنها نیسـت«. 

نفرمـوده اسـت: »ُهـَو ِفیُکـم« بلکـه فرمـوده اسـت: »ُهـَو َمَعُکم«. یعنـی او داخل در 

شـما نیسـت بلکـه او بـا شـما هسـت. در ظاهـِر بـدن منـم. در باطِن بدن منـم. در فرق 

سـر منـم. در ناخـن انگشـت پـا منـم و... لـذا اعضـا و جـوارح مـن در مقـام معّرفی من، 

حـّق »ایـن« گفتـن ندارنـد تـا مـن را در داخـل خـود نشـان دهند زیـرا من، غایـب از آنها 

هسـتم و آنهـا هیچـگاه چهـرۀ مـرا ندیده انـد و نخواهنـد دید. 

پس چاره ای جز »او« گفتن ندارند. چشم می گوید: او به من فرمان دیدن می دهد. 

گوش می گوید: او به من فرمان شنیدن می دهد. زبان می گوید: او به من فرمان گفتن 

می دهد و... آری! من با همۀ اعضاء هستم و فرماندۀ همه هستم اّما حاضر و داخل 

در هیچ کدام آنها نیستم بلکه از همه غایبم و از همه در حجابم. همه به زبان حال 

می گویند: می دانیم که حقیقتی به نام »روح« حاکم بر ما هست و به ما فرمان می دهد 

اّما او را نمی شناسیم و نمی دانیم که چیست و چاره ای جز »او« گفتن نداریم. 

تفاوت ضیاء با نور 

در معنای کلمۀ »اهلل« در روایتی آمده است: 

َحاَطِة  ِ
ْ

ال َو  ِتِه  َماِهّیَ َدْرِك  ُق َعْن 
ْ
ل َ ِلَه الْ

َ
أ ِذی 

َّ
ال ْعُبوُد  َ »َمْعَناُه الْ

ِتِه؛2 ْیِفّیَ
َ

ِبك

آن معبـود ]معهـود در فطـرت[ اسـت کـه خلـق از درک ماهّیـت و 

احاطـه بـه کیفّیتـش در حیرتنـد«. 

1. نهج البالغه، خطبه اّول. 
2. تفسیر صافی، ذیل سورۀ توحید. 
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 همـه از وی تعبیـر بـه »هـو« می کننـد و »او« می گوینـد. پـس جمـال او بایـد در آیینۀ 

آثـار ُصنعـش مشـاهده گـردد و لـذا قـرآن کریـم در همـه جـا سـخن از آثـار و آیـات علـم و 

قـدرت و حکمتـش بـه میـان مـی آورد. از جملـه در ایـن دو آیـۀ شـریفه کـه می فرمایـد: 

وًرا؛1 
َمَر �نُ �تَ

ْ
اًء َوال َ �ی ْمَس �نِ

َّ َ�َل ال�ش َ ی �ب ِ دن
َّ
 >ُهَو ال

او آن کسی است که در نظام آفرینش عالم، خورشید و ماه را 

وسیلۀ روشنی بخش قرار داده است<. 

معنای »نور« و »ضیاء« هر دو روشنایی است. بعض مفّسران در آیۀ مزبور  کلمه ای 

تقدیر می کنند و می گویند: 

َقَمَر ذاَت ُنوٍر«. 
ْ
ْمَس ذاَت ِضیاٍء َو ال

َ
 الّش

َ
»َجَعل

»ضیـاء« و »نـور« از نظـر معنـا خیلـی فرق نمی کنند. خورشـید و ماه هر دو روشـنی 

فرموده انـد  مفّسـران  از  بعضـی  کـه  آنگونـه  »نـور«  و  »ضیـاء«  فـرق  احتمـااًل  بخشـند. 

ایـن باشـد کـه آنچـه روشنی بخشـی اش ذاتـی باشـد، از آن تعبیـر بـه »ضیـاء« می شـود 

و آنچـه کـه اعـّم از ذاتـی و اکتسـابی اسـت از آن تعبیـر بـه »نـور« می گـردد. خورشـید 

ذاتـًا روشـنگر اسـت و مـاه روشـنگری اش مکتسـب از خورشـید اسـت. البّتـه اشـتباه 

نشـود، اینجـا سـخن از ذاتـی و اکتسـابی در وجـود نیسـت. وجـوِد ذاتـی مختـّص بـه 

ذات اقدس حضرت »اهلل« اسـت. ما ِسـَوی اهلل، همه وجودشـان َعَرضی و اکتسـابی 

از ذات اقـدس او؟ج؟ اسـت. اینجـا سـخن در صفـات مخلوقـات اسـت کـه برخـی از 

آنهـا را خـدا طـوری آفریـده کـه صفتشـان از ذاتشـان نشـأت می گیرد و بعضـی را طوری 

آفریـده کـه بایـد اکتسـاب از غیـر خـود بنماینـد. 

از  نمک  شوری  اّما  است  نمک  از  چیز  همه  شوری  می گویند:  معروف  قول  به 

خودش است و ذاتًا شور است. یا چربی هر چیزی از روغن است اّما چربی روغن از 

1. سورۀ یونس، آیۀ 5. 
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خودش بوده و ذاتًا چرب است. خورشید هم طوری خلق شده که ذاتًا روشنگر است 

و دارای »ضیاء«. اّما قمر یعنی »ماه« روشنگری اش به اکتساب از خورشید است. 

برای  خدا  یعنی  است،  »قمر«  به  راجع  الّظاهر  علی  ضمیر،  َل<؛  ِ
ارن َم�ن َرُه 

َ
ّد

�تَ >َو   

به  بنا  و  فرموده  مقّرر  منازلی  اندازه گیری های مخصوص  با  »قمر« در مدار خودش 

گفتۀ اهل فّن طی 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه دوازده برج را سیر می کند تا شما: 

؛1   ح�ا�بَ
ْ

�نَ َو ال �ی �نِ ُموا َعَدَد الِ�ّ
َ
ْ�ل »ِل�تَ

شمارۀ سال ها و حساب ]در روابط گوناگون زندگی را[ بدانید«. 

»قمر« با تشّکل به اشکال مختلف که از صورت »هالل« آغاز می شود و تدریجًا 

کاهش  به  رو  باز  و  می  آید  در  تمام«  »َبْدر  به صورت  تا  می شود  افزوده  حجمش  بر 

می گذارد و مجّددًا به صورت »هالل« دیده می شود و با این سیر منّظم خود در واقع 

یک تقویم طبیعی همگانی در مرئی و منظر عموم مردم از بی سواد و باسواد، شهری و 

بیابانی و... قرار می دهد بطوری که هر کسی با مّدتی مداومت در تنظیم کار خود، با 

شکل های مختلف ماه می تواند بفهمد که امشب مثاًل چندم ماه است. نیمۀ اّول 

<؛2 خداوند این تقدیر منّظم در  ّ
ِ �ت حَ

ْ
ال ا �بِ

َّ ل ِلَك اإِ
ـُه دنَٰ

َّ
�تَ الل

َ
ل یا نیمۀ دّوم ماه است. >َما �نَ

آفرینش ماه و خورشید و سیر در منازل را بی حساب و بی هدف به جریان نینداخته 

ْوٍم  ا�تِ ِل�تَ �یَ
آ
ا

ْ
ُل ال ّ�ِ

�نَ ُ است. همه بر اساس حق و هدف و غایتی از آنها در نظر است. >�ی

تا  بیان می کند  تفصیاًل  را  و حکمت  و قدرت  نشانه های علم  و  آیات  <؛3  ُمو�نَ
َ
ْ�ل َ �ی

م به اهداف حکیمانۀ خلقت پی ببرند وگرنه حیوان های دوپایی! 
َ
انسان های عال

از بهیمّیت و  که به نام انسان روی زمین راه می روند و جز اشباع شهوات نفسانی 

سبعّیت، گویی که هّمی  ندارند، اینها مورد توّجه قرآن نیستند. 

1. سورۀ یونس، آیۀ 5. 
2. سورۀ یونس، آیۀ 5. 
3. سورۀ یونس، آیۀ 5. 
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معانی مختلف دین )فطری بودن دین( 

و  »خداجویــی«  معنــای  بــه  اســت  فطــری  می گوییــم  کــه  »دیــن«  از  منظــور 

»خداخواهــی« اســت. چــون »دیــن« بــه چنــد معنــا گفتــه می شــود. یــک معنــای دیــن 

ــرای تنظیــم زندگــی انســان از جانــب  همــان مقــّررات و قوانیــن آســمانی اســت کــه ب

خــدا تشــریع شــده اســت و مشــتمل بــر اعتقادیــات و اخالقیــات و برنامه هــای عملــی 

اســت. همــان اســت کــه می فرمایــد: 
ْ�لاُم؛1 اإ

ْ
َد اهلِل ال �نَ ِع�نْ  الّد�ی

�نَّ  >اإ

قوانین و مقّررات مقبول در نزد خدا، تنها قوانین و احکام اسلام 

است و بس<. 

 > �نِ ْوِم الّد�ی َ معنــای دیگــر »دیــن« عبــارت از جــزا و کیفــر و پــاداش اســت. >ماِلک �ی

؛ »خــدا صاحــب اختیــار روز جزاســت« . دیــن معنــای ســّومی  هــم دارد و آن عبــارت از 

دلبســتگی بــه خــدا و خداجویــی و خداخواهــی اســت و »دیــن« بــه ایــن معنــا فطــری 

اســت. یعنــی انســان فطرتــًا خداجــو و خداخــواه اســت چــون در سرشــت اصلــی اش 

فقیــر اســت و فقیــر هــم طبعــًا غنی طلــب اســت. فقیــر دنبــال غنــی می گــردد کــه در 

پرتــو او بــه غنــا برســد؛ همانگونــه کــه آدم تشــنه، آب طلــب اســت، آدم فقیــر هــم »غنــّیِ 

طلــب« اســت و چــون انســان پیــش از همــه چیــز، فقــر همــه جانبــه را در خــود می یابد، 

ــّی  ــد کــه »غنــی طلــب« اســت و موجــودی را می طلبــد کــه »غن طبعــًا در خــود می یاب

مطلــق« اســت و بی نیــاز همه جانبــه. ایــن خصیصــۀ طلــب و جســتجوگری نســبت 

بــه خــدا، در فطــرت و سرشــت انســان نهــاده شــده اســت و ایــن همــان اســت کــه از 

آن تعبیــر بــه »دیــن فطــری« و »توحیــد فطــری« می شــود وگرنــه دیــن بــه معنــای احــکام 

و مقــّررات و دیــن بــه معنــای جــزا، فطــری انســان نیســت. آنچــه کــه فطــری اســت 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 19. 
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»خداطلبــی« و »خداگرایــی« اســت. آیــۀ شــریفه نیــز علی الّظاهــر ناظــر بــه »دیــن« بــه 

همیــن معناســت کــه می فرمایــد: 

َها   �یْ
َ
اَ� َعل

َ َ�َر ال�نّ
ی �نَ �تِ

َّ
ـِه ال

َّ
ْ�َر�تَ الل ا �نِ

ً �ن �ی �نِ َ��نِ �ی َهَك ِللِدّ ْ ْم َو�ب �تِ
أَ
ا

َ  >�ن
ُم؛ 1 ّ

�یِ
�تَ

ْ
�نُ ال �ی ِلَك الِدّ

ـِه دنَٰ
َّ
ِ الل �ت

ْ
ل

َل ِلحنَ ِد�ی �بْ
ا �تَ

َ
ل

روی  به دین یکتاپرستی  انحرافی  و بدون هیچ  با همۀ وجودت 

آور و بر فطرت الهی که مردم را بر اساس آن پدید آورده )ملازم 

باش( برای آفرینش خداوند هیچ گونه تغییری نخواهد بود این 

است دین استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند<.

دیـن قّیـم ثابـت پـا برجـای تبـّدل ناپذیـر کـه در سرشـت و فطـرت انسـان نهـاده 

اسـت. خداطلبـی  خصیصـۀ  همـان  اسـت،  شـده 

بـه هـر حـال، انسـان بـر اثـر فقـر همـه جانبـه ای کـه در خـود می یابـد، ایـن حقیقـت 

را می فهمـد کـه در اصـل وجـود و هسـتی و در ابـزار زندگـی از داخـل و خـارج نیـاز بـه 

ات« اسـت و بـه خـارج از خـود نیـازی 
ّ

ات« و »مکتفـی بالـذ
ّ

کسـی دارد کـه »غنـّی بالـذ

نـدارد. انسـان نیازمنـد می خواهـد خـودش را بـه پنـاه آن بی نیاز برسـاند تـا نیازهای او 

را رفع نموده و او را به خواسـته هایش برسـاند. از این جهت اسـت که گفته می شـود: 

انسـان فطرتـًا موّحـد و خداجـو و خداخـواه اسـت. 

م اسـت ایـن کـه توحیـد و خداجویـی و خداگرایی در فطرت انسـان ها 
ّ
آنچـه مسـل

اعـّم از کافـر و مؤمـن نهـان اسـت و فرموده اند: 

ِفْطَرِة؛2 
ْ
 ال

َ
ُد َعل

َ
وٍد ُیول

ُ
 َمْول

ُّ
»ُكل

هر بّچه که از مادر زاده می شود دارای توحید فطری است«. 

1. سورۀ روم، آیۀ 30. 
کافی، جلد  2، صفحه 13.   .2
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َساِنِه«؛1 ّجِ َراِنِه َو ُیَ َداِنِه َو ُیَنّصِ ّوِ َبَواُه ُیَ
َ
»َفأ

پـس پـدر و مـادر او هسـتند کـه او را یهـودی و نصرانـی و مجـوس 

)آتش پرسـت( بـار می آورنـد«.

بــه انحــراف  محیــط، اعــّم از خانــواده و اجتمــاع انســان را دگرگــون می کنــد و 

ــه خــدا وصــل  از مســیر توحیــد وامــی دارد. بطــور طبیعــی رشــته ای از باطــن انســان ب

اســت؛ منتهــٰی وقتــی قــدم بــه عرصــۀ دنیــا می نهــد، رشــته هــای دیگــری از اطــراف بــه 

او وصــل می شــوند و آن رشــتۀ اصلــی در میــان ایــن رشــته های فرعــی گــم می شــود! 

ــه گــردن آدم می افکنــد و می کشــد، طنابــی اوالد، طنابــی پــول و مقــام  طنابــی، زن ب

بــه ســوی  بــا قــّوت تمــام  و منصــب و... اینهــا انســان را طنــاب پیــچ می کننــد و 

ــن  ــت از بی ــل اس ــدا وص ــه خ ــان ب ــن ج ــه از باط ــته ای ک ــه آن رش ــند البّت ــود می کش خ

نرفتــه بلکــه پنهــان شــده و در میــان کشــاکش ایــن طناب هــا قــّوت خــود را از دســت 

 داده اســت و ایــن تــا وقتــی اســت کــه گرفتــاری از فقــر و مصیبــت و بیمــاری و... 

پیش بیاید. 

در ایــن صــورت تدریجــًا آن طناب هــا یکــی پــس از دیگــری از گــردن آدم بــاز می شــود 

و انســان می بینــد نــه از زن فایــده ای هســت و نــه از اوالد و نــه از مقــام و منصــب و... 

ــارز« می شــود. فریــادش  ــرای انســان »ب اینجاســت کــه آن طنــاب خداجویــی فطــری ب

بلنــد می شــود: 
وَء ...<؛ 2  الّ�ُ

�نُ �شِ
ْ

ك ا َدَعاُه َو�یَ
دنَ  اإِ

َ�ّرَ
ُم�نْ

ْ
�بُ ال �ی حبِ

ُ
�نْ �ی ّمَ

أَ
 >ا

یا کیست که درمانده را چون وی را بخواند اجابت می کند 

و گرفتاری را برطرف می سازد...؟<.

1. بحار األنوار، جلد  58، صفحه 187.
2. سورۀ نمل، آیۀ 62. 
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فطرت سلیِم حق پرست

اگـر انسـان عاقـِل بـا انصـاف، خالـی از عنـاد و لجـاج بـا آیـات قـرآن مواجـه بشـود 

مجـذوب آن می شـود، زیـرا انسـان بـر حسـب سرشـت اّولیـه اش طالـب حـق اسـت 

و از باطـل گریـزان اسـت. صداقـت و راسـتگویی را )کـه حـق اسـت( دوسـت دارد و 

از دروغگویـی )کـه باطـل اسـت( متنّفـر اسـت. امانـت را )کـه حـق اسـت( دوسـت 

دارد و از خیانـت ) کـه باطـل اسـت( متنّفـر اسـت. عدالـت را دوسـت دارد و از ظلـم 

و سـتم متنّفـر اسـت. از اینروسـت کـه می گوییـم: انسـان فطرتـًا خداجـو و خداخـواه 

اسـت چـون خـدا حـّق مطلـق و کمـال مطلـق اسـت و انسـان هـم فطرتـًا طالـب حـق و 

کمـال اسـت پـس انسـان فطرتـًا طالـب خـدا و خداخـواه اسـت. 

آری، اگر »حق« آنچنان که هست خالی از اوهام و خرافات به آدمی عرضه شود 

و آدمی هم با عقل و فطرت سالم، مبّری از لجاج و عناد با »حق« مواجه گردد طبعًا 

مجذوب حق می شود و آن را در دل می نشاند. این قرآن کریم است که می فرماید: 
َها؛1 �یْ

َ
اَ� َعل

َ َ�َر ال�نّ
ی �نَ �تِ

َّ
ـِه ال

َّ
ْ�َر�تَ الل ا �نِ

ً �ن �ی �نِ َ��نِ �ی َهَك ِللِدّ ْ ْم َو�ب �تِ
أَ
ا

َ  >�ن

رو به دین حنیف آور که خدا فطرت آدمی را پذیرای دین آفریده 

است<.

و لـذا بایـد گفـت: روشـن ترین دلیـل بـر حّقانّیـِت حـق خـوِد حـّق اسـت بـه شـرط 

این کـه خالـی از اوهـام و دور از لجـاج و عنـاد بـه فطـرت سـلیم عرضـه شـود. آیـا شـما 

چـه دلیلـی بـر روشـن بـودن آفتـاب داریـد؟ دلیـل، همـان خـوِد آفتـاب اسـت. تنهـا 

چشـم سـالم می خواهـد کـه نـگاه کنـد. 

تـو همیـن قـدر از آفتـاب رو برنگـردان و نـگاه کـن؛ خواهـی دیـد کـه روشـن اسـت، 

آدم تشـنه ای کـه از شـّدت سـوز عطـش در التهـاب اسـت وقتـی یـک قـدح آب زالل و 

1. سورۀ روم، آیۀ 30. 
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خنـک بـه او عرضـه شـود هرگـز نمی پرسـد: بـه چه دلیـل من طالـب آب و خواهان آبم 

و رو بـه آب بایـد بیـاورم او بی اختیـار بـه سـمت آب کشـیده می شـود از دیدن سـیمای 

ت می بـرد؛ چـون تشـنه اسـت و همـان تشـنگی او را 
ّ

آب و شـنیدن صـدای آب لـذ

مجـذوب آب می سـازد. 

چهـرۀ  عنـاد  و  لجـاج  و  تعّصـب  از  پرده هایـی  مردمی کـه  اسـت  طبیعـی  البّتـه 

فطرتشـان را پوشـانده اسـت، بـه هنـگام مواجهـۀ بـا حـق، انجذابـی از خـود نسـبت 

بـه حـق احسـاس نمی کننـد. بلکـه بـا شـّدت تمـام آن را از خـود دفـع می کننـد!! قرآن 

می فرمایـد:  هـم 

؛1  ا�تٍ َ �ن ّ
�یِ
َ ا �ب َ �ن ا�تُ َ �ی

آ
ِهْم ا �یْ

َ
ٰى َعل

َ
ل �تْ ا �تُ

دنَ >َواإِ

ه ای روشن برای هر فطرت 
ّ
وقتی آیات بّینات ما ] که همراه با ادل

سالمی است[ بر آنها خوانده می شود<. 

ا<؛2 
دنَ ِر َهـٰ �یْ

�نٍ عنَ
آ
ْرا �تُ ِ �بِ �ت

ا ا�أْ
َ اَء�ن َ و�نَ ِل�ت ُ ْر�ب َ ا �ی

َ
�نَ ل �ی ِ دن

َّ
اَل ال

َ  >�ت

ــه لقــای مــا و آخــرت ندارنــد از روی عنــاد می گوینــد قرآنــی غیــر  ــان کــه ایمــان ب آن

ــه توحیــد و خــدا، هــم  ــدارد، ایمــان ب ــه آخــرت ن ــه کســی کــه ایمــان ب ایــن بیــاور. البّت

نــدارد چــون بــه دنبــال ایمــان بــه خــدا، ایمــان بــه آخــرت خواهــد آمــد زیــرا خــدا 

حکیــم اســت و بایــد بــرای هدایــت انســان، وضــِع قانــون کنــد. 

ف و مطیع و قهرًا کیفر و پاداش هست. پس انسان معتقد 
ّ
در جّو قانون نیز متخل

هم  خدا  به  معتقد  نشد  معاد  به  معتقد  اگر  و  هست  هم  معاد  به  معتقد  خدا  به 

نیست و نبّوت را هم قبول ندارد. آن مردم مشرک، اعتقاد به معاد نداشتند چون 

می دیدند اگر اعتقاد به معاد داشته باشند باید دست از زندگی آلودۀ خود بردارند. 

1. سورۀ یونس، آیۀ 15. 
2. همان. 
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از حرام کاری و حرام خواری و بت پرستی بپرهیزند. این نیز سخت و دشوارشان بود. 
؛ 1 اَمهتِ َ �ی �تِ

ْ
ْوُم ال َ ا�نَ �ی

َ �یّ
أَ
ُل ا

أَ
َْ�ا َماَمُه * �ی

أَ
َر ا حبُ

�نْ �نَ�ا�نُ ِل�یَ اإِ
ْ
ُد ال ِر�ی ُ ْل �ی َ >�ب

گونه  هر  )و  باشد  باز  او  روی  مقابل  می خواهد  انسان  بلکه 

فجوری را انجام دهد( و با تمسخر می پرسد: روز قیامت چه زمانی 

است؟<.

چـون انسـان می خواهـد در فسـق وفجـور آزاد باشـد ]و مانعـی سـر راهـش نیایـد و 

آنگونـه کـه دلـش می خواهـد پیـش بـرود، ناچـار بـرای راضـی نگـه داشـتن وجدانـش[ 

می گویـد: قیامتـی در کار نیسـت!. 

 حــال آن مــردم منکــر خــدا و قیامــت و نبــّوت، چــون پیامبــر؟ص؟ را یــک فــرد عادی 

می دانســتند کــه کتابــی از پیــش خــود آورده اســت می گفتنــد: اگــر می خواهــی مــا از 

ــو نباشــیم، بیــا ایــن قرآنــت را عــوض کــن و قرآنــی غیــر  ــا مانــع کار ت ــو پیــروی کنیــم ی ت

ایــن بیــاور!! 

ا؛ 
دنَ ِر َهـٰ �یْ

�نٍ عنَ
آ
ْرا �تُ ِ �بِ �ت

 >ا�أْ

قرآنی دیگر بیاور ]که در آن بت و بت پرستی مورد بی حرمتی قرار 

نگرفته باشد و چهرۀ زندگی ما را دگرگون نسازد[ !<. 

ایـن نشـان می دهـد کـه آنهـا می خواسـتند بگوینـد: تـو بشـر عـادی هسـتی و ایـن 

از پیـش خـود  را  نوشـته ای  و  کـه گفتـه  و کسـی  از پیـش خـودت سـاخته ای  را  قـرآن 

سـاخته باشـد می توانـد تغییـرش دهـد. ایـن طـرز تفّکـر ابوجهلـی در مـورد نبـّوت در 

بـه اصالـت  و ریشـه اش اعتقـاد  مـا هـم کامـاًل مشـهود و عیـان اسـت  دنیـای فعلـی 

مادّیـت اسـت کـه در افـکار مـردم زمـان مـا قوّیـًا جـا گرفتـه و معتقدنـد بـه فرمـودۀ قـرآن: 

1. سورۀ قیامت، آیات  5 و 6. 
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؛ 1 �ن �ی ُ�و�شِ َم�بْ �نُ �بِ حْ
نَ

ا َو ما � �ی
حْ

نَ
ُمو�تُ َو �

ا �نَ �ی
�نْ

ُ
ا الّد َ �ن

ا�تُ لا َ��ی �نْ ِهَی اإ  >اإ

غیر از این زندگی دنیا چیزی در کار نیست. پیوسته گروهی از 

ما می میرند و نسل دیگری جای آنها را می گیرند و پس از مرگ، 

دیگر هیچ خبری نیست و ما هرگز زنده نخواهیم شد!<. 

انسان، مختار مّتکی به مشّیت الهی 

 تذّکـرًا عـرض می شـود کـه مشـّیت و خواسـت خـدا نسـبت بـه هدایـت انسـان بـه  

صـورت جبـری نیسـت کـه انسـان در امر تحصیل سـعادت اختیاری از خود نداشـته 

باشـد؛ بلکـه مشـّیت و خواسـت خـدا در حومـۀ افعـال و اعمـال انسـان همیشـه از 

مجـرای مشـّیت و خواسـت خـوِد انسـان جریـان پیـدا می کنـد. 

اَء اهلُل؛2  �ش �نْ �ی
أ
لا ا �نَ اإ اوأُ �ش

 >َو ما �تَ

شما نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد<. 

را  شما  که  اوست  باشید،  مشّیت  و  خواست  دارای  نمی توانید  خود  شما   

و  خواست  و  اختیار  و  اراده  با  را  کاری  هر  که  است  آفریده  انتخابگر  و  مشّیت دار 

مشّیت خود انجام بدهید. مشّیت خدا به فعل انسان بطور مطلق و بطور مستقیم 

ق می گیرد. 
ّ
ق نمی گیرد بلکه به قید خواست انسان و از طریق مشّیت انسان تعل

ّ
تعل

هـم اکنـون مـن حـرف می زنـم. حـرف زدن کار مـن اسـت یعنـی خالـق مـن ایـن 

قـدرت را بـه مـن داده کـه خـودم فکـر کنـم، خودم حفظ کنم، آیـه و حدیث را به ذهنم 

بسـپارم و آنـگاه بـه بیـان بیـاورم. ایـن کارهـا کار مـن اسـت و کامـاًل در انجـام اینهـا آزاد 

و مختـارم و هیچگونـه اجبـاری نـدارم ولـی ایـن اراده و اختیـار مـن از مشـّیت خـدا 

نشـأت گرفتـه و در لحظـه لحظـۀ کارم مّتکـی بـه مشـّیت او هسـتم و هرگـز مسـتّقّل در 

1. سورۀ مؤمنون، آیۀ 37. 
2. سورۀ انسان، آیۀ 30. 
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انجـام کار و مسـتغنی از خالـق نیسـتم مجبـور در انجـام فعلم نمی باشـم ولی مسـتّقل 

در انجـام آن نیـز نیسـتم. مختـار مّتکـی هسـتم. اگـر مجبـور باشـم پس انسـان نخواهم 

بـود چـون انسـان یعنـی موجـود مختـار و اگـر مسـتّقّل باشـم و جـدا از خالق پـوچ خواهم 

شـد چـون مخلـوق جـدا از خالـق یعنـی هیـچ و پـوچ و وجـودی نخواهـد داشـت. 
ْمٌر َبَن الْمریَن؛1

َ
 ا

ْ
»ل َجْبَر َو ل َتْفویَض َبل

]بـرای انسـان[ نـه جبـر مطلـق اسـت و نـه اختیـار تـاّم؛ بلکـه امـری 

بیـن ایـن دو ]جبـر و اختیـار[ اسـت«. 

سؤالی از فطرت انسان ها 

ْمَر؛2
أَ
ا

ْ
ُر ال ّ

َد�بِ  >َوَم�نْ �یُ

چه کسی است که این همه نظامات عالم را تدبیر و تنظیم 

می کند؟<. 

از همین بت پرستان این حقایق را سؤال کن و از فطرت و وجدان انسانی اشان 

جواب بخواه. بدیهی است که از روی فطرت آفت ندیده شان  جواب داده و خواهند 

 خواهند گفت خدا<. 
ً
ما

ّ
و�نَ اهلُل؛3 مسل

ُ
ول �تُ َ��ی

گفت مدّبر تمام این امور )اهلل( است >�نَ

چون بت پرست ها هم خالقّیت و رازقّیت »اهلل« را قبول دارند. ولی توحید در عبادت 

ندارند. غیر خدا را عبادت می کنند تا مقّرب و شفیع آنها در نزد خدا باشند. می گویند: 
ٰى؛4

�نَ
ْ
ل ـِه رنُ

َّ
ى الل

َ
ل ا اإِ

َ و�ن ُ �ب ِرّ �تَ ا ِل�یُ
َّ ل ُدُهْم اإِ ْ��بُ

>َما �نَ

خدا  گاه  در  به  را  ما  اینکه  برای  مگر  نمی پرستیم  را  بت ها  ما 

نزدیک گردانند<. 

1. اإلحتجاج )طبرسی(، جلد  2، صفحه 414.
2. سورۀ یونس، آیۀ 31.
3.سورۀ یونس، آیۀ 31.

4. سورۀ زمر، آیۀ 3. 
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ـِه؛1
َّ
َد الل ا ِع�نْ

َ �ن َ�اوأُ
�نَ

ُ اِء �ش
َ
ل وأُ ـٰ و�نَ َه

ُ
ول �تُ َ >َو�ی

می گویند این بت ها شفیع های ما در نزد خدا هستند<. 

<؛ به آنها بگو: شما که »اهلل« را خالق و رازق و  و�نَ �تُ
�تَّ
لا �تَ

�نَ
َ
ْل ا �تُ

حال ای پیامبر! >�نَ

ُمْحیی و ُممیت و مدّبر امور عالم می دانید، پس چرا غیر او را می پرستید و از مسیر 

و  و وجداِن خود شماست منحرف می شوید؟! عقل  و فطرت  تقوا که حکم عقل 

فطرت و وجدان می گویند: همان کس که خالق و رازق است رّب و مدّبر امور است 

و همان کس که رّب و مدّبر امور است، معبود است و رعایت تقوای او الزم است. 

؛ 
�تُّ حَ

ْ
ُم ال

ُ
ك ُّ ـُه َر�ب

َّ
ُم الل

ُ
ِلك

دنَٰ
 >�نَ

پس این »اهلل« است که رّب حقیقی شماست ]عبادت و اطاعت، 

تنها شایستۀ شأن اوست[<. 

؛ 2 و�ن
ْ�َر�نُ ٰى �تُ

�نَّ
أَ
ا

َ اُل �ن
َ
ل

ا ال�نَّ
َّ ل  اإِ

ّ
ِ �ت حَ

ْ
ْ�َد ال َ ا �ب

َمادنَ
>�نَ

آیا بعد ا زحّق جز گمراهی چیز دیگری است؟ پس چگونه شما 

را از حق رویگردان می کنند<.

بنابرایـن، از حـق کـه بگذریـم، جـز ضاللـت و گمراهـی چیـزی نخواهـد بـود. حـق 

که شـناخته شـد طبعًا هر چه که مخالف حق اسـت باطل اسـت و شایسـتۀ پیروی 

بـه راسـتی بهتریـن راه شـناختن باطـل، شـناختن حـق اسـت. زیـرا  بـود و  نخواهـد 

باطـل یعنـی خـالف حـق و بدیهـی اسـت، تـا حـق شـناخته نشـود، خـالف آن نیـز 

نمی شـود.  شـناخته 

از جملـه اشـتباهات بعضـی از آقایـان جوان هـا ایـن اسـت کـه می گوینـد: مـا اّول 

ایـن اشـتباه اسـت،  دربـارۀ یهودّیـت، نصرانّیـت و... تحقیـق و مطالعـه می کنیـم. 

1. همان. 
2. سورۀ یونس، آیۀ 32. 
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تـا آخـر عمـر هـم کـه برویـد بـه هیچ جـا نمی رسـید! اّول بـه مطالعـه و تحقیـق دربـارۀ 

»اسـالم« بپردازیـد. اعتقادیـات و اخالقیـات و برنامه هـای عملی آن را تحقیق کنید، 

وقتـی فهمیدیـد درسـت اسـت و حـق اسـت بقیـه را که خالف حق اسـت رهـا کنید. 

عمرتـان را در راه شـناخت »یهودّیـت« ، »نصرانّیـت« و »بودایّیـت« و مذاهـب دیگـر 

ضایـع نکنیـد. وقتـی اسـالم و تشـّیع را شـناختید کـه حـق اسـت طبیعـی اسـت کـه 

هرچـه مخالـف حـق اسـت، جـز َضـالل چیـزی نخواهـد بـود. 

مطالعه  محّققانه  جهت  همه  از  کنید،  تحقیق  کنید.  قبول  تعّبدًا  نمی گوییم 

کنید؛ وقتی حق را شناختید، غیر آن را هر چه که هست رها کنید و به عمل بر طبق 

مذهب حق بپردازید که عمر کوتاه است و مرگ در کمین و قیامت نزدیک است. 

عبادت معبودی غنّی و قدرتمند 

ـَزم می دانیـم کـه موجـودی را عبـادت 
ْ
اشـاره شـد مـا بـه حکـم فطـرت، خـود را ُمل

کنیـم چـون فطرتـًا خـود را از جهـات مختلـف نیازمنـد می یابیـم و بایـد در مقابـل یـک 

موجـود قـوی و غنـّی کرنـش کنیـم تـا در پرتـو غنـا و قدرت و قـّوت او کمبودهـای خود را 

برطـرف سـازیم و بـه کمـاالت وجـودی خویـش نایـل شـویم. ایـن احسـاس و بـه تعبیـر 

واقعّیتـر ایـن وجـدان لـزوم عبـادت فطـری اسـت، منتهی حرف سـر این اسـت که آن 

موجـودی کـه بایـد عبادتـش کنیـم چـه کسـی اسـت و دارای چـه صفاتی باید باشـد؟ 

»قـدرت ایجـاد« باشـد یعنـی بتوانـد  بدیهـی اسـت کـه در قـدم اّول بایـد دارای 

هسـتی بدهـد و بیافرینـد و اگـر ایـن قـدرت در او نباشـد کـه معبـود نیسـت بلکـه او 

هـم مثـل مـا ملـزم بـه عبـادت موجـود دیگـری اسـت. آن کـس کـه می توانـد »ایجـاد« 

کنـد و زمـام وجـود در دسـت اوسـت چـه »ِاْبـداًء« در آغـاز آفریدن و چـه »ِاٰعاَدتًا« پس از 

مـرگ )کـه بـه هـر حـال ایجاد اسـت( او شایسـتۀ عبادت و معبود شـدن اسـت. اینجا 

قـرآن بـا لحنـی خالـی از تعّصـب می گویـد: در میـان ایـن موجوداتـی کـه شـما آنهـا را 
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می پرسـتید )از جانـدار و بی جـان( آیـا کسـی هسـت کـه قـادر بـر ایجـاد خلـق و اعـادۀ 

آن باشـد؟ اگـر هسـت آن را نشـان مـا بدهیـد تـا مـا هـم او را عبـادت کنیـم. مـا دنبـال 

چنیـن موجـودی می گردیـم کـه سـر در مقابلـش فـرود آوریـم. 

ُدُه<؛1  ِ��ی ُ ّمَ �ی
ُ �تَ �ش

ْ
ل

حنَ
ْ

ا ال َدوأُ �بْ كْم َم�نْ �ی َركا�أِ
ُ ْل َهْل ِم�نْ �ش

 >�تُ

كْم؛ شریک های شما< از آن نظر است  َركا�أِ
ُ عرض می شود تعبیر از »بت ها« به >�ش

که شریک بودن آنها برای خدا ساختۀ َوْهم جاهالنۀ بت پرستان بوده است. پس 

این )سؤال قرآنی( یک سؤال منصفانه از فطرت و عقل بت پرستان است و بدیهی 

است که جواب آنها منفی می باشد و آنها هم می دانند که در میان معبودهای آنها 

اعّم از جاندار و بی جان احدی قادر بر ایجاد )اعّم از ِابداء و ِاعاده( نیست و لذا به 

رسول اکرم؟ص؟ می فرماید: دیگر منتظر جواب آنها نباش و خودت بگو: 

ُدُه؛2  ِ��ی ُ ّمَ �ی
ُ �تَ �ش

ْ
ل

حنَ
ْ

 ال
أُ
َدا �بْ َ ـُه �ی

َّ
ِل الل

>�تُ
اهلل است که می آفریند و سپس بر می گرداند«. 

بــه هــر حــال انســان فطرتــًا در جســتجوی معبــود می باشــد و می کوشــد تــا خــود را 

بــه دامــن معبــود غنــی بیفکنــد و بــه دســت او رفــع نیــاز از خــود بنمایــد. در ایــن موقــع 

اســت کــه عقــل حکیــم بــه کمــک فطــرت ســلیم می شــتابد و معبــود شایســته و الیــق 

را بــه او می شناســاند و او را از ابتــالء بــه »بیمــاری بت پرســتی« بــاز مــی دارد و از طریــق 

لســان وحــی می گویــد: 

َك؛3  ّرُ
�نُ ا �یَ

َ
ُ�َك َول

�نَ �ن َ ا �ی
َ
ـِه َما ل

َّ
ْدُع ِم�ن ُدو�نِ الل ا �تَ

َ
>َول

دست نیاز و عبادت به سوی موجودی غیر خدا دراز نکن که نه 

نفعی می تواند به تو برساند و نه زیانی<. 

1. سورۀ یونس، آیۀ 34. 
2. همان.

3. سورۀ یونس، آیۀ 106.
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فطری بودن حق جویی انسان ها

گفتیــم انســان فطرتــًا طالــب حــق اســت. هیــچ انســانی باطل خــواه نیســت؛ اگــر 

هــم کســانی بــه راه باطــل افتاده انــد، در واقــع باطــل را در لبــاس حــق دیــده و اشــتباه 

رفته انــد؛ اینــک مــا بــر حســب فطــرت حق جــوی خویــش دنبــال کســی می گردیــم 

کــه مــا را بــه »ســوی حــق« هدایــت کنــد. آیــا چنیــن کســی در میــان معبودهــای شــما 

هســت کــه دنبالــش برویــم؟ بــاز هــم بدیهــی اســت کــه جــواب منفــی اســت زیــرا هــر 

انســان عاقــل ســلیم الفطره ای می فهمــد کــه مخلــوق قــادر بــر هدایــت بــه ســوی حــق 

ــر ایــن اســت کــه حــق را کــه هــدف و  ــه ســوی حــق، متفــّرع ب ــت ب ــرا هدای نیســت زی

مقصــد اســت آنچنــان کــه هســت بشناســد و آنــگاه راه بــه ســوی حــق و برنامــۀ ســیر و 

َمهالــک1 بیــن راه و طریــق دور مانــدن از مهالــک را کامــاًل بشناســد و ایــن کار از عهــدۀ 

مخلــوق خــارج اســت. 

مـا کـه از اّول نبودیـم و میهمـان تـازه وارد بـر ایـن عالـم هسـتیم، چـه می دانیم مرگ 

نـه از مقصـد  از مـرگ چـه خبرهـا هسـت؟  کـه سـر راه مـا هسـت یعنـی چـه؟! بعـد 

آگاهـی داریـم و نـه از مسـیر و نـه از برنامـۀ سـیر و نـه از مهالـک بیـن راه و نـه از طـرق دور 

مانـدن از مهالـک! بت پرسـت ها هـم بـر حسـب عقـل و فطـرت خـود می فهمنـد کـه 

ایـن بت هـای جانـدار و بی جـان ماننـد فرعـون و شـّداد و... همـه مخلوقنـد و مخلوق 

قـادر بـر هدایـت بـه سـوی حـق نیسـت. 

فرق  مطلوب«،  به  »ایصال  نوع  از  یا  باشد  »ارائة الطریق«  نوع  از  هدایت  حاال 

نمی کند. دست آدم را کسی بگیرد و به مقصد برساند )ایصال به مطلوب( یا راه 

مستقیم به سوی مقصد را نشان آدم بدهد »ارائة الطریق« در هر دو صورت تا کسی 

بود.  نوعش عاجز خواهد  دو  به هر  از هدایت  نشناسد  به خوبی  را  و مقصد  مسیر 

کت، جمع مهلكه.  1. مهالك: جاهای هال
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آری آنها )مشرکان( خودشان می فهمند که میان بت ها کسی هادی به حق نیست 

و تجهیل1  زیرا مستلزم تخطئه  برایشان مشکل است  نیست،  بگویند:  اینکه  ولی 

و  کن  سؤال  آنها  از  می گوید:  پیامبرش  به  کریم  خداوند  لذا  و  بود  خواهد  خودشان 

خودت هم جواب بده و نگو آنها هیچ کاره اند بلکه بگو »اهلل« همه کاره است. 

 اهلل
ّ

رستگاری دو جهان در پرتو ال اله اال

ــی کــه سرشــار از جاللــت و هیبــت آســمانی  ــوا و نوران ــر محت ــۀ بســیار پ ایــن جمل

ــه ال اهلل«، حامــل ایــن پیــام  ــان مــا هســت و می گوییــم: »ل ال اســت و پیوســته ورد زب

عظیــم الهــی اســت کــه بــا قاطعّیــت تمــام نفــی شــرک و اثبــات توحیــد می کنــد. 

ــا القــاء ایــن کالم پرنــور بــه عالــم انســان، حــرف اّول  حضــرت رســول اهلل اعظــم؟ص؟ ب

و آخــر خــود را زده و پیــام تمــام پیامبــران خــدا؟مهع؟ را بــه جهــان بشــر ابــالغ فرمــوده 

اســت کــه: »ل الــه ال اهلل«؛ 

یعنـی هیـچ موجـودی در عالـم نیسـت کـه معبـود انسـان قـرار گیـرد؛ تنهـا »اهلل« 

اسـت کـه »معبـود بـه حـّق« عالـم انسـان اسـت. »ال الـه« »نفـی شـرک« می کنـد و »ااّل 

اهلل« »اثبـات توحیـد« می نمایـد. ابتـدا بایـد آنچـه بـت اسـت از فضـای خانـۀ قلـب 

بیـرون ریختـه شـود تـا زمینه بـرای جایگزینی »اهلل« آماده گردد. وگرنـه قلبی که بتکده 

بسـیار  اهلل«  اال  الـه  »ال  گفتـن جملـۀ  لـذا  و  باشـد  نمی توانـد  اسـت، عبادتـگاه خـدا 

آسـان؛ اّمـا تحّقـق بخشـیدن بـه مفـاد و محتـوای آن بسـیار دشـوار اسـت. از طرفی هم 

 اهَّلُل ُتْفِلُحـوا«؛ 
َّ

ـَه ِإل
َ
 ِإل

َ
ـوا ل

ُ
فرمـوده اسـت  : »ُقول

اگـر می خواهیـد در هـر دو سـرا ُمْفلـح و رسـتگار گردیـد، تنهـا راهـش گفتـن »ل الـه 

 اهلل« اسـت و بسـیار روشـن اسـت کـه تنهـا تلّفـظ بـه ایـن جمله و جاری سـاختن آن 
ّ
ال

بـه زبـان تأثیـری نخواهـد داشـت بلکـه بـاور داشـتن در قلـب و تحّقق بخشـیدن به آن 

1: جاهل بودن. 
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در عمـل منظـور اسـت. »ُتْفِلُحـوا« مطلـق آمـده و انحصـار بـه آخـرت نـدارد. بلکـه بـه 

نیـا َمْزَرَعـُة اآلِخـَرة؛ دنیـا مزرعـۀ آخرت اسـت«. 
ُ

لّد
َ
حکـم: »ا

فـالح در دنیاسـت کـه فـالح در آخـرت را هـم موجـب می شـود. پـس مفـاد ایـن 

جملـۀ پرنـور الهـی ایـن اسـت: اگـر می خواهیـد در همیـن دنیا جامعه ای سراسـر فالح 

داشته باشید که در آن، نشان از جهل و فقر و بیماری نباشد و اثری از ظلم و جنایت 

دیده نشود و در همه جا عدل و امن و امان و صلح و صفا و وفا مشهود گردد، تحّقق 

چنیـن جامعـۀ ُمفلـح در گـرو توحیـد اسـت و بـس کـه هـر چـه غیـر خداسـت از دل هـا 

بیـرون ریختـه شـود و تنهـا خـدا حاکـم بـر دل ها گـردد وگرنـه در جامعۀ بت پرسـتان جز 

ظلـم و جهـل و فقـر و مـرض، چیـز دیگـری بـارز نخواهـد بـود؛ چنان کـه می بینیـم کـه 

جامعـۀ فعلـی بشـر چنین اسـت. 

 اهَّلُل ُتْفِلُحــوا« تنهــا گفتــن بــه 
َّ

ــَه ِإل
َ
 ِإل

َ
ــوا ل

ُ
بــاز تکــرار می کنیــم کــه مقصــود از »ُقول

ــود، ابوســفیان و ابوجهــل نیــز از گفتــن ایــن لفــظ ابایــی  ــرا اگــر ایــن ب ــان نیســت. زی زب

نداشــتند. اگــر پیامبــر اکــرم؟ص؟ هیــچ کاری بــا آنهــا نداشــت و تنهــا بــه تلّفــظ آن قانــع 

بــود، دیگــر کار بــه جنــگ و قتــال نمی کشــید؛ ولــی آن حضــرت تنهــا بــه گفتــن بــه زبــان 

اکتفــا نمی کــرد و می گفــت: آن را بایــد در قلــب بپذیریــد و در عمــل پیــاده کنیــد و 

ــان را از بــت تخلیــه و خــدا را جایگزیــن آن ســازید و لــذا همیــن کــه  ســراپای زندگی ات

 اهَّلُل ُتْفِلُحــوا«؛ موجــی در دریــای زندگــی مشــرکان ایجادکــرد و آنها 
َّ

ــَه ِإل
َ
 ِإل

َ
ــوا ل

ُ
گفــت: »ُقول

را بــه جنــگ و ســتیزگی واداشــت. ابتــدا مســخره اش کردند و بعــد فحــش و دشــنامش 

فــراوان گشــودند و  بــه اذّیــت و آزارهــای جســمی و روحــی  دادنــد و ســپس دســت 

ســرانجام بــه قصــد کشــتنش خانــه اش را محاصــره کردنــد و او شــبانه بــه دســتور خــدا از 

ــد:  ــات می فرمای ــه بیــرون رفــت. در ســورۀ صاّف مّک
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و�نَ 
ُ
ول �تُ َ ُرو�نَ *  َو�ی �بِ

ْ
ك َْ��تَ ـُه �ی

َّ
ا الل

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
ُهْم ل

َ
َل ل �ی ا �تِ

دنَ وا اإِ
ُهْم َکا�نُ

�نَّ >اإِ

؛1  و�نٍ �نُ اِعٍر َمحبْ
َ ا ِل�ش َ �ن ِلَه�تِ

آ
و ا

ُ
اِرک َ �ت

َ
ا ل

َ �نّ �أِ
أَ
ا

آنها ]مشرکان[ چنین بودند که وقتی به آنها گفته می شد: »لا 

اله الا اهلل«؛ استکبار و گردنکشی می کردند و می گفتند: آیا 

ما به گفتار یک آدم خیالباِف دیوانه ای، دست از معبودهای 

خود برداریم؟!<. 

مگر این چنین کاری شدنی است؟ می گفتند او دیوانه است وگرنه آدم حسابی 

که خود را با یک دنیا درگیر نمی کند. این نشان می دهد، رسول خدا؟ص؟ با همین 

 اهلل« به مبارزۀ با تمام شئون زندگی شان برخاسته بود و می گفت: باید 
ّ

حربۀ »ل اله ال

تمام ابعاد زندگی اتان از افکار و عقاید و اخالق و اعمال دگرگون شود. آری؛ چون 

معنای »ال اله ااّل اهلل« این بود؛ آنها به جنگ و ستیز با او بر می خاستند. 

معبود ما خدا یا هوٰی؟!  

حـال آیـا مـا بـا »ل الـه ال اهلل« چگونـه عمـل می کنیـم؟ آیـا مـا بت هـا را از فضـای 

زندگـی بیـرون ریختـه و »اهلل« را جـای آن نشـانده ایم؟ یـا اگـر از روی انصـاف سـخن 

بگوییـم بایـد اعتـراف کنیـم کـه مـا در بتخانـه زندگـی می کنیـم و می گوییـم: »ل الـه 

ال اهلل». آیـا نفـس اّمـاره ُبـت نیسـت کـه در خانـۀ قلـب مـا جـا گرفتـه و در تمـام نواحـی 

وجـود مـا فرمانروایـی می کنـد؟! آیـا ایـن گفتـار خـدا نیسـت کـه می فرمایـد: 
لَهُه َهواُه؛ 2  اإِ

دنَ
حنَ
تَّ

�ی�تَ َم�نِ ا�
أَ
َرا

 �نَ
أَ
>ا

آیا دیده ای آن کس را که هوای نفس خود را معبود خود قرار 

داده ]و از آن تبعّیت می کند[؟<. 

1. سورۀ صافات، آیات 35و36. 
2. سورۀ جاثیه، آیۀ  23. 
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زآنکه آن بت مار و این بت اژدهاستمــادر ُبت هــا، ُبــت نفــس شماســت

احترامش  نیست!  ما  زندگی  مزاحم  و  ندارد  کاری  ما  با  قرآن  اآلن  چون  منتهٰی 

می کنیم؛ می بوسیم و روی چشم می گذاریم و مع الوصف انواع و اقسام گناهان را انجام 

می دهیم و در عین حال خود را موّحد و گویندۀ »ل اله ال اهلل« هم می دانیم!! چون 

فعاًل قرآن نمی تواند کاری از پیش ببرد؛ صاحبش هم باالی سرش نیست تا آن را به 

حرکت درآورد و از مردم بخواهد که زندگی خود را به رنگ قرآن درآورند و اگر او )امام 

زمان؟جع؟( هم اکنون بیاید و بخواهد این کار را انجام بدهد، آیا مردم می پذیرند؟! 

قوِل  به  شیعیان  ما  همین  بلکه  سّنیان  نه  و  مسلمانان  همین  بلکه  کافران  نه 

داد  افغان  و  ناله  و  آه  و  اشک  با  که  زمان؟جع؟  امام  ِفراق  در  دلسوختگان  خود، 

 
َ

وا ل
ُ
ْل َعلٰی ُظُهِورک! اگر او هم اکنون بیاید و بگوید: »ُقول می زنیم یا صاحب الّزمان َعّجِ

 اهَّلُل ُتْفِلُحوا« هیچ استبعاد1 ندارد که رو در رویش بایستیم و همان حرف را که 
َّ

َه ِإل
َ
ِإل

اِرکوا  �ت
َ
ا ل

َ �نّ  اإ
أ
مشرکان به رسول خدا؟ص؟ گفتند ما هم به امام زمان؟جع؟ بگوییم که: >ا

کنیم!<.  رها  دیوانه ای  شاعر  خاطر  به  را  خدایانمان  ما  آیا  ؛  و�نٍ �نُ َمحبْ اِعٍر  ِل�ش ا  �ن ِلَه�تِ
آ
ا

ما  َمْرَکب، معبودهای  و  و مسکن  مقام  و  مال  از  این محبوب های دنیوی  آنچنان 

شده و در اعماق جان ما نشسته اند که به این سادگی امکان ندارد آنها را از سرزمین 

خانه  سخن  این  گفتن  اهلل«.  ال  اله  »ل  بگوییم:  جّدًا  و  سازیم  ریشه کن  خود  قلب 

تکانی می خواهد و جاروب کردن خانۀ دل از هر چه که غیر خداست می طلبد و 

این کاری بسیار دشوار و وحشت زاست. 

با خبر باش که سر می شکند دیوارشای که از کوچۀ معشوقۀ ما می گذری

****
نــالـــۀ مــرغ گــــرفـــتــــار نـــشــــانــی داردنــه گــرفــتـــار بـــود هــر کـــه فــغــــانــــی دارد

1. استبعاد: بعید دیدن. 
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قرآن کریم نشان مرغ گرفتار خدا و امام زمان؟جع؟ را ارائه می کند و می گوید: 
اُکْم...؛1

َ �ت
آ
َما ا َرُ�وا �بِ

�نْ
ا �تَ

َ
ْم َول

ُ
ك

ا�تَ
َ ٰى َما �ن

َ
َ�ْوا َعل

أْ
ا

َ ا �ت
َ
ل �یْ

َ
ك

ّ
>ِل

به  آنچه  و به  اندوهگین نشوید  از دست شما رفته،  آنچه  بر  تا 

شما داده است شادمانی نکنید...<. 

عالمــت توحیــد و صــادق بــودن در »ل الــه ال اهلل« ایــن اســت کــه بــه خاطــر از 

دســت رفته هــا از امــور دنیــوی غمگیــن نشــوید و بــرای بــه دســت آمده هــا خوشــحال 

نگردیــد. از آن رو کــه دنیــا و مافیهــا در نظــر انســان موّحــِد دل دادۀ بــه خــدا ارزشــی 

نــدارد تــا بــه خاطــر آمــدن و رفتنــش شــاد و یــا اندوهنــاک گــردد، او جــز رضا و خشــنودی 

خــدا چیــزی شــادش نمی ســازد و جــز خشــم و نارضایــی خــدا چیــزی غمگینــش 

نمی گردانــد. در غیــر ایــن صــورت در ســویدای2 قلبــش شــریکی بــرای خــدا قــرار داده 

اســت. چنان کــه ذات اقدســش می فرمایــد: 
؛3 و�نَ

ُ
ِرک

ْ �ش ا َوُهم ّمُ
َّ ل ـِه اإِ

َّ
الل ُرُهم �بِ َ ْک�ش

أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ >َوَما �ی

اکثر اینان که ایمان به اهلل دارند ]در باطن جانشان[ مشرکند<. 

آیا ما نباید در این آیات بیندیشیم و خود را با آنها بسنجیم و ببینیم آیا ما راستی 

یا مبتال به بیماری شرکیم و خود نمی فهمیم ما که پیوسته در میان دو  موّحدیم و 

هیجان به سر می بریم یا هیجاِن فرح برای به دست آمده ها از دنیا و یا هیجاِن ُحزن 

از دنیا! پس سکینه و آرامش روحی که عالمت ایمان  و غم برای از دست رفته ها 

است کی و چگونه باید تحصیل شود؟ قرآن می گوید: 

1. سورۀ حدید، آیۀ  23. 
2. سویدا: ُعمق دل. 

3. سورۀ یوسف، آیۀ  106. 
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ا؛1
ً َما�ن �ی َداُدوا اإِ رنْ �نَ ِل�یَ �ی ِم�نِ ُموأْ

ْ
و�بِ ال

ُ
ل

ِى �تُ
 �ن

هتَ �نَ ِك�ی َل الّ�َ رنَ
�نْ
أَ
ی ا ِ دن

َّ
>ُهَو ال

اوست که سکینه و آرامش و اطمینان بر دل های مؤمنان نازل 

کرده که بر ایمانشان بیفزایند<. 

کریم تطبیق روش خود با قرآن 

آیــا آیــات قــرآن تنهــا بــرای ایــن آمــده کــه مــا آنهــا را بخوانیــم و از خواندنــش ثــواب 

ببریــم؟ آیــا در ایــن ســی شــبانه روز از مــاه مبــارک رمضــان کــه هــر ســال بــر مــا می گــذرد؛ 

هیــچ بــه ایــن فکــر افتاده ایــم کــه در ایــن بهــار تــالوت قــرآن، حّداقــل یــک آیــه از آن را 

بگیریــم و پــای آن بنشــینیم و آن را مکــّرر بخوانیــم و بــا خــود تطبیــق کنیــم و ببینیــم آیــا 

ٍم< ناظــر بــه مــن نمی باشــد؟ 
ْ
ُه َعلى  ِعل

َ
ُه الّل

َّ
ل

�نَ
أَ
لَهُه َهواُه َو ا  اإِ

دنَ
حنَ
َ  َم�نِ ا�تَّ �ی�تَ

أ
َرا

 �نَ
أ
ایــن آیــۀ: >ا

آیــا آن آدم مــن نیســتم کــه هــوای نفــس خــود را معبــود خــود قــرار داده و گمــراه گشــته 

<؛  ِرکو�نَ
ْ  َو ُهْم ُم�ش

ّ
لا اهلِل اإ ُرُهْم �بِ َ ک�ش

أ
ِم�نُ ا وأْ اســت؟ آیــا مــن از آن گــروه نیســتم کــه: >َو ما �ی

ا 
َ
ل �یْ

َ
ك

ّ
ــا مــن از موّحــدان دارای ایــن نشــانه ام کــه: >ِل ــه اهلل مشــرکند؟ آی اکثــر مؤمنــان ب

ــرای از دســت دادن مــال و مقــام دنیــا  اُکْم<؛ ب َ �ت
آ
َما ا َرُ�وا �بِ

�نْ ا �تَ
َ
ْم َول

ُ
ك ا�تَ

َ ٰى َما �ن
َ

َ�ْوا َعل
أْ
ا َ �ت

غمگیــن نمی شــوم و بــرای بــه دســت آمدنــش خوشــحال نمی گــردم؟ آیــا در ایــن مــاه 

عبــادت، تنهــا ختــم قــرآن کردیــم و جوشــن کبیــر خواندیــم و افطــار و ســحری خوردیــم 

والّســالم. پــس وای بــر مــا! اگــر از آنــان باشــیم کــه دربــارۀ آنهــا فرموده انــد: 

 َو كْم ِمْن 
ُ
َمأ

َ
وُع َو الّظ ُ  الْ

َّ
ُه ِمْن ِصیاِمِه ِإل

َ
یَس ل

َ
»َكْم ِمْن َصاِئٍ ل

َعَناُء؛ 2
ْ
َهُر َو ال  الّسَ

َّ
ُه ِمْن ِقیاِمِه ِإل

َ
یَس ل

َ
َقاِئٍ ل

تشنگی  و  گرسنگی  جز  روزه اش  از  که  روزه داری  بسیار  »چه 

نتیجه ای نگرفته و چه بسیار شب زنده داری که جز بیدار ماندن و 

به رنج افکندن بدن از شب زنده داری اش بهره ای نبرده است!«. 

1. سورۀ فتح، آیۀ  4. 
2. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ  145. 
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گام معرفت، علم به جهل خویش اّولین 

فکر و اعتقاد، هیچگاه با اکراه حاصل نمی شود. قدم اّول در ایمان، معرفت و 

شناخت خداست و از آن نظر که خدا ذات نامحدود و الیتناهی است؛ در ظرف 

پروانۀ  نمی گنجد.  فنجان  یک  در  اقیانوس  که  آنگونه  نمی گنجد  بشر  فکر  و  درک 

ناتوان کی توانایی دیدن خورشید دارد و مخلوق کی یارایی نیل به ساحت خالق؟! 

این امام العارفین زین العابدین؟ع؟ است که در مناجات العارفینش می گوید: 

ْبَصاُر 
َ ْ
َسَرِت ال َ ْ

اِلَك َو ان ِإْدَراِك ُكْنِه َجَ  َعْن 
ُ

ُعُقول
ْ
»َو َعَجَزِت ال

ِإیَل   
ً
َطِریقا ِق 

ْ
َخل

ْ
ِلل  

ْ
َعل ْ َ

ْ ت لَ َو  َوْجِهَك  ُسُبَحاِت  ِإیَل  َظِر  الّنَ ُدوَن 

َمْعِرَفِتك ؛1  َعْن  َعْجِز 
ْ
ِبال  

َّ
ِإل َمْعِرَفِتَك 

خدایـا! چشـم های عقل هـا عاجـز از ایـن اسـت کـه کنـه جمـال تـو 

را درک کنـد و هیـچ راهـی بـرای معرفـت و شـناخت خـودت بـرای 

خلـق قـرار نـداده ای مگـر عجـز و ناتوانـی از معرفتـت«. 

انسـان؛ آنگاه به شـناخت کامل خدا می رسـد که بفهمد او را نمی تواند بشناسـد 

و همیـن پـی بـردن بـه عجـز از معرفـت ذات حـق، کمـال معرفـت اسـت و ایـن مایـۀ 

تـا بـه آن مرتبـۀ از معرفـت برسـد و بفهمـد کـه نمی توانـد بفهمـد.  بسـیار می خواهـد 

ـۀ بـاال رفتـن از نردبـام علـم 
ّ
»علـم بـه جهـل« خـوْد علـم مهّمـی اسـت و نخسـتین پل

می باشـد. آن کـس کـه بدانـد کـه نمی دانـد؛ دِر دانسـتن را بـه روی خویـش می گشـاید. 

نشـین  کـوه  پشـت  بی سـواد  مـرد  آن  دارنـد.  فـرق  خیلـی  هـم  بـا  نمی دانم هـا  البّتـه 

می گویـد نمی دانـم و نمی فهمـم؛ شـیخ الّرئیس بوعلـی سـینا مغـز متفّکـری کـه عمـری 

بـا براهیـن عقلـی و مـو شـکافی های فلسـفی سـر و کار داشـته اسـت، او هـم پـس از 

نمی فهمـم.  و  نمی دانـم  می گویـد:  فـراوان  دانسـتنی های 

1. بحار األنوار، جلد 91، صفحه 150.
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همیــن کــه آدم پــس از فهمیدن هــای بســیار بفهمــد کــه نمی فهمــد، دارای فهــم 

صحیــح اســت. افــرادی پیــدا می شــوند کــه چنــد تــا اصطــالح دســت و پــا شکســتۀ 

علمــی یــاد می گیرنــد و خیــال می کننــد همــه چیــز می فهمنــد و دانشــمند درجــه اّول 

ــر کســی نیســت! حــال ایــن »نمی فهمــم« کــه آن مــرد بی ســواد  هســتند و از آنهــا باالت

پشــت کــوه نشــین می گویــد، خیلــی فاصلــه دارد بــا نمی فهمــم کــه بوعلــی ســینا 

می گویــد و همیــن فاصلــه هســت بیــن ایــن نمی دانــم کــه بوعلــی می گویــد و بیــن  آن 

ــد کــه:  نشــناختم کــه امــام سیدالّســاجدین؟ع؟ می گوی

ْبَصاُر 
َ ْ
َسَرِت ال َ ْ

اِلَك َو ان ِإْدَراِك ُكْنِه َجَ  َعْن 
ُ

ُعُقول
ْ
»َو َعَجَزِت ال

ِإیَل   
ً
َطِریقا ِق 

ْ
َخل

ْ
ِلل  

ْ
َعل ْ َ

ْ ت لَ َو  َوْجِهَك  ُسُبَحاِت  ِإیَل  َظِر  الّنَ ُدوَن 

َمْعِرَفِتك «؛  َعْن  َعْجِز 
ْ
ِبال  

َّ
ِإل َمْعِرَفِتَك 

َنـا یـا َسـّیدی؛ مـن چـه هسـتم ای آقـای مـن!«؟! حّتـی نمی گوید: 
َ
و می گویـد: »مـا ا

َنـا؛ مـن کـه هسـتم؟« می فرمایـد: مـن چـه هسـتم. »َو مـا َخَطری؛ من چه ارزشـی 
َ
»َمـْن ا

دارم«؟ 
ْو ُدوَنا؛ 1

َ
ِة ا ّرَ

 الذَّ
ُ

َن َو ِمْثل
ّ
ل  الذَ

ُّ
ل ذَ

َ
َن َو ا

َّ
َقل

ْ
 ال

ُّ
َقل

َ
َنا َبْعُد ا

َ
»ا

تـو ای خـدا![ کمتریـن کمترین هـا و ذلیل تریـن  مـن ]در پیشـگاه 

ذلیالنـم ماننـد مورچـه بلکـه از آن نیـز کمتـرم«. 

و این هم گفتار رسول اهلل؟ص؟ است: 
»َما َعَرْفَناَك َحّقَ َمْعِرَفِتَك؛2

خدایا! آنچنان که باید، تو را نشناختیم«. 

1. از جمالت دعای عرفۀ صحیفۀ سّجادیه است. 
2. اربعین شیخ بهایی، الحدیث  الثانی، صفحۀ 11. 
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خدا هم به او فرموده است: 

ًما؛ 1 
ْ
ى ِعل ِ

ْد�ن ِ
ّ رن

ْل َر�بِ
>�تُ

]ای پیامبر! [ بگو: پروردگارا ! بر علم من بیفزا<. 

یعنـی تـو هـر چـه از نردبـام علـم و معرفـت نسـبت بـه مـن بـاال بیایـی بـاز کمبـود 

بیفزایـم.  بـر علمـت  کـه  از مـن بخـواه  داری! پیوسـته 

شناخت صانع از مشاهدۀ مصنوع 

شـناختن  از  غیـر  خـدا،  وجـود  بـه  اعتقـاد  کـه  کردیـم  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  قبـاًل 

و  از روشـن ترین مسـائل  بـه وجـود حضـرت خالـق حکیـم  ذات خداسـت. اعتقـاد 

از واجب تریـن آنهاسـت اّمـا »اکتنـاه ذات« یعنـی پـی بـه کنـه ذات او بـردن ناممکـن 

اسـت و آنجـا »منطقـۀ ممنوعـه« اسـت و کسـی را نرسـد طمـع وصـول بـه آن را در سـر 

فرموده انـد:  کـه  بپرورانـد 

َر ِف اهَّلِل؛ 
ُّ

َفك اُكْم َو الّتَ »ِإّیَ

بپرهیزید از تفّکر در ذات خدا«. 

َعِظمِی  إیَل  َفاْنُظُروا  َعَظَمِتِه  إیَلٰ  َتْنُظُروا  أْن  أَرْدُتْ  ا  إذَ كْن 
َ
ل »َو 

ِقِه؛2 
ْ
َخل

اگـر خواسـتید از عظمتـش آگاه شـوید، در عظمـت آفریده هایـش 

بیندیشـید«. 

بـه مصنـوع بنگـر و صانـع  حکـم عقـل واقع بیـن نیـز همیـن اسـت کـه می گویـد: 

ـل و عالـی پـی بـه مهـارت بّنـا 
ّ
را بشـناس. مـا از دیـدن یـک سـاختمان بسـیار مجل

1. سورۀ طه، آیۀ 114. 
2. جامع الّسعادات، جلد 1، صفحۀ 165. 
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بـا اینکـه او را اصـاًل ندیده ایـم. از تماشـای یـک تابلـوی زیبـا و  و معمـارش می بریـم 

جالـب، بـه هنرمنـدی طـّراح و نّقـاش آن پـی بـرده و تحسـین می کنیـم. اگـر بشـنویم 

در یـک گوشـۀ دنیـا عاِلـم و دانشـمندی هسـت کـه جامـع تمـام علـوم و دانش هـای 

کـرده  بحـث  کتـاب  آن  در  خـود  علـوم  تمـام  از  و  نوشـته  کتابـی  او  و  اسـت  گوناگـون 

اسـت، مـا کـه دسترسـی بـه خـود او نداریـم تـا پی بـه معلوماتـش ببریم، بـه حکم عقل 

آن کتـاب را مـورد مطالعـۀ خـود قـرار می دهیـم کـه از آن طریـق آشـنایی بـا کمـاالت 

علمـی اش پیـدا کنیـم چـون کتـاب هـر نویسـنده نمایانگر افـکار و آگاهی های اوسـت 

و بویـژه اگـر او کتابـش را بـه همیـن قصـد نوشـته باشـد کـه نمونـۀ کاملـی از معلوماتـش 

باشـد و مـردم از مطالعـۀ آن کتـاب پـی بـه وسـعت دامنـۀ علمـش ببرنـد و چـون هـر 

فـردی از افـراد مـردم، متخّصـص در تمـام علـوم و فنـون نمی باشـد، طبعـًا هـر فـردی 

یـا هـر گروهـی آن قسـمت از کتـاب را مـورد مطالعـۀ خـود قـرار می دهنـد کـه بـا رشـتۀ 

باشـد.  تخّصصـی خودشـان مناسـب 

فّن  او در  به مهارت  راه پی  این  از  و  را مطالعه می کنند  اطّبا مقاالت طّبی اش 

پزشکی می برند. ریاضی دانان در قسمت ریاضیاتش. حقوق دانان در مسائل مربوط 

هر  و...  عارفان  فیلسوفان،  تاریخ دان ها،  شیمی دان ها،  فیزیک دان ها،  حقوق،  به 

گروهی در هر قسمتی که تخّصص دارند آن کتاب را مورد مطالعه قرار می دهند و 

همگی پی می برند که این نویسنده، عجیب مردی بزرگ و عالمی جامع و کامل 

است! آن آدم بی سواد نیز همین قدر می فهمد که این کتاب نویسنده ای دارد که 

به تصدیق عالمان، مردی عالم است، اگر چه وی از محتوای آن کتاب بی اّطالع 

و  را نمی فهمند  یا مطالبی برخوردند که آن  اثناء مطالعه به مطلبی  اگر در  و  است 

مقصود نویسنده را نمی یابند طبیعی است که حمل به قصور خود در فهم و نقصان 

به  ما  که  است  دیگری  علوم  دارای  حتمًا  او  می گویند:  و  می نمایند  علم  در  خود 

آن نرسیده ایم و شاید درک آن نصیب آیندگان بشود. این حکم عقل است که از 
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مصنوع به صانع پی می برد و از نوشته به نویسنده منتقل می گردد. 

حال این نظام آفرینش و سازمان عظیم خلقت که در چشم انداز ما قرار گرفته است، 

به منزلۀ کتابی است که نویسنده ای دارد و آن را به همین قصد نوشته که انسان ها هر 

یک به گونه ای که می توانند آن را مورد مطالعه قرار دهند و با کمال نویسنده اش آشنا 

گردند و خود را به او نزدیک گردانند و از َرَحمات و برکاتش برخوردار شوند. 

این زمین با تمام عجایبش از جماد و نبات و حیوان در صحراها و دریاها این 

آسمان با تمام نظامات محّیرالعقولش از کرات و منظومه ها و کهکشان ها و... همه 

سطور و خطوط درخشانی هستند که بر صفحات این کتاب عظیم خلقت نوشته 

شده اند و چون نویسندۀ این کتاب -آنگونه که گفتیم- از حیطۀ درک محدود بشر 

بیرون است، تنها راه آشنا گشتن با صفات جالل و جمال او در مرتبۀ فعلش مطالعه 

و اندیشۀ در آثار صنع و کنجکاوی در لطائف و دقائق آفرینش مخلوقاتش از زمین 

با چه حرص  اکنون می بینیم دانشمندان بشری  و آسمان می باشد. چنان که هم 

آسمان  و  زمین  موجودات  شناختن  در  کنجکاوی  و  پژوهش  و  تحقیق  به  ولعی  و 

عالم  از  اسراری  و  می روند  پیش  دانش  و  علم  مسیر  در  سرعت  به  و  پرداخته اند 

طبیعت را کشف می کنند و این بسیار قابل تقدیر و تمجید است و نشأت گرفته از 

ت جویی انسان است که انسان فطرتًا به هر چه که می رسد، می خواهد 
ّ
فطرت عل

هم خود آن را بشناسد و هم از سبب پیدایش آن آگاه گردد. 

نقص بزرگ دانش پژوهان! 

 اّمـا نقـص بـزرگ ایـن دانش پژوهـان بزرگـوار ایـن اسـت کـه چنـان سـرگرم تجزیـه 

تفّکـر در چگونگـی جلـوۀ جمـال خالـق در  و تحلیـل مخلـوق گشـته اند کـه مجـال 

صفحـۀ آیینـۀ وجـود مخلـوق را از دسـت داده انـد. پدیـده را دیـده و پدیدآورنـده را 

نادیـده گرفته انـد. آنچنـان غـرق در مطالعـۀ سـطور و خطـوط کتـاب عظیـم خلقـت 
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شـده اند کـه جاللـت و عظمـت نویسـندۀ آن را فرامـوش کرده انـد در حالـی کـه حکـم 

از طریـق نوشـته اسـت.  بـه صانـع و شـناختن نویسـنده  بـردن از مصنـوع  عقـل پـی 

آفریننـدۀ ایـن نظـام نیـز می گویـد: 
ُه؛ 1 �نْ ً�ا ِمّ ِم�ی َ ْر�نِ �ب

أَ
ا

ْ
ى ال ِ

َماَوا�تِ َوَما �ن ى الّ�َ ِ
ا �ن

َ
م ّم

ُ
ك

َ
َر ل

>َوَ�حنَّ

و خداوند مسّخر شما قرارداد آنچه را که در آسمانها و آنچه در 

زمین است همگی از جانب اوست<.

ُه< را بشناسـید. آن کـس کـه ایـن همـه کائنـات از آسـمان ها و زمیـن را  >ِم�نْ آن 

مسـّخر شـما کرده و در راه منفعت رسـانی به شـما به خدمت واداشـته اسـت، او را به 

رات بیندیشـید 
َ

حسـاب بیاورید. آیا این شـرط عقل و انصاف اسـت که دربارۀ ُمَسـّخ

ر و ِانعـام و ِاحسـان او و خواسـته هایی کـه از شـما دارد اصـاًل  اّمـا دربـارۀ شـخص ُمَسـّخِ

نیندیشـید و او را در زندگی اتـان از علـم و عمـل بـه حسـاب نیاوریـد. حـال آیـۀ مـورد 

بحـث، ارشـاد بـه همیـن حکـم عقـل می کنـد و می فرمایـد: 

؛2  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ى الّ�َ ِ

ا �ن
ُروا َمادنَ

�نُ ِل ا�ن
>�تُ

]ای پیامبر![ به مردم بگو: نگاه کنید و ببینید در آسمان ها و 

زمین چه چیزها هست<. 

ــیدن  ــه »اندیش ــم ب ــود و ه ــه می ش ــر گفت ــم س ــا چش ــردن ب ــگاه ک ــه ن ــم ب ــر«، ه  »نظ

ــرآن بشــر را دعــوت می کنــد  ــه ممکــن اســت اســتفاده شــود کــه ق و فکــر« کــردن. از آی

کــه برویــد در آســمان ها و از نزدیــک بــا چشــم ســر ببینیــد و ســپس بــه اندیشــه و تفّکــر 

بپردازیــد. آیــا ایــن نشــان از ایــن نمی دهــد کــه مــا نیــروی رفتــن بــه آســمان ها را بــه 

ــاز گذاشــته ایم؟ اینــک حرکــت کنیــد  ــای شــما ب ــم و راه رفتــن را پیــش پ شــما داده ای

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 13. 
2. سورۀ یونس، آیۀ 101. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

134

و همــه جــا را جوالنگــه فکــر و علــم خــود قــرار دهیــد. تنهــا بــه رفتــن بــه کــرۀ مــاه کــه در 

چنــد قدمــی کــرۀ زمیــن اســت، اکتفــا نکنیــد. دورتریــن منظومه هــا و کهکشــان ها را 

ــا میلیاردهــا ســال  کــه شــاید فاصلــۀ میــان زمیــن شــما و بعضــی از آنهــا میلیون هــا ی

نــوری باشــد هدف گیــری کنیــد. آیــا بــه راســتی از ایــن دعــوت، دعوتــی گســترده تر 

َو  ماوا�تِ  الّ�َ ى  ِ
�ن ا  ُروا مادن

�نُ
>ا�نْ کــرد:  بــرای تحصیــل علــم می تــوان تصــّور  و عمیق تــر 

<؛ در تمــام محتویــات آســمان ها و زمیــن نــگاه کنیــد و بیندیشــید؛ آنــگاه بــاور  ْ�نِ ݧ الارݧ

کنیــد کــه چــه مغرضانــه یــا جاهالنــه اســت آنچــه می گوینــد: دیــن بــا علــم نمی ســازد! 

دعوت به توحید، دعوت به تحصیل تمام علوم

آیا این دین نیست که می گوید: 

َهاِر 
َوال�نَّ ِل  �یْ

َّ
الل  ِ ا�ن

َ
ل �تِ

َوا�نْ ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ  ِ �ت

ْ
ل �نَ ى  ِ

�ن  
�نَّ >اإِ

ـُه ِم�نَ 
َّ
َل الل رنَ

�نْ
أَ
ا اَ� َوَما 

َ ُع ال�نّ
�نَ �نْ َ �ی َما  �بِ ْحِر  �بَ

ْ
ى ال ِ

ِری �ن ْ
حب
ی �تَ �تِ

َّ
ِك ال

ْ
ل

�نُ
ْ
َوال

َها ِم�نْ ُکِلّ  �ی  �نِ
َّ َ�ش َها َو�ب ْ�َد َمْو�تِ َ  �ب

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
ِه ال ا �بِ َ ْ��ی

أَ
ا

َ َماِء ِم�نْ َماٍء �ن الّ�َ

ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال َماِء  الّ�َ �نَ  ْ �ی َ �ب ِر 

ُمَ�حنَّ
ْ
ال َحا�بِ  َوالّ�َ اِح  َ �ی الِرّ  ِ �ن ْ�ِر�ی َو�تَ هتٍ 

َدا�بَّ

؛1  و�نَ
ُ
ل ْ��تِ َ ْوٍم �ی ا�تٍ ِل�تَ �یَ

آ
ا

َ
ل

در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز و کشتی هایی 

که در دریا به نفع مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان 

انواع  و  نموده  زنده  مرگش  از  پس  را  زمین  آن  با  و  کرده  نازل 

بادها  تغییر مسیر  و همچنین  منتشر ساخته  آن  در  را  جنبندگان 

و ابرهایی که درمیان زمین و آسمان مسّخرند ]در تمام اینها[ 

نشانه هایی است ]از ذات بی همتای خدا[ برای مردمی که تعّقل 

می کنند و می اندیشند<. 

1. سورۀ بقره، آیۀ 164. 
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اصاًل مسألۀ »دعوت به توحید و شناخت خدا« که اصیل ترین مبانی دین است، 

در واقع »دعوت به تحصیل تمام علوم و شناخت تمام حقایق جهان« است! زیرا 

را وجودی  او  از دیگر سو ذات اقدس  و  را واجب می داند  از یک سو شناخت خدا 

و  مخلوقات  شناختن  را  او  شناختن  راه  تنها  و  کرده  ارائه  نامحدود  و  متناهی  غیر 

مصنوعات او نشان می دهد و جّدًا بشر را به کنجکاوی در آثار صنع وی وا می دارد و 

از این طریق آدمیان را آگاه می سازد که هر چه در تحصیل علوم و دانش ها و شناختن 

راه  بین  خدا  نامحدود  وجود  شناخت  مسیر  در  باز  بروید،  پیش  عالم  موجودات 

هستید و حّق توّقف ندارید. اگر میلیاردها سال بر عمر بشر بگذرد و میلیاردها کرات 

و منظومه ها و کهکشان ها با تمام محتویاتشان را به تسخیر علم خود در آورید، هنوز 

مانند قطره ای در کنار اقیانوس است که خودش فرموده است: 

�نْ 
أَ
ا َل  �بْ

�تَ ْحُر  �بَ
ْ
ال َد  �نِ �نَ

َ
ل ى  ّ

َر�بِ ِلَکِلَما�تِ  ِمَداًدا  ْحُر  �بَ
ْ
ال َکا�نَ  ْو 

َ
ل ْل 

>�تُ

؛1 
ً
ِلِه َمَددا ْ ِم�ش ا �بِ َ �ن �أْ ْو �بِ

َ
ى َول ّ

َد َکِلَما�تُ َر�بِ
�نَ �نْ �تَ

بگو: اگر دریا برای نوشتن کلمات ]و مخلوقات[ خدای من 

خدای  کلمات  اینکه  از  پیش  می شود  تمام  دریا  بشود،  ب 
َ

َمْرک

من تمام بشود، هر چند دریا به کمک دریا برسانیم!<. 

و همچنین فرموده است: 

ْ�ِدِه  َ ُه ِم�نْ �ب
ُ

ُمّد َ ْحُر �ی �بَ
ْ
لاٌم َو ال

�تْ
أ
ا َرهتٍ  حبَ

َ ى الاْر�نِ ِم�نْ �ش ِ
 ما �ن

�نَّ
أ
ْو ا

َ
>َو ل

اهلِل...؛2 َد�تْ َکِلما�تُ  �نِ
�نَ ما  ٍر  حُ ْ

�ب
أ
ا َ�هتُ  َ��بْ

اگر از آنچه درخت در زمین هست قلم برای نوشتن بسازند و 

ب بشوند، کلمات ]و 
َ
دریا به کمک دریا و تا هفت دریا َمْرک

مخلوقات[ خدا به پایان نمی رسد...<. 

کهف، آیۀ 109.  1. سورۀ 
2. سورۀ لقمان، آیۀ 27. 
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البّتـه »هفـت دریـا« کنایـه از کثـرت اسـت نـه عـدِد مخصـوص و معّیـن. کلمـه ی  

َرضیـن« یعنـی 
َ
>ار�ن < بـه معنـای زمیـن در همـه جـای قـرآن مفـرد آمـده و هیـچ جـا »ا

< جمع آمده اسـت یعنی: آسـمان ها.  زمین هـا نداریـم. اّمـا در غالـب موارد >�ماوا�ت

شـاید اشـاره بـه ایـن باشـد کـه زمیـن بـا تمـام عجایبـی کـه دارد در جنـب آسـمان ها 

ى  ِ
�ن ما  كْم 

َ
ل َر 

َ�حنَّ >َو  هسـتند.  انسـان ها  شـما  خدمتگـزار  آنهـا  تمـام  و  اسـت  انـدک 

ُه<؛1    ِم�نْ
ً
�ا ِم�ی َ ى الاْر�نِ �ب ِ

ماوا�تِ َو ما �ن الّ�َ

آیا آقا نباید از وضع خدمتگزار خویش آگاه باشد و از کماالت و هنرمندی های او 

باخبر گردد تا به نحو احسـن بتواند از خدمات وی برخوردار گردد؟ لذا می فرماید: 

؛2   ماوا�تِ َو الاْر�نِ ى الّ�َ ِ
ا �ن ُروا مادن

�نُ
ِل ا�نْ

>�تُ

بگو: آنچه را که در آسمان ها و زمین است ببینید<. 

اّما دیدن اندیشـمندانه و متفّکرانه، نه گوسفندمنشـانه که تنها علف را می بیند 

و  می خواهـد   > ا�ب >اولواالال�ب قـرآن  نـدارد.  صاحبـش  بـه  کاری  دیگـر  می بلعـد.  و 

بـا )مغـزداران عالـم( بـه سـخن می نشـیند. آنـان کـه می کوشـند از مغـز عالـم خبـری 

بگیرنـد و علی الـّدوام بـا او در ارتبـاط باشـند. 

ا�تٍ  �یَ
آ
ا

َ
َهاِر ل

ِل َوال�نَّ �یْ
َّ
ِ الل ا�ن

َ
ل �تِ

ْر�نِ َوا�نْ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ِ الّ�َ �ت

ْ
ل ى �نَ ِ

 �ن
�نَّ >اإِ

ِهْم  و�بِ
�نُ ُ ٰى �ب

َ
ُ�وًدا َوَعل

اًما َو�تُ َ �ی ـَه �تِ
َّ
ُکُرو�نَ الل

دنْ �نَ �یَ �ی ِ دن
َّ
ا�بِ * ال َ �ب

ْ
ل

أَ
ا

ْ
وِلى ال

أُ
ِلا

؛3 ُرو�نَ
َّ

ك
�نَ �تَ َ َو�ی

همانا در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز هر آینه 

خدا  که  کسانی  همان  خرد  صاحبان  برای  است  نشانه هایی 

ایستاده و نشسته و بر پهلو خوابیده و  را یاد می کنند در حال 

اندیشه می کنند در پدیده  های عالم هستی<.

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 13. 
2. سورۀ یونس، آیۀ 101. 

3. سورۀ آل عمران، آیات  190 و 191. 
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یـاد  را  اولواااللبـاب مغـزداران و خردمنداننـد کـه در همـه حـال خـدا  از  مقصـود 

می اندیشـند.  عالـم  نظـام  در  و  می کننـد 

و  علــوم  تمــام  تحصیــل  بــه  »دعــوت  خــدا«،  شــناخت  بــه  »دعــوت  واقــع  در 

دانش هاســت« آن هــم بــه گونــه ای کــه هــر چــه در ایــن بــاب پیــش برویــد درهــای 

می شــود!  بــاز  شــما  روی  بــه  ناشــناخته ها  از  دیگــری 

در سر راه تفّکر َحّد َیِقف1 نمی بینید و همچنان بطور الیتناها جلو می روید و به 

جایی هم نمی رسید. قرآن کریم برای تقریب به اذهان از گسترش دامنۀ مخلوقات 

خدا که جوالنگه علوم و دانش های انسان ها باید قرار گیرد، این چنین یاد می کند: 

ْ�ِدِه  َ ُه ِم�نْ �ب
ُ

ُمّد ْحُر �ی �بَ
ْ
لاٌم َو ال

�تْ
أ
ا َرهتٍ  حبَ

َ ى الاْر�نِ ِم�نْ �ش ِ
 ما �ن

�نَّ
أ
ْو ا

َ
>َو ل

اهلِل؛2 َد�تْ کِلما�تُ  �نِ
�نَ ٍر ما  حُ ْ

�ب
أ
ا َ�هتُ  َ��بْ

اگر تمام درخت هایی که روی زمین است قلم بشوند و دریا 

افزوده شود تا  این دریا  ب گردد و هفت دریا بر 
َ

َمْرک آنها  برای 

مخلوقات خدا را بنویسند، اینها همه تمام می شوند اّما مخلوقات 

خدا به پایان نمی رسند!!<. 

رعایت حدود در شناسایی حق

در نهج البالغۀ شریف آمده است: که مردی از امام امیرالمؤمنین؟ع؟ درخواست 

کرد که خدا را به گونه ای برای او وصف نماید که گویی او را آشکار می بیند. امام؟ع؟ 

از این درخواست غرورآمیز او )که فراتر از حّدش رفته و طمع در ِاکتناِه ذات حق کرده 

است( خشمگین شد )و برای پیشگیری از پیدایش چنین وسوسه در افکار دیگران 

نیز( دستور داد مردم مجتمع شدند، آنگونه که مسجد بر انبوه جمعّیت تنگ شد. 

1. حّد یقف: مرز توّقف. 
2. سورۀ لقمان، آیۀ 27. 
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از  شریفش  چهرۀ  رنگ  که  حالی  در  و  شد  تشریف فرما  منبر  باالی  امام؟ع؟  آنگاه 

شّدت خشم متغّیر شده بود، آغاز سخن نمود و پس از حمد و سپاس خدا و درود 

بر رسول معّظم؟ص؟ و بیان شّمه ای از صفات کمال حضرت حق - عّزوعال- فرمود: 

ْیِه ِمْن ِصَفِتِه َفاْئَتَّ ِبِه  
َ
ُقْرآُن َعل

ْ
َك ال

َّ
ا َدل َ َ

 ف
ُ

اِئل ا الّسَ َ ّیُ
َ
»َفاْنُظْر أ

ْیَس ِف 
َ
ا ل َمُه ِمَّ

ْ
ْیَطاُن ِعل

َ
َفَك الّش

َّ
َو اْسَتِضْ ِبُنوِر ِهَداَیِتِه َو َما َكل

َثُرُه 
َ
َدٰى أ ُ ِة الْ ِئَّ

َ
ِبِّ ص َو أ ِة الّنَ  ِف ُسّنَ

َ
ْیَك َفْرُضُه َو ل

َ
ِكَتاِب َعل

ْ
ال

ْیَك«؛ 
َ
ى َحّقِ اهَّلِل َعل ِلَك ُمْنَتَ َمُه ِإیَل اهَّلِل ُسْبَحاَنُه َفِإّنَ ذَ

ْ
 ِعل

ْ
َفِكل

ْغَناُهْم َعِن اْقِتَحاِم 
َ
ِذیَن أ

َّ
ِم ُهُم ال

ْ
ِعل

ْ
اِسِخَن ِف ال ّنَ الّرَ

َ
ْم أ

َ
»َو اْعل

وا َتْفِسیَرُه 
ُ
ِة َما َجِهل

َ
ْمل ْقَراُر ِبُ ِ

ْ
ُغُیوِب ال

ْ
ْضُروَبِة ُدوَن ال َ َدِد الْ الّسُ

ْحُجوِب«؛  َ َغْیِب الْ
ْ
ِمَن ال

یُطوا ِبِه  ْ ُیِ َعْجِز َعْن َتَناُوِل َما لَ
ْ
َدَح اهَّلُل َتَعایَل اْعِتَراَفُهْم ِبال َ َ

»ف

ِه  َبْحَث َعْن ُكْنِ
ْ
ْفُهُم ال ِ

ّ
ل

َ
ْ ُیك َق ِفیَما لَ َعّمُ ى َتْرَكُهُم الّتَ

 َو َسَّ
ً
ما

ْ
ِعل

«؛ 
ً
ُرُسوخا

َقْدِر   
َ

َعل ُسْبَحاَنُه  اهَّلِل  َعَظَمَة  ْر  ُتَقّدِ  
َ

ل َو  ِلَك  ذَ  
َ

َعل »َفاْقَتِصْر 
اِلِكَن؛1 َ الْ ِمَن  وَن 

ُ
َفَتك َعْقِلَك 

هـان ای سـؤال کننـده ]کـه بـه فکـر شناسـایی ذات حـق از طریـق 

از صفـات  افتـاده ای[ بنگـر، هـر صفتـی  اندیشـه و عقـل خویـش 

او کـه قـرآن نشـانت داده اسـت، تبعّیـت کـن ]خـدا را بـه همـان 

صفت توصیف کن[ و از نور هدایت قرآن روشـنایی به دسـت آور 

]تـا راه سـعادت را بـه درسـتی بپیمایـی[. 

]در  آن  دانستن  به  را  تو  خدا[  ]دربارۀ  شیطان  که  را  آنچه  و 

پوشش اسرار توحید و دقایق معارف[ وا می دارد، از مطالبی که 

1. نهج البالغۀ فیض االسالم، خطبۀ 90 )خطبه اشباح( ، قسمت دّوم خطبه. 
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نه در قرآن، دانستن آن بر تو واجب شده است و نه در سّنت 

بیانی شده  ]و  اثری هست  آن  از  ائّمۀ هدی؟مهع؟  و  پیامبر؟ص؟ 

است رها کن و[ علم آن را به خداوند سبحان واگذار ]در پی یاد 

گرفتن و اعتقاد به آن مباش[. 

چه آن که منتهای حّق خدا بر تو همین اسـت ]که او را به همان 

صفاتـی کـه خـودش در قـرآن کریـم و یـا بـه بیـان پیامبراکـرم؟ص؟ و 

ائّمـۀ معصومیـن؟مهع؟ وصف کرده اسـت، وصف نمایی[. 

و بدان که راسخان در علم کسانی هستند که در مورد آنچه در پس 

پرده است و از درک آنها پنهان است ]و توانایی فهم آن را ندارند[ 

ف وارد آن نمی شوند و خود را برای پی بردن به آنچه که 
ّ
با تکل

]حقیقت آن به تقدیر خدا[ در پشت درهای بسته قرار دارد دچار 

مشّقت بی حاصل نمی کنند! بلکه فقط ]در مقام انجام وظیفه[ 

کنجکاوی  به  ]و  آن ]حقیقت غائب[ می نمایند  ]وجود[  به  اقرار 

در فهم و تفسیر آن نمی پردازند[ و خداوند تعالی نیز اعتراف آنان 

را به عجز و ناتوانی از رسیدن به آنچه که در حّد توانایی علمی 

آنها نیست، ستوده است و همین ترک تعّمق و دست برداشتن از 

کنجکاوی فکری را که آنان دربارۀ چیزی که بحث و گفتگوی از کنه و 

حقیقت آن را، خدا از آنها نخواسته و تکلیفشان نکرده است، از خود 

نشان داده اند، رسوخ و استواری )در علم( نامیده )و آنها را به عنوان 

راسخین در علم معّرفی فرموده است( زیرا از حّد خود تجاوز نکرده 

و دربارۀ آنچه که مأمور به اکتناه و درک حقیقت آن نیستند تعّمق 
 ِمْن ِعْنِد َرّبنا« می گویند و می گذرند!«.1

ٌّ
نمی کنند و تنها »آَمّنا ِبِه ُكل

ِه ُکّل  ا �بِ
َم�نّ

آ
ولو�نَ ا �تُ ِم �ی

ْ
ِ�ل

ْ
ى ال ِ

و�نَ �ن
 اهلُل َو الّراِ�حنُ

ّ
ُه ِالا

َ
ل و�ی

أ
ا

َ ُم �ت
َ
ْ�ل 1. اشاره به آیۀ 7 سورۀ آل عمران است که ذیل آن می فرماید: >َو ما �ی

یم؛  که می گویند: ایمان به آن دار کسی نمی داند  ا<. یعنی: تأویل آن )متشابهات( را جز خدا و راسخون در علم  �ن ِد َر�ب ِم�نْ ِع�نْ
همه از جانب پروردگار ماست. 
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پـس تـو نیـز اکتفـا کـن بـه همانچـه قـرآن کریـم بیـان کـرده ]و دربـارۀ آنچـه کـه در خور 

فهـم تـو نیسـت و مأمـور بـه دانسـتن آن نیسـتی، بـه اندیشـه مپـرداز[ و عظمـت و بزرگی 

خداونـد سـبحان را بـه انـدازۀ عقـل خـود تقدیـر مکـن کـه تبـاه و هـالک خواهی شـد. 

کافی بودن اعتقاد ِاجمالی برای عمل

این مطلب باید باورمان بشود و به دیگران نیز بفهمانیم که حقیقت هستی و راز 

خلقت جهان و کْنه مبدأ و منتهای آن از حوصلۀ درک بشر بیرون است و کنجکاوی 

باز ماندن  از عمل  آنها جز رنج بیهوده بردن و عمر تلف کردن و  زیاد در شناسایی 

جز  و  است  حکمت  آیین  که  اسالم  مقّدس  دین  لذا  داشت!  نخواهد  نتیجه ای 

ساختن انساِن سعید از طریق اصالح عقیده و اخالق و عمل هدفی ندارد، در مقام 

شناسایی حق و صفات حق و رمز نبّوت و وحی و ماهّیت روح و سّر مرگ و حیات 

و عوالم پس از مرگ اکتفا به »اعتقاد اجمالی« کرده و از بحث تفصیلی دربارۀ آن امور 

نهی فرموده است؛ چنان که از امام باقر؟ع؟ منقول است که: 

 
َ

َم ِف اهَّلِل ل
َ

ل
َ

ك
ْ
ُموا ِف اهَّلِل َفِإّنَ ال

َّ
ل

َ
 َتَتك

َ
ِق اهَّلِل َو ل

ْ
ُموا ِف َخل

َّ
ل

َ
»َتك

؛1
ً
را ّیُ َ َ

 ت
َّ

َیْزَداُد َصاِحَبُه ِإل

در ]اسـرار[ مخلوقـات خـدا سـخن بگوییـد، ولـی دربـاره ی ]ذات[ 

گفتـن  خـدا  ]ذات[  در  سـخن  کـه  آن  چـه  مگوییـد؛  سـخن  خـدا 

نتیجـه ای جـز افـزودن بـر حیـرت انسـان نـدارد«. 

و راجع به مسألۀ قضا و قدر فرموده اند: 

ٌر َعِمیٌق َفل َتِلُجوُه َو ِسّرُ اهَّلِل َفل  وُه َو َبْ
ُ

ك
ُ
»َطِریٌق ُمْظِلٌم َفل َتْسل

ُفوُه؛2
َّ
َتَتكل

کافی، جلد 1، صفحۀ 92.   .1
2. نهج البالغۀ فیض السالم، باب الحکم، حکمت279. 
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]قضـا و قـدر[ راهـی اسـت تاریـک، در آن نرویـد ]کـه سـرگردان و 

ـم می شـوید[ و دریایـی اسـت ژرف، در آن داخـل نشـوید ]کـه 
ُ
گ

غرق و هالک می گردید[ و راز نهان خداسـت ]برای فاش سـاختن 

آن[ خـود را بـه رنـج و تعـب میفکنیـد ]کـه سـودی نمی بریـد و بـه 

جایـی نمی رسـید[!!«.

قـرآن کریـم در پاسـخ بـه پرسـش از حقیقـت روح )روح انسـانی و یـا روح االمیـن و یـا 

موجـود دیگـری غائـب از عالـم حـس( فرموده اسـت: 

ِم�نَ  ْم  �تُ �ی و�تِ
أُ
ا َوَما  ى  ّ

َر�بِ ْمِر 
أَ
ا ِم�نْ  وُح  الّرُ ِل 

�تُ وِح  الّرُ َع�نِ  َك 
و�نَ

ُ
ل

أَ
َْ�ا >َو�ی

لًا؛1 ِل�ی
�تَ ا 

َّ ل اإِ ِم 
ْ
ِ�ل

ْ
ال

اندک  علم  از  شما  بهرۀ  و  است  من  پروردگار  امر  از  روح  بگو 

است<. 

از  قـرآن  نـزول  زمـان  بهـرۀ عرب هـای  تنهـا  کـه  نیسـت  آن  ایـن جملـه  از  مقصـود 

علـم کـم بـود و قـادر بـر درک حقیقـت روح نبودنـد؛ اّمـا کسـانی کـه بهره شـان از علـم 

زیـاد باشـد، توانایـی درک آن را خواهنـد داشـت! بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه اصـاًل 

بهـرۀ نـوع بشـر از علـم و فهـم و حقایـق هسـتی انـدک اسـت و جـز از طریـق دیـدن آثـار 

نمی توانـد بـه حقایـق وجـود، آن چنـان کـه هسـت برسـد وگرنـه بشـر نخواهـد بـود. 

حاصـل آن کـه دیـن مقـّدس اسـالم بـا یـک روش سـادۀ فطـری ابتـدا انسـان را بـه 

خـدای یگانـه متوّجـه می سـازد و سـپس بـا توصیف او به قـدرت و حکمت و عدالت 

اعتقـاد بـه روز حسـاب و ترّتـب ثـواب و ِعقـاب بر اعمـال را در دل ها ایجـاد می نماید و 

آنـگاه دسـتورات عملـی می دهـد تـا آنهـا را بـه کار ببندنـد و سـعادت جاودانـی خـود را 

بـا سـعی و کوشـش خویـش بـه دسـت آورند. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 85. 
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اکثرّیتنـد-  دهنـدۀ  تشـکیل  کـه  مـردم  عـوام  بـرای  -الاقـل  دیـن  تمـام  بنابرایـن 

عبـارت اسـت از همیـن »اعتقادات اجمالی« و دسـتورات عملـی و اضافه بر این، هر 

چـه کـه نافـع بـه حـال انسـان در مسـیر عمـل نباشـد و یـا احیانـًا بازدارنـدۀ وی از عمـل 

باشـد در نظـر اسـالم مذمـوم و محکـوم بـه َمْنـع و طـرد اسـت، اگرچـه از سـنخ مسـائل 

فلسـفی و عرفانـی باشـد کـه فرمودنـد: 
 َیْعِنیِه؛1

َ
ْرِء َتْرُكُه َما ل َ ِم الْ

َ
»ِمْن ُحْسِن ِإْسل

از نشـانه های یـک مسـلمان خـوب ایـن اسـت کـه هـر چـه را کـه 

نافـع بـه حالـش نیسـت رهـا کنـد«. 

بعید نیسـت که اشـتغال به چنین مسـائلی -حّداقل برای نااهالن- از مصادیق 

خـوض در آیـات الهـی به حسـاب آید و مشـمول نهی قرآن گـردد که می فرماید: 

وا 
و�نُ

حنُ َ
ٰی �ی

ُهْم َ��تَّ  َع�نْ
ْعِر�نْ

أَ
ا

َ ا �ن َ �ن ا�تِ َ �ی
آ
ى ا ِ

و�نَ �ن
و�نُ

حنُ َ
�نَ �ی �ی ِ دن

َّ
ْ�تَ ال �ی

أَ
ا َرا

دنَ >َواإِ
ِرِه؛2 �یْ

ى َ�ِد�ی�شٍ عنَ ِ
�ن

می کنند  ما  آیات  در  خوض  که  دیدی  را  کسانی  وقت  هر 

روی  آنها  از  می گویند[  حال  به  نافع  غیر  بی اساس  ]سخنان 

به  و[  شوند  ]متنّبه  تا  مگذار[  سخنانشان  به  َوْقعی  ]و  بگردان 

سخن دیگری بپردازند<. 

خداشناسی از راه انسان شناسی

از جملـه راه هـای بسـیار روشـن بـرای پـی بردن به وجـود مدّبری علیـِم قدیِر حکیم 

در عالم، مطالعۀ کیفّیت پیدایش انسان و تحّوالتی است که در ساختمان وجودش 

كم<؛3 به انسـان  �تَ
َ
ل به کار رفته اسـت و می رود. در این آیۀ شـریفه، با جملۀ >َو اهلُل �نَ

1. المحّجه البیضاء، جلد 5، صفحۀ 200، از رسول خدا ؟ص؟. 
2. سورۀ انعام، آیۀ 68. 
3. سورۀ نحل، آیۀ 70. 
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م خالـق داری و او را بایـد بشناسـی؛ چون 
ّ
تنّبـه می دهـد کـه تـو مخلـوق هسـتی و مسـل

قـرآن نحـوۀ اسـتداللش طـوری اسـت کـه همـه کـس آن را می فهمنـد. البّتـه بـزرگاِن 

علم و تحقیق از فالسـفه و حکیمان از راه های بسـیار متقن و محکم وارد می شـوند و 

اثبـات صانـع می نماینـد، ولـی چـون گفتـار آنهـا توأم بـا اصطالحات پیچیـدۀ علمی 

از »واجـب و ممکـن« ، »جوهـر و َعـَرض« ، »َدْور و تسلسـل« و نظایـر اینهاسـت، طبعـًا 

در خـوِر فهـم عاّمـۀ مـردم نمی باشـد و نفعـی بـه حـال آنهـا نمی بخشـد. ولـی قـرآن، 

بودنـش  انسـانی، مخلـوق  هـر  بـرای  کـه  نهـاده  انسـان  بـودن  روی مخلـوق  انگشـت 

بدیهـی اسـت، یعنـی خـود را می یابـد کـه مخلـوق اسـت و سـازنده ای دارد و می یابـد 

کـه سـراپا فقـر اسـت و نیـاز، آن چنـان کـه اگـر لحظـه ای از جانـب خالـق و سـازنده اش 

بـه او مـدد نرسـد، دچـار مشـکالت فـراوان می شـود. 

اگـر یـک  نیازمنـد اسـت،  تنّفـس می کنـد  از آن  کـه  ایـن هوایـی  بـه  َمَثـل  بـاب  از 

لحظـه بـه او نرسـد، اصـاًل زنـده نمی مانـد تـا قـادر بـر انجـام کاری از دیـدن و شـنیدن و 

1 حیـات اسـت و چـون  گفتـن باشـد. بـه قـول سـعدی: هـر نفسـی کـه فـرو مـی رود ُمِمـّدِ

بـر می آیـد ُمَفـّرح2 ذات، پـس در هـر نفسـی دو نعمـت موجـود اسـت و بـر هـر نعمتـی 

شـکری واجـب. 

آیــد بــر  کــه  زبــان  و  دســت  آیــداز  در  بــه  شــکرش  عهــدۀ  کــز 

آوردبنده همان ِبْه که ِز تقصیر خویش بـــــه درگــــــاه خــــــدا  عـــــذر 

ــدی اش ــزاوار خــداونــ ــه ســـ کـــس نــتـــوانــد کـــه بـــه جــــا آوردورنــــ

وجودش،  خارج  و  داخل  از  جوارح  و  اعضاء  و  آب  و  نور  به  هوا،  از  بعد  انسان 

پا و زبان، ریه و کلیه و کبد و... نیازمند است که هیچ  از چشم و گوش و دست و 

کدام از آنها در اختیار خودش نیست، مخصوصًا تحّوالت و تغییراتی که در حاالت 

کمك رسان.  1. ممّد: 
2. مفّرح: فرح بخش. 
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و  روحی اش پیدا می شود، گاه غمگین است و گاه خوشحال، گاهی کسل است 

گاهی با نشاط، یک شب، کار بسیار مهّمی دارد و تصمیم می گیرد تا صبح بیدار 

بماند، ناگهان چنان خواب بر او غالب می شود که پس از شش ساعت از خواب 

بیدار می شود. یک شب بسیار خسته است به بستر خواب می رود که بخوابد، اّما 

هر چه از این دنده به آن دنده می غلطد، خواب به چشمش راه نمی یابد. مطلبی 

فراموشش  مطلب  آن  بیان،  اثناء  در  کند  بیان  جایی  که  می سپارد  حافظه  به  را 

صاحب  من،  عجب!  ای  می آید  یادش  نشسته  که  غذا  سفرۀ  سر  آنگاه  می شود، 

اختیاِر هیچ حالی از حاالت روحی ام نمی باشم، پس کیست آن کس که در سراپای 

از حالی به حالی می چرخاند، گاه غمگینم می کند و گاه  راه دارد و مرا  وجود من 

خوشحالم می سازد، به خوابم می افکند و بیدارم می کند، مطلب یادم می دهد و از 

یادم می برد. در این که او هست و متصّرف در سراپای وجود من است شّکی ندارم، 

نمی توانم قائل به تعطیل باشم و بگویم نیست، در صورتی که خودم هستم و هستی 

من ز هستی اوست. چون من مخلوقم و مخلوق بدون خالق که تصّور ندارد. 

از  باشم،  تعطیل  به  قائل  نمی توانم  بنابراین  هستم،  من  هست،  او  چون  پس 

است،  موجود  فالن  مانند  او  بگویم  که  باشم  تشبیه  به  قائل  نمی توانم  هم  طرفی 

مانند زمین و آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و مانند انسان است. در صورتی 

که اینها هم، مانند من مخلوقند یا مثل من انسان و یا پایین تر از من جماد و نبات 

و حیوانند. پس هیچ چاره ای ندارم جز این که از او تعبیر به »او« کنم و بگویم »او« 

خالق و آفریدگار من است، »اوست« که به من حیات و چشم و گوش و عقل و هوش 

داده است و هر دم که بخواهد، تمام اینها را از من می گیرد. پس باید به سراغ کالم 

خودش و رسولش بروم که ببینم »او« خودش را به چه نام می نامد و به چه صورت 

او در قرآن که کالم خودش است خود را  توصیف می کند. اینجاست که می بینم 
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كْم؛1 اهلل شما را خلق کرده است<. و  �تَ
َ
ل به نام »اهلل« می نامد و می گوید: >َو اهلُل �نَ

َمد<؛ 
َ

َ�د * اهلُل الّ�
َ
ل ُهَو اهلُل ا

خطاب به رسول گرامی اش؟ص؟ نیز فرموده است: >�تُ

بگو: او اهلل معبود یگانه است، اهلل بی نیاز است و برآورندۀ حاجات همۀ نیازمندان. 

آیات توحیدی در طبیعت

از صاحبـان تحقیـق در علـم حیوان شناسـی نقـل شـده کـه می گوینـد ماهـی در 

عمـق بیـش از هـزار متـری دریـا زندگـی می کند و فشـار چندین هزار متـر مکعب آب را 

بـر پیکـر ضعیـف و ناتـوان خـود می کشـد کـه حسـاب کـرده گفته انـد: گاهـی فشـار آب 

بـه قـدر فشـار چنـد واگـن پـر از آهـن اسـت. بعـد دیده انـد کـه خـاّلِق علیـم حکیـم، در 

زیـر شـکم ایـن حیـوان کیسـۀ کوچکـی قـرار داده کـه همـان کیسـه، فشـار آب را در حـّد 

تعـادل نگـه مـی دارد و پیکـر ناتـوان حیـوان را آمـاده بـرای تحّمـل ایـن فشـار سـنگین 

آب می سـازد؛ یعنـی ماهـی بـا ایـن کیسـۀ زیـر شـکمش از عمـق دریـا داد می زنـد: »ل 

كـمی«؛ سـازندۀ مـن، خـدای علیـم قدیـری اسـت کـه نقشـه های  َ َعلـمُی الْ
ْ
ِالـَه ِاّل اهَّلُل ال

حکیمانـه طـرح می کنـد، اوسـت کـه ایـن کیسـۀ زیـر شـکم را روی حسـاب دقیـق بـه 

مـن داده کـه بتوانـم فشـار سـنگین آب را تحّمـل کنـم و بـه آسـانی در عمـق دریـا بـه هـر 

طـرف کـه می خواهـم بچرخـم. 

سـپس سـری بـه آسـمان می زنیـم و پرنـدۀ در هـوا را می بینیم، آنجا به جای کیسـۀ 

زیـر شـکم ماهـی، بـال و پـر سـوراخ سـوراخ بـه او داده کـه امـواج هـوا را از البـه الی پرهـا 

داخـل و خـارج کـرده و حیـوان را در وسـط هـوا در حـّد تعـادل نگـه دارد.

زمینـی  حیـوان  بـه  می بینیـم  و  می رویـم  حیوانـات  بّچه گـذاری  سـراغ  بـه  اینـک 

دسـتور داده کـه بّچـه اش را در شـکم نگـه دارد، ولـی بـه پرنـدۀ در هـوا دسـتور داده کـه 

جوجـه اش را در میـان تخـم روی زمیـن بپرورانـد تـا بـارش سـبک باشـد و در هـوا بـه 

1. سورۀ نحل، آیۀ 70. 
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آسـانی پـرواز کنـد. بـه بوتـۀ هندوانـه گفتـه بـار خـودت را روی زمیـن بگـذار، بـه درخت 

غایت نگـری  و  حسـاب  روی  همـه  و...  دار  نگـه  خـودت  دوش  روی  گفتـه  سـیب 

اسـت. عنکبـوت را آفریـده و غـذای او را مگـس قـرار داده اسـت، ای عجـب! چـه 

تناسـب بیـن عنکبـوت و مگـس، مگـس در هـوا پـرواز می کنـد و عنکبـوت در زمیـن 

راه مـی رود، چگونـه یـک حشـرۀ زمینـی، یـک حشـرۀ هوایـی را شـکار می کنـد؟ اّما آن 

آفریننـدۀ حکیـم بـه عنکبـوت گفتـه الزم نیسـت تو بـه هوا بپری، آنجا مگس را شـکار 

کنـی؛ مـن بـه تـو نیـروی تـار تنیـدن داده ام، بـا همیـن پاهای بلنـدت روی زمیـن راه برو 

و از زیـر دیـوار بگیـر و بـاال بـرو و در زاویـۀ دیـوار بـا لعـاب دهانـت بـه تـار تنیـدن مشـغول 

شـو، وقتـی تمـام شـد، در کنـار تـارت آسـوده و آرام بنشـین و منتظـر بـاش مـن خودم به 

مگـس کـه روزی توسـت بـال و پـر داده ام بـه سـوی تـو پـروازش می دهـم. آری، رزق را 

روزی رسـان پـر می دهـد او همیـن کـه بـه کنـار تـارت رسـید و پایـش بنـد شـد، تو فـورًا به 

پـا خیـز و طنـاب پیچـش کـن؛ آنـگاه بـا کمـال آرامـش خاطـر، کنـار سـفره ات بنشـین و 

ه اش را ناهار روزت قرار بده و دنبه اش را شـام 
ّ
مشـغول خوردن باش. اگر خواسـتی کل

شـبت و پرهـای ظریـف و زیبایـش هـم ِدِسـر بعـد از غـذا و صبحانـه ات باشـد. 

آنچــه نادیدنــی اســت آن بینــیچشــم دل بــاز کن کــه جان بینی

هـمـــه آفـــاق، گــلــســتـان بـیــنـیگــــر بــــه اقــلـیـــم عـشـــق روی آری

بــیــنـــیدل هــــر ذّره را کـــــه بــــشــکافــــی مــیـــان  در  آفـتـابـیـــش 

هــــــوکه یکی هست و هیچ نیست جز او  
ّ

اال الـــــــه  ال  َوْحـــــــَدُه 

موالی ما امام سیدالّشهداء؟ع؟ هم فرموده است: 

؛1 
ً
ا َرِقیبا ْیَ

َ
 َتَراَك َعل

َ
»َعِمَیْت َعْنٌ ل

کور است آن چشمی که تو را مراقب بر خودش نمی بیند«. 

1. بحار األنوار، ج 95، ص 226. 
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از اعمـاق دریـا تـا عـرش اعـالی خـدا، از تمـام ذّرات جهـان ایـن صـدا بـه گـوش 

کـه:  می رسـد  صاحبـدالن 

َعِظمِی؛
ْ
َعِلِّ ال

ْ
 ِباهَّلِل ال

َّ
َة ِإل  ُقّوَ

َ
 َو ل

َ
 َحْول

َ
 اهَّلُل َو ل

َّ
َه ِإل

َ
 ِإل

َ
»ل

هیـچ معبـودی جـز اهلل نیسـت و هیـچ قـّوه و نیرویـی نیسـت مگـر 

اینکـه از جانـب خـدای برتـر و بـزرگ اسـت«. 

َحُهْم؛1 �ی ْ��بِ
ُهو�نَ �تَ �تَ

�نْ ا �تَ
َ
ِك�نْ ل ـٰ ْمِدِه َولَ حَ ُح �بِ ّ

َُ��بِ ا �ی
َّ ل ْیٍء اإِ

َ �نْ ِم�نْ �ش >َو اإِ

از اشیاء وجود ندارد مگر اینکه تسبیح می کند به  و هیچیک 

حمد الهی و لیکن شما تسبیح آنها را درک نمی کنید<.

اثبات وجود خدا

وجود و هسـتی عالم از خداسـت، اّما وجود و هسـتی خدا از خودش اسـت و ذاتًا 

عیـن وجـود و هسـتی اسـت. عالـم، »ممکن الوجـود« اسـت و خـدا »واجـب الوجود«، 

»ممکـن الوجـود« بـدون ایجـاد از جانب »واجـب الوجود« امکان وجود نـدارد. عالم، 

حـادث اسـت و نیـاز بـه ُمْحـِدث دارد ولـی خدا قدیم اسـت و وجـودش آغاز ندارد. 

ابوشــاکر دیصانــی، یکــی از پیشــوایان مســلک مــاّدی، خدمــت امــام صــادق؟ع؟ 

رســید و گفــت: مــا معتقدیــم کــه عالــم بــا همــه چیــزش قدیــم اســت و ازلی، آغــاز ندارد 

و همیشــه بــوده اســت و شــما کــه می گوییــد عالــم حــادث اســت و قبــاًل نبــوده و بعــد 

پدیــد آمــده اســت دلیلتــان چیســت؟ آنجــا بّچــه ای بــود و تخــم مرغــی در دســتش، 

امــام؟ع؟ آن تخم مــرغ را از دســت بّچــه گرفــت و رو بــه ابوشــاکر فرمــود: ایــن تخم مــرغ 

را می بینــی، زیــر ایــن پوســت دو مایــع غلیــظ هســت کــه بــه هــم مخلــوط نمی شــوند، 

ــال مرغــی  ــر ب ــا زی مایعــی ســفیدرنگ و در وســط آن مایعــی زردرنــگ، ایــن تخــم را م

1. سورۀ اسراء، آیۀ 44. 
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می گذاریــم بعــد از چنــد روز دیــوارۀ آن شــکافته می شــود و جوجــه ای بــا بــال و پــر 

رنگیــن از آن بیــرون می آیــد، حــال ایــن تخم مــرغ کــه هــم اکنــون در دســت ماســت 

مثــاًل ده روز پیــش اصــاًل وجــود نداشــته و از مرغــی تولیــد شــده اســت و جوجــه ای هــم 

کــه از ایــن تخم مــرغ بیــرون خواهــد آمــد، اکنــون وجــود نــدارد و بعــد از ده روز موجــود 

خواهــد شــد، حــال آیــا معقــول اســت کــه بگوییــم ایــن تخم مرغــی کــه ده روز قبــل 

نبــوده و اآلن هســت و جوجــه ای کــه اآلن نیســت و ده روز بعــد خواهــد موجــود شــد 

همیشــه موجــود بــوده اســت؟ 

بدیهی است که این حرفی نامعقول است، تمام اجزای عالم به همین کیفّیت 

است، یعنی دست روی هر موجودی از موجودات عالم که بگذارید می بینید اّول 

نبوده و بعد موجود شده است و لذا نتیجه می گیریم که عالم تمامًا حادث و عقاًل 

بیان  این  بود  انصاف  دارای  که  مسلک  ماّدی  مرد  آن  است.  ُمْحِدث  به  نیازمند 

 و ساده را که از امام؟ع؟ شنید با خضوع تمام گفت: 
ّ

مستدل
ْوَجْزَت؛ 1

َ
ْحَسْنَت َو ذَ َكْرَت َفا

َ
َت َفا

ْ
ْوَضْحَت َو ُقل

َ
َت َفا

ْ
ل

َ
»َدل

بـا دلیـل و برهـان ایـن مطلـب را روشـن کـردی، سـخن گفتـی و چه 

نیکـو سـخن گفتـی، حقیقـت را بیـان کـردی و مختصـر و کوتـاه هـم 

بیـان کردی«. 

ایـن حکمـت اسـت کـه بـا مغـز و فکـر و عقـل کار دارد و آیـۀ شـریفه آن را نخسـتین 

راه دعـوت بـه سـوی خـدا نشـان داده و فرمـوده اسـت: 
؛2 َمهݦتِ

ْ
ك حِ

ْ
ال َك �بِ ّ

ِل َر�بِ �ی ٰى َ��بِ
َ
ل >اْدُع اإِ

ای پیامبر؟ص؟ با حکمت به راه پروردگارت دعوت کن<. 

1. بحار األنوار، ج10، ص211. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 125. 
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از خودشناسی تا خداشناسی

از همه چیز و همه کس  »خودشناسی« است، چون  اّول در خداشناسی،  قدم 

نزدیک تر به انسان، خوِد انسان است. وقتی آدمی خود را به فقر و نیاز همه جانبه 

شناخت، طبعًا خالق خود را به غنا و بی نیازی همه جانبه می شناسد که فرموده اند: 
ُه؛1 »َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َرّبَ

آن کس که خود را بشناسد، به یقین رّب خود را شناخته است«. 

بنابراین اگر بگوییم انبیاء؟مهع؟ کارشـان دعوت انسـان به شـناختن خودش بوده 

اسـت درسـت گفته ایـم و منافاتـی نـدارد بـا این سـخن کـه گفتیم انبیاء؟مهع؟ کارشـان 

دعـوت بـه خداشناسـی اسـت، چـرا کـه خودشناسـی بـا خداشناسـی تـالزم دارنـد و 

الزم و ملـزوم یکدیگرنـد. 

آدمـی ابتـدا بـا شـناختن اجمالـی خـود، خـدا را می شناسـد و آنـگاه بـا شـناختن 

خـدا و اطاعـت امـر و نهـی او، بـه کمـال معرفـت انسـانی خـود نائـل می گـردد و بـه بیان 

ـد »خداشناسـی« و »خداشناسـی«، مکّمـل »خودشناسـی« 
ّ
دیگـر »خودشناسـی« مول

اسـت. از آن طرف هم »خودنشناسـی« ، مسـتلزم »خدانشناسـی« و »خدانشناسـی« 

نیـز الزمـه اش »خودنشناسـی« و محرومّیـت از نیـل به کمال انسـانی اسـت. این گفتار 

خداونـد حکیـم اسـت کـه می فرماید: 
َسُهْم؛2

�نُ
�نْ
أ
�اُهْم ا

�نْ
أ
ا

َ ُ�وا اهلَل �ن
 >�نَ

خود  ]عذاب[  به  را  آنها  هم  خدا  و  کردند  فراموش  را  خدا  ]مردم[ 

فراموشی مبتلایشان نمود<. 

آنچنـان بـه شـناختن موجـودات خـارج از خـود پرداختنـد کـه اصـاًل بـه یـاِد خـود 

1. مصباح الشریعة، صفحه 31.
2. سورۀ حشر، آیۀ 19. 
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بـه کجـا  از کجـا آمده انـد و  آیـا خودشـان چیسـتند و کیسـتند،  تـا ببیننـد  نیفتادنـد 

می رونـد و برنده شـان کیسـت و هدفـش از آوردن و بـردن اینـان چیسـت؟ در صورتـی 

کـه امتیـاز انسـان از سـایر حیوانـات، بـه داشـتن نیـروی تفّکـر و اندیشـیدن اسـت؛ او 

بایـد بیندیشـد کـه هـر مخلوقـی تـا بـه هـدف و غایـت از خلقتـش نرسـیده اسـت، در 

واقـع تحّقـق نیافتـه و موجـود نشـده اسـت. 

از باب مثل: یک هستۀ خرما تا در زیر خاک تحت تأثیر عوامل متعّدد از آب و 

نور و هوا حرکت نکرده و تبدیل به درخت و شاخ و برگ و خوشۀ خرما نشده، بدیهی 

است که »خرما« نشده است. یک غنچۀ گل تا شکفته نشده و تبدیل به بوتۀ پر از 

تا  »ُگل« نشده است. نطفۀ انسان  گلبرگ های لطیف و خوشرنگ و معّطر نشده، 

قه و ُمْضِغه و َجنین- نکرده و به این صورت که اکنون 
َ
طی مراحل گوناگون -از َعل

هست نرسیده، »بدن انسان« نشده است و چه بسیارند نطفه هایی که در همان 

مراحل اّولیه سقط شده و از بین رفته اند. 

عظمت واژه صمد

از حضرت امام باقرالعلوم؟ع؟ منقول است: 

َنَشْرُت 
َ
ل ًة 

َ
ل َحَ  

َّ
َجل َو  َعّزَ  اهَّلُل  آَتاِنَ  ِذی 

َّ
ال ِمَى 

ْ
ِلِعل َوَجْدُت  ْو 

َ
»ل

َمِد؛1 الّصَ ِمَن  َراِئَع 
َ

الّش َو  یَن  الّدِ َو  َیاَن  ِ
ْ

ال َو  َم 
َ

ْسل ِ
ْ

ال َو  ْوِحیَد  الّتَ

مـن اگـر افـرادی را بیابـم کـه توانایـی حمـل علمـی را کـه خـدا بـه 

مـن عنایـت فرمـوده اسـت داشـته باشـند، تمـام علـوم مربـوط بـه 

توحیـد و اسـالم و ایمـان و دیـن و شـرایع را از کلمـه ی »الّصمـد« 

بیـرون آورده و در عالـم منتشـر می سـازم«. 

مـا ازکلمـه ی >الّ�مد< کـه در نوشـتن بیـش از پنـج حـرف نیسـت، چیـزی درک 

1. تفسیر صافی، ذیل سورۀ اخالص. 
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نمی کنیـم. خودشـان هـم فرمودنـد: 
ِقِه ِف كلِمِه َولكْن ل ُیْبِصروَن؛1

ْ
ل   اهَّلُل ِلَ

َّ
ل َ َ

َقْد ت
َ
»َو اهَّلِل! ل

ـی  کـرده ولـی 
ّ
بـه خـدا قسـم! خـدا در کالمـش بـرای خلقـش تجل

نمی بیننـد!«.  آنهـا 

آری! نابینا باید دست به دست بینا بدهد تا به چاه نیفتد. 

مگر تو دو خدا داری؟! 

نبودم. یک جملۀ  ابتدا چنین  و متعّبد داشتم. می گفت: من  دوستی صالح 

کوتاه از عالم بزرگواری دگرگونم ساخت. جوان بودم به یکی از آقایان علما در تهران 

ارادت پیدا کردم و در مجلس وعظ و درس اخالقش حاضر می شدم. به اقتضای 

سّن جوانی موی صورتم را می تراشیدم! روزی تنها خدمتشان رفتم؛ به صورتم نگاه 

نمی دانی  مگر  می تراشی،  را  صورتت  موی  چرا  تو  گفت:  من  به  لبخندی  با  و  کرد 

آقایان فقها، فتوا به حرام بودن ریش تراشی داده اند؟ گفتم: خانم از ریش خوشش 

نمی آید! تا این را گفتم، با لحنی عتاب آمیز به من گفت: عجب! من نمی دانستم 

می گفت،  دوست  آن  آسمان!  در  خدا  یک  و  خانه  در  خدا  یک  داری!  خدا  دو  تو 

همین یک جمله تکانم داد و به خود گفتم: عجب! من تا به حال مشرک بوده ام و 

»ال اله اال اهلل« من دروغ بوده که می گفتم، من معبود مطاعی جز »اهلل« ندارم! از آن 

روز زندگی ام عوض شد و به صراط مستقیم توحید افتادم. 

آری! خدا می فرماید: 

ُروُهْم؛2 
اْ�دنَ

َ ْم �ن
ُ

ك
َّ
ا ل ْم َعُدّوً

ُ
اِدک

َ
ْول

أَ
ْم َوا

ُ
ك َوا�بِ رنْ

أَ
 ِم�نْ ا

�نَّ وا اإِ
َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
َا ا >�ی

فرزندانتان  و  همسران  از  برخی  که  مؤمنان!  ای  باشید  مراقب 

دشمنتان هستند؛ از آنها برحذر باشید<. 

1. المحّجة البیضاء، جلد 2، صفحۀ 247. 
2. سوره تغابن، آیۀ 14.
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اسـفبار و شـرم آور ایـن کـه گروهـی غیـر خـدا را مؤّثـِر مسـتّقّل در زندگی خود دانسـته 

ـل می کننـد و لـذا خداونـِد 
ّ
و در مقابـل موجوداتـی امثـال خـود یـا پایین تـر از خـود تذل

ُمنعـم بـا لحنـی گله آمیـز می فرمایـد: 

؛1  ُرو�نَ
�نُ

ْ
ك ـِه ُهْم �یَ

َّ
ْ�َم�تِ الل ِ �ن و�نَ َو�بِ ِم�نُ وأْ ُ اِطِل �ی َ �ب

ْ
ال �بِ

�نَ
أَ
>ا

آیا این درست است که به باطل ایمان بیاورند و به نعمت خدا 

کفر بورزند<. 

هـر چـه کـه غیـر خداسـت اعـّم از انسـان و غیـر انسـان، باطـل اسـت؛ یعنـی ذاتـًا 

هیـچ و پـوچ اسـت. تنهـا ذات اقـدس »اهلل« ؟ج؟ اسـت کـه حـق اسـت. 

اِطُل؛2  َ �ب
ْ
ِه ُهَو ال ْدُعو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ  َما �یَ

�نَّ
أَ
 َوا

�تُّ حَ
ْ

ـَه ُهَو ال
َّ
 الل

�نَّ
أَ
ا ِلَك �بِ

>دنَٰ

همانا خدا حّق است و براستی آنچه را از غیر خدا می خوانید باطل 

است<.

بنابرایـن بـه چـه انحـراف هالکت بـاری مبتـال شـده اند آن کسـانی کـه حـق را رهـا 

کـرده و دنبـال باطـل افتاده انـد. 

َماَوا�تِ  الّ�َ �نَ  ِمّ ا 
ً �ت ِررنْ ُهْم 

َ
ل ْمِلُك  َ �ی ا 

َ
ل َما  ـِه 

َّ
الل ُدو�نَ ِم�ن ُدو�نِ  ْ��بُ َ  >َو�ی

؛3 ُ�و�نَ ِ��ی َْ��تَ �ی ا 
َ
َول ا  ً �أ �یْ

َ �ش ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال

و از غیر خدا موجوداتی را می پرستند که مالک هیچ چیز از رزق 

آنها از آسمان ها و زمین نمی باشند و توانایی بر این کار را ندارند<. 

موجودی که وجود از خود ندارد و مالک هسـتی خودش نیسـت، چگونه ممکن 

اسـت قادر بر ایجاد چیزی و مالک رزق دیگران باشـد. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 72. 
2. سورۀ حّج، آیۀ 62. 

3. سورۀ نحل، آیۀ 73. 
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خداوند متعال می فرماید: 

؛1  �تْ َما َکَ��بَ ٍس �بِ
�نْ
ٰى ُکِلّ �نَ

َ
ٌم َعل ا�أِ

َ َم�نْ ُهَو �ت
�نَ
أَ
>ا

استیلای  ]و  ایستاده  انسانی  هر  سر  بالای  که  کسی  آن  آیا 

یا موجودات  اعمالش دارد[ شایستۀ پرستش است  و  او  بر  کامل 

فاقد هرگونه کمال؟<.2  

آری! خالق و مالک وجوِد انسان، نه تنها استیال بر خوِد انسان بلکه بر تمام افکار 

و اخالق و اعمال وی دارد! همان گونه که ساختمان َخلقی انسان را تدبیر و تنظیم 

قه و ُمضَغه و جنین حرکت می دهد و به مرحلۀ رشد 
َ
می کند و از مراحل نطفه و َعل

جسمانی می رساند، همچنین ساختمان ُخلقی او را نیز که با ابزار و مصالح افکار 

کات در روحش شکل می گیرد، 
َ
و رفتار و گفتارش ساخته می شود و به صورت َمل

تدبیر و تنظیم می کند و در عالم پس از مرگ، همان ملکات روحی اش را به صورت 

این  به  توّجه  لذا  و  او تحویل می دهد  به  یا نقمت های جهّنم  نعمت های بهشتی 

انسان دارد، حال مراقبت دائم در  َاعمال  به  حقیقت که خدا علی الّدوام ِاشراف 

آدمی به وجود می آورد و او را از انحراف فکری و عملی، حفظ می کند و این ندای 

خدا را در همه جا و در همه حال به گوش دل می شنود که: 

<؛  �تْ َما َکَ��بَ ٍس �بِ
�نْ
ٰى ُکِلّ �نَ

َ
ٌم َعل ا�أِ

َ َم�نْ ُهَو �ت
�نَ
أَ
 >ا

آیـا آن کسـی کـه بـاالی سـر هـر انسـانی ایسـتاده و ناظـر اعمالـش می باشـد سـزاوار 

ایـن نیسـت کـه انسـان از او پـروا کـرده و از ارتـکاب اعمـال ناپسـند بپرهیـزد؟ 
ْم؛3 �تُ �نَ ما ک�نْ �ی

أ
>ُهَو َمَ�كْم ا

شما هر جا که باشید، او همراه با شماست<. 

1. سوره رعد، آیۀ 33. 
کذِلک« در تقدیر هست(.  جمله ای به عنوان خبر مبتدا »کَمْن لیَس 

ً
2. )در آیۀ شریفه اصطالحا

3. سورۀ حدید، آیۀ 4. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

154

َرٰى؛1  َ ـَه �ی
َّ
 الل

�نَّ
أَ
ا ْم �بِ

َ
ْ�ل َ ْم �ی

َ ݧ
ل

أَ
>ا

آیا ]انسان[ نمی داند که خدا ]اعمالش را[ می بیند<. 

پس تنها خداسـت که سـزاوار پرسـتش اسـت و تنها خداسـت که سـزاوار رعایت 

تقوا و داشـتن پرواسـت. 

ارزش و فضیلت واقعی معرفت خدا

در حدیثی از امام صادق؟ع؟ می خوانیم: 

وا 
ُ

َمّد َما   
َّ

َجل َو  َعّزَ  اهَّلِل  َمْعِرَفِة  َفْضِل  ِف  َما  اُس  الّنَ ُم 
َ
َیْعل ْو 

َ
»ل

َو  ْنَیا 
ُ

الّد َیاِة  َ الْ َزْهَرِة  ِمْن  ْعَداَء 
َ ْ
ال ِبِه  اهَّلُل  َع  َمّتَ َما  ِإیَل  ْم  ْعُیَنُ

َ
أ

ْرُجِلِهْم  ؛2
َ
ِبأ َیَطُئوَنُه  ا  ِمَّ ِعْنَدُهْم   

َّ
َقل

َ
أ ُدْنَیاُهْم  َكاَنْت  َو  َنِعیِمَها 

اگــر مــردم می دانســتند کــه  چــه شــرف  و فضیلــت و ارزشــی در 

خداشناســی هســت هرگــز چشــم خود را بــه زندگــی پــر زرق و بــرق 

دنیا پرســتان نمی دوختنــد و تمــام دنیــای آنهــا در نظــر خداشناســان 

از خــاک زیــر پایشــان کــه آن را بــا پــا می مالنــد و می گذرنــد کــم 

ارزش ترمی آمــد«. 

آری آنـان کـه خـدا را بـه کمـال مطلـق شـناخته اند و بـا او در ارتباطنـد آنچنـان از 

ات دنیاپرسـتان 
ّ

ات روحـی برخوردارنـد کـه کمتریـن میـل و رغبتـی از خـود بـه لـذ
ّ

لـذ

ات روحـی خداشناسـان 
ّ

نشـان نمی دهنـد و همینطـور دنیاپرسـتان نیـز از تصـّور لـذ

ناتواننـد و اصـاًل آن را افسـانه و وهـم وخیـال می پندارنـد. 

1. سورۀ علق، آیۀ 14. 
کافی، جلد  8، صفحۀ  247.   .2
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فضیلت تفّکر

شـما یـک طفـل نـوزاد یـک ماهـه را بـا دّقت مورد مطالعـه قرار بدهید کـه خود یک 

کتابی روشـن برای خداشناسـی اسـت ببینید چه نظم و حسـابی دقیق و ظریف در 

سـاختمان وجود او به کار رفته اسـت. انگشـت های پا و دسـت و ناخن ها و پلک ها 

و مژه هـای چشـم و... تـا آنجـا کـه قابـل دیـدن بـرای همـه اسـت، همـه چیـزش روی 

نظـم و حسـاب و انـدازه قـرار گرفته اسـت. 

لًا<؛  ِ��ی
�نْ اُه �تَ َ �ن

ْ
ل

َ
�ّ

ْیٍء �نَ
َ ُكّلَ �ش  >وݩَ

تفّکر  که  است  این  ما  اکثر  بزرگ  عیب  و  دارد  تفّکر  به  نیاز  مسائل  این  منتهٰی 

نمی کنیم و گویی که جز بهره برداری ماّدی از این موجودات، هیچ وظیفه ای نداریم 

و حال آنکه امتیاز انسان از سایر حیوانات، داشتن همین »نیروی تفّکر« است، وگرنه 

خوردن و خوابیدن و اشباع غریزۀ شهوت و غضب نمودن که از هر حیوانی ساخته 

است، آنچه که تنها انسان دارد و دیگر حیوانات ندارند »تفّکر و اندیشیدن« است 

مخصوصًا برای انسانی که ایمان به مبدأ و معاد و خدا و آخرت دارد، طی 24 ساعت 

شبانه روز الزم است حّداقل نیم ساعت اختصاص به تفّکر بدهد، یعنی در کنار نماز و 

اعمال عبادی اش به عبادت تفّکر نیز بپردازد که قرآن کریم عبادت تفّکر را از خصائص 

ّب و مغز و اندیشه به شمار آورده و فرموده است: 
ُ
»اولوااللباب« یعنی صاحبان ل

ا�تٍ  �یَ
آ
ا

َ
َهاِر ل

ِل َوال�نَّ �یْ
َّ
ِ الل ا�ن

َ
ل �تِ

ْر�نِ َوا�نْ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ِ الّ�َ �ت

ْ
ل ى �نَ ِ

 �ن
�نَّ >اإِ

ِهْم  و�بِ
�نُ ُ ٰى �ب

َ
ُ�وًدا َوَعل

اًما َو�تُ َ �ی ـَه �تِ
َّ
ُکُرو�نَ الل

دنْ �نَ �یَ �ی ِ دن
َّ
ا�بِ * ال َ �ب

ْ
ل

أَ
ا

ْ
وِلى ال

أُ
ِلا

ا 
دنَ ـٰ َه �تَ  �تْ

َ
ل �نَ َما  ا  َ �ن َّ َر�ب ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ  ِ �ت

ْ
ل �نَ ى  ِ

�ن ُرو�نَ 
َّ

ك
�نَ �تَ َ َو�ی

اِر؛1
َ ال�نّ ا�بَ 

َعدنَ ا  َ �ن �تِ
�نَ َك 

َحا�نَ ُ��بْ اِطلًا  َ �ب

روز،  و  و رفت شب  آمد  و  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  یقین  به 

1. سورۀ آل عمران، آیات 190و191. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

156

حال  ]همه[  در  که  آنان  اندیشمندان.  برای  است  نشانه هایی 

]از[ ایستاده و نشسته و به پهلو خوابیده یاد خدا می کنند و در 

آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند خدایا! تو اینها 

را باطل و بی هدف نیافریده ای و تو منّزهی از اینکه کاری لغو 

و عبث انجام بدهی، پس ما را از عذاب آتش مصون نگه دار<. 

در حدیثی که از امام ابوالحسن الّرضا؟ع؟ و هم از امام عسکری؟ع؟ نقل شده 

می خوانیم: 

ِف  ُر 
ُّ

َفك الّتَ ِعَباَدُة 
ْ
ال ا  َ ِإنَّ ِة 

َ
ل الّصَ َو  َیاِم  الّصِ َكْثَرَة  ِعَباَدُة 

ْ
ال ْیَس 

َ
»ل

؛1 َتَعایَلِ َو  َتَباَرَك  اهَّلِل 

عبـادت، روزه و نمـاز زیـاد انجـام دادن نیسـت. بلکـه عبـادت، 

تفّکـر و اندیشـیدن زیـاد در امـور مربـوط بـه خداسـت«. 

آن عبادتـی کـه بـه سـایر عبـادات روح می دهـد و آنهـا را زنـده و جانـدار می سـازد، 

تفّکـر در اسـرار هسـتی اسـت. تـا انسـان بـا مبـدأ هسـتی آشـناتر گـردد و بـرای تقـّرب بـه 

آسـتان اقـدس او بـه سـعی و تـالش جـّدی بپـردازد، زیـرا عبـادت یعنـی انسـان تمـام 

م ناحیـۀ عقـل، اشـرف 
ّ
نواحـی وجـود خـود را در راه خـدا بـه کار بینـدازد و بطـور مسـل

نواحـی وجـود انسـان اسـت و هیـچ شـکی در آن نیسـت و لـذا اشـرف عبـادات نیـز آن 

اسـت کـه انسـان نیـروی عقـل خـود را در راه خـدا بـه کار اندازد و کار عقل هـم جز تفّکر 

و اندیشـیدن در حقایـق عالـم چیـز دیگـری نیسـت. بنابرایـن تفّکـر و اندیشـیدن در 

امـور مربـوط بـه خـدا، افضـل عبـادات خواهـد شـد. 

ق 
ّ

در مرحلـۀ بعـد فطـرت نیـز اّولیـن قـدم در ایـن حرکـت، تفّکـر در آثـار ُصنـع خـال

حکیـم اسـت کـه خـودش فرمـوده اسـت: 

1. وسائل الشیعه، جلد 15، صفحۀ 196. 
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ا  ً ها َ��بّ �ی ا �نِ �ن �تْ �بَ
�نْ
أ
ا
َ ا * �ن

ً �تّ
َ  �ش

ا الاْر�نَ َ �ن �تْ �تَ
َ ّمَ �ش

ُ ا * �ش ً ماَء َ��بّ
ْ
ا ال َ �ن �بْ ا َ��بَ

َ �نّ
أ
 >ا

ا ؛ 1
ً �بّ
أ
 َو ا

اکَههتً  * َو �ن
ً
ا �ب

ْ
ل

�تَ عنُ لًا * َو َ�دا�أِ
حنْ
نَ

 َو �
ً
ا و�ن �تُ �ی  * َو رنَ

ً
ا �ب

�نْ
 َو �تَ

ً
ا �ب

* َو ِع�نَ

و  شکافتیم  را  زمین  سپس  ریختیم،  فرو  آسمان  از  فراوانی  آب  ما 

در آن دانه های فراوانی رویاندیم و انگور و سبزی بسیار و زیتون 

و نخل فراوان و باغ های پر درخت و میوه و چراگاه که همۀ 

اینها نشان از علم و قدرت و حکمت آفریدگار می دهد و انسان را 

ر وا می دارد و او را در مسیر تقّرب به آن خالق علیم حکیم 
ّ

به تفک

به حرکت در می آورد<. 

از جملـه حقایـق عالیـه کـه از تفّکـر در پیدایـش نباتـات عائدمـان می شـود ایـن 

اسـت کـه می بینیـم اینهـا وجودشـان نشـأت گرفتـه از آسـمان اسـت، یعنـی تـا زمیـن 

زیـر آسـمان قـرار نگیـرد و آفتـاب بـر آن نتابـد و بـاران بـر آن نبـارد، از زمیـن چیـزی بیرون 

نمی آیـد و مـواّد غذایـی از آب و نـان بـه دسـت مـا نمی رسـد. 

نهی از اعتقاد شرک آمیز

خداوند متعال در مقام نهی از اعتقاد شرک آمیز می فرماید: 

ولًا<؛2 
دنُ حنْ ُموًما ّمَ

ُ�َد َمدنْ �تْ �تَ
َر �نَ �نَ

آ
ًها ا ـٰ لَ ـِه اإِ

َّ
َ�ْل َمَع الل ْ

حب
ا �تَ

َّ  >ل

هرگـز معبـود دیگـری را شـریک خـدا قـرار نده کـه نتیجه اش بازمانـدن از حرکت به 

سـوی کمـال مطلـق کـه خداسـت خواهـد بود و مـورد مذّمت قرار گرفتـن از طرف عقال 

کـه انحـراف از صـراط مسـتقیم حـق پیـدا کرده و بـی یار و یاور مانـدن در زندگی. چون 

غیـر خـدا همـه مخلوقنـد و بـی اذن خـدا توانایـی مـدد رسـاندن بـه احـدی ندارنـد. 

انسـان متفّکـر اندیشـمند ایـن مقـدار بایـد بفهمـد کـه غیـر خـدا در عالـم هسـتی همـه 

1. سورۀ عبس، آیات 25تا 31. 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 22. 
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مخلـوق خـدا می باشـند و مخلـوق در حـّد ذات خـود فاقـد همـۀ کمـاالت اسـت. 

نـه حیاتـی دارد و نـه علـم و قدرتـی، همـه مثـل مـن مخلوقنـد و مثـل مـن گـدا. گـدا کـه 

بـه گـدا عـرض حاجـت نمی کنـد و از او کمـک نمی طلبـد! تنهـا کسـی کـه مـرا آفریـده 

اسـت می توانـد تدبیـر امـورم کـرده اداره ام نمایـد چنانکـه خـودش فرمـوده اسـت: 
ُد؛1 ِم�ی حَ

ْ
ّیُ ال �نِ

�نَ
ْ
ـُه ُهَو ال

َّ
ـِه َوالل

َّ
ى الل

َ
ل َراُء اإِ �تَ

�نُ
ْ
ُم ال �تُ �ن

أَ
اُ� ا

َ َها ال�نّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ  >�ی

ای مردم! همۀ شما فقیر و نیازمند به خدا هستید و تنها خداست 

که بی نیاز و شایستۀ هرگونه حمد و سپاس است<. 

در دعای کمیل می خوانیم: 
ْمِری ؛2

َ
َظَر ِف أ ی َو الّنَ ُه َكْشَف ُضّرِ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ى َو َرّبِ َمْن ِلى َغْیُرَك أ ِ

َ
»ِإل

ای معبود و ای پروردگار من! من جز تو چه کسی را دارم که از او 

بخواهم مشکلم را حّل کند و در کارم از او نظرخواهی بنمایم«. 

تنهـا خالـق انسـان اسـت کـه هـم می داند انسـان چـه می خواهد و کـی می خواهد 

و هـم می توانـد آنچـه را کـه می خواهـد بـه او بدهـد. در دعای مشـلول می خوانیم: 

َوِثیُق؛3 
ْ
ْكیِنَ ال ِصیُق َیا رݦݩُ

َّ
»َیا َجاِرَی الل

ای خدا! ای همسایۀ دیوار به دیوار من! و ای ستون محکم من!«. 

باالتر از همه این آیه از قرآن را می خوانیم که فرموده است: 

َر�بُ 
�تْ
أ
�نُ ا حْ

نَ
ُ�ُه َو �

�نْ
ِه �نَ َوْ�ِوُ� �بِ

ُم ما �تُ
َ
ْ�ل

�ا�نَ َو �نَ
�نْ اإ

ْ
ا ال َ �ن �تْ

َ
ل ْد �نَ �تَ

َ
>َو ل

ِد؛4 َوِر�ی
ْ
ِل ال ِه ِم�نْ َ��بْ �ی

َ
ل اإ

خاطرش  در  که  آنچه  از  و  آفریده ایم  را  انسان  خودمان  ما 

می گذرد آگاهیم و از رگ گردن به او نزدیکتریم<. 

1. سورۀ فاطر، آیۀ 15. 
2. إقبال األعمال، جلد  2، صفحه 707.

3. دعای مشمول.
4. سورۀ ق، آیۀ 16. 
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پـس همـه چیـز و همـه کـس جـدا از مـن و بیگانـۀ از مـن اسـت. تنهـا خالـق مـن 

اسـت کـه چسـبیده بـه مـن اسـت و نزدیکتـر از مـن بـه مـن اسـت. حّتـی پدر و مـادر که 

در ایـن عالـم تنهـا پناهـگاه مـن بودنـد، محّبـت آنهـا هـم نسـبت بـه مـن از خودشـان 

نبـود بلکـه خالـق مـن دیـد کـه مـن در ایـن عالـم طبـع نیـاز بـه کسـی دارم کـه مـرا در 

کـه  را  بی پایانـش  محّبـت  َرَشـحات  از  َرْشـحه ای1  اینـرو  از  بپرورانـد،  مهـرش  آغـوش 

نسـبت بـه مـن داشـت بـه قلـب مـادرم افکنـد و یـک المـپ قـوی هـزار شـمعی از بـرق 

محّبـت خـودش را در قلـب مـادرم روشـن کـرد و مـِن سـراپا نیـاز را در پرتـو آن نـور قـوی 

قـرار داد آنگونـه کـه دربـارۀ موسـای کلیـم فرمـوده اسـت: 
ّی؛2

هتً ِم�نِ َك َمَح�بَّ �یْ
َ
�تُ َعل �یْ

�تَ
ْ
ل

أَ
>َوا

این من بودم ]ای موسی![ که رشحه ای از محبوبّیت خودم را 

بر چهرۀ تو افکندم<. 

و محبوب فرعونت سـاختم وگرنه فرعون که دشـمن سرسـخت موسـی بود و قبل 

د می شـد طبق دسـتور او کشـته می شـد 
ّ
از انعقاد نطفۀ او هر نوزاد پسـر که از مادر متول

تا موسـی به دنیـا نیاید. 

پـس چطـور شـد همـان فرعونـی کـه دشـمن سرسـخت موسـی بـود تـا چشـمش بـه 

ـوا« کـه دربـارۀ 
ُ
ْقُتل

ُ
چهـرۀ موسـای نـوزاد افتـاد دلـش دگرگـون شـد و بـه جـای فرمـان »ا

نـوزاد نتوانسـت آن فرمـان را صـادر کنـد بلکـه  ایـن  نـوزاد صـادر می کـرد، دربـارۀ  هـر 

همسـرش او را برداشـت و بـه سـینه اش چسـبانید و گفـت: 
؛3

ً
دا

َ
ُه َول

دنَ حنِ
�تَّ
ْو �نَ

أَ
ا ا َ َ��ن

�نَ �نْ َ �نْ �ی
أَ
وُه َعَ�ٰی ا

ُ
ل �تُ �تْ ا �تَ

َ
َك ل

َ
�نٍ ِلى َول ْ �تُ َع�ی ّرَ

>�تُ

شید، امید اینکه او نافع به 
ُ

این نور چشم من و توست، او را نک

حال ما گردد و یا او را فرزندی برای خویش اّتخاذ کنیم<. 

که ترّشح شود. 1. قطره ای 
2. سورۀ طه، آیۀ 39. 

3. سورۀ قصص، آیۀ 9. 
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بـه خـوِد موسـی؟ع؟ خطـاب  بـود؟ اینجاسـت کـه خـدا  ایـن جریـان چـه  آیـا راز 

کـرده و فرمـوده اسـت: سـّر مطلـب ایـن اسـت کـه مـن خـودم محبـوب فطـری همـۀ 

آدمیـان هسـتم و لـذا پرتـوی از محبوبّیـت خـودم را بـر چهـرۀ تـو افکنـدم کـه هـر کـس تو 

را می دیـد، دوسـتدارت می شـد. آری، تـو کـه خـود جاذبـه نداشـتی، فرعـون هـم کـه 

دشـمن دیرینـۀ تـو بـود، ایـن مـن بـودم کـه تـو را محبـوب فرعـون و دیگرانـت سـاختم. 

ق توحید
ّ

شرط تحق

اسـاس اعتقادات حّقۀ ما شـیعۀ امامّیه اعتقاد به توحید اسـت و تحّقق اعتقاد 

به توحید هم مشـروط به تخلیۀ خانۀ قلب از شـرک اسـت که فرموده اسـت: 
َر؛1 �نَ

آ
 ا

ً
لها َ�ْل َمَع اهلِل اإ ْ

حب
>لا �تَ

چیزی غیر خدا را شریک و همدوش با خدا قرار نده<. 

»شـرک« هم گاهی در پرسـتش و »عبادت« اسـت آنگونه که بت پرسـت ها بت ها 

را می پرسـتیدند و در مقابلشـان سـجده می کردند و گاهی در »اطاعت« اسـت یعنی 

مطیـع فرمـان غیـر خدا بودن، آنگونه که فرموده اسـت: 

؛2  �ا�نَ �ی
َّ ُدوا ال�ش ْ��بُ >لا �تَ

شیطان را عبادت نکنید<. 

اینجـا »عبـادت« بـه معنـای »اطاعـت« اسـت، زیـرا کسـی شـیطان را نمی پرسـتد 

دنبـال  معصیـت  وادی  در  و  می کننـد  اطاعتـش  بلکـه  نمی کنـد،  برایـش  سـجده  و 

وسوسـه هایش شـتابان می رونـد و همچنیـن دربـارۀ اطاعـت کننـدگان از هـوای نفس 

فرمـوده اسـت: 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 22. 
2. سورۀ یس، آیۀ 60. 
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َهُه َهَواُه؛1 ـٰ لَ  اإِ
دنَ

حنَ
تَّ

ْ�تَ َم�نِ ا� �ی
أَ
َرا

�نَ
أَ
>ا

آیا دیده ای آن کسی را که هوای نفس خود را اله و معبود خود 

قرار داده است<. 

بدیهـی اسـت کـه کسـی از مـا، هـوای نفـس خـود را نمی پرسـتد و سـجده برایـش 

بـه  اعتنایـی  تأمیـن خواسـته های دل،  راه  و در  اطاعتـش می کنیـم  بلکـه  نمی کنـد 

حـالل و حـرام خـدا نمی کنیـم. اینجاسـت کـه هـوای نفـس آدم، مطـاع و معبـودش 

قـرار می گیـرد و شـریک خـدا در مطـاع بـودن می شـود و لـذا انسـان موّحـد خداپرسـت 

 اهلل« اسـاس اعتقـادی اوسـت، ابتـدا بایـد جاروب »ال« به دسـت 
ّ

واقعـی کـه »ال الـه اال

گیـرد و خانـۀ دل را از هـر »الـه« و مطـاع و معبـود غیـر خـدا خالـی کنـد و آنـگاه بـا بـاز 

« میهمـان عظیم الّشـأن »اهلل« را در صـدر خانـۀ دل بنشـاند. آری جاروب 
ّ

کـردن دِر »اال

کـن خانـه و آنـگاه میهمـان طلـب. 

نقص اساسی ما در مسألۀ توحید

مـا اکثـرًا خانـۀ قلـب خـود را بـه غیـر خـدا اجـارۀ ُعمـرٰی2 داده ایـم، در هـر زاویـه از 

زوایـای دل، معبـوِد مطاعـی، تخـت فرماندهـی خـود را زده و فرمـان صـادر می کنـد و 

مـا هـم مطیـع فرمانیـم و غـالم حلقـه بـه گـوش. از زن و فرزنـد دسـتوراتی می رسـد و از 

دوسـت و رفیـق ثروتمنـد و قدرتمنـد دسـتوراتی، از کارگاه تجارتـی و مقـام و منصـب 

اداری و سـرانجام از هـوای نفـس و دلبخواه هـای خودمـان دسـتوراتی صـادر می شـود 

کـه برخـالف رضـای خـدا و مخالـف بـا احـکام دیـن خداسـت و مـا هـم بی اعتنـا بـه 

رضـا و دیـن خـدا از فرمـان معبودهـای غیـر خـدا اطاعـت می نماییـم و راسـتی اگـر 

اندکـی در حـاالت روحـی خـود دقیـق شـویم، می بینیـم متأّسـفانه خانـۀ دل را پـر از 

1. سورۀ فرقان، آیۀ 43. 
2. در طول مّدت عمر. 
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غیـر خـدا کرده ایـم و تنهـا کسـی کـه جـا در خانـۀ قلـب مـا نـدارد همـان خداسـت و 

در  مـا  کـه  بشـود  باورمـان  پـس  می پنداریـم  موّحـد  خداپرسـِت  را  خـود  مع الوصـف 

مسـألۀ توحیـد کـه پایـه و اسـاس دیـن و مسـلمانی ماسـت؛ لنگی هـای فـراوان داریم و 

بایـد تـا فرصتـی از عمـر باقـی اسـت در اصـالح آن بکوشـیم مبـادا مصـداق ایـن آیـه از 

قـرآن شـده باشـیم کـه فرمـوده اسـت: 
؛1 و�نَ

ُ
ِرک

ْ ا َوُهْم ُم�ش
َّ ل ـِه اإِ

َّ
الل ُرُهْم �بِ َ ْک�ش

أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ >َوَما �ی

اکثر مردمی که ایمان به اهلل دارند، در واقع مشرکند ]و خود 

توّجه نمی کنند[<.. 

 اهلل« کـه رمـز توحیـد اسـت، َمْرَکب 
ّ

قبـاًل ایـن نکتـه عـرض شـد کـه جملـۀ »الالـه اال

از نفـی و اثبـات اسـت و نفـی مقـّدم بر اثبات اسـت یعنی اّول می گوییـم »الاله« یعنی 

 اهلل« یعنـی مگـر »اهلل« کـه تنهـا 
ّ

هیـچ معبـوِد حّقـی وجـود نـدارد و بعـد می گوییـم »اال

اثبـات معبودّیـت  معبـود حـق اسـت و بـس. اّول نفـی معبودّیـت غیـر »اهلل« و بعـد 

»اهلل«. اّول نفـی شـرک و سـپس اثبـات توحیـد. تـا دل خالـی از شـرک نگـردد توحیـد 

در آن راه نمی یابـد. 

دیـــــو چــــو بـیــــرون رود فـرشـتـــه درآیــــدخلوت دل نیست جای صحبت اغیار

کافر شدن به طاغوت، مقّدم بر ایمان به خدا

قرآن کریم بطور قاطع می گوید: 

ُ�ْرَوهتِ 
ْ
ال �بِ ْمَ�َك  اْ��تَ ِد  �تَ

�نَ ـِه 
َّ
الل �بِ ِم�نْ  وأْ ُ َو�ی و�تِ 

اعنُ
َ

الّ� �بِ ْر 
�نُ

ْ
ك �یَ َم�نْ 

>�نَ
َها؛2

َ
َ�اَم ل �نِ

ا ا�نْ
َ
ٰى ل �تَ

ْ ُو�ش
ْ
ال

بیاورد  خدا  به  ایمان  و  بورزد  کفر  طاغوت  به  کس  هر  پس 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 256. 
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 به محکم ترین دستگیره که گسستنی برای آن نیست 
ً
ما

ّ
مسل

چنگ زده است<.

آن ریسـمان محکمی کـه هـر کـس بـه آن بچسـبد دیگـر گسسـتن نـدارد و در دنیـا 

و آخـرت قریـن سـعادت خواهـد بـود، دو رکـن دارد؛ اواًل کفـر بـه طاغـوت، ثانیـًا ایمـان 

بـه اهلل. 

اسـت  مقـّدس  کفـر  ایـن  اسـت.  آمـده  ایمـان  بـر  مقـّدم  کفـر  شـریفه  آیـۀ  ایـن  در 

و مقّدس تـر از ایمـان! از آن جهـت کـه زمینه سـاز ایمـان اسـت. هـر وقـت توانسـتید 

طاغوت هـا را از فضـای قلـب و از فضـای  زندگـی خـود  بیـرون کنیـد، »ایمـان بـه اهلل« 

وارد می شـود )دیـو چـو بیـرون رود فرشـته در آیـد( تـا »کفـر به طاغـوت« در دل ها تحّقق 

پیـدا نکنـد، »ایمـان بـه اهلل« تحّقـق نمی یابـد. ایـن صریـح قـرآن اسـت کـه: 

ُ�ْرَوهتِ 
ْ
ال �بِ ْمَ�َك  اْ��تَ ِد  �تَ

�نَ ـِه 
َّ
الل �بِ ِم�نْ  وأْ ُ َو�ی و�تِ 

اعنُ
َ

الّ� �بِ ْر 
�نُ

ْ
ك �یَ َم�نْ 

>�نَ

َها<؛ 
َ
َ�اَم ل �نِ

ا ا�نْ
َ
ٰى ل �تَ

ْ ُو�ش
ْ
ال

مـا وظیفـه داریـم ابتـدا »کافـر بـه طاغـوت« باشـیم و سـپس »مؤمـن بـه اهلل« بشـویم 

طاغـوت هـم منحصـر بـه فرعـون و امثـال او نیسـت. خودمـان در درونمـان طاغـوت 

داریم. در خانه هایمان طاغوت داریم. چه بسا زن، طاغوت و بت شوهرش می شود 

پـا می گـذارد. همچنیـن به عکـس  از فرمـان زن؛ فرمـان خـدا را زیـر  بـرای اطاعـت  و 

شـوهر، طاغـوت زنـش می شـود و اوالد، طاغـوت والدیـن! پـدر بـرای خشـنودی پسـر 

یـا دختـرش مهـر سـنگین و جهیزیـۀ سـنگین و برقـراری مجلـس جشـن در تاالرهایـی 

ریـن2 دارد بـر عهـده می گیـرد و اعتنـا بـه گفتـار خدا 
ّ

کـه اختصـاص بـه مسـرفین1 و ُمبذ

نمی کنـد کـه: 

کند.  1. ُمسرف: آنکه بی اندازه خرج 
کند.  ر: آنکه پول و مال خود را بیهوده خرج 

ّ
2. مبذ
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؛1 �نَ �ی ُمْ�ِر�نِ
ْ
�بُّ ال حِ

ُ
ا �ی

َ
ُه ل

�نَّ  >اإِ

همانا خداوند مسرفان را دوست ندارد<. 

<؛2 �نِ اِط�ی َ �ی
َّ َوا�نَ ال�ش �نْ وا اإِ

�نَ َکا�نُ ِر�ی
ّ
ِ دن ُم�بَ

ْ
 ال

�نَّ >اإِ

همانا کسانی که اسراف و تبذیر می کنند از برادران شیطان 

هستند<.

و از اینگونه بت ها و طاغوت ها در درون و بیرون زندگی فراوان داریم که فرموده اند: 

ک َعْن َربک َفُهَو َصَنُمک؛3 
َ
»ما َشَغل

آنچه تو را از خدایت باز دارد بت توست«. 

بـت همـه اش الت و َمنـات و ُعـّزٰی نیسـت کـه در زمـان ابوسـفیان بـوده اسـت! 

و  بـازار  و  ُبـت. در خانـه  نفـس شماسـت«. در داخـل وجودمـان  بـت  »مـادر بت هـا؛ 

خیابـان، در اداره و آموزشـگاه ها و کارگاه هـا ُبـت. اگـر بگوییـم تمـام شـؤون زندگـی مـا 

تحـت سـیطرۀ طاغـوت و بـت قرار گرفته اسـت شـاید اغراق نگفته باشـیم. ما خیلی 

سـخن از خـدا و اولیـای خـدا بـه میـان می آوریـم، »دعـای کمیـل« و »ندبـه« و »زیـارت 

عاشـورا« بـا صـدای بلنـد می خوانیـم و شـور و غوغـا بـه راه می اندازیـم. تابلوهـای  زیبـا 

از آیـات قـرآن و سـخنان اولیـای خـدا می سـازیم و بـاالی در خانه هـا و مغازه هـا و سـایر 

اماکـن نصـب می کنیـم، اّمـا زیـر همـان آیـات و روایـات و نوشـته های زیبـا اعمالـی 

می شـود  معلـوم  بی خبریـم.  جـزا  روز  حسـاب  و  خـدا  از  گویـی  کـه  می دهیـم  انجـام 

و خوش آهنـگ  لحـن  و صداهـای خـوش  روایـات  و  زیبـای  آیـات  نقـش  و  مـا خـّط 

را دوسـت داریـم، نـه خـدا و اولیـای خـدا و تعلیمـات سـازندۀ آنهـا را وگرنـه فضـای 

1. سورۀ انعام، آیۀ 141. 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 27. 

3. تفسیر نمونه، جلد 31، صفحه 334. 
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زندگـی مـا کـه اّدعـای مسـلمانی داریـم، اینچنیـن آلـوده و َعِفـن1 نمی گشـت. 

تحّقـق توحیـد در قلـب، مشـروط بـه نفـی شـرک اسـت! تـا شـرک غیـر خـدا از دل 

بیـرون نـرود، توحیـد و ایمـان بـه خدای یگانه بـه دل راه نمی یابد. حال در آیۀ )آیۀ 23 

از سـورۀ اسـراء( نیـز روی مسـألۀ توحیـد تأکیـد شـده می فرماید. 

اُه؛  َ �یّ ا اإِ
َّ ل ُدوا اإِ ْ��بُ ا �تَ

َّ ل
أَ
َك ا ٰی َر�بُّ �نَ

 >َو�تَ

پروردگار تو حکم کرده که جز او را نپرستید<. 

ـک« شـده یعنـی آن مقـام اعـال و ارفعـی کـه تـو  در آیـۀ مزبـور از خـدا تعبیـر بـه »َرّبُ

را ای پیامبـِر! محبـوب، پرورانیـده اسـت، »توحیـد در عبـادت« را تنهـا راه تکامـل و 

ترّقـی عالـم انسـان قـرار داده و فرمـوده اسـت جـز خـدا را نپرسـتید و سـر در مقابـل غیـر 

ـت و خـواری و محرومّیـت از کمـاالت انسـانی نصیبتـان 
ّ
خـدا فـرود نیاوریـد کـه جـز ذل

نخواهـد گشـت. همانطـور کـه در آیـۀ شـریفه فرمـود: 
؛ 2

ً
ولا

دنُ  َمحنْ
ً
ُموما

ُ�َد َمدنْ �تْ �تَ
َر �نَ �نَ

آ
 ا

ً
لها َ�ْل َمَع اهلِل اإ ْ

حب
 >لا �تَ

اگر غیر خدا را با خدا به خدایی برگیری، از پا افتاده و ذلیل و خوار 

و بی یار و یاور خواهی شد. 

َو  َناُه 
ْ
َعَقل ا  ِلَ ْسِلمُی  الّتَ ُسْبَحاَنُه  اهَّلِل  َطاَعِة  َس 

ْ
َرأ ّنَ 

َ
أ ُموا 

َ
اْعل »َو 

ُه؛3
ْ
َنْعِقل  ْ لَ ا  ِلَ

بدانیـد کـه اصـل و اسـاس طاعـت و عبـادت خداوند سـبحان، این 

اسـت کـه تسـلیم محـض در مقابـل احـکام خـدا و دسـتورات الهـی 

باشـیم، چـه آنچـه کـه عقـل مـا توانایـی درک فلسـفۀ آن را داشـته 

باشـد و چـه آنچـه که نداشـته باشـد«. 

گندیده.  1. َعفن: بدبو، 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 22. 

3. بحار األنوار، جلد 75، صفحۀ 346. 
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تفاوت بهره های معنوی انسان ها

آن چشـم سـالم اسـت کـه چهـرۀ حـق را می بینـد و آن گـوش سـالم اسـت کـه آوای 

بـا پیامبراکـرم؟ص؟  کـر  بـا چشـم و گـوش کـور و  ابولهـب  و  ابوجهـل  حـق را می شـنود. 

حـق  آواز  نـه  و  می دیدنـد  حـق  نـور  نـه  لـذا  و  می شـنیدند  قـرآن  و  می شـدند  مواجـه 

می شـنیدند. اّمـا ابـوذر؟وضر؟ نـه پیامبـر؟ص؟ را دیـده و نـه صـدای او را شـنیده اسـت 

در بیابـان آرام و خامـوش مشـغول گوسـفندچرانی اسـت در همانجـا بـا مغـزی دور از 

جنجـال زندگـی ماّده پرسـتان بـه مطالعۀ آیـات آفاق و انفـس می پرداخت در اوضاع 

زمین و آسـمان، طلوع و غروب ماه و خورشـید و سـتارگان، حاالت گوناگون پرندگان 

و چرنـدگان می اندیشـید و بـا خـود می گفـت: آخـر ایـن کاروان ُمعَظـم هسـتی را قافلـه 

سـاالر کیسـت؟ ایـن سـپاه مجّهـز خلقـت را فرمانـده کل در کجاسـت؟ ایـن سـیل 

جوشـان و خروشـان کائنـات از کجـا حرکـت کـرده و رو بـه کـدام دریـا مـی رود؟ 

خاک ضعیف از که توانا شدهاین همه هستی ز که پیدا شده

م 
ّ
ابـوذر در ایـن امـور می اندیشـید و از عمـق جانـش می گفـت: بطـور قطـع و مسـل

موجـودی علیـم و حکیم در عالم هسـت کـه این همه نظامات عجیب حیرت انگیز 

را بـا حسـابی دقیـق و عمیـق تدبیـر و تنظیـم می کنـد، او را بایـد شـناخت. در همـان 

اّیـام شـنید در شـهر مّکـه کسـی ظهـور کـرده و اسـرار عالـم هسـتی را بیـان می کنـد، تـا 

ایـن حـرف را شـنید دیگـر معّطـل نشـد. گوسـفندها را بـه جایـگاه مخصـوص خـود 

رسـانید و داخـل شـهر آمـد و شـنید شـخصی بـه نـام »محّمدبـن عبـداهلل؟ص؟« اّدعـای 

نبـّوت کـرده و جمعیتـی بـه او گرویده انـد. داخـل مسـجد شـد، پیامبراکـرم؟ص؟ را دیـد 

ِلُحوا« 
�نْ ُه �تُ

َ
ا الّل

َّ ل َه اإِ
َ
ل ا اإِ

َ
وا ل

ُ
ول

نشسـته و جمعـی دورش را گرفته انـد و بـه آنهـا می گویـد: »�تُ

ای مـردم! مبـدأ هسـتی به وجـود آورنـدۀ کائنـات و نظام بخـش عالـم را بشناسـید و در 

پیشـگاه او خاضـع شـوید تـا بـه سـعادت برسـید. 
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ابـوذر تـا آن چهـرۀ نورانـی را دیـد و آن جملـۀ پرمحتوا را از زبان او شـنید دریافت که 

 اهلل« همان حقیقت 
ّ

این همان آب زاللی اسـت که جانش تشـنۀ اوسـت و »ال اله اال

و  تسـلیم  بی درنـگ  لـذا  داشـت،  آن  بـه  اعتـراف  فطرتـش  زبـان  کـه  اسـت  حّقـه ای 

خاضـع گشـت و همـان شـهادت فطـری  اش را بـه زبان جـاری کرد و گفت: »اشـهد َاْن 

 اهلل و َاْشـَهَد اّن محّمـدًا رسـول اهلل«. 
ّ

ال الـه اال

ایـن گونـه افـراد، صـاف فطـرت و سـلیم القلبند کـه بـا نـدای آسـمانی قـرآن بیـدار 

اّمـا  می گـردد  سـیراب  قـرآن  حیات بخـش  آب  از  عطشانشـان  جـان  و  می شـوند 

ناپاکـدالن واژگـون فطـرت نـه از نـدای قـرآن بیـدار می شـوند و نـه از آب حیات بخـش 

گوناگوننـد.  آن  از  برنـدگان  بهـره  اّمـا  زیباسـت  یـک شـاخۀ گل  بهـره ای می برنـد.  آن 

یـک باغبـان گل فـروش آن را دوسـت دارد از آن نظـر کـه آن را می فروشـد و پولـی بـه 

ل را 
ُ
دسـت مـی آورد، یـک تماشـاچی داخـل گلسـتان رفتـه قدم زنـان منظـرۀ لطیـف گ

می بینـد دلـش شـاد می شـود؛ یـک شـاعر خـوش ذوق هـم با دیـدن چهرۀ زیبـای گل، 

قریحـۀ شـاعری اش تحریـک می شـود و اشـعاری لطیـف از فکـرش تـراوش می کنـد؛ 

یـک دانشـمند گیاه شـناس نیـز از مطالعـۀ سـاختمان گل بـه دقائـق علمـی پـی بـرده 

و در فـّن خـود از آن بهـره می بـرد؛ یـک دکتـر داروسـاز از آن خـواّص طّبـی می فهمـد؛ 

یـک عالـم موّحـد خداشـناس هـم از مشـاهدۀ ریزه کاری هـای خلقـت آن شـاخۀ گل 

پـی بـه علـم و حکمـت و قـدرت خالقـش می بـرد و از هـر ورقـش دفتـری از معرفـت 

کـردگار می خوانـد، یـک بلبـل بـر سـر شـاخۀ گل می نشـیند و نغمه هـای عاشـقانه سـر 

می دهـد، یـک زنبـور عسـل روی گل می نشـیند و از شـیرۀ آن می مکـد و شـهد نـاب 

می سـازد؛ یـک االغ هـم آن بوتـۀ گل را علفـی شـکم پرکـن و معـده آباد کن می شناسـد 

و از آن جـز خـوردن و فضلـه ریختـن چیـز دیگـری نمی فهمـد. 
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خودشناسی قدم اّول خداشناسی

بــه هــر حــال اّولیــن قدمــی کــه انســان بایــد در مســیر خداشناســی بــردارد قــدم 

خودشناســی اســت کــه رســول اکــرم؟ص؟ فرمــوده اســت: 
ُه؛1 »َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َرّبَ

آن کس که خود را به خوبی بشناسد خدایش را شناخته است«. 

خدا هم فرموده است: 
؛2 ِ�ُرو�نَ �بْ

ا �تُ
َ
ل

�نَ
أَ
ْم ا

ُ
ِ�ك

�نُ
�نْ
أَ
ى ا ِ

 >َو�ن

آیا چشم باز نمی کنید تا خود را ]که آیتی از آیات الهیه است 

بنگرید و[ بشناسید<. 

از همــه چیــز و از همــه کــس نزدیکتــر بــه انســان، خــوِد انســان اســت. دربــارۀ خــود 

ــر و  ــراپا فق ــن س ــه م ــد ک ــز می فهمی ــه چی ــش از هم ــت را پی ــن حقیق ــید ای ــه بیندیش ک

ــری  ــه دیگ ــت بلک ــودم نیس ــه دارم از خ ــه ک ــر چ ــدارم، ه ــز ن ــچ چی ــودم هی ــازم از خ نی

بــه مــن داده اســت. از خــودم، وجــود و هســتی نداشــته ام، حیــات و زنــده بــودن 

نداشــته ام، بینایــی، شــنوایی، گویایــی، عقــل و شــعور و ادراک نداشــته ام. تمــام اینهــا 

را کســی بــه مــن داده اســت و هــر دم کــه بخواهــد می توانــد از مــن پــس بگیــرد و بی ســر 

ــد.  و ســامانم گردان

از اینجـا خـود را موّظـف می بینـد کـه بایـد آن کسـی را کـه ایـن نعمت هـا را بـه او 

داده اسـت اّواًل او را بشناسـد و از او تشـّکر کنـد و ثانیـًا دسـت بـه دامـن او بشـود تـا 

هـم ایـن نعمت هـای خـود داده اش را پـس نگیـرد و هـم سـایر نیازمندی هـای او را نیـز 

برطـرف سـازد. 

1. بحار األنوار، جلد 2، صفحۀ 32. 
2. سورۀ ذاریات، آیۀ 21. 
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نیازمندی انسان به غنّی مطلق

آری انسـان در اّولیـن قـدم فکـری اش خـود را می بینـد کـه فقیـر و نیازمنـد مطلـق 

اسـت و بایـد تکیـه بـه کسـی بزنـد کـه غنـّی و بی نیـاز مطلـق اسـت و ایـن نخسـتین 

نقطۀ خداجویی فطری اسـت که از سرشـت فقیرانۀ انسـان نشـأت می گیرد و به فکر 

غنی جویـی می افتـد و از همیـن نقطـه بـر اسـاس عـدم راهنمایـی صحیـح، هـر فقیـر 

غنی نمایـی را »غنـّی مطلـق مطلـوب فطـری اش« می انـگارد و دنبالـش می رود و سـر از 

شـرک در مـی آورد و لـذا »غنی جویـی« خصیصـۀ فطـری انسـان سـراپا فقـر و نیاز اسـت 

و از آن تعبیـر بـه »توحیـد فطـری« می شـود. 

و  نکنـد  تطبیـق  در  خطـا  تـا  دارد  هدایـت  بـه  احتیـاج  »غنی شناسـی«  ولـی 

بت پرسـت و مشـرک نشـود؛ از اینروسـت که خداوند حکیم رحیم، انبیاء و پیامبران 

خـود را برانگیختـه کـه انسـان را هدایـت کـرده و او را با ذات اقـدس »اهلل«؟ج؟ که غنّی 

مطلـق اسـت آشـنا سـازند. ایـن خطـاب از خـدا بـه پیامبراکـرم؟ص؟ اسـت: 

َمد<؛ 
َ

َ�د * اهلُل الّ�
َ
ْل ُهَو اهلُل ا

 >�تُ

نیـازت دنبالـش می گـردی  بـه اقتضـاء فطـرِت فقـر و  بگـو: آن غنـّی مطلقـی کـه 

اسـت.  »صمـد«  و  بی همتـا  یگانـۀ  کـه  اسـت  »اهلل«  اسـمش 

در لغـت گفته انـد: »صمـد« یعنـی آن موجـودی کـه هـر چـه دارد از خـود دارد و از 

خـارج از خـود نگرفتـه اسـت. وجـودش از خـودش اسـت و حیاتـش از خـود و علـم و 

قـدرت و دیگـر کماالتـش از خـودش اسـت و همـۀ نیازمنـدان از هـر قبیـل کـه باشـند 

دسـت حاجـت بـه سـوی او دراز می کننـد و همـه چیـز خـود را از او می طلبنـد و او بـه 

احـدی از غیـر خـود نیازمنـدی نـدارد بلکـه از همـۀ نیازمنـدان رفـع نیـاز نمـوده و آنها را 

بـه حوائجشـان می رسـاند. ایـن معنـای »صمـد« اسـت و مصـداق منحصـرش ذات 

اقـدس »اهلل« ؟ج؟ اسـت. بنابرایـن تمامـی مخلوقـات از آن جهـت کـه همگـی سـراپا 
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فقـر و نیازنـد در »صمدطلبـی« و »صمدجویـی« مشـترکند ولـی در »صمدشناسـی« و 

»صمدیابـی« اکثـرًا بـه خطـا رفته انـد و سـبدهای توخالـی را »صمـد« و توپـر پنداشـته 

و دنبالشـان افتاده انـد. حّتـی آن آدم کافـری کـه اعتقـاد بـه خـدا نـدارد، بـر حسـب 

سـاختمان وجـودش کـه سـراپا فقـر و نیـاز اسـت در جسـتجوی »صمـد« اسـت. او بـا 

همـان شـکم گرسـنه و کام تشـنه و بـدن از سـرما و گرمـا بیچـاره شـونده اش داد می زنـد 

»ای صمـد!« مـن گرسـنه ام سـیرم کـن، تشـنه ام سـیرابم کـن، برهنـه ام پوشـاکم ده، 

َنَفـْس کشـم هوایـم بـده، بـه آفتـاب و زمیـن و آسـمان نیازمنـدم، برخـوردارم سـاز. 

از اینرو قرآن به این ندای فطری انسان جواب می دهد که: 

َمد<؛ 
َ

َ�د * اهلُل الّ�
َ
ْل ُهَو اهلُل ا

 >�تُ

ای پیامبـر! بگـو: بـه اینـان آن »صمـدی« کـه فطرتـًا در جسـتجوی آن هسـتید، او 

» اهلل « اسـت. اشـتباه نکنیـد و بـه خطـا نرویـد و خـود را نـزد ایـن سـبدهای توخالـی 

کوچک و بی مقدار نسـازید. اینها که از شـکمی بیرون آمده اند و خودشـان هم شـکم 

دارنـد و بایـد آن را از چیزهایـی پـر و خالـی کننـد، هـم زاییـده می شـوند و هـم می زایند 

نـه زاییـده شدنشـان در اختیـار خودشـان اسـت و نـه زاییدنشـان، اینـان نمی تواننـد 

»صمـد« باشـند و سـبدها را پـر کننـد. 

َ�ٌد؛ 
أَ
ًوا ا

ُه ُک�نُ
َ
�نْ ل

ُ
ك ْم �یَ

َ
ْد * َول

َ
ول ُ ْم �ی

َ
ِلْد َول َ ْم �ی

َ
َمُد * ل

َ
ـُه الّ�

َّ
>الل

تنها خداست که صمد است، نه زاییده است و نه زاییده شده، 

یگانه و بی کفو و بی همتاست<. 

ُد؛ 1 ِم�ی حَ
ْ

ّیُ ال �نِ
�نَ

ْ
ـُه ُهَو ال

َّ
ـِه َوالل

َّ
ى الل

َ
ل َراُء اإِ �تَ

�نُ
ْ
ُم ال �تُ

�نْ
أَ
اُ� ا

َ َها ال�نّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ  >�ی

خدا  به  نیازمند  همگی  شما  که  بشود  باورتان  این  مردم!  ای 

هستید و تنها خداست که غنّی و بی نیاز و سزاوار ستایش است<. 

1. سورۀ فاطر، آیۀ 15. 
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ْم؛1
ُ

ك
ُ
ال

َ ْم�ش
أَ
اٌد ا َ ـِه ِع�ب

َّ
ْدُعو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ الل

�نَ �تَ �ی ِ دن
َّ
 ال

�نَّ >اإِ

آنان که شما آنها را به جای خدا می خوانید و عرض نیاز به آنها 

می کنید آنان نیز امثال شما بندگانی هستند و نیازمند به غیر خود<. 

کجاست؟  مشکل اصلی ما 

تـا زمانی کـه خـودت را بـه ایـن توخالی هـا پیونـد  حـال ای انسـان! ایـن را بـدان 

زده ای مطمئـن بـاش کـه همـواره توخالـی خواهـی بـود و همیشـه گـدا، زیـرا بدیهـی 

اسـت کـه صـد هـزار گـدا دسـت به دسـت هـم بدهنـد نخواهند توانسـت یـک غنّی و 

توانگـر به وجـود آورنـد. گـدا بـه اضافۀ گدا به اضافۀ گدا... مسـاوی اسـت با گدا. هرگز 

حاصـل جمـع صـد میلیـارد گـدا یـک ثروتمنـد نخواهـد شـد. پـس عاقالنـه بیندیـش 

و چشـم از ایـن گدایـان بپـوش و رو بـه خداونـد کـه غنـّی مطلـق اسـت بیـاور و دسـت 

بـه دامـن او بـزن و سـر بـه آسـتان او بگـذار و »سـبحان رّبـی العلـی« بگـو تـا غنـّی ات 

گردانـد و بـه همـه چیـز دنیـا بـی اعتنایـت سـازد و چـه زیباسـت ایـن حدیـث از امـام 

صـادق؟ع؟ کـه خـدا در بعـض کتـب آسـمانی پیشـین فرمـوده اسـت: 

ِبَك 
َ
َك ِإیَل َطل

ْ
ِكل

َ
 أ

َ
َبَك ِغیًن َو ل

ْ
 َقل

ْ َ
ْمل

َ
ْغ ِلِعَباَدِت أ »َیا اْبَن آَدَم َتَفّرَ

 َفاَقَتَك؛2
َ

ُسّد
َ
ْن أ

َ
َّ أ َ

َو َعل

ای پسـر آدم! تـو خـودت را بـرای بندگـی مـن فـارغ سـاز، در آن دم 

کـه بـا منـی بـه غیـر مـن نپرداز، من دلت را پر می کنـم از بی نیازی، 

آنچنـان کـه در قلـب خویـش احسـاس نیـاز بـه احـدی ننمایـی و 

حّتـی تـو را بـه کار خـودت هـم واگـذار نمی کنـم کـه کار و شـغلت 

تـو را تأمیـن کنـد«.

1. سورۀ اعراف، آیۀ 194. 
کافی، جلد 2، صفحۀ 583.   .2
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بلکـه خـودم تأمینـت می کنـم و بـه عهـده می گیـرم کـه درهـای فقـر و احتیـاج را بـر 

تـو ببنـدم، ولـی بـا ایـن شـرط کـه از روی صدق و راسـتی بندۀ من باشـی و جز من احدی 

را بـه دل راه ندهـی و اطاعـت از فرمـان غیـر مـن ننمایی. 

ـۀ اّول 
ّ
آری عمـده، همـان بنـدۀ راسـتین خـدا بـودن اسـت کـه مـا اکثـرًا در همان پل

لنگـی داریـم و خـود را فـارغ بـرای عبـادت خـدا نسـاخته ایم کـه هـر چه غیر خداسـت 

از دل بیـرون کـرده و تنهـا خـدا را در دل بنشـانیم. مـا در همـان چنـد لحظـه ای هـم 

کـه بـه نمـاز ایسـتاده ایم، بـا غیـر خـدا در ارتباطیـم و مشـغول خریـد و فـروش اشـیاء و 

سـتیزیدن بـا طلبـکار و بدهـکار می باشـیم و از کـم و زیـاد بـودن وضـع زندگـی یـا شـاد و 

یـا محـزون می شـویم و حـال آنکـه »خـدا« معبـود مـا فرمـوده اسـت: 
؛1 ِریی

ْ
ک ِ اهتَ ِلدن

َ
ل

َ
ِم الّ� �تِ

أَ
>َوا

و نماز را به یاد من به پادار<.

من از تو نمازی خواسته ام که وسیله برای یاِد من در دلت گردد و گفته ام: 
؛ 2 و�بُ

ُ
ل �تُ

ْ
�نُّ ال ْ�َم�أِ ـِه �تَ

َّ
ِر الل

ْ
ک ِ دن ا �بِ

َ
ل
أَ
 >ا

توّجه! با ذکر و یاد خدا دل ها آرامش و اطمینان می یابد<.

و  بیـن مـی رود و جـز شـادابی  از  بـه خـدا دادن، دغدغـه و اضطراب هـا  بـا دل  و 

نمی مانـد.  باقـی  چیـزی  دل  در  طـراوت 
؛ 3 و�نَ

�نُ رنَ حْ ِهْم َو لا ُهْم �ی �ی
َ
 َعل

ْو�نٌ اَء اهلِل لا �نَ ْوِل�ی
أ
 ا

�نَّ لا اإ
أ
 >ا

از  اندوهی  نه  و  دارند  دنیا  آیندۀ  از  ترسی  نه  خدادادگان  به  دل 

و  دارند  خدا  قهر  از  ترس  ]تنها  می دهند.  راه  دل  به  آن  گذشتۀ 

شاد از لطف خدا می باشند[<. 

1. سورۀ طه، آیۀ 14. 
2. سورۀ رعد، آیۀ 28. 

3. سورۀ یونس، آیۀ 62. 
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همه چیز در معرض زوال، مگر ذات اقدس خداوند متعال

ا�تٍ  �ی
آ
ا

َ
هاِر ل

ِل َو ال�نَّ �ی
َّ
ِ الل لا�ن �تِ

ماوا�تِ َو الاْر�نِ َو ا�نْ ِ الّ�َ �ت
ْ
ل ِى �نَ

 �ن
�نَّ  >اإ

؛1 ا�بِ �ب
ْ
ل

أ
ا

ْ
وِلى ال

ُ
ِلا

براستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز برای 

خردمندان نشانه هایی است<. 

آیا آنها )اولواااللباب( چه کسانی هستند: 
ِهْم؛2 و�بِ

�نُ ُ ٰى �ب
َ

ُ�وًدا َوَعل
اًما َو�تُ َ �ی ـَه �تِ

َّ
ُکُرو�نَ الل

دنْ �نَ �یَ �ی ِ دن
َّ
 >ال

آنان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خوابیده یاد می کنند<. 

روشـنفکران از دیـدگاه قـرآن کسـانی هسـتند کـه در همـه جـا و در همـه حـال بـه 

یـاد خـدا هسـتند ایسـتاده اند می گوینـد: خـدا، می نشـینند می گوینـد: خدا، در بسـتر 

خـواب می آرامنـد بـاز می گوینـد: خـدا. 
<؛3 ْر�نِ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ِ الّ�َ �ت

ْ
ل ى �نَ ݪݪݪݪِ

ُرو�نَ �ن
َّ

ك
�نَ �تَ َ  >َو�ی

آنها پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و دنبال خالق و آفرینندۀ 

آنها می گردند. وقتی به آسمان نگاه می کنند از دیدن آن نظم و حساب حکیمانه ای 

که در خلقت آنها به کار رفته است به حکمت خالق آنها پی می برند و می گویند: 
اِر؛4

َ ا�بَ ال�نّ
ا َعدنَ َ �ن �تِ

َك �نَ
َحا�نَ اِطلًا ُ��بْ َ ا �ب

دنَ ـٰ �تَ َه �تْ
َ
ل ا َما �نَ َ �ن َّ >َر�ب

پروردگارا! تو این نظام عجیب حیرت انگیز را لغو و بیهوده و باطل 

به وجود نیاورده ای، تو منّزه از این هستی که کار لغو و عبث 

انجام بدهی. اینک ما را از عذاب آتش جهّنم که مولود جهل و 

کفر و عناد است مصون نگه دار<. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 190. 
2. همان، آیۀ 191. 

3. سورۀ آل عمران، آیۀ 191. 
4. همان. 
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قـرآن کریـم مخصوصـًا جنبـۀ فنـا و مقهورّیـت مخلوقات را یادآوری می کند تا بشـر 

را بـه آن نقطـۀ ثابـت عالـم یعنـی ذات اقدس اهلل؟ج؟ متوّجه سـازد. قرآن بشـر را مغرور 

و مجـذوب ظواهـر فریبنـدۀ مـاه و خورشـید آسـمان و زرق و بـرق زمینیـان نمی کنـد. 

قـرآن مثـل شـعرا، َدم از جمـال و کمـال و نـاز و کرشـمۀ سـتارگان و چشـم و ابـروی پـری 

بـرای  قـرآن  و خیـاالت نمی سـازد.  اوهـام  را سـرگرم  و خلـق خـدا  چهـرگان نمی زنـد 

احـدی جـز »خـدا« جمـال و کمالـی بطـور اصالـت و اسـتقالل قائـل نمی باشـد. قـرآن 

همـه چیـز و همـه کـس را مخلـوق خـدا و در معـرض زوال و فنـا می بینـد و سـخن از 

پایـان و اضمحـالل پذیـری آنهـا بـه میـان مـی آورد و می گویـد: 
؛ 1 َدَر�تْ

َ
ك

وُم ا�نْ حبُ
ا ال�نُّ

دنَ َر�تْ * َو اإِ ْمُس ُکِوّ
َّ ا ال�ش

دنَ  >اإِ

که  هنگامی  و  شود  پیچیده  هم  در  خورشید  که  هنگامی 

ستارگان تیره و تار شوند<.

نزنـد و مجـذوب خـودش  را گـول  تـو  نورانّیـت کنونـی اش  ایـن خورشـید و  یعنـی 

نسـازد. آن هنـگاِم تیـره و تـار گشـتنش را هـم بـه یـاد بیـاور کـه بعـد از میلیون هـا سـال 

عاقبـت »تکویـر و در هـم پیچیـده« می شـود و یـک موجـود ظلمانـی و تاریـک می گردد 

و این ناز و کرشـمۀ سـتارگان آسـمان تو را نفریبد آن وقِت »انکدار و تیره شدنشـان« را 
<؛2 َدَر�تْ

َ
ك

وُم ا�نْ حبُ
ا ال�نُّ

دنَ هـم به نظـر بیـاور. >َو اإِ

1. سورۀ تکویر، آیات 1و2. 
2. همان، آیۀ 2. 
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فصلدّوم

د  د�و�ݐ به �ݐ مان �  ��ی

ن
آ

�ب � و م���ت





ایـن نکتـۀ قرآنـی را بایـد همیشـه مـورد توّجـه قـرار دهیـم، قـرآن می خواهـد ایمـان 

واقعـی را بشناسـیم و بـه دسـت آوریـم و بـه پنـدار خود اکتفـا نکنیم. این تعبیـر در قرآن 

مکـّرر آمده اسـت: 

وا؛  ِم�نُ
آ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ >�ی

ای ایمان داران! ایمان بیاورید<. 

ٰى 
َ

َل َعل رنَّ
ی �نَ ِ دن

َّ
ا�بِ ال َ ِك�ت

ْ
ـِه َوَرُ�وِلِه َوال

َّ
الل وا �بِ ِم�نُ

آ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ >�ی

َرُ�وِلِه؛1

ای کسانی که ایمان دارید! ایمان بیاورید به خدا و به رسول 

خدا و به قرآنی که بر رسولش نازل شده است<. 

1. سورۀ نساء، آیۀ 136. 

عی
مان و��ت �ت ��ی

ا�ݐ �ݐ سش
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در سورۀ حدید نیز آمده است: 

�نِ ِم�نْ  ْ �ی
َ
ل

ْم ِک�نْ
ُ

ك �تِ وأْ ُ َرُ�وِلِه �ی وا �بِ
ِم�نُ

آ
ـَه َوا

َّ
وا الل �تُ

وا ا�تَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال

ُّ �ی
أَ
ا ا َ >�ی

ِه؛ 1  �بِ
و�نَ

ُ ْم�ش
وًرا �تَ

ْم �نُ
ُ

ك
َ
َ�ْل ل ْ

حب
َ
ِه َو�ی َرْ�َم�تِ

ای کسانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی را پیشه کنید و 

ایمان بیاورید به خدا و رسولش تا خداوند دو بهره از رحمتش را 

به شما بدهد و در قلب شما نوری قرار دهد که در پرتو آن نور، 

حرکت کنید<. 

وا« یعنی ای ایمان دارها!  ِم�نُ
آ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ اینجا این سـؤال مطرح اسـت که »�ی

ایمـان بیاوریـد چـه معنایـی دارد؟ ایـن تحصیـِل حاصـل اسـت و تحصیـِل حاصـل 

نیز محال اسـت؛ چون تحصیل در جایی اسـت که نداریم و باید به دسـت بیاوریم. 

حاصـل یعنـی هسـت و تحصیـل یعنـی نیسـت. هسـت و نیسـت بـا هـم قابـل جمـع 

ا  َ نیسـتند. در اینجـا سـؤال آن اسـت کـه اگـر آنها ایمـان ندارند پس چرا آمده اسـت: »�ی

وا«؛  ِم�نُ
آ
وا ا َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا

معلـوم  »آِمنـوا«  عبـارت  از  و  داریـد  ایمـان  کـه  می کنـد  معلـوم  »آَمنـوا«  عبـارت 

می شـود کـه ایمـان نداریـد. ایـن یعنـی چـه؟ داشـتن ایمـان و نداشـتن آن قابـل جمـع 

نیسـتند. پـس معلـوم می شـود کـه ایمـان مراتـب دارد؛ دارای ظاهـر و باطـن اسـت؛ بـه 

»اّدعایـی« و »واقعـی« تقسـیم می شـود. آن ایمانـی کـه نافـع اسـت و قـرآن بـه آن اشـاره 

دارد و نجـات انسـان بعـد از مـرگ به وجـود آن ارتبـاط می یابد، »ایمـان واقعی و قلبی« 

اسـت نـه »ایمـان ظاهـری و لسـانی«. 

1. سورۀ حدید، آیۀ 28. 
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 ْر َكاِن؛1
َ ْ
 ِبال

ٌ
ِب َو َعَمل

ْ
َقل

ْ
َساِن َو َعْقٌد ِف ال ِ

ّ
ِ ْقَراُر ِبالل

ْ
ِ َیاُن ُهَو ال

ْ
»ال

 معتقـد 
ً
ایمـان ایـن اسـت کـه بـه زبـان اقـرار کنیـد، در قلـب عمیقـا

باشـید و در مقـام عمـل نیـز ظاهـر سـازید«. 

اسالم غیر از ایمان 

ا؛ 
َ َم�نّ

آ
ْعَرا�بُ ا

أَ
ا

ْ
ِ ال �ت

َ
ال

َ >�ت

اعراب آمدند و گفتند: ایمان آوردیم<. 

وا؛  ِم�نُ وأْ ْم �تُ
َ
ْل ل

>�تُ

به آنها بگو که نه شما ایمان ندارید<. 

ا؛2  َ ْم�ن
َ
ْ�ل

أَ
وا ا

ُ
ول

ِك�نْ �تُ ـٰ >َولَ

بگویید اسلام آوردیم<. 

آِن پیامبـران اسـت واز  از  آن هـم اسـالم درجـۀ پاییـن؛ چـون اسـالم درجـۀ اعـال 

باالتـر اسـت.  ایمـان هـم 

یعنی  است؛  »شهادتین«  آوردن  زبان  بر  همان  آن،  پایین  درجۀ  در  آوردن  اسالم 

شهادت به وحدانّیت خدا و رسالت رسول خدا؟ص؟. این دو جمله را که بر زبان آوردید 

مسلمان می شوید، دیگر خونتان ریخته نخواهد شد، کسی مجاز نیست اموالتان را 

ببرد، احکام صّحت معامله و ازدواج برقرار می گردد؛ اینها آثار »اسالم« است. 
ْم<؛3

ُ
ك و�بِ

ُ
ل

ى �تُ ِ
َما�نُ �ن �ی اإِ

ْ
ِل ال ْد�نُ ا �یَ ّمَ

َ
ا َول َ ْم�ن

َ
ْ�ل

أَ
وا ا

ُ
ول

>�تُ

بگوئید ما مسلمانیم، ولی هنوز شما به مرتبۀ ایمان نرسیده اید<. 

وقتی اعتقاد به همین اسالم در قلبتان جا گرفت آنگاه مؤمن می شوید. 

کافی، جلد 2، صفحۀ 27، حدیث 1.   .1
2. سورۀ حجرات، آیۀ 14. 
3. سورۀ حجرات، آیۀ 14. 
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ایمان واقعی با مطالعۀ آیات آفاقی و انفسی

آیـات آفاقـی و انفسـی همگـی نشـان دهنـدۀ جمال اوینـد و لذا مسـلمانان واقعی 

علی الـّدوام در حـال کنجـکاوی در عالـم خلقـت می باشـند. جمـادات و نباتـات را 

می شـکافند، حیوانـات را مـورد مطالعـه و دّقـت قـرار می دهنـد، بـه اعماق آسـمان ها 

و دریاهـا می رونـد تـا جمـال او را بیشـتر و بهتـر مشـاهده کنند. هر چـه در علوم طبیعی 

جلوتـر می رونـد، مبـدأ هسـتی را بهتـر می شناسـند و لذا قرآن دسـتور می دهـد در عالم 

خلقـت تحقیق و جسـتجو کنید: 
؛1 ْر�نِ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ى الّ�َ ِ

ا �ن
ُروا َمادنَ

�نُ
ِل ا�نْ

>�تُ

بگو: بنگرید چه چیزهایی در آسمان ها و زمین است<. 

مثالی از آیات آفاقی )خّفاش( 

در  دارنـد.  خّفـاش  اسـرار  بـه  اشـاره ای  نهج البالغـه  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  امـام 

حـال حاضـر متصّدیـان علـوم طبیعی ایـن موجود را بهتر از گذشـتگان شـناخته اند. 

خّفـاش یـک شـب پره اسـت. از آن جهـت کـه بّچـه را در شـکم نگـه مـی دارد و بـه آن 

شـیر می دهـد، در ردیـف پسـتانداران محسـوب می شـود و از آن جهـت کـه پـر دارد 

و پـرواز می کنـد، از پرنـدگان بـه شـمار مـی رود. نـه ملحـق بـه پسـتانداران اسـت و نـه 

ملحـق بـه پرنـدگان بلکـه حـّد فاصـل بیـن ایـن دو صنـف اسـت و برخـالف تمـام 

پرنده هـا از نـور می گریـزد و از آن وحشـت دارد، بایـد در ظلمـت بمانـد و در تاریکـی 

شـب، دنبـال معـاش بـرود. مـوال؟ع؟ فرمـود: 
؛2

ً
 َو َقَرارا

ً
اَر َسكنا َ  َو الّنَ

ً
 َو َمَعاشا

ً
ارا ا َنَ َ  لَ

َ
یل

َّ
 الل

َ
»َفُسْبَحاَن َمْن َجَعل

منّزه آن خدایی اسـت که شـب را برای او روز قرار داده که دنبال 

معاش برود و روز را شبش قرار داده که آرام بگیرد«. 

1. سورۀ یونس، آیۀ 101. 
2. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 154. 
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از ویژگی هــای ایــن حیــوان، ســرعت زیــاد و پــرواز او در ظلمــت شــب اســت در 

حالــی کــه بــه هیــچ مانعــی برخــورد نمی کنــد. اگــر در اتاقــی تاریــک ســیم های متقاطــع 

ــا شــّدت و ســرعِت تمــام،  کشــیده باشــند و آن حیــوان را در میــان آنهــا رهــا کننــد، ب

پــرواز می کنــد و بــه هیــچ مانعــی هــم برخــورد نمی کنــد. گفته انــد خــدا در گــوش او 

دســتگاهی قــرار داده اســت کــه مانــع را بــر ســر راه تشــخیص داده و متوّجــه می شــود 

کــه چــه قــدر از او فاصلــه دارد و بــه ایــن ترتیــب راه خــود را کــج می کنــد. ایــن دســتگاه 

کــه ماننــد رادار عمــل می کنــد، حّتــی اگــر چشــم خّفــاش هــم از کار بیفتــد، بــه خوبــی 

حیــوان را در پــرواز هدایــت می کنــد. 

مثالی از آیات انفسی )مغز انسان( 

اخیـرًا در گزارش هـای علمـی آمـده اسـت کـه مغـز انسـان ده میلیـون خاطـره را در 

خـود نگـه مـی دارد. اگـر قـرار باشـد خاطـرات از کودکـی تاکنـون حسـاب شـده و تمـام 

دیده هـا و شـنیده ها بـر روی کاغـذ بیایـد و شـبانه روز هـم بـر آن کار شـود، هزارهـا سـال 

طـول می کشـد تمـام اینهـا در مغـز انسـان گنجانـده و بایگانـی شـود؛ ایـن مغـزی کـه 
حجمـش بـه قـدر یـک پرتقـال اسـت.1

هـر چـه بیشـتر آیـات آفاقـی و انفسـی را مطالعـه کنیـم، بیشـتر قـدرت و عظمـت 

را می شناسـیم.  مبـدأ هسـتی 

ا؛2 
ً َما�ن �ی اَد�تُْهْم اإِ ُه رنَ ا�تُ َ �ی

آ
ِهْم ا �یْ

َ
�تْ َعل ِل�یَ ا �تُ

دنَ >َو اإِ

ایمان  بر  می شود،  عرضه  آنها  به  انفسی  و  آفاقی  آیات  چه  هر 

صاحبان ایمان افزوده می گردد<. 

ۀ دانشمند، شمارۀ مسلسل 18. 
ّ
1. مجل

2. سورۀ انفال، آیۀ 2. 
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کامل  ق ایمان 
ّ

چگونگی تحق

مؤمنـان از نظـر معرفتـی در مسـیر کمال به حّدی می رسـند کـه چون خدای تعالی 

را در تمـام عالـم، حاکـم می دانند، بـر او توّکل می کنند. 

<؛ بـه توحیـد افعالـی می رسـند و هیـچ موجـودی را در عالـم  و�نَ
ُ
ل
َّ
َوك �تَ َ ِّهْم �ی

ٰى َر�بِ
َ

>َوَعل

جـز او مؤّثـِر مسـتّقل نمی داننـد، بنابرایـن بـه هیـچ موجـودی دل نمی بندنـد و بـه هیچ 

 ِبـاهَّلل « و 
َّ

َة ِإل  ُقـّوَ
َ

 َو ل
َ

 َحـْول
َ

 اهَّلل، ل
َّ

ـَه ِإل
َ
 ِإل

َ
موجـودی تکیـه نمی کننـد. قلبـًا می گوینـد »ل

یـک موّحـد واقعـی می شـوند. نـه از اقبـال دنیـا و اربـاب دنیا خوشـحال می شـوند و نه 

از ادبـار دنیـا و اربـاب دنیـا غمگیـن. 
اُکْم ؛1 َ �ت

آ
َما ا َرُ�وا �بِ

�نْ ا �تَ
َ
ْم َول

ُ
ك ا�تَ

َ ٰى َما �ن
َ

َ�ْوا َعل
أْ
ا َ ا �ت

َ
ل �یْ

َ
ك

ّ
>ِل

]سبب [  به  و  نشوید  اندوهگین  رفته  شما  دست  از  آنچه  بر  تا 

آنچه به شما داده است شادمانی نکنید<.

نـه بـه هنـگام وجـوِد وسـایل مغـرور می شـوند و نـه بـه هنگام نبـوِد وسـایل مأیوس. 

بـه ایـن گفتـار خـدا ایمـان دارند که: 

ٍر  �یْ
حنَ ِرْدَك �بِ ُ �ن �ی ا ُهَو َواإِ

َّ ل ُه اإِ
َ
 ل

�نَ ا َکا�شِ
َ
ل

ٍرّ �نَ
�نُ ـُه �بِ

َّ
ْمَ�ْ�َك الل َ �ن �ی >َو اإِ

ِلِه؛2
�نْ

 ِل�نَ
َ

ا َراّد
َ
ل

�نَ

اگر او بخواهد به شما زیانی برساند، تمام عالم هم جمع شوند 

او بخواهد به شما خیری  او شوند و اگر  ارادۀ  نمی توانند مانع 

تحّقق  نمی توانند  کنند،  اجتماع  هم  عالم  تمام  برساند، 

اراده اش را مانع شوند<. 

1. سورۀ حدید، آیۀ 23. 
2. سورۀ یونس، آیۀ 107. 
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ـم، راحـت زندگـی می کننـد؛ نـه از 
َ
ایـن »تـوّکل واقعـی« اسـت کـه بـر اثـر آن در عال

اقبـال دنیـا خوشـحال و نـه از ادبـار دنیا غمگین می شـوند و این نتیجۀ ایمان اسـت. 

�تْ  ِل�یَ
ا �تُ

دنَ ُُهْم َواإِ و�ب
ُ
ل

�تْ �تُ
َ
ل ـُه َو�بِ

َّ
ِکَر الل

ا دنُ
دنَ اإِ  

�نَ �ی ِ دن
َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
َما ال

�نَّ >اإِ

؛1  و�نَ
ُ
ل
َّ
َوك �تَ َ �ی ِّهْم 

َر�بِ ٰى 
َ

ا َوَعل
ً َما�ن �ی اإِ اَد�تُْهْم  رنَ ُه 

ا�تُ َ �ی
آ
ا ِهْم  �یْ

َ
َعل

دلهایشان  شود  یاد  خدا  چون  که  کسانی اند  همان  مؤمنان، 

بترسد، و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، 

ل می کنند<.
ّ
و بر پروردگار خود توک

از جهت »روحشان« این گونه اند و از جهت »عمل« نیز: 
؛2 و�نَ �تُ �نِ �ن ُ اُهْم �ی َ �ن

�تْ ا َررنَ اهتَ َوِمّمَ
َ
ل

َ
ُمو�نَ الّ� �ی �تِ ُ �نَ �ی �ی ِ دن

َّ
>ال

روزى  ایشان  به  آنچه  از  و  می دارند  پا  به  را  نماز  که  همانان 

داده ایم انفاق می کنند<.

واقعـًا نمازگزارنـد، دل بـه خـدا بسـته اند، نمـاز را عاملـی می داننـد کـه بازدارنـده از 

زشـتی ها و منَکـرات اسـت. 
ِر؛3

َ
ك ُم�نْ

ْ
اِء َوال

َ ْح�ش
�نَ

ْ
َهٰی َع�نِ ال �نْ >�تَ

همانا نماز از کارهای زشت آشکار و ناپسند باز می دارد<.

همچنیــن بــا هــم مهرباننــد، انفــاق مــال می کننــد و هــر چــه دارند، با بنــدگان دیگر 

خــدا صــرف می کننــد. اگــر یــک اّمتــی چنیــن باشــد، چــه خواهــد شــد؟ ایــن اّمــت بــه 

کجــا خواهــد رســید، این چنیــن اّمــت در دل بــه خــدا ایمــان دارنــد و علی الــّدوام بــا 

مطالعــات علمی شــان در حــال تــالش و بــاال بــردن درجــۀ ایماننــد. اینهــا یــک اّمــت 

1. سورۀ انفال، آیۀ 2. 
2. سورۀ انفال، آیۀ 3. 

3. سورۀ عنکبوت، آیۀ 45. 
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دانشــمنِد متفّکــِر کنجــکاو در تمــام شــئون زندگــی می شــوند کــه همگــی دل بــه خــدا 

بســته و تــوّکل بــر او کــرده و از جهــت امــوال نیــز در مقــام دادن منفعــت بــه دیگــران 

هســتند و دل را بــا خــدا ارتبــاط می دهنــد. بنابرایــن: 
ݢ ْركاِن«؛1 ݢ  ِبالݢ

ٌ
ِب َو َعَمل

ْ
َقل

ْ
َساِن َو َعْقٌد ف ال

ّ
 ْقراُر ِبالل

ْ
 َیاُن ُهَو ال

ْ
»ال

 عمـل کـردن با 
ً
ایمـان ابتـدا اقـرار زبانـی، بعـد ریشـۀ قلبـی و نهایتـا

اعضـا و جوارح اسـت«.

ایــن ســه رکــن بایــد باشــد تــا ایمــان کامــل تحّقــق یابــد. اگــر ایــن ایمــان در دل پیــدا 

شــد ماننــد چراغــی می شــود کــه در اتاقــی روشــن شــده و نــور آن از همــۀ روزنه هــا دیــده 

می شــود. اگــر در ایــن اتــاق در شــب تاریــک، چراغــی روشــن شــده باشــد، از تمــام 

پنجره هــا روشــنی آن دیــده خواهــد شــد. اگــر ایمــان در دل وارد شــد، تمــام نواحــی 

وجــود انســان رو بــه خــدا خواهــد شــد. هماننــد درختــی ریشــه دار می شــود کــه شــاخ و 

برگــش بــه همــه جــا رســیده اســت و میــوه می دهــد. ایمــان واقعــی ایــن اســت. 

هتٍ  �بَ ّ
َط�یِ َرهتٍ  حبَ

َ َک�ش هتً  �بَ ّ
َط�یِ َکِلَمهتً  لًا  َ َم�ش ـُه 

َّ
الل َر�بَ 

�نَ  
�نَ َک�یْ َر  �تَ ْم 

َ
ل

أَ
>ا

�نِ 
دنْ اإِ �بِ �نٍ  ِ��ی ُکّلَ  َها 

َ
ُکل

أُ
ا ى  ِ

�ت وأْ �تُ  * َماِء  الّ�َ ِى 
�ن ْرُعَها 

َو�نَ ا�بِ�تٌ 
َ �ش َها 

ُ
ْ�ل

أَ
ا

َها؛2 ّ
َر�بِ

پاک  سخن  است  زده  مثل  چگونه  خداوند  که  ندیدی  آیا 

]ایمان صادقانه[ را به درختی پاک که ریشۀ آن در زمین ثابت 

است و شاخه های آن در آسمان همواره به اذن پروردگارش ثمر 

می دهد<. 

کافی، جلد 2، صفحۀ 27، حدیث 1.   .1
2. سورۀ ابراهیم، آیات  24 و 25. 
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اقسام ایمان )ایمان علمی و ایمان عملی( 

اکثـر مـردم در  ایمـان، » عمـل « اسـت و غالبـًا لنگـی  آوردن  بـه دسـت  راه  تنهـا 

همین جاسـت. ما دانشـمندان قّهاری در مسـائل توحیدی داریم. فالسـفه و بزرگانی 

هسـتند کـه بحث هـای عمیـق الهـی دارنـد؛ اّمـا در مقـام »عمـل« سسـت و ضعیفنـد 

یعنـی »ایمـان علمـی« نتوانسـته جلـوی هـوی و هوس هـا را بگیـرد، چـون هـر ایمانـی 

ایـن ویژگـی را نـدارد و منشـأ اثـر نیسـت. 

یکـی از دانشـمندان بزرگـوار کـه خداونـد رحمتـش کنـد، می فرمـود: مـن مّدت هـا 

اگـر  کـرد.  نـدارد، چگونـه عمـل خواهـد  یقیـن  کـه  و می گفتـم، کسـی  بـودم  درمانـده 

بخواهـم عمـل کنـم بایـد یقیـن پیـدا کنم؛ پـس یقین را چگونـه پیدا کنـم، از چه راهی 

یقیـن پیـدا کنـم آنهـا بـه مـن می فرمودنـد عمـل کـن. ایـن بـرای مـن عقـده و مسـأله ای 

بـود کـه روشـن نمی شـد. کتاب هـای زیـادی مطالعـه کـردم تـا ایـن کـه بـه ایـن مطلـب 

رسـیدم کـه ایمـان دو گونـه اسـت: »ایمـان علمـی« و »ایمـان عملـی«. 

بـه دسـت آوردن »ایمـان علمـی« بـرای انسـان آسـان اسـت. انسـان می توانـد بـا 

انـدک مطالعـه ای در نظـام حیـرت انگیـز آفرینش، به وجود آفریننـده و اداره کننده ای 

علیـم و حکیـم پـی ببـرد. ایـن »ایمـان علمـی« اسـت کـه همـۀ انسـان ها کـم و بیـش 

را  غرایـز  یعنـی  نمی شـود؛  واقـع  اثـر  منشـأ  علمـی«  »ایمـان  ایـن  بهره مندنـد.  آن  از 

نمی توانـد تعدیـل کنـد. انسـانی کـه تنهـا دارای علـم اسـت، وقتـی بـه پـول و مقـام و 

جـاه برسـد، دچـار لغـزش می شـود. دیـدن زن زیبایـی او را از خـود بیخـود می کنـد. 

شـهوات نفسـانی در وجودش حاکم اسـت. علِم او نمی تواند مانع از هجوم شـهوات 

شـود. ایـن علـم وجـود دارد؛ ولـی در عیـن حـال غرایـز بـر او حاکمنـد. غرایـز در وجـود 

انسـان توفـان برپـا می کننـد و هـر علمـی بـه عنـوان ایمـان نمی توانـد مانـع از هجـوم 

بـه دنبـال غرایـز  »ایمـان علمـی«  بـا داشـتن همـان  توفـان غرایـز شـود؛ بلکـه انسـان 

مـی رود. بعـد از مدتـی کـه بـه دنبـال غرایـز رفـت کم کـم خـوِد این غرایـز، »ایمـان اّولی« 
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ـی 
ّ
وی را تضعیـف می کننـد و تدریجـًا ضعیـف و ضعیف تـر می شـود تـا آن کـه بـه کل

چـراغ ایمانـش خامـوش می شـود. قـرآن بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد: 

ـِه 
َّ
الل ا�تِ  �یَ

آ
ا �بِ وا  ُ �ب

�ن َکدنَّ
أَ
ا ٰى 

أَ
وا الّ�ُ َ�اُءوا 

أَ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال  

هتَ �بَ َعا�تِ ّمَ َکا�نَ 
ُ >�ش

؛1 و�نَ
�أُ ِ ْهرن َْ��تَ َها �ی وا �بِ

َوَكا�نُ

آنگاه فرجام کسانی که بدى کردند ]بسی [ بدتر بود، ]چرا[ که 

آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند می گرفتند<.

انسـان هایی کـه می فهمنـد و عالـم هسـتند اّمـا بدعملنـد، ایـن بـد عملی هـا، کار 

آنهـا را بـه جایـی می رسـاند کـه در اصل قیامت و حسـاب، به شـّک و تردید می افتند 

و سـرانجام منکر می شـوند و آن را به اسـتهزاء می گیرند. 

لغزش شدید بلعم باعورا 

خداوند متعال قّصۀ بلعم باعورا را در قرآن آورده است: 
ها؛ 2 حن م�ن

َ
َ�ل

ا�نْ
َ ا �ن �ن ا�تِ �ی

آ
اُه ا �ن �ی

�تَ
آ
ی ا ِ دن

َّ
 ال

أ
ا َ �ب

ِهْم �نَ �ی
َ
ُل َعل >َو ا�تْ

قصۀ آن مرد را برای مردم بخوان. آدمی بود که ما به او آیات 

خود را داده بودیم<. 

او در علــوم الهــی خیلــی قــوی بــود. راه برایــش بــاز بــود و می توانســت تــا مراتــب 

ــرود.  ــر هــم ب باالت
َع َهواُه؛ 3 �بَ

ى الاْر�نِ َو ا�تَّ
َ
ل َد اإ

َ
ل �نْ

أ
ُه ا

ها َو لك�نَّ اُه �بِ ْ��ن
َر�نَ

َ
ا ل �ن

�أْ ِ ْو �ش
َ
>َو ل

ولی او از آسمان سقوط کرد و به زمین چسبید ]زیورهای زمینی 

1. سورۀ روم، آیۀ 10. 
2. سورۀ اعراف، آیۀ 175. 

3. همان، آیۀ 176. 
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و  زد[  گولش  زمینی  مقام  و  جاه  زمینی،  پول های  زد.  گولش 

دنبال هوای نفس رفت<. 

؛  �ا�نُ �ی
َّ َ�ُه ال�ش �بَ

�تْ
أ
ا

َ >�ن

شیطان هم دنبالش دوید ]و دید طعمۀ خوبی گیرش آمده است[<. 

؛ 1 �نَ اِو�ی �ن
ْ
کا�نَ ِم�نَ ال

>�نَ

عاقبت در زمرۀ گمراهان درآمد<. 

آری ایـن زمیـن، جلوه گری هـا دارد. ایـن خـاک، خـاک تیـره اسـت، ولـی خـدا از 

ایـن خـاک تیـره ایـن همـه زیبایی هـای فریبنـده و گول زننـده به وجـود آورده اسـت کـه 

مـا را امتحـان کنـد کـه چـه کار می کنیـم. این مرد را گول زد. از آسـمان به پایین کشـید 

و بـه زمینـش چسـبانید. ایـن ایمـان، »ایمـان علمـی« اسـت کـه کـم و بیـش، همـۀ مـا 

»ایمـان علمـی« را داریـم، ولـی می بینیـم کـه جلـوی غرایـز مـا را نمی گیـرد. نمی توانـد 

آن چنـان کـه بایـد، مـا را حفـظ کنـد. 

ایمان عملی منظور خدا و رسول او 

 »ایمـان عملـی« یعنـی ایمانـی کـه بـر اثـر تکـراِر عمـل در روح و جـان انسـان پیـدا 

می شـود. یعنی بر طبق همان دسـتوراتی که از طریق »ایمان علمی« به دسـت آورده 

اسـت، عمـل می کنـد ولـو در حّقانّیتـش تردیـد هـم دارد، به همان عمل کنـد. مثاًل ما 

ایمـان ضعیفـی داریـم و بـه حـّد یقیـن نرسـیده ایم ولـی همیـن قـدر می دانیـم کـه خـدا 

داریـم؛ خـدای عالـم و حکیـم داریـم. پیغمبـر فرسـتاده، قـرآن فرسـتاده، دسـتوراتی 

دارد. واجبـات و محّرماتـی دارد. تـرک کـردن ایـن محّرمـات هـم بـر مـا دشـوار اسـت. 

روی  بـر  نهـادن  پـا  اسـت.  دشـوار  رشـوه  زدن  عقـب  اسـت،  دشـوار  ربـا  زدِن  عقـب 

1. همان، آیۀ 175. 
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بسـیاری از شـهوات دشـوار اسـت، ولـی بـه همیـن احکامـی کـه بـه  نظـر شـما دشـوار 

ـف 
ّ
اسـت، عمـل کنیـد. بـه همیـن انجـام دادن واجبـات و تـرک محّرمـات، بـا تکل

َفـت دارد، مشـّقت 
ْ
هـم کـه باشـد عمـل کنیـد. معنـای تکلیـف، همیـن اسـت، ُکل

دارد. همیـن را عمـل کنیـد و بدانیـد کـه خداونـد این چنیـن قـرار داده اسـت. هـر چـه 

بیشـتر عمـل کنیـد، روح شـما لطیف تـر می شـود. پرده هـا کنـار می رونـد، مطلـب را 

می فهمیـد، روشـن می شـوید. ایـن روشـنی منظـور خـدا و رسـول اسـت. ایـن ایمـان، 

»ایمـان عملـی« اسـت. 

ایمان عملی حضرت یوسف

نمونـۀ بـارز ایمـان عملـی جنـاب یوسـف صدیـق؟ع؟ اسـت. او بـه جایـی رسـید 

ـم کنـد. لغزشـگاه بزرگـی برایـش پیـش آمـد. 
َ
کـه غریـزه نتوانسـت در مقابلـش َقـْد َعل

ْ�َ��نَ 
أَ
ى ا ّ

ُه َر�بِ
�نَّ ـِه اإِ

َّ
 الل

اَل َمَ�ادنَ
َ َك �ت

َ
�تَ ل �تْ َه�یْ

َ
ال

َ َوا�بَ َو�ت ْ �ب
أَ
ا

ْ
ِ ال �ت �تَ

َّ
ل

>َوعنَ

�نْ 
أَ
ا ا

َ
ْول

َ
َها ل ِه َوَهّمَ �بِ �تْ �بِ ْد َهّمَ �تَ

َ
اِلُمو�نَ * َول

َ ِلُح ال�نّ
�نْ ُ ا �ی

َ
ُه ل

�نَّ َواَی اإِ ْ َم�ش

ُه ِم�نْ 
�نَّ اَء اإِ

َ ْح�ش
�نَ

ْ
وَء َوال ُه الّ�ُ  َع�نْ

ْ�ِر�نَ ِلَك ِل�نَ
ِه َکدنَٰ ّ

ْرَها�نَ َر�بِ ُ ٰى �ب
أَ
َرا

؛1 �نَ ِ��ی
َ
ل ُمحنْ

ْ
ا ال

َ اِد�ن َ ِع�ب

یوسف  آی.  من  نزد  به  گفت:  و  بست  را  درها  همۀ  زلیخا 

او پرورندۀ من است و جایگاه مرا نیکو  پناه بر خدا که  گفت: 

گمان  بی  نمی شوند.  رستگار  ستمکاران  بی تردید  است.  داشته 

را  پروردگارش  برهان  اگر  نیز  یوسف  و  کرد  او  قصد  زن  آن 

نمی دید آهنگ او می کرد. بدین گونه زشتی گناه را از او دور 

نمودیم که او از بندگان خالص شدۀ ما بود<. 

1. سورۀ یوسف، آیات  23 و 24. 
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مسـیر یوسـف؟ع؟ عبـادت و عبودّیـت بـود. چـون عبـادت بـود، بـا اخـالص بـود، 

ا 
َ اِد�ن ُه ِم�نْ ِع�ب

�نَّ همیـن عبودّیـت بـا اخـالص او را بـه آن درجه از ایمان و یقین رسـاند. >اإ

 .> �نَ ِ��ی
َ
ل ُمحنْ

ْ
ال

حـاال مسـیر مـا هـم همیـن اسـت؛ اگرچـه بسـیار دشـوار اسـت، اّمـا شـدنی و طـی 

کردنـی اسـت. آری، مـا ایمـان داریـم، اّمـا »ایمـان علمـی« داریـم. ایـن ایمـان بایـد بـا 

»عمـل« رشـد کنـد. اگـر عملـی شـد، دنبالش ایمـان و یقیـن و روشـندلی خواهد آمد. 

فرقان، نتیجۀ ایمان عملی 

ا؛ 1
ً ا�ن

َ ْر�ت
ْم �نُ

ُ
ك

َ
َ�ْل ل ْ

حب
َ
ـَه �ی

َّ
وا الل �تُ

�تَّ �نْ �تَ >اإِ

اگر تقوای الهی را پیشه کنید خداوند به شما قّوۀ تشخیص 

حق از باطل می دهد<.

اگـر شـما همیـن محّرماتـی را کـه گفتیـم تـرک کنیـد و واجباتـی را کـه گفتیـم انجـام 

ـف نیـز همـراه باشـد، مطمئـن باشـید کـه نتیجـه اش 
ّ
دهیـد، گرچـه بـا دشـواری و تکل

»فرقـان« خواهـد بـود. در روح و جـان شـما نیرویـی بـه وجـود می آیـد کـه فـاِرْق بین حّق 

و باطـل می شـود. اصـاًل بطـور روشـن می فهمیـد که چه بایـد بکنید و چـه باید نکنید. 
ِه؛ 2 و�نَ �بِ

ُ ْم�ش وًرا �تَ
ْم �نُ

ُ
ك

َ
َ�ْل ل ْ

حب
َ
>�ی

خدا به شما نوری می دهد که بوسیلۀ آن امور خود را به خوبی 

طی کنید<.

نـور و مشـعلی فـراراه شـما قـرار می دهـد کـه در پرتو آن نور، راه می روید و به مشـکلی 

برنمی خورید. 

1. سورۀ انفال، آیۀ 29. 
2. سورۀ حدید، آیۀ 28. 
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مفهوم ایمان عملی 

وقتـی بـه هنـگام بیمـاری بـه طبیـب مراجعـه می کنیـم، بـه مـا نسـخه می دهـد. 

غـذای  فـالن  می گویـد،  اینکـه  بـرای  اسـت؛  دشـوار  مـا  بـرای  نسـخه  ایـن  بـه  عمـل 

ـف 
ّ
ت بخـش خوشـمزه را نخـور، فـالن داروی تلـخ را بخـور. طبیعـی اسـت کـه تکل

ّ
لذ

دارد. حـاال مـا اینجـا »ایمـان علمـی« بـه نسـخۀ طبیـب داریـم، یعنـی می دانیـم کـه 

بهبودی ما فقط در گرو »عمل« به این نسـخه و خوردن داروی تلخ و نخوردن غذای 

ت بخـش اسـت، ولـی روشـن اسـت کـه تنهـا علـم بـه ایـن مطلـب، شـفابخش مـا 
ّ

لذ

نخواهد بود، بلکه این شـفا و صّحت در نتیجۀ عمل به این نسـخه، تحّقق خواهد 

یافـت. در مسـیر تحصیـل »ایمـان عملـی« نسـبت بـه حقایـق دینـی جریـان همیـن 

ـف بدهـم، تحّمـل مشـّقت کنـم، هـر چـه را کـه می گویـد 
ّ
اسـت. بایـد بـه خـودم تکل

نکـن، نکنـم، دنـدان روی جگـر بگـذارم. فـالن پول را نخـورم، دنبال فـالن مقام نروم، 

تـا ایـن روشـنی »فرقـان« برایـم حاصـل بشـود. 

ایـن  نسـخۀ طبیـب حاصـل می شـود،  بـه  بـا عمـل  بـدن  کـه صّحـت  همانطـور 

حالـت »فرقـان و یقیـن« هـم بـا عمـل بـه نسـخۀ شـریعت رسـول اهلل اعظـم؟ص؟ ]کـه 

ـِه«1 اسـت[، حاصـل می شـود. البّتـه  اٌر ِبِطّبِ بـه فرمـودۀ امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ »َطِبیـٌب َدّوَ

ایـن، مـرد می خواهـد! )َرْخش می خواهد تا تِن رسـتم کشـد( . خیلی مشـکل اسـت، 

اّمـا چـاره ای جـز تحصیـل آن نداریـم. چـه آن کـه همیـن »ایمـان عملـی« اسـت کـه 

در آخـرت تأمیـن کننـدۀ حیـات ابـدی مـا خواهـد بـود. همـۀ مـا در حـّد خـود »ایمـان 

علمـی« داریـم. دانشـمندان، علمـا، متفّکـران، قهرمانـان در فلسـفه و عرفـان نظـری 

فراواننـد، اّمـا آن چـه قـرآن می خواهـد، بسـیار کـم اسـت. 

همچنین می فرماید: 

1. نهج البالغۀ فیض، خطبۀ 107. 
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اِ�؛1
َ ى ال�نّ ِ

ِه �ن ی �بِ ْم�شِ َ وًرا �ی
ُه �نُ

َ
ا ل َ �ن

ْ
َ�ل َ اُه َو�ب َ �ن �یْ ْ��یَ

أَ
ا

َ ا �ن ً �ت َوَم�نْ َکا�نَ َم�یْ
أَ
>ا

آیا کسی که ُمرده ]دل [ بود و زنده اش گردانیدیم و براى او 

نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن، در میان مردم راه برود<.

مـا ُمـرده را بـا همیـن عمـل به نسـخۀ طبیب آسـمانی زنـده می کنیـم. حیاتی به او 

می دهیـم، نـوری بـه او می دهیـم کـه در پرتـو آن زندگـی کنـد. ایـن نسـخۀ شـفابخش، 

»قـرآن« اسـت اّمـا عمـل کـردن به این نسـخه مشـکل اسـت. 

در نهج البالغـۀ شـریف آمـده کـه مولـی المّتقیـن؟ع؟ فرمـوده اسـت، مـن اسـالم 

را چنـان توصیـف می کنـم کـه احـدی قبـل از مـن، آن چنـان توصیـف نکـرده اسـت. 

ُهَو  َیِقُن 
ْ
ال َو  َیِقُن 

ْ
ال ُهَو  ْسِلمُی  الّتَ َو  ْسِلمُی  الّتَ ُهَو  ُم 

َ
ْسل ِ

ْ
»ال

 َداُء ُهَو 
َ ْ
 َداُء َو ال

َ ْ
ِ ْقَراُر ُهَو ال

ْ
ِ ْقَراُر َو ال

ْ
ْصِدیُق ُهَو ال ْصِدیُق َو الّتَ الّتَ

 الّصاِلح؛2
ُ

َعَمل
ْ
ال

اسـالم همـان تسـلیم اسـت و تسـلیم همـان یقیـن اسـت و یقیـن 

همـان بـاور کـردن اسـت و بـاور کـردن همـان اقـرار کـردن اسـت و 

اقـرار کـردن همـان بـه جـا آوردن اسـت و بجـا آوردن همـان انجام 

عمـل صالـح اسـت«.

بـاز ریشـه بـه »عمـل« بـاز می گـردد. اسـالم، تسـلیم شـدن در پیشـگاه خداسـت، 

بـدون چـون و چـرا تسـلیم خـدا باشـد. ماننـد مـوم در دسـت شـما کـه بـه هـر طـرف 

می چرخانیـد، می چرخـد و بـه هـر شـکلی کـه می خواهیـد، در می آیـد. بنـده بایـد در 

مقابـل خـدای متعـال چنیـن باشـد. 

جناب ابراهیم؟ع؟ به فرزندش اسماعیل فرمود: 

1. سورۀ انعام، آیۀ 122. 
2. نهج البالغۀ فیض، حکمت120. 
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َك؛1 حُ
َ
�ب

دنْ
أَ
ى ا

ّ
ِ
�ن
أَ
اِم ا َ َم�ن

ْ
ى ال ِ

َرٰى �ن
أَ
ى ا

ّ
ِ
�ن  اإِ

�نَّیَ ُ ا �ب َ >�ی

شم<. 
ُ

فرزندم! به من دستور داده اند که تو را ِبک

کـدام پـدری بـه پسـرش می گویـد کـه مـن دسـتور دارم سـرت را ببـرم. او هـم نگفـت 

بـرای چـه، بـه چـه دلیـل و بـه چه مناسـبت؟! 
َمُر؛2 وأْ َ�ْل َما �تُ

َ�تِ ا�نْ �ب
أَ
ا ا َ اَل �ی

َ >�ت

اسماعیل گفت: پدر! هر چه دستور داده اند عمل کن<. 

؛3 �نَ ِر�ی ا�بِ
َ

ـُه ِم�نَ الّ�
َّ
اَء الل

َ �نْ �ش ى اإِ ِ
ُد�ن حبِ

>َ��تَ

اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت<. 

ما...«؛4 هـر دو ُمْسـلم 
َ
ـا أْسـل ّمَ

َ
خـدا هـم اسـالِم هـر دو را تصدیـق کـرد و گفـت: »َفل

شـدند... 

هم ابراهیم؟ع؟ تسلیم شد و هم اسماعیل؟ع؟. چون اینگونه تسلیم شدند: 
ا؛ 5 �ی وأْ �تَ الّرُ

�تْ
َ

ْد َ�ّد
ُم * �تَ راِه�ی ْ �ب ا اإ �نْ �ی

أ
اُه ا �ن اَد�ی >َو �ن

او را ندا دادیم که اى ابراهیم! رؤیا]ى خود[ را حقیقت بخشیدى!<.

مـا هـم ندایـش کردیـم. آفریـن بـر تـو ای ابراهیـم! مـا از تـو همیـن را می خواسـتیم؛ 

مـا نمی خواسـتیم خـون او ریختـه شـود. همیـن اسـالِم قلبـی را از تـو می خواسـتیم کـه 

نشـان دادی. اگـر یقیـن نباشـد، تسـلیم هـم نیسـت. اگـر یقیـن بخواهـد تحّقـق پیـدا 

کنـد، بایـد تصدیـق )بـاور کـرده( باشـد. تصدیـق هـم مسـتلزم اقـرار اسـت کـه نبایـد 

و  بدانـد  را  وظیفـه  یعنـی  کنـد.  ادا  بایـد  کـرد،  اقـرار  کـه  وقتـی  باشـد.  داشـته  لجـاج 

ات، آیۀ 102. 
ّ
1. سورۀ صاف

2. همان. 
3. همان. 

4. همان، آیۀ 103. 
5. همان، آیات  104 و 105. 
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خـودش هـم بـه وظیفـه عمـل کنـد. پـس اصـل و ریشـۀ تمـام اینهـا »عمـل« اسـت. اگـر 

طبـق همیـن دسـتورات داده شـده »عمـل« کردیـم، نتیجـه اش اسـالم و ایمـان واقعی 

و همیـن »ایمـان واقعـی« اسـت کـه در روز قیامت نجات بخش ماسـت وگرنه شـدیدًا 

در خطریـم. مـا نمی دانیـم تـا آخـر عمـر چـه پیـش می آیـد و چـه حالـی پیـدا می کنیـم! 

پیشـوایان دیـن چقـدر می کوشـیدند کـه مـردم در مقـام »عمـل«، جـّدی باشـند. 

کید امام صادق؟ع؟ به »عمل«  سفارش ا

عبدالّرحمن بن سیابه جوانی تهی دست و بی بضاعت ولی راستگو و امین بود، 

از او نقل کرده اند که گفته است: پدر من مرد باتقوایی بود؛ وقتی از دنیا رفت. میراثی 

برای ما نگذاشت. من در خانه نشسته بودم و به فکر زندگی آینده ام بودم. کسی در 

از  زد، یکی از دوستان پدرم بود، وارد شد. به من تسلیت گفت و از من پرسید که 

پدر برایت چیزی مانده است؟ گفتم: خیر. بعد دیدم کیسه ای را که همراهش بود، 

بیرون آورد و گفت در این کیسه هزار درهم است. بگیر و مایۀ کسب و کارت قرار بده و 

معاشت را تأمین کن. این جوان خیلی خوشحال شد. پیش مادر آمد و گفت: یکی 

از دوستان پدرم چنین کیسه ای به من داده. او خوشحال شد و گفت: پسرم! او خوب 

کاری کرده است. خدا خیرش بدهد. االن برو دنبال کار. گفت عصر همان روز رفتم 

یکی دیگر از دوستان پدرم را دیدم. گفتم: پول دارم و می خواهم کاسبی کنم. 

او بــرای مــن جامه هــای مخصوصــی خریــد و جایــی هــم بــرای محــل کارم قــرار 

داد. نشســتم مشــغول کار شــدم. شــش مــاه طــول نکشــید کــه ســرمایه دار شــدم و بــرای 

حــّج مســتطیع گشــتم. پیــش مــادر آمــدم و گفتــم کــه مســتطیع شــده ام و می خواهــم 

بــه حــج بــروم. گفــت بســیار خــوب! اّول قــرض آن آقایــی را کــه بــه تــو پــول داده اســت، 

ادا کــن کــه ادای دیــن، مقــّدم اســت. مــن هــم فــورًا هــزار درهــم تهیــه کــردم و رفتــم در 

حجــرۀ او، ســالم کــردم و گفتــم پــول شــما را آورده ام. بــاورش نشــد کــه بــه ایــن زودی 
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پولــش را برگردانــدم. بعــد گفــت: شــاید کــم بــوده، بیشــتر بدهــم؟ گفتــم: نــه! پــول شــما 

خیلــی بابرکــت بــود و منافعــی حاصــل شــده و مســتطیع شــده ام و می خواهــم بــه 

مّکــه بــروم. 

بعــد از مناســک حــّج بــه مدینــه رفتــم. همــراه بــا جمعّیــت بــرای زیــارت امــام 

جعفرصــادق؟ع؟ رهســپار شــدم. زمانــی بــود کــه بــرای مالقــات ایشــان حکومــت 

ــه حضــور ایشــان رفت وآمــد داشــتند. از امــام ســؤال  ــاد ب ــع نبــود. مــردم زی وقــت، مان

می کردنــد و جــواب می شــنیدند. مــن ناامیــد شــدم از اینکــه بتوانــم خدمــت آقــا 

برســم. چــون هــم جــوان بــودم و از دیگــران کــم ســن و ســال تر و هــم اینکــه ازدحــام 

ــه مــن شــد، از  ــا کــه متوّج ــا ناامیــدی نشســتم. آق ــود. در گوشــه ای ب ــاد ب ــت زی جمعّی

دور اشــاره فرمــود کــه جلــو بیــا. مــن هــم از جــا برخاســتم و رفتــم مقابــل ایشــان، زانــوی 

ادب بــر زمیــن زدم و دســت ایشــان را بوســیدم. فرمــود: کاری داشــتی؟ گفتــم: مــن 

عبدالّرحمــن پســر ســیابه هســتم. فرمــود: هــان؛ ســیابه! او مــرد خوبــی اســت. چــه 

می کنــد؟ 

حــاال ذهــن کســی نــرود کــه او امــام اســت و بایــد بدانــد. نــه، امــام بــا علــم غیبــی کــه 

دارنــد، در زندگی شــان بــا مــردم بطــور عــادی رفتــار می کننــد. از علــم غیبشــان، همــه 

جــا اســتفاده نمی کننــد. عبدالّرحمــن گفــت: پــدرم مرحــوم شــد، وفــات کــرد. دیــدم 

ــم«؛ یعنــی چنــان از ایــن خبــر غمگیــن  ــع و َتَرّحَ امــام ســخت متأّثــر شــدند. »َفَتَوّجَ

شــد کــه مثــل اینکــه دردی در بدنــش ایجــاد شــده باشــد. اظهــار تأّســف کــرد. دو بــار 

فرمــود: »رحمــة اهلل علیــه« ؛ خدایــش بیامــرزد. 

بعــد فرمــود: از پــدرت چیــزی برایــت باقی مانــده؟ گفتــم: نــه، یابــن رســول اهلل! 

فرمــود: پــس چطــور مّکــه آمــده ای. سرگذشــتم را گفتــم کــه دوســِت پــدرم بــه مــن 

پولــی داد، کاســبی کــردم و مســتطیع شــدم. امــام؟ع؟ نگذاشــت حرفــم تمــام بشــود، 

پرســید: َدینــت را ادا کــرده ای کــه مّکــه آمــده ای؟ گفتــم: بلــه، یابــن رســول اهلل! َدینــم را 
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ادا کــرده ام. فرمــود: احســنت، آفریــن، کار بســیار خوبــی کــردی. بعــد فرمــود: 

َماَنِة َتْشَرُك 
َ ْ
َداِء ال

َ
ِدیِث َو أ َ حن ِبِصْدِق الْ وِصیَک یا َعْبُدالّرَ

ُ
»ا

اَس؛ 1 الّنَ

ای عبدالرحمـن! بـه تـو سـفارش می کنـم در سـخن گفتـن صـادق 

بـاش و امانـت مـردم را برگـردان تـا شـریک مـال مـردم باشـی«.

حضــرت انگشتانشــان را جمــع کردنــد و فرمودنــد ببیــن چطــور انگشــتان مــن بــا 

هــم جمــع هســتند، تــو هــم بــا مــردم بــا »صــدق حدیــث« و »ادای امانــت« رفتــار کــن. 

هــم راســتگو بــاش و هــم امانتــدار. امــوال مــردم را بــه مــردم برســان تــا شــریک مــال مردم 

باشــی. مــردم امــوال خــود را بــا اطمینــان خاطــر در اختیــار تــو قــرار می دهنــد. ایــن 

جــوان گفــت: مــن ایــن نصیحــت گرانبهــا را از امــام گرفتــم و در انــدک مّدتــی ســرمایۀ 

فراوانــی نصیبــم شــد، بطــوری کــه زکات اموالــم ســیصدهزار دینــار شــد کــه ادا کــردم. 

پــس: »المیــاُن ُهــَو الَعَمــل«؛ 

ــف هــم عمــل کردیــم، مثــل همــان 
ّ
اگــر مــا به راســتی عمــل کردیــم، هــر چنــد بــا تکل

ــف بــه نســخه عمــل می کنــد و عاقبــت، صّحــت بــدن می یابــد، 
ّ
مریضــی کــه بــا تکل

مطمئــن باشــیم کــه خداونــد مّنــان نــور ایمــان بــر دل هــای مــا می تابانــد و مــا را بــه 

حــال یقیــن می رســاند و آن یقیــن و ایمــان نیــز منشــأ عمــل بعــدی می شــود. پــس 

ــد عمــل وبــه قــول آقایــان علمــا دور 
ّ
ــد ایمــان می شــود و هــم ایمــان، مول

ّ
هــم عمــل، مول

باطــل هــم نیســت. چــون ایمــان اجمالــی و ضعیــف، »عمــل« را به وجــود مــی آورد 

و »عمــل« هــم، ایمــان قوی تــر را تولیــد می کنــد. هــر چــه عمــل بیشــتر شــد، ایمــان 

قوی تــر می شــود و ســرمایۀ اخــروی هــم تأمیــن می گــردد. ِان شــاءاهلل. 

کافی، جلد 5، صفحۀ 134، حدیث 9.   .1
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 خدا را بنده ایم؟! 
ً
آیا واقعا

حــق  خــود  بــه  هیچــگاه  تســلیمیم.  طبیــب  دســتور  مقابــل  در  معمــواًل  مــا 

نمی دهیــم کــه بــه طبیــب بگوییــم: چــرا آن دارو را بخــورم و چــرا از آن غــذا پرهیــز 

کنــم؟ می فهمیــم کــه او طبیــب اســت و درد و داروشــناس اســت و مــا بیماریــم و درد 

و داروشــناس نیســتیم و لــذا عقــاًل وظیفــه ای جــز تســلیم شــدن در مقابــل دســتوراتش 

نداریــم. ولــی همیــن مــا در مقابــل خــدا و پیامبــر و امــام کــه درد و داروشناســان روحــی 

مــا هســتند و از موازیــن ســعادت و شــقاوت ابــدی مــا آگاهنــد تســلیم نمی شــویم!! و 

واویــال اگــر چنــد صباحــی هــم درســی خوانــده و پــاره  ای از اصطالحــات پــر بــاد و ُبــروت 

ــد دســتور حــالل و حــرام  ــه گوشــمان خــورده باشــد، دیگــر کیســت کــه بتوان علمــی ب

بــه مــا بدهــد و فرمــان بکــن و نکــن از جانــب خــدا صــادر کنــد و تســلیم بی چــون و 

چــرا شــدن در مقابــل دســتور خــدا و رســول را از مــا متوّقــع باشــد. در صورتــی کــه آنچــه 

عقــاًل تحقیــق دربــارۀ آن الزم و تقلیــد در آن نارواســت »اصــول اعتقــادی« دیــن اســت 

نــه »احــکام فرعــی« آن کــه نیــاز بــه »وحــی الهــی« دارد و آن نیــز در انحصــار پیامبــر 

و امامــان معصــوم؟مهع؟ اســت و مــا همچــون بیمــار در مقابــل طبیــب بایــد تســلیم 

ــم.  ــا را بپذیری ــرا آن ه ــون و چ ــیم و بی چ ــا باش ــتورات آنه دس

خداوند متعال  می فرماید: 

َهْل  ِع  ِم�ی َوالّ�َ ِر  ِ��ی �بَ
ْ
َوال َ�ِمّ 

أَ
ا

ْ
َوال ْعَمٰى 

أَ
ا

ْ
َکال �نِ  ْ �ی

�تَ ِر�ی
�نَ

ْ
ال ُل  َ >َم�ش

؛  ُرو�نَ
َ

ّک
دنَ ا �تَ

َ
ل

�نَ
أَ
لًا ا َ ا�نِ َم�ش َ ِو�ی َْ��تَ �ی

شوندگان[  تسلیم  و  گویان  چرا  و  چون   [ گروه  دو  این  حاِل 

همانند  گروه  دو  این  آیا  شنواست؛  و  بینا  و  کر  و  نابینا  حال 

یکدیگرند؟ آیا نمی اندیشید و به خود نمی آیید؟<.1 

1. سورۀ هود، آیۀ 24. 
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آدم کـور و کـر مـادرزاد از عالـم جـز تاریکـی و بی خبـری چیـزی نمی فهمـد. کافـران 

و منکـران نیـز از عالـم معنـا، چیـزی درک نمی کننـد. بـه مـا در شـبانه روز چندیـن بـار 

م روزی ده بـار الزامـًا از مـا خواسـته اند کـه بگوییـد: 
ّ
دسـتور نمـاز داده انـد و قـدِر مسـل

کمـک  تـو  از  و  می کنیـم  بندگـی  را  تـو  تنهـا  خـدا!  ای  <؛  �نُ ِ��ی ْ��تَ
�نَ اَك 

َ �یّ َواإِ ُد  ْ��بُ
�نَ اَك 

َ �یّ >اإِ

می طلبیـم و بـا ایـن عمـل تمریـن بندگـی شـبانه روزی داشـته باشـید تـا واقعـًا خـدا را 

بنـده و فرمانبـردار حقیقـی بشـوید و لـذا فرمـود: 
ِری؛1

ْ
ک ِ اهتَ ِلدن

َ
ل

َ
ِم الّ� �تِ

أَ
>َوا

نماز را برای یاد من به پا دار<. 

ــاد مــن در عمــق جــان شــما  مقصــود اصلــی مــن از دســتور نمــاز ایــن اســت کــه ی

بنشــیند و مــن حاکــم در ســراپای زندگــی شــما گــردم ولــی یالالســف کــه مــا چهــل 

ســال و شــصت و هفتــاد ســال اســت تمریــن بندگــی می کنیــم ولــی خــدا را نــه بنــده 

شــده ایم و نــه ذاکــر! یــاد خــدا کــه هــدف اصلــی از تشــریع نمــاز اســت؛ حاکــم در جــان 

ــه ظــرف عقــل مــا نبخشــیده  ــی ب مــا و جلوه گــر در شــئون زندگــی مــا نگشــته و طهارت

اســت. 

نشانه های یقین به خدا و آخرت 

از  کـه  دیـد  جماعـت  صـف  در  را  جوانـی  صبـح،  نمـاز  از  پـس  اکـرم؟ص؟  پیامبـر 

بیـداری شـب، خـواب بـر او غلبـه کـرده و سـرش بـه سـینه اش خـم می شـد. ایسـتاد و 

ُن؛ چگونه صبح کردی ]جوان! حالت چگونه اسـت؟[« 
َ

ْصَبْحـَت َیا ُفل
َ
فرمـود: »َكْیـَف أ

 اهَّلل؛ ای رسـول خـدا! صبـح کـرده ام در حالـی کـه بـه 
َ

 یـا َرُسـول
ً
ْصَبْحـُت ُموِقنـا

َ
گفـت: »ا

یقیـن رسـیده ام«! خوشـا بـه حـال آنـان کـه بهـره ای از یقیـن نصیبشـان شـده اسـت. 

ـا َحِقیَقـُة َیِقیِنـَك؛ هـر یقینـی عالمـت و نشـانی دارد؛  َ
َ

ِ َیِقـٍن َحِقیَقـًة ف
ّ

ل
ُ

فرمـود: »ِإّنَ ِلـك

1. سورۀ طه، آیۀ 14. 
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عالمـت یقینـت چیسـت«؟ گفـت: 

 َهَو اِجِری؛1 
َ
ْظَمأ

َ
یل َو ا

َ
ْسَهَر ل

َ
ْحَزَنیِن َو ا

َ
 اهَّلل ا

َ
ییِن یا َرسول ِ »ِاّنَ َیقݫ

 یقیـن مـن اسـت ای رسـول خـدا! کـه پیوسـته محزونـم مـی دارد و 

شـبها بـه بیـداری و روزهـای گـرم بـه روزه داریـم وا مـی دارد«. 

ــردم  ــم م ــی می بین ــه گوی ــت ک ــان اس ــهود و عی ــم مش ــان برای ــر آنچن ــۀ محش صحن

بــه دســت  بــا امامشــان وارد محشــر می شــوند و نامه هــای اعمالشــان را  فوج فــوج 

گرفتــه می خواننــد و مــن هــم در میانشــان هســتم! بهشــتیان را ُمَتنّعــم در بهشــت و 

ب در جهّنــم می بینــم و فریــاد و آه و نالــه و افغانشــان را می شــنوم! 
ّ

جهّنمیــان را معــذ

َبــُه ِبالمیــاِن؛ ایــن بنــده ای اســت کــه خــدا 
ْ
َر اهَّلُل َقل رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »هــذا َعْبــٌد َنــّوَ

قلبــش را بــه نــور ایمــان منــّور فرمــوده اســت«. آنــگاه بــه او فرمــود: 
یِه؛2

َ
ْنَت َعل

َ
َزْم ما ا

ْ
»َقْد َعَرْفَت َفال

خوب شناخته ای. محکم نگه دار آنچه را که به دست آورده ای«. 

یقین، محصول حقیقی انسان

حـال هیـچ خبـر داریـم کـه مـا را هـم بـرای بـه دسـت آوردن همیـن حـال یقیـن و 

ایمـان بـه ایـن دنیـا آورده انـد تـا در طـول مـّدت ایـن چهـل و پنجـاه و شـصت و هفتـاد 

و  بچینیـم  از درخـت وجـود خـود  میـوه  و  بـارور سـازیم  را  سـال درخـت وجـود خـود 

درخـت  از  اّمـا  بگیریـم  میـوه  درختـی  هـر  از  مـا  کـه  اسـت  درسـت  ایـن  آیـا  ببریـم؟! 

وجـود خـود میـوه ای نگیریـم و محصولـی پـس ندهیـم؟! آیـا مـا از یـک حّبـۀ گنـدم و از 

یـک هسـتۀ خرمـا و از یـک تخـم کبوتـر هـم بی ُعرضه  تـر شـده ایم؟!! یـک حّبـۀ گنـدم 

سـنبلی افشـان می دهـد؛ دانه هـای فـراوان! یـک هسـتۀ خرمـا درختـی بـارور می شـود 

1. سفینة البحار، ج 8، ص 752. 
کافی، جلد 2، صفحۀ 53.   .2
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پـر از خوشـه های خرمـا! یـک تخـم کبوتـر از خـود کبوتـری زنـده بیـرون می دهـد! مـا از 

ُبعـد  ابعـاد مختلـف دارد؛  انسـان  تولیـدی کرده ایـم؟ آخـر  انسـانی خـود چـه  جنبـۀ 

نباتـی و حیوانـی و انسـانی دارد. از ُبعـد نباتـی اش رشـد و نمـّو می کنـد و بـه عـرض و 

می افزایـد:  طولـش 

ا؛ 1  ً ا�ت َ �ب
ْر�نِ �نَ

أَ
ا

ْ
ْم ِم�نَ ال

ُ
ك �تَ �بَ

�نْ
أَ
ـُه ا

َّ
>َوالل

خداوند شما را از زمین رویانیده است<. 

جنبه هـای  از  می شـوید.  طویـل  و  عریـض  و  می کنیـد  نمـّو  گیاهـان  ماننـد 

ِاعمـال  و  می خوابـد  می خـورد،  غـذا  مـی رود،  راه  می کشـد،  َنَفـس  هـم  حیوانـی اش 

ُهـَو  ِبـا  »انسـان  دارد؟  وضعـی  چـه  انسـانی  ُبعـد  از  اّمـا  می کنـد.  غضـب  و  شـهوت 

چیسـت؟  محصولـش  و  میـوه  ِاْنسـاٌن«؛ 

آری، محصـول حقیقـی انسـان »َمْعِرفـُة اهلل«، »َمَحّبـُة اهلل« و »ِعبـادُة اهلل« اسـت. 

پوسـت عالـم را شـکافتن و بـه مغـز عالـم رسـیدن و ایمـان و یقیـن بـه دسـت آوردن. 

هدایت قرآن به سوی غنّی واقعی

بـه  دعـوت  مسـتّقاًل  هیچـگاه  حکیـم  قـرآن  کـه  کنیـم  توّجـه  بایـد  نکتـه  ایـن  بـه 

از  بلکـه همـه جـا سـخن  کنیـد.  مـردم! عبـادت  ای  بگویـد:  کـه  نمی کنـد  عبـادت 

معبـود بـه میـان آورده و نفـی و اثباتـش روی معبـود اسـت. معبودهـای باطـل را نفـی و 

 اهلل« اسـت. بـا )ال اله( ؛ هر 
ّ
معبـود حـق را اثبـات می کنـد. اّول و آخـر حرفـش »ل الـه ال

معبـود باطلـی را نفـی کـرده و بـا )ااّلاهلل( ؛ اثبـات معبـود حـّق می نمایـد. 

هیـچ جـا مسـتّقاًل دعـوت بـه عبـادت نمی کنـد چـون اصـل »عبـادت« در فطـرت 

انسـان خودجـوش اسـت و احتیـاج بـه دعـوت نـدارد. فقـر فطریـش او را بـه عبـادت و 

ـل در مقابـل یـک موجـود غنـّی وادار می کنـد و همـان نیـاز فطـری اسـت کـه او را بـر 
ّ
تذل

1. سورۀ نوح، آیۀ 17. 
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اثـر راهنمایـی نشـدن، بـه بت پرسـتی می کشـاند و لذا آنچـه الزم اسـت، »راهنمایی« 

او بـه سـوی »معبـود حقیقـی« و بـاز داشـتن وی از رفتـن بـه سـوی معبـود باطـل اسـت! 

انسان بر حسب اقتضای طبیعی اش گرسنه و تشنه می شود و احتیاج به این ندارد 

که کسی به او بگوید: ای انسان! گرسنگی و تشنگی یادت نرود؛ تشنه شو، گرسنه شو. 

آنچه الزم است راهنمایی کردن او به خوراکی و آشامیدنی سالم و مناسب است که: 

ای تشنه! آب بخور، لجن نخور. ای گرسنه! نان بخور، علف نخور! موضوع عبادت 

نیز چنین است. اصل عبادت که عرض نیاز فقیر به غنّی است مقتضای سرشت و 

فطرت انسان است همانگونه که تشنگی و گرسنگی یعنی آب و نان طلبی، مقتضای 

طبیعت انسان است. آنچه که الزم است و دقیقًا باید مورد توّجه قرار گیرد راهنمایی 

انسان به سوی غنّی واقعی است که این »فقیر فطری« خود را به دامن آن »غنی حقیقی« 

بیفکند و از افتادن به دامن دیگر گدایان و خود را از ذلیل و خوار شدن حفظ کند و لذا 

اّول، »عقل« به سراغش می رود و او را هشدار می دهد که تو انسانی و شأن تو اشرف 

از این است که سر در مقابل موجودات پست تر از خود و یا همانند خود فرود آورده و 

آنها را معبود خود بشناسی؛ بلکه تو باید دنبال »غنّی مطلق« بگردی یعنی کسی که 

ذاتًا غنّی است و از هیچ جهت نیاز به غیر خود ندارد، او را بشناسی و عرض نیاز به 

درگاه آن بی نیاز بنمایی و چون عقل بیش از این توانایی راهنمایی ندارد، تا آن »غنّی 

مطلق« را به انسان بشناساند، اینجاست که »نیروی وحی« به کمک عقل می شتابد 

و خیلی واضح و روشن می گوید، آن غنّی مطلق همان ذات اقدسی است که آفرینندۀ 

عالم و آدم است و مرگ و حیات آدمیان به دست او و روزِی روزی خوران به اراده و 

مشّیت او تدبیر و تنظیم می شود و او خود را به نام »اهلل« معّرفی کرده و فرموده است: 

َمُد<؛ بگو: او اهلل است که یگانه و بی همتاست و صمد1 و 
َ

َ�ٌد * اهلُل الّ�
أ
ْل ُهَو اهلُل ا

>�تُ

بی نیاز مطلق است. تمام کائنات نیازمند به او می باشند و او نیاز به موجودی ندارد. 

1. صمد: بی نیاز. 
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هشدار جّدی به اهل ایمان!  

مشرک فقط این نیست که بت های چوبی و سنگی را بپرستد. »مادِر بت ها، 

بت نفس ماست« که پرستش کنندگان این بت، )ِالی ما شاء اهلل(، فراوانند. آن 

و  خدا  به  ایمان  چه  اگر  است؛  مشرک  می کند  تبعّیت  نفسش  هوای  از  که  کسی 

پیامبر و قیامت هم داشته باشد؛ برای رسیدن به هوای نفسانی از هیچ خیانت و 

جنایتی خودداری نمی کند، پس این مؤمن، مشرک است. آن کسی که در مساجد 

ربا هم می خورد، مؤمِن مشرک است. حاال بسیاری  نماز می خواند،  و حسینیه ها 

و  معابد  و  مساجد  بشوند،  هم  دین  به  مربوط  کارهای  متصّدی  بیایند  این ها  از 

سازمان ها و مؤّسسات تبلیغی دینی را هم آباد و اداره کنند و تا روز قیامت پول بریزند 

و کار کنند و این کارها را ادامه دهند، فایده ای نخواهد داشت و نتیجه بخش هم 

نخواهد بود. آن مساجد و معابدی محصول می دهد که دست اندرکارانش، موّحِد 

پاکدل باشند و تابع هوای نفسانی نباشند؛ وگرنه فایده ندارد و محصول نمی دهد. 

منابـر  و  و مسـاجد  از محافـل  تبلیغـی  و سـازمان های  دینـی  اآلن مؤّسسـات  مـا 

و برنامه هـای صـدا و سـیما بسـیار فـراوان داریـم. اّمـا آیـا همـۀ اداره کننـدگان اینهـا از 

جهـت مالـی و غیـر مالـی موّحـد هسـتند؟ نه، و لـذا می بینیم محصـول قابل توّجهی 

هـم ندارنـد. از پـای منبرهـای امثـال بنـده، چنـد نفـر مثـاًل شـفا گرفتـه و رفته انـد؟ اگـر 

بیمارتـر نشـده باشـند، معلـوم نیسـت شـفا گرفتـه باشـند. 

حـاال ممکـن اسـت شـما بفرماییـد مـا اگـر بخواهیـم بـه ایـن آیـه عمـل کنیـم بایـد 

اّول دسـت شـما را بگیریـم و از منبـر پاییـن بکشـیم و بگوییـم: 

ـِه؛1 
َّ
َد الل ْ�ُمُروا َمَ�ا�بِ َ �نْ �ی

أَ
�نَ ا ِرِک�ی

ْ ُم�ش
ْ
>َما َکا�نَ ِلل

مشرک حق ندارد دست به کار عمران مساجد و منابر باشد<. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 17. 
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عـرض می کنـم: بلـه درسـت اسـت و حـق بـا شماسـت، اّمـا اّواًل چـه کسـی پاییـن 

بکشـد، و ثانیـًا زمینـه خالـی اسـت. 

شــب پــره بازیگــر میــدان شــودِمهــر درخشــنده چــو پنهــان شــود

ــروزان  ــیدهای ف ــنده و خورش ــای درخش ــا ِمهره ــر م ــاجد و مناب ــه در مس ــی ک آنهای

ــت.  ــیده اس ــب پره ها رس ــا ش ــال م ــه امث ــت ب ــد. نوب ــد رفتن ــالم بودن ــان و اس ایم
 »آدم بی تقوایـی کـه مـردم را امـر بـه تقـوا می کنـد، طبیـب بیماری 

اسـت کـه به مـداوای بیمـاران می پردازد« . 

بیماری، نسخۀ صّحت به بیماران می دهد و مشرکی درس توحید می گوید: 

ـِه ؛ 
َّ
َد الل ْ�ُمُروا َمَ�ا�بِ َ �نْ �ی

أَ
�نَ ا ِرِک�ی

ْ ُم�ش
ْ
>َما َکا�نَ ِلل

سزاوار نیست که مشرکان مساجد خدا را آباد کنند<.

مشـرکان نبایـد معابـد خـدا و محافـل دینـی و سـازمان  های تبلیغی اسـالم را اداره 

کننـد. ممکـن اسـت ظاهـرًا متصـّدی امـور باشـند، کار هـم بکننـد، کمـک مـاّدی هم 

بنماینـد و اجتماعـات باشـکوه هـم تشـکیل بدهنـد، اّمـا نتیجه بخـش نمی باشـد و 

محصـول معنـوی نمی دهـد. 

مقام والدین و حدوِد اطاعت از آنها 

همانگونـه کـه در قـرآن کریـم، »توحیـد« یـک اصـل اسـت، احسـان بـه والدیـن نیـز 

ا<؛1 )احسـان بـه 
ً ْ�َ�ا�ن �نِ اإِ ْ َواِلَد�ی

ْ
ال اُه َو�بِ َ �یّ ا اإِ

َّ ل ُدوا اإِ ْ��بُ ا �تَ
َّ ل

أَ
َك ا ٰی َر�بُّ �نَ

یـک اصـل اسـت: >َو�تَ

والدیـن( کامـاًل در کنـار عبـادت خـدا )توحیـد( قـرار دارد و یـا در آیـۀ دیگـری، )شـکر 

والدیـن( در کنـار )شـکر خـدا( قـرار گرفتـه اسـت: 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 23. 
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َك؛1 ْر ِلى َوِلَواِلَد�یْ
ُ

ك
ْ �نِ ا�ش

أَ
 >ا

سپاسگزار من و والدینت باش<. 

بـه  نسـبت  هـم  و  بـاش  شـاکر  هسـتم  تـو  ُمْنِعـم  و  خالـق  کـه  مـن  بـه  نسـبت  هـم 

والدینـت کـه واسـطۀ فیـض من نسـبت به تـو بوده اند. آنها واسـطه شـده اند که فیض 

مـن از وجـود و حیـات و دیگـر مواهـب بـه تو رسـیده اسـت. آنگونـه که باید سپاسـگزار 

مـن باشـی، همانگونـه بایـد سپاسـگزار والدینـت باشـی؛ ولـی در عیـن حـال، همیـن 

والدیـن اگـر خواسـتند تـو را از مسـیر دیـن منحـرف کننـد، اطاعتشـان نکـن. 
ِ�ْ�ُهَما؛2 ا �تُ

َ
ل

ٌم �نَ
ْ
ِه ِعل َك �بِ

َ
َس ل �یْ

َ
ى َما ل ِرَك �بِ

ْ �ش
�نْ �تُ

أَ
ٰى ا

َ
اَهَداَك َعل َ �نْ �ب >َواإِ

و اگر تو را وادارند تا در باره چیزى که تو را بدان دانشی نیست 

به من شرك ورزى، از آنان فرمان مبر<.

اطاعت امر والدین در ردیف اطاعت امر خدا واجب است، اّما آنجا که سعی در 

منحرف ساختن تو از مسیر دین می نمایند اطاعتشان جایز نیست. در این آیه هم 

می فرماید: اگر پدران یا برادران شما از مسیر ایمان منحرف بوده و کفر را بر ایمان ترجیح 

داده اند دیگر حق ندارید تن به والیت آنها داده و آنها را به سرپرستی خود بپذیرید. 

<؛3  اِلُمو�نَ
َ َك ُهُم ال�نّ �أِ ـٰ ولَ

أُ
ا

َ ْم �ن
ُ

ك ُهْم ِم�نْ
َّ
َول �تَ َ  >َوَم�نْ �ی

»ظلــم« هــم یکــی از مصادیقــش »شــرک« اســت، اگــر از شــما کســانی تــن بــه 

ٌم<؛4  �ی ِ ٌم َع�ن
ْ
ل

�نُ
َ
ْرَك ل

ّ
 ال�شِ

�نَّ والیــت آنــان بدهنــد، ظالــم محســوب خواهنــد شــد: >اإِ

ــی کافــر« ظلــم اســت؛ هــم ظلــم بــه خــوِد انســان و هــم ظلــم بــه جامعــۀ مســلمین 
ّ
»تول

ــه مکتــب اســالم.  و هــم ظلــم ب

1. سورۀ لقمان، آیۀ 14. 
2. همان، آیۀ 15. 

3. سورۀ توبه، آیۀ 23. 
4. سورۀ لقمان، آیۀ 13. 
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استواری آهنین مؤمنان واقعی 

خداوند متعال در مقام معّرفی »مؤمنان واقعی« می فرماید: 

اَهُدوا  َ
وا َو�ب ُ ا�ب

َ ْر�ت َ ْم �ی
َ
ّمَ ل

ُ ـِه َوَرُ�وِلِه �ش
َّ
الل وا �بِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
َما ال

�نَّ  >اإِ

؛ 1  و�نَ
اِد�تُ

َ
َك ُهُم الّ� �أِ ـٰ ولَ

أُ
ـِه ا

َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

ِسِهْم �ن
�نُ
�نْ
أَ
ْمَواِلِهْم َوا

أَ
ا �بِ

رسولش  و  خدا  به  ایمان  که  هستند  کسانی  مؤمنان  همانا 

آوردند و هرگز شک و ریب در قلبشان پیدا نشد. در راه خدا با مال 

و جانشان جهاد کردند؛ اینانند صادقان در ایمان<. 

اُموا؛2 َ �ت ّمَ اْ��تَ
ُ ـُه �ش

َّ
ا الل َ �ن ُّ وا َر�ب

ُ
ال

َ >�ت

گفتند: پروردگار ما اهلل است و پای حرف خود ایستادند<. 

بـازار  در  ورشکسـتگی  سـال  یـک  بـا  نیافـت.  راه  ایمانشـان  و  عقیـده  در  تزلزلـی 

کسـب و کار از دینشـان برنگشـتند. مـزارع و محصوالتشـان سـوخت ولـی دسـت از 

خـدا بـر نداشـتند. بیمـار شـدند و عزیزانشـان از دسـت رفـت ولی دسـت از ایمانشـان 

برنداشـتند در میدان هـای جنـگ غـرق در خـون شـدند. ولـی روی از خـدا بـر نتافتنـد 

و هر چه کوبیده شـدند محکم تر و پابرجاتر شـدند. از امام صادق؟ع؟ منقول اسـت: 

َر  اَر َتَغّیَ  الّنَ
َ

ْدِخل
ُ
ا أ ِدیَد ِإذَ َ ِدیِد ِإّنَ الْ َ  ِمْن ُزَبِر الْ

ُ
َشّد

َ
ْؤِمَن أ ُ »ِإّنَ الْ

ُبُه؛3
ْ
ْر َقل ْ َیَتَغّیَ  لَ

َ
َّ ُقِتل ُ

َّ ُنِشَر ث ُ
 ث

َ
ْو ُقِتل

َ
ْؤِمَن ل ُ َو ِإّنَ الْ

مؤمـن از پاره هـای آهـن محکمتـر اسـت. آهـن کـه در آتـش مـی رود 

تغییـر می کنـد ولـی مؤمـن اگـر کشـته شـود، سـپس زنـده شـود و 

دوبـاره کشـته شـود، قلبـش تغییـر نمی کنـد ]و ایمانـش را از دسـت 

نمی دهـد[«. 

1. سورۀ حجرات، آیۀ 15. 
2. سورۀ فّصلت، آیۀ 30. 

3. صفات الشیعة، ص32. 
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مفهوم ایمان واقعی 

ایمـان بـه معنـای واقعـی اش از دیـدگاه قـرآن مشـروط بـه مجاهـدۀ عملـی در راه 

خـدا و تسـلیم بـودن در برابـر دسـتوراتش می باشـد، چنانکـه فرمـوده اسـت: 

ا  ّمَ
َ
َول ا  َ ْم�ن

َ
ْ�ل

أَ
ا وا 

ُ
ول

�تُ ِك�نْ  ـٰ َولَ وا  ِم�نُ وأْ
�تُ ْم 

َ
ل ْل 

�تُ ا 
َ َم�نّ

آ
ا ْعَرا�بُ 

أَ
ا

ْ
ال  ِ �ت

َ
ال

َ >�ت  
ْم؛1

ُ
ك و�بِ

ُ
ل

�تُ ى  ِ
�ن َما�نُ  �ی اإِ

ْ
ال ِل  ْد�نُ �یَ

اعراب ]بادیه نشینان به پیامبر[ گفتند: ایمان آوردیم ]به آنها[ 

هنوز  و  آوردیم  اسلام  بگویید  ولی  نیاورده اید،  ایمان  شما  بگو: 

ایمان در دل های شما داخل نشده است<.

البّته اسـالم مراتب دارد و مرتبۀ نهایی اش از آِن پیامبران اسـت و مرتبۀ نازله اش 

 اهلل و اشـهد اّن محّمدًا 
ّ

را منافقـان نیـز دارنـد کـه بـه زبـان می گوینـد »اشـهد َان ال الـه اال

رسـول اهلل« حـال می فرمایـد: بـه اعـراب بگـو: شـما مؤمـن نشـده اید، بلکـه بـه ظاهـر 

ُمْسـِلم هسـتید و هنـوز ایمـان داخـل قلبتـان نشـده اسـت آنـگاه فرموده اسـت: 

اَهُدوا  َ وا َو�ب ُ ا�ب َ ْر�ت َ ْم �ی
َ
ّمَ ل

ُ ـِه َوَرُ�وِلِه �ش
َّ
الل وا �بِ

َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
و�نَ ال ِم�نُ ُموأْ

ْ
َما ال

�نَّ  >اإِ
؛2 و�نَ

اِد�تُ
َ

َك ُهُم الّ� �أِ ـٰ ولَ
أُ
ـِه ا

َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

ِسِهْم �ن
�نُ
�نْ
أَ
ْمَواِلِهْم َوا

أَ
ا �بِ

و  خدا  به   ]
ً
]قلبا که  هستند  کسانی  تنها  ]واقعی[  مؤمنان 

رسولش ایمان آورده اند و سپس هیچگونه شّک و تردید به دل 

راه نداده و عملًا با مال و جانشان در راه خدا به جهاد ایستاده اند، 

اینانند که صادق در ایمانند<. 

نا و آمّنا« و محکم پای حرف خود ایستادند،  رّبُ آری مؤمنان واقعی گفتند: »اهلُل 

انحاء مصیبت ها و دشواری ها به آنها رو آورد اّما تکان نخوردند ورشکستگی ها در بازار 

1. سورۀ حجرات، آیۀ 14. 
2. همان، آیۀ 15. 
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و کسب و کارشان پیش آمد اّما احساس ورشکستگی در ایمان قلبی اشان ننمودند، 

عزیزانشان از دستشان رفت اّما عّزت ایمانی خود را از دست ندادند. در میدان های 

جنگ آغشته به خون شدند، اّما رنگ ایمان از چهرۀ قلب خود نباختند. مثل میخ 

آهنین هر چه بیشتر کوبیده شدند، داغ تر و محکم تر شدند. آری، ارادۀ آهنین و ایمان 

پوالدین از آهن محکم تر است. 

ایمان افتخارآفرین یحیی بن اّم طویل

نقـل کرده انـد: کـه یحیـی بـن اّم طویـل از یـاران وفـادار امـام سـّجاد؟ع؟ بـود. در 

زمـان حکومـت بنـی مـروان کـه زندگـی بـرای شـیعیان بسـیار دشـوار بـود آنگونـه کـه اگر 

از کسـی انـدک محّبتـی نسـبت بـه امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ احسـاس می کردنـد 

امـام  عـن 
َ
ل و  َسـّب  نمـاز جمعـه  آتـش می کشـیدند. در خطبه هـای  بـه  را  دودمانـش 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ )العیاذبـاهلل( علنـی و رسـمی شـده بود و َحّجاج بن یوسـف ثقفی 

آن مـرد سـّفاک و خونخـواِر معـروف تاریخ در کشـتن شـیعیان بیداد می کـرد. در چنین 

زمانـی یحیـی بـن اّم طویـل ایـن مرد قوی االیمان آمد در سـر چهـارراه روی یک بلندی 

ایسـتاد و فریـاد کشـید: لعنـت خـدا بـر کسـی کـه بـه مـوالی مـا امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

اهانـت کنـد. مـا از خانـدان مـروان و وابسـتگان بـه این خانـدان متنّفریـم. لعنت خدا 

بـر مـروان و مروانیـان. 

تـا ایـن صـدا از حلقـوم یحیـی پخـش شـد، مأمـوران هجـوم آوردنـد و او را دسـتگیر 

کـرده پیـش َحّجـاج بردنـد او باتنـدی و خشـونت تمـام گفـت: اگـر از علـی؟ع؟ تبـّری 

و بیـزاری نجویـی کشـته خواهـی شـد. او هـم بـا شـهامت تمـام گفـت: جانـم فـدای 

موالیـم علـی؟ع؟. حّجـاج دسـتور داد دسـت های یحیـی را بریدنـد، او نالـه می کـرد 

و سـخن از حـّب علـی می گفـت. پاهایـش را بریدنـد، او همچنـان دم از حـّب علـی 
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مـی زد. دسـتور داد سـرش را هـم بریدنـد.1 

در واقع او چندین بار کشـته شـده اسـت زیرا دسـت و پا بریدن کمتر از سـر بریدن 

نیست. آری: 

و یـا تیـغ هنـدی نهـی بر سـرشموّحــد چــه زر ریــزی انــدر بــرش

بر این است آیین توحید و بسامید و هراســش نباشــد ز کس

مقصود از تقّرب الی اهلل 

در همـۀ اعمـال عبـادی دسـتور ایـن اسـت کـه آنهـا را بـه قصـد تقـّرب و نزدیـک 

گشـتن بـه خـدا انجـام بدهیـم، نمـاز بخوانیـم قربـًة الـی اهلل، روزه بگیریـم قربـًة الی اهلل، 

حـّج و زیـارت، دعـا و انفـاق مـال و... قربًة الی اهلل و... یعنی آن نتیجه ای که از انجام 

ایـن اعمـال بایـد عائـد مـا گـردد، تقـّرب و نزدیـک گشـتن بـه خداسـت اّمـا آیـا هیـچ 

اندیشـیده ایم کـه تقـّرب بـه خـدا یعنـی چـه و نزدیـک گشـتن بـه خـدا چـه معنایـی 

دارد، مگـر خـدا در یـک جـا و یک مکان معّینی نشسـته اسـت و ما باید حرکت کنیم 

و آنجـا بـه او نزدیـک شـویم؟ خیـر این چنیـن نیسـت زیـرا خـدا منـّزه از محدودّیـت بـه 

زمـان و مـکان اسـت، منظـور از حرکـت ما هم، حرکت جسـمانی نیسـت بلکه منظور 

ایـن اسـت کـه روح و جـان مـا کـه حقیقـت انسـانی ماسـت بـر اثـر عبـادت، تحـّول 

جوهـری یافتـه بـه خـدا کـه روح و جـان عالـم هسـتی اسـت تقـّرب پیـدا کنـد. 
؛2 ماوا�تِ َو الاْر�نِ وُر الّ�َ

 >اهلُل �نُ

خدا نور ]و روشن کننده ی[ آسمان ها و زمین است<. 

 همـه جـا و همـه چیـز عالـم در پرتو نور وجود خدا تکوینًا نور هسـتی گرفته و روشـن 

شـده اسـت اّمـا جوهـر جـان و روح انسـان در میـان همـۀ مخلوقـات خـدا اسـتثناًء 

1. سفینة البحار، جلد 1، صفحۀ 368. 
2. سورۀ نور، آیۀ 35. 
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دارای اسـتعداد خـاّص و آمادگـی مخصوصـی اسـت کـه می توانـد در دامـن نبـّوت و 

رسـالت قـرار گرفتـه و بـا عمـل بـر طبـق دسـتورات دینـی، تحّول ویـژه ای پیدا کـرده و از 

لحـاظ شـّدت درجـۀ نورانّیـت در وجـود، بـه سـاحت اقـدس حضـرت رّب العالمیـن 

عـّز و عـال نزدیـک گشـته و در حـّد امکانـی خـود، مّتصـف بـه صفـات خـدا گـردد. 

از بـاب مثـال یـک المـپ هـزار شـمعی داریم و یـک المپ پانصد شـمعی و المپ 

صد شـمعی و پنج شـمعی و همۀ این المپ ها در یک جا و یک مکان قرار گرفته اند 

ولـی می دانیـم کـه المـپ پنـج شـمعی از المـپ هـزار شـمعی خیلـی دور اسـت و بـا 

آن فاصلـه دارد اّمـا نـه دوری و فاصلـۀ مکانـی، زیـرا هـر دو در یـک جـا هسـتند بلکـه 

دوری و فاصلـۀ جوهـری یعنـی از لحـاظ درجـۀ نورانّیـت از هـم خیلـی فاصلـه دارنـد و 

از یکدیگـر دورنـد. المـپ پنـج شـمعی بسـیار کـم نـور اسـت و بیش از یک قـدم جایی 

را روشـن نمی کنـد، اّمـا المـپ صد شـمعی محیط وسـیعی را روشـن می کند، پانصد 

شـمعی بیشـتر و هـزار شـمعی همـه جـا را کـه در نظـر گرفته ایـم روشـن می کنـد. 

حــاال مــا اگــر بخواهیــم آن المــپ 5 شــمعی را بــه المــپ هــزار شــمعی نزدیــک کنیم 

بایــد بــه درجــۀ نــور آن بیفزاییــم، آن را تبدیــل بــه ده شــمعی و صــد شــمعی و پانصــد 

شــمعی کنیــم تــا بــه هــزار شــمعی نزدیــک شــود، یعنــی از لحــاظ درجــۀ نورانّیــت نــه 

از لحــاظ مــکان. حــال حضــرت رّب العالمیــن عــّز و عــال بــه انســان اســتعداد ترّقــی 

و تعالــی و بــاال رفتــن از درجــات نورانّیــت روحــی داده و او را بــه دامــن تربیتــی »قــرآن« 

افکنــده اســت تــا بــا عمــل بــه دســتورات آســمانی قــرآن بــر درجــات نورانّیــت روحــی 

خــود بیفزایــد و دم بــه دم بــه خــدا نزدیکتــر گشــته و ســرانجام بــه »لقــاء اهلل« و »رضــوان 

اهلل« نائــل شــود. 
ُم<؛1 �ی ِ َ��ن

ْ
ْورنُ ال

�نَ
ْ
ِلَک ُهَو ال  >دن

1. سورۀ توبه، آیۀ 72. 
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کفر عملی!  خطر 

»کافـر عملـی« هسـتند یعنـی قلبـًا  از مسـلمانان وجـود دارنـد کـه  دسـته ای هـم 

اعتقـاد بـه خـدا و دیـن و روز حسـاب و جـزا دارنـد و بـا زبـان هـم اقـرار بـه اعتقـادات 

قلبـی خـود می کننـد، ولـی در مقـام عمـل بـه آنچه که اعتقـاد قلبی و اقـرار زبانی دارند 

پای بنـد و مقّیـد نمی باشـند! اینهـا مبتـال بـه »کفـر عملـی« هسـتند و در عیـن حـال 

ذیـن کفـروا« بـه حسـاب نمی آورنـد و خـود را منـّزه از ایـن نسـبت 
ّ
خـود را در زمـرۀ »ال

می داننـد و حـال آنکـه خـوِد قـرآن کریـم از ایـن نافرمانـی کننـدگان در »مقـام عمـل« 

تعبیـر بـه »کافـر« کـرده اسـت. در آیـۀ مربـوط بـه حـّج می خوانیـم: 

َوَم�نْ  لًا  �ی َ��بِ ِه  �یْ
َ
ل اإِ َ�اَع  اْ��تَ َم�نِ  �تِ  �یْ �بَ

ْ
ال  ُّ ِ�حب اِ� 

َ ال�نّ ى 
َ

َعل ـِه 
َّ
>َوِلل

؛1 �نَ ِم�ی
َ
َ�ال

ْ
ّیٌ َع�نِ ال �نِ

ـَه عنَ
َّ
 الل

�نَّ اإِ
َ َر �ن

�نَ
َ

ک

برای اطاعت فرمان خدا بر مردم وظیفه است که آهنگ خانۀ 

او کنند، آنان که توانایی رفتن به سوی آن دارند و هر کس 

خدا  است[  رسانده  زیان  خودش  ]به  نرود  حّج  به  و  بورزد  کفر 

بی نیاز از همۀ جهانیان است<. 

طبـق ایـن آیـه بـر کسـانی کـه مسـتطیعند انجـام حـّج، واجـب اسـت و اگـر کسـی 

بدون عذر، ترک حّج کند »کافر« حسـاب شـده اسـت! البّته او »کافِر ملحد« نیسـت 

»کافـر منافـق« هـم نیسـت بلکـه »کافـر عملـی« اسـت؛ یعنـی عمـاًل کفـر ورزیـده و از 

فرمـان خـدا اطاعـت نکـرده اسـت. او خـدا را قبـول کـرده و پیغمبـر و امـام را هـم قبـول 

کـرده ولـی بـدون هیـچ عـذری عمـل بـه فرمـان خـدا و پیغمبـر و امـام نکـرده اسـت. به 

هنـگام مـردن بـه او گفتـه می شـود: بمیـر بـه مـرگ یهـودی و یـا نصرانـی! 

منظـور اینکـه قـرآن کریـم از »تـرک حـّج« تعبیـر بـه »کفـر« کـرده اسـت؛ پـس اشـتباه 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 97. 
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نشـود هـر وقـت کـه می شـنویم قـرآن کریـم از کّفـار مذّمـت می کنـد، فـورًا نگوییـم ایـن به 

مـا مربـوط نیسـت مـا کـه کافـر نیسـتیم. گفتیـم کـه »کافـر« از دیـدگاه قـرآن کریـم اقسـام 

گوناگـون دارد از جملـۀ آنهـا »کافـر عملـی« اسـت کـه بـا داشـتن اعتقـاد قلبـی و اقـرار 

زبانـی مبتـال بـه »کفـر عملـی« اسـت. چنانکـه خواندیـم از مؤمـِن تـارک حـّج تعبیـر بـه 

»کافـر« کـرده اسـت. دربـارۀ تـرک نمـاز هـم فرموده انـد: 
 َفَقْد َكَفَر؛1

ً
دا َة ُمَتَعّمِ

َ
ل »َمْن َتَرَك الّصَ

 ترک نماز کند کافر شده است. 
ً
کسی که عمدا

آدم رباخوار در قرآن، »غیر مؤمن« حساب شده و فرموده است: 

وا 
ُ
َ�ل

�نْ �تَ ْم 
َ
ل �نْ  اإِ

َ �ن  * �نَ  �ی ِم�نِ ُموأْ ْم  �تُ ُک�نْ �نْ  اإِ ا  َ �ب الِرّ ِم�نَ  َى  �تِ َ �ب َما  ُروا 
>َودنَ

ـِه َوَرُ�وِلِه؛2
َّ
ْر�بٍ ِم�نَ الل حَ وا �بِ

�نُ
دنَ
أْ
ا

َ �ن

شما اگر ایمان دارید، دست از رباخواری بردارید و اگر چنین 

شما  با  پیکار  و  جنگ  به  رسولش  و  خدا  که  بدانید  نکنید، 

خواهند آمد<. 

آیـات خـدا »کفـر عملـی«  بـه  مـواردی کـه ذکـر شـد از جملـه اقسـام کفـر ورزیـدن 

اسـت و نافرمانـی کـردن نسـبت بـه دسـتورات دیـن و متأّسـفانه مـا مـردم بـه قـوِل خود 

مسـلماِن مؤمـن بـه آیـات قـرآن، نافرمانی هـای فـراوان نسـبت بـه همـان آیـات قـرآن 

عذاب هـای  بـه  محکـوم  و  می شـویم  محسـوب  خـدا  آیـات  بـه  کافـر  عمـاًل  و  داریـم 

می باشـیم.  جـزا  روز  ت بـار 
ّ
ذل

حقوق  رعایت  و  اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی  به  مربوط  آیات  قرآن  در  ما  آیا 

متقابل زنان و شوهران و اوالد و والدین، فرمانروایان و فرمانبران و َاشباه آن کم داریم؟ 

1. بحار األنوار، جلد 30، صفحۀ 673. 
2. سورۀ بقره، آیات  278 و 279. 
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آنـگاه در مقـام عمـل نسـبت بـه ایـن آیـات چـه نافرمانی هـای فـراوان داریـم. بنابـر 

ایـن اگـر بگوییـم مـا از دیـدگاه قـرآن کریـم مبتـال بـه »کفـر عملـی« هسـتیم و از مصادیق 

ا< محسـوب می شـویم بـی جـا نگفته ایـم.  َ �ن ا�تِ َ �ی
آ
ا ُروا �بِ

ُهْم َک�نَ
�نَّ
أَ
ا >�بِ

حـال اگـر در مقـام ریشـه یابی برآییـم و ببینیـم چـرا مردمـی کـه اعتقـاد بـه قیامـت و 

روز حسـاب و جزا و کیفر و پاداش عمل دارند در مقام عمل به دسـتورات دینی خود 

این چنیـن بی پـروا هسـتند و مبتـال بـه »کفـر عملی« می باشـند. 

کافر تفاوت اساسی مؤمن و 

تمـام موجـودات آیـات و نشـانه های وجود خدا هسـتند و نشـان می دهند که این 

ـم، خالقـی مدّبر و علیم و حکیم دارد. 
َ
عال

فـرق کافـر و مؤمـن در همیـن اسـت کـه کافـر همـۀ موجـودات را بـا نظـر »اسـتقاللی« 

نـگاه می کنـد و می گویـد: مـن خـودم هسـتم و آنهـا هـم خودشـان هسـتند و خالقـی در 

کار نیسـت. قـرآن گفتـار کافـران را نقـل می کنـد کـه: 
ْهُر؛1

َ
ا الّد

َّ ل ا اإِ
َ �ن

ُ
ْهِلك ُ ا َوَما �ی َ �ی

حْ
ُمو�تُ َو�نَ

ا �نَ َ �ی
�نْ

ُ
ا الّد َ �ن ا�تُ َ ا َ��ی

َّ ل وا َما ِهَی اإِ
ُ
ال

َ >َو�ت

داریم،  دنیا  در  ما  که  است  همین  در  منحصر  زندگی  گفتند: 

چیزی  طبیعت  جز  می شویم.  زنده  گروهی  و  می میریم  گروهی 

و  می کند  زنده  را  ما  که  است  طبیعت  نیست،  کار  در 

می میراند<. 

اّمــا انســان مؤمــن بــه همــۀ موجــودات بــا نظــر »آیــت و نشــانه بــودن« از خالقــی 

ــه جهــازات  ــز ب ــد: مــن خــودم را می بینــم کــه مجّه علیــم و حکیــم می نگــرد و می گوی

گوناگــون از اعضــاء و جــوارح از داخــل و خــارج وجــودم هســتم می فهمــم کــه خالــق و 

ســازنده ای دارم کــه هــم می دانســته اســت مــن بــه چــه وســایل و ابزارهایــی از چشــم 

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 24. 
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و گــوش و دســت و پــا و زبــان و عقــل و هــوش نیازمنــدم و هــم می توانســته اســت آنهــا 

را بــه مــن بدهــد و لــذا داده اســت. از اینــرو خــودم را موّظــف می دانــم کــه در مقــام 

شناســایی او برآیــم تــا هــم تشــّکر از ایــن همــه نعمت هایــش بنمایــم و هــم بــه هنــگام 

احتیــاج بــه وســایل دیگــر از او کمــک بخواهــم. 

منظــور اینکــه انســان مؤمــن بــه هــر موجــودی کــه بنگــرد، او را »آیــت و نشــانه ای« 

از وجــود خالــِق علیــِم قدیــر می شناســد و از طریــق او بــا خــدا آشــنا می شــود و ســعی 

می کنــد تــا خــود را بــه او نزدیــک و نزدیک تــر ســازد. اّمــا آدم کافــر هیــچ کاری بــا خــدا 

و خالــق عالــم نــدارد! او تمــام هّمــش شــناختِن خــود موجــودات از جمــاد و نبــات و 

حیــوان و بــدن انســان اســت و هرگــز در بنــد ایــن نیســت کــه بفهمــد ایــن موجــودات از 

ــه کجــا منتهــی می شــوند؟ آری ایــن انســان مؤمــن خدابیــن  کجــا مبــدأ گرفته انــد و ب

و  از خــدا می بینــد  نشــانه ای«  و  »آیــت  موجــودات  از  موجــودی  هــر  در  کــه  اســت 

می گویــد: 

بــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بینــمبه صحرا بنگرم صحرا تو بینم

بینـمبه هر جا بنگرم کوه و در و دشت تـو  زیبـای  روی  از  نشـان 

و می گوید: 

ای نانموده ُرخ، تو چه بسیار بوده ایبه هر چه می نگرم تو نمودار بوده ای

او ُرخ بــه کســی نشــان نمی دهــد، ایــن چشــم ســر نســبت بــه او نامحــرم اســت 

دیــدۀ دل بایــد تــا بــه گوشــه ای از آن جمــال اعــال بنگــرد. ایــن چشــم ســر تنهــا توانایــی 

دیــدن اجســام را دارد و جســم آن اســت کــه دارای عــرض و طــول و عمــق باشــد و 

و  از جســمّیت  کــه منــّزه  و بدیهــی اســت خــدا  مــکان بگنجــد  و  زمــان  در ظــرف 

 جســمانّیت اســت در محــدودۀ زمــان و مــکان و عــرض و طــول و عمــق قــرار نمی گیــرد 
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و در دنیا و آخرت با چشم سر دیده نمی شود که قرآن کریم می فرماید: 
َ�اَر؛1 ْ �ب

أَ
ا

ْ
ْدِرُك ال َ�اُر َوُهَو �یُ ْ �ب

أَ
ا

ْ
ُه ال

ُ
ْدِرک

ا �تُ
َ
 >ل

ادراک  را  را درک نمی کنند و اوست که چشم ها  او  چشم ها 

می کند<. 

بـه  و  دارد  هـم  تشـریعی«  »سـجدۀ  تکوینـی«،  »سـجدۀ  بـر  عـالوه  مؤمـن  انسـان 

اطاعت از دسـتور شـرعی خالقش به نماز می ایسـتد و سـر به خاک بندگی می گذارد 

و »سـبحان رّبـی االعلـی و بحمـده« می گویـد. 

ســجدۀ  بــا هــم مّتفقنــد. تنهــا در  ســجدۀ تکوینــی، تمــام موجــودات عالــم  در 

تشــریعی اســت کــه انســان مؤمــن و کافــر از هــم جــدا می شــوند. انســان مؤمــن از روی 

عقــل و درایــت و حّق شناســی و انصــاف، فرمــان خالقــش را در عالــم تشــریع نیــز 

ــل و  ــر از روی جه ــا آدم کاف ــت؛ اّم ــاده اس ــت نه ــاک عبودّی ــه خ ــر ب ــرده و س ــت ک اطاع

حق نشناســی و اســتکبار، از فرمــان خالقــش ســرپیچی کــرده و تــن بــه رکــوع و ســجود 

تشــریعی نــداده اســت! در نتیجــه انســان مؤمــن، شــریعتش را بــا طبیعتــش هماهنــگ 

اّمــا اســت  نمــوده  بندگــی خالــق، همراهــی  کّل عالــم وجــود در مســیر  بــا  و   کــرده 

  انســان کافــر، شــریعتش را از طبیعتــش جــدا کــرده و از همراهــی بــا کاروان هســتی ســر 

تافته است! 

آیۀ شریفۀ 15 سوره رعد می فرماید: 

؛  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ى الّ�َ ِ

ُد َم�ن �ن َْ�حبُ ِه �ی >َوِللّٰ

خدا  برای   ]
ً
]تکوینا است  زمین  و  آسمان ها  در  که  آنچه  تمام 

سجده می کنند<. 

1. سورۀ انعام، آیۀ 103. 
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خداوند حکیم در توبیخ مشرکان می فرماید: 

وُر؛1 
َما�تُ َوال�نُّ

ُ
ل

ِوی ال�نُّ ْ��تَ
ْم َهْل �تَ

أَ
ُر ا ِ��ی �بَ

ْ
ْعَمٰى َوال

أَ
ا

ْ
ِوی ال َْ��تَ ْل َهْل �ی

>�تُ

]ای پیامبر! به اینان[ بگو: آیا نابینا و بینا یکسان است؟ یا آیا 

تاریکی ها و روشنی با هم مساوی اند؟!<. 

آیـا می تـوان بت هـای نابینـا را در جـای خـدای بینـا نشـاند و آنهـا را عبـادت کرد؟ 

آیـا می شـود بت هـا را کـه فـرو رفتـه در ظلمـات فقـر حیـات و فقـر علـم و فقـر قـدرت 

و... هسـتند، بـا »اهلل« کـه نـور اسـت و روشـنگر سرتاسـر عالـم هسـتی و ذات اقدسـش 

عیـن حیـات و علـم و قـدرت و کّل کمـاالت اسـت، مسـاوی دانسـت؟ و لـذا انسـان 

مؤمـن، دارای چشـم دیگـری اسـت کـه پرده ها را می شـکافد و پشـت پـرده را می بیند 

و از مبـدأ و منتهـای عالـم، آگاه می گـردد و از ایـن رو او در جهانـی سراسـر نـور، زندگـی 

می کنـد! اّمـا آدم کافـر، جـز چشـم سـر کـه بـا حیوانـات در آن شـریک اسـت؛ چشـم 

یـک فضـای سراسـر ظلمـت  در  قهـرًا  و  نـدارد  اسـت(  )کـه چشـم خدابیـن  دیگـری 

روحـی، زندگـی می کنـد و بـه فرمـودۀ قـرآن: 

؛ 2  و�نَ
ُ
ل ا�نِ

َرهتِ ُهْم عنَ �نِ
آ
ا

ْ
ا َوُهْم َع�نِ ال َ �ی

�نْ
ُ

اهتِ الّد َ �ی
حَ
ْ

اِهًرا ِم�نَ ال
َ ُمو�نَ طن

َ
ْ�ل َ >�ی

ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت در حال غفلتند!<. 

ى  ِ
�ن ِه  �بِ ی  ْم�شِ َ �ی وًرا 

�نُ ُه 
َ
ل ا  َ �ن

ْ
َ�ل َ َو�ب اُه  َ �ن �یْ ْ��یَ

أَ
ا

َ �ن ا  ً �ت َم�یْ َکا�نَ  َوَم�ن 
أَ
>ا

�نَ  ّ
�یِ
ِلَك رنُ

َها َکدنَٰ �نْ اِرحبٍ ِمّ
َ حن َس �بِ �یْ

َ
َما�تِ ل

ُ
ل

ى ال�نُّ ِ
ُه �ن

ُ
ل َ �ش اِ� َکَم�ن ّمَ

َ ال�نّ
؛3 و�نَ

ُ
ْ�َمل َ �ی وا 

َکا�نُ َما  �نَ  ِر�ی َکا�نِ
ْ
ِلل

زنده  ایمانی[  حیات  ]به  را  او  ما  و  بود  مرده  که  کسی  آیا 

راه  آن در میان مردم  با  قرار دادیم که  او  برای  و نوری  کردیم 

1. سورۀ رعد، آیۀ 16. 
2. سورۀ روم، آیۀ 7. 

3. سورۀ انعام، آیۀ 122. 
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می رود، آیا او همانند کسی است که در میان ظلمت ها قرار 

کافران،  برای  این گونه  نگردد؟  خارج  آن  از  و  باشد  گرفته 

جلوه  زیبا  ]و  شده  تزیین  می دهند  انجام  که  زشتی  اعمال 

کرده[ است<. 

نشـان  ایـن  اسـت.  آمـده  جمـع   > لما�ت >طن و  مفـرد  ور<  >�ن قـرآن  جـای  همـه  در 

اسـت:  »واحـد«  هسـتی،  عالـم  در  نـور  کـه  می دهـد 
؛1 ْر�نِ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال وُر الّ�َ

ـُه �نُ
َّ
>الل

خداوند متعال نور آسمانها و زمین است<.

در وجـود انسـان نیـز نـور ایمـان بـه خـدا، واحـد اسـت اّمـا عوامـل تولیـد ظلمـت از 

جهل و کفر و نفاق و بسـیاری از دیدنی ها و شـنیدنی ها و گفتنی ها و... فراوان اسـت 

و همـۀ آنهـا در فضـای قلـب مـا، تولیـد ظلمـت می نماینـد و مـا بایـد دائمـًا در حـال 

مراقبـت و اسـتعاذۀ2 از خـدا باشـیم. 

گمراهی است غیر خدا را خواندن، 

؛  ّ
ِ �ت حَ

ْ
ُه َدْعَوهتُ ال

َ
>ل

دعوت حّق از آن خداست<. 

او  از  و  خوانــدن  خــود  ســوی  بــه  را  او  و  زدن  صــدا  را  کســی  یعنــی:  »دعــوت« 

درخواســت و تقاضایــی کــردن و ایــن وقتــی، حــق اســت و بجــا و درســت کــه آن 

شــخص مدعــّو و خوانده شــده کســی باشــد دارای صفــات کمــال از غنــا و علــم و 

قــدرت و رحمــت و کــرم. هــم غنــّی و توانگــر باشــد )نــه فقیــر و تهی دســت( ، هــم عالــم 

ــر  ــای ب ــادر و توان ــاآگاه( ، هــم ق ــه جاهــل و ن و آگاه از حاجــت و خواســتۀ مــن باشــد )ن

1. سورۀ نور، آیۀ 35. 
2 . استعاذه: پناه طلبیدن.
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انجــام کاری کــه می خواهــم باشــد )نــه عاجــز و ناتــوان از رفــع نیــاز( و همچنیــن رحیــم 

و مهربــان باشــد و کریــم بزرگــوار. در ایــن صــورت اســت کــه دعــوِت او و صــدا زدِن او و 

تقاضــا کــردن از او، دعوتــی بجــا خواهــد بــود و حــق و ثمربخــش. اّمــا اگــر او فاقــد یکــی 

از ایــن صفــات کمــال باشــد، دعــوت او دعوتــی باطــل خواهــد بــود و نابجــا و خالــی 

از ثمــر و چــه تشــبیه زیبــا و رســایی آورده خداونــد حکیــم بــرای نشــان دادن موقعّیــت 

مخلــوق کــه در حــّد ذات خــود فاقــد تمــام کمــاالت اســت و دعــوت او دعوتــی اســت 

باطــل و بی ثمــر! می فرمایــد: 

اِ�ِط  َ ا َک�ب
َّ ل ْیٍء اإِ

َ �ش ُهم �بِ
َ
و�نَ ل �بُ �ی حبِ َْ��تَ ا �ی

َ
ِه ل ْدُعو�نَ ِم�ن ُدو�نِ �نَ �یَ �ی ِ دن

َّ
>َوال

ِه؛1  اِل�نِ َ �ب اُه َوَما ُهَو �بِ
َ  �ن

عنَ
ُ
ل �بْ َماِء ِل�یَ

ْ
ى ال

َ
ل ِه اإِ

�یْ
�نَّ

َ
ک

بر  که  هستند  کسی  مانند  می خوانند،  را  خدا  غیر  که  آنها 

دو  و هر  دور است نشسته  او  از دسترس  آن  آبی که سطح  کنار 

کف دست های خود را به سمت آب باز کرده و از آن می طلبد 

که به دهانش برسد!<. 

بدیهـی اسـت کـه هرگـز نمی رسـد و ایـن چـه کار ابلهانـه ای اسـت! جملـۀ آخـر آیـه 

ایـن حقیقـت را تأکیـد می کنـد و می فرمایـد: 

اٍل؛2 
َ
ل

ى �نَ ِ
ا �ن

َّ ل �نَ اإِ ِر�ی َکا�نِ
ْ
>َوَما ُدَعاُء ال

درخواست کافران ]از بت ها که فاقد هرگونه کمالند[ جز 

حرکت در گمراهی نیست!<. 

آری، مخلـوق جـز ایـن کـه دسـت بـه دامـن خالـق خـود بزنـد و همـه چیـز خـود را 

از او بخواهـد، هیـچ چـاره ای نـدارد! دسـت بـه دامـن هـر چـه و هـر کـه بزنـد، در بیراهـه 

1. سورۀ رعد، آیۀ 14. 
2. سورۀ غافر، آیۀ 50. 
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افتـاده و از نیـل بـه هـدف محـروم گشـته اسـت. 

دست حاجت چو بری پیش خداوندی بر

که کریم است و رحیم است و غفور است ودود

َمـش بــی پـایـان عـَ ـِ کـــرمــش نـــامـــتــنــاهــی، نـ

هیــچ خواهنــده از ایــن در نــرود بی مقصــود

آن کـه مـرا آفریـده اسـت و از خـودم بـه خـودم نزدیک  تـر اسـت بایـد اداره ام کنـد، نه 

دیگـری کـه از مـن جـدا و مثـل من گداسـت. 

ِف  َظَر  الّنَ َو  ُضّری  َكْشَف  ُه 
ُ
ْسَئل

َ
ا َغیُرک  ِلى  َمْن  َرّب  و  »ِالى 

ْمِری«؛1 
َ
ا

نـه فقـط زبـان می گویـد: »َمْن ِلـی َغیُرک«، بلکه فطرت آفرینش و لسـان مخلوقّیت 

مـن جـز تـو چـه کسـی را دارم کـه  انسـان نیـز می گویـد: ای خـدا! و ای آفریننـدۀ مـن! 

دسـت بـه دامنـش بزنـم و حوائجـم را از او بخواهـم؟! کیسـت جـز تـو کـه از حوائجـم 

آگاه باشـد و انجامـش را بتوانـد؟ هـر کـه هسـت از مـن جـدا و بیگانـۀ از مـن اسـت، جز 

خالـق مـن کـه چسـبیدۀ بـه مـن اسـت و نزدیک تـر از مـن بـه مـن. در »دعـای مشـلول« 

می خوانیـم: 

َوثْیِق؛ 
ْ
كیِنَ ال ِصْیِق َو یا رݦݩُ

َّ
»یا جاِرَی الل

ای همسایۀ چسبیدۀ به من و ای ستون محکم من!«. 

در قرآن کریمش نیز فرموده است: 
ِد؛2 َوِر�ی

ْ
ِل ال ِه ِم�نْ َ��بْ �یْ

َ
ل  اإِ

َر�بُ
�تْ
أَ
�نُ ا حْ

>َو�نَ

ما به انسان نزدیکتر از رگ قلبش می باشیم<. 

کمیل. 1. فرازی از دعای 
2. سورۀ ق، آیۀ 16. 
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محّبت الهی مادر و پدر

آری، همــه از مــن بیگانه انــد. حّتــی پــدر و مــادر کــه در دنیــا تنهــا پناهــگاه مــن 

هســتند، از مــن بیگانه انــد! محّبــت آنهــا هــم محّبــت َعَرضــی اســت، از خودشــان 

نیســت! از خالــق مــن گرفته انــد! خالــق مــن چــون خواســته اســت مــرا در ایــن عالــِم 

طبــع، حفــظ کنــد و تنهــا راه حفــظ کــردن در ایــن عالــم نیــز ایــن اســت کــه موجــودی را 

نســبت بــه مــن مهربــان کنــد تــا او از مــن نگهــداری بنمایــد، لــذا َرْشــحه ای از َرَشــحات 

محّبــت خــود را کــه بــه مــن داشــت، در قلــب مــادرم افکنــد و یــک المــپ هــزار شــمعی 

از مهــر و محّبــت خــود در دل مــادرم روشــن کــرد و مــرا بــا یــک دنیــا لطــف و عنایــت در 

پرتــو آن نــور قــوی قــرار داد. آن گونــه کــه بــه پیامبــر محبــوب خــود حضــرت موســی؟ع؟ 

فرمــود: 
ّی؛1

�نِ
هتً ِمّ َك َمَح�بَّ �یْ

َ
�تُ َعل �یْ

�تَ
ْ
ل

أَ
>َوا

این من بودم ای موسی! که پرتوی از محّبت خودم بر چهرۀ تو 

افکندم<. 

و تـو را محبـوب دل هـا گردانیـدم! حتـی فرعـون کـه دشـمن سرسـخت تـو بـود و 

بـرای جلوگیـری از انعقـاد نطفـه ات سـرها می بریـد و شـکم ها می درید، تا چشـمش به 

چهـرۀ تـو کـه کـودک نـوزادی بـودی افتـاد، در دامنـش گرفـت و پرورشـت داد. 

ـد شـدم، مـادرم تـا چشـمش بـه صورتـم افتـاد، چنـان بـه 
ّ
آری، مـن هـم کـه متول

سـینه اش فشـارم داد که گویی می خواسـت سـینه و قلبش را بشـکافد و مرا در هسـتۀ 

مرکـزی جانـش بنشـاند؛ در حالـی کـه مـن در آن موقـع جـز یک موجود ضعیـف ناتوان 

پژمـرده ای بیـش نبـودم؛ ولـی خالـق مـن خواسـته بـود کـه دوسـتم بدارنـد. 

1. سورۀ طه، آیۀ 39. 
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ی؛1 �نِ
ٰى َع�یْ

َ
َع َعل ْ��نَ >َوِل�تُ

مقابل چشم خودش ساخته شوم<. 

آن محّبت نه محّبت خوِد مادر بود؛ آخر مادر به چه مناسبت دوستم بدارد؟ من 

یک موجود مستّقّل جدا از مادر، مادر هم موجود مستّقّل جدا از من! پیدایش محّبت 

میان دو موجود مستّقّل جدا از هم مناسبتی ندارد؛ آن هم موجودی که نه جمال دارد 

و نه کمال، غیر از کثافت و اذّیت و آزار؛ چرا دیگران دوستم نداشتند؟ بّچۀ ده روزه و 

یک ماهه را کسی رغبت نمی کند به صورتش نگاه کند تا چه رسد به این که او را به 

سینه اش بچسباند و پستان به دهانش بگذارد و از کثافت پاکیزه اش کند! 

 ِباهَّلِل «؛ 
َّ

َة ِإل  ُقّوَ
َ

 َو ل
َ

 َحْول
َ

َِة اهَّلِل َو ل ݧ ْ
ک  ِلِ

ً
»َعَجبا

موجود  یک  که  کرده  روشن  مادر  دل  در  محّبت  از  پرنوری  قوی  المپ  چه  او 

بزرگ  تر  کم کم  می کند!  نگهداری  جانش  از  عزیزتر  را  خود  از  جدا  کثیف  ضعیف 

پیدا  دیگراحتیاج  نیازمندی های  و  پوشاک  و  خوراک  به  شیر،  از  غیر  به  و  می شود 

بار حّمالی بکشد؛ در این موقع است که یک  را هم زیر  می کند. الزم می شود پدر 

المپ قوی دیگری از نور محّبت در قلب پدر روشن می کند؛ پدری که حاضر نبود 

بّچۀ یک ماهه را بغل بگیرد و ببوسد، حال که دو ساله و سه ساله شده است بغلش 

ت می برد! 
ّ

می گیرد و می بوسد و به سینه اش می چسباند و از شیرین زبانی هایش لذ

عجیـب اسـت! آن اسـتاد ازل بـه ایـن کـودک ناتـوان یـاد داده کـه یـک آقاجـون 

بگـو و صـد تـا حّمالـی ازش بکـش!! یـک باباجـون بگـو و بّپـر روی گردنـش بنشـین! 

مـن تـو را آقـا کـرده ام، پـدر و مـادر را هـم دو غـالم حلقـه به گوشـت سـاخته ام. اگـر مـن 

ایـن المپ هـای مهـر و محّبـت را در دل پـدر و مـادرت روشـن نمی کـردم، چـه کسـی 

تـو را در کهنـه ای می پیچیدنـد و در گوشـه ای  تـو اعتنـا می کـرد؟! همـان روز اّول  بـه 

1. همان. 
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را می خـورد.  تـو  می انداختنـد و گربـه 

ــه بیــرون آمــده دنبــال تحصیــل علــوم  ــر می شــود و الزم می شــود از خان ــاز بزرگ ت ب

بــرود. آن ســیم کِش عالــِم هســتی، بــاز سیم کشــی می کنــد و المــپ دیگــری از محّبــت 

ــم می افــروزد تــا شــاگرد را بپذیــرد و بــه ســؤاالتش جــواب بدهــد 
ّ
در دل اســتاد و معل

را وســیع تر  او همچنــان دایــرۀ محبوبّیتــش  را حــّل کنــد.  و مشــکالت علمــی اش 

می کنــد و ســیم های متعــّدد از اطــراف و جوانــب می کشــد و افــراد یــک اجتمــاع را بــا 

ــه دامــن مهــر دیگــران می افکنــد.  ــان می کنــد و او را ب او مهرب

آن بّچــه ای کــه در روزهــای اّول عمــرش تنهــا در انحصــار محّبــت مــادر بــود، اینــک 

ــه جایــی رســیده کــه مــردم یــک شــهر و یــک مملکــت او را در آغــوش پــر مهــر خــود  ب

می فشــارند؛ پــدر، مــرده و مــادر، زیــر خــاک پوســیده اّمــا ایــن فرزنــد در دل میلیون هــا 

جمعّیــت جــا گرفتــه اســت؛ تــا زنــده اســت بــرای بوســیدن دســتش ســر و دســت 

می شــکنند؛ وقتــی هــم می میــرد، پــای جنــازه اش شــیون می کننــد!! 

ای عجــب! ایــن محّبت هــا ریشــۀ اصلــی اش کجاســت؟ ایــن عشــق ها از کجــا 

سرچشــمه گرفتــه اســت؟ آن کیســت کــه این چنیــن در دل هــا سیم کشــی کــرده و 

المپ هــا یکــی پــس از دیگــری روشــن می کنــد؟ هنــوز یکــی خامــوش نشــده، ده تــای 

دیگــر روشــن می ســازد! آری، او خالــق مــن اســت! آفریننــدۀ حــّی قّیــوم مــن اســت: 
ْ��نَٰی<؛ 1 حُ

ْ
ْ�َماُء ال

أَ
ا

ْ
ُه ال

َ
ُر ل ُمَ�ِوّ

ْ
اِریأُ ال َ �ب

ْ
اِل�تُ ال

َ حن
ْ

ـُه ال
َّ
 >ُهَو الل

اینجاست که از عمق جان می گوییم: 

ِف  َظَر  الّنَ َو  ی  ُضّرِ َكْشَف  ُه 
ُ
ْسَئل

َ
ا َغیُرک  ِلى  َمْن  َرّب  و  »ِالى 

ْمری؛2
َ
ا

ــز و همــه کــس مــن! ای معشــوق و  ای خــدای مــن! ای همــه چی

1. سورۀ حشر، آیۀ 24. 
کمیل امام امیرالمؤمنین؟ع؟، مفاتیح الجنان. 2. یک جمله از دعای 
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معبــود مــن! مــن کــه تــو را دارم، چــه کــم دارم؟ گــو همــه چیــز و 

همــه کــس نباشــد«. 

از آقا و موالیمان امام سیدالّشهدا؟ع؟ آموخته ایم: 

ِذی َفَقَد َمْن َوَجَدَك؛1 
َّ
»ِالى َما َذا َوَجَد َمْن َفَقَدَك َو َما ال

خـدای مـن! چـه یافتـه آن کـس کـه تـو را از دسـت داده و چـه از 

دسـت داده آن کـس کـه تـو را یافتـه اسـت؟«. 

1. یک جمله از دعای عرفۀ امام سیدالشهداء؟ع؟ در روز عرفه، مفاتیح الجنان. 
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فصلاّول:

دگی ��ݐسان �ݐ �ک در رݐ
ش

�ت � ار و مصادىی �ش آ
�

فصلسوم

�ک 
ش

ݭݭݭی�ت � ار و مصادىݭݭݫ  �ش
ݦݦآ

� 

دگی ��ݐسان �ݐ در رݐ





وحی الهی بر سه اساس

قرآن کریم می فرماید: 

َم�نْ 
ٌه َواِ�ٌد �نَ ـٰ لَ اإِ ْم 

ُ
ُهك ـٰ لَ اإِ َما 

�نَّ
أَ
ا ّىَ 

َ
ل اإِ وَحٰی  ُ ْم �ی

ُ
ك

ُ
ل ْ ٌر ِم�ش

َ َ�ش �ب ا 
َ �ن
أَ
ا َما 

�نَّ اإِ ْل 
>�تُ

ِه  ّ
َر�بِ اَدهتِ  َ ِ��ب �بِ ِرْك 

ْ ُ�ش �ی ا 
َ
َول َ�اِلًحا  َعَملًا  ْ�َمْل  �یَ

ْ
ل

�نَ ِه  ّ
َر�بِ اَء  َ ِل�ت و  ُ ْر�ب َ �ی َكا�نَ 

َ�ًدا؛1
أَ
ا

 ]ای پیامبر! به مردم[ بگو: جز این نیست که من هم بشری 

مانند شما هستم ]منتهی[ به من وحی می شود که خدای شما 

خدایی یگانه است؛ پس هر کس به لقای پروردگارش امید دارد، 

باید کاری شایسته کند و در پرستش پروردگارش هیچ کس 

را شریک نسازد<. 

کهف، آیۀ 110.  1. سورۀ 

�ک
ش

هوم � م�ݐ
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یعنـی بـه مـردم بگـو: آنچـه کـه بـه مـن وحـی می شـود راجـع بـه ایـن سـه مطلـب 

اسـت: 

ٌه َواِ�ٌد<؛ یعنی مبدأ شما خدای یگانه است.  ـٰ لَ ْم اإِ
ُ

ُهك ـٰ لَ الف( >اإِ

ِه<؛ یعنـی پایـان سـیر شـما نیـز دیـدار خداسـت و  ّ
اَء َر�بِ َ و ِل�ت ُ ْر�ب َ َم�نْ َکا�نَ �ی

ب( >�نَ

بایـد بـه لقـای خـدا برسـید. 
ِه؛1 �ی ا�تِ

َ
ُمل

َك َکْدً�ا �نَ ّ
ٰى َر�بِ

َ
ل َك َکاِدٌح اإِ

�نَّ  اإِ
َ�ا�نُ

�نْ اإِ
ْ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ  >�ی

مسیر  یک  در  و  کرده ای[  ]حرکت  تو  که  همانا  انسان!  ای 

خواهی  خدا  دیدار[  ]و  لقاء  به  عاقبت  و  هستی  مستمّری  پررنج 

رسید<. 

وُه؛2
ا�تُ

َ
ْم ُمل

ُ
ك

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
>َواْعل

و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و به لقاء خواهید رسید<. 

َ�ًدا<؛ پـس بایـد عملـی شایسـته 
أَ
ِه ا ّ

اَدهتِ َر�بِ َ ِ��ب ِرْك �بِ
ْ ُ�ش ا �ی

َ
ْ�َمْل َعَملًا َ�اِلًحا َول �یَ

ْ
ل

ج( >�نَ

انجـام بدهـد و َاحـدی را در عبـادت خدایـش شـریک او قـرار ندهد. یعنـی این جملۀ 

سـّوم نشـانگر همـان صـراط مسـتقیم اسـت و معلـوم می کنـد کـه تنهـا راه، همـان راه 

بندگی اسـت.

بطور اجمال شرک یعنی انسان موجودی غیراز خدا را مستّقل در وجود و مستّقل 

در ایجاد و مستّقل در ُمطاع بودن و مستّقل در اثر بخشی بداند و معتقد باشد که 

موجودی غیر خدا مستّقاًل وجود دارد و در هستی خود نیاز به خدا ندارد؛ یا موجودی 

ایجادًا مستّقل است و خودش می تواند اثرگذار باشد و ایجاد و افناءکند یا موجودی 

مستّقاًل بدون اذن خدا فرمانش مطاع و اطاعتش واجب است. 

1. سورۀ انشقاق، آیۀ 6. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 223. 
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اگـر کسـی بـه موجـودی غیـراز خـدا این چنیـن معتقـد باشـد، بدیهـی اسـت کـه 

مشـرک!  »شـرک« اسـت و دارنـدۀ آن  چنیـن اعتقـادی 

اّمـا موّحـد بـه کسـی گفته می شـود که معتقد باشـد همه موجـودات عالم، پرتویی 

از نـور ذات اقدس حضرت حّقند: 

ْر�نِ ؛1 
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال وُر الّ�َ

ـُه �نُ
َّ
>الل

خداوند متعال نور آسمانها و زمین است<.

مقصود از شرک

البّتـه بایـد توّجـه داشـت کـه شـرک تنهـا بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بتـی از سـنگ و 

چـوب و فلـز بتراشـیم و آن را بپرسـتیم ماننـد بت هـای مـردم زمـان جاهلّیـت قبـل از 

ی و ُهَبل؛ بدیهی اسـت اینگونه بت پرسـتی و شـرک  اسـالم به نام الت و َمنات و ُعّزَ

بـه ایـن معنـا در میـان مـا نیسـت ولـی فرموده انـد: 

َک َعِن اهَّلَل َفُهَو َصَنُمَک؛2 
َ
ما َشَغل

ُّ
»ُكل

هر چه که تو را از توّجه به خدایت باز دارد و به خود مشغولت 

سازد، بت توست«. 

بنابرایــن مردمــی کــه مجــذوب جمال پــول پولداران و مرعوب قــدرت قدرتمندان 

می باشــند و بــرای رســیدن بــه پــول و جلــب رضایــت پولــداران و قدرتمنــدان پــا روی 

فرمــان خــدا می گذارنــد و اعتنایــی بــه امــر و نهــی خــدا و رعایــت حــالل و حــرام خــدا 

نمی کننــد بت پرســت و »مشــرکند« و همچنیــن آن آدم مســلمانی کــه بــرای تأمیــن 

خواســته های همســر و فرزندانــش و بــرای رونــق دادن بــه بــازار کســب و کار و بــرای 

ــا کمــال  ــدا را ب ــمانی خ ــتورات آس ــی اش دس ــب سیاس ــند و مقــام و منص ــظ مس حف

1. سورۀ نور، آیۀ 35. 
2. تفسیر نمونه، جلد 13، صفحه 433.
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بی پروایــی نادیــده می گیــرد و ســرانجام، هــوای نفــس و دلبخــواه خــود را در بســیاری 

ــر خواســت خــدا ترجیــح می دهــد چنــان  ــرار داده و ب از شــئون زندگــی ُمطــاع خــود ق

کــه خــدا فرمــوده اســت: 
َهُه َهَواُه؛1 ـٰ لَ  اإِ

دنَ
حنَ
تَّ

ْ�تَ َم�نِ ا� �ی
أَ
َرا

�نَ
أَ
 >ا

آیا دیده ای آن کسی را که هوای نفس خود را مطاع خود قرار 

داده است<. 

آری همـۀ اینهـا مبتـال بـه مرتبـه ای از بیمـاری مهلـک شـرک می باشـند! بـاز هـم 

گفتـار خداسـت کـه در سـورۀ یوسـف فرمـوده اسـت: 
؛2 و�نَ

ُ
ِرک

ْ ا َوُهْم ُم�ش
َّ ل ـِه اإِ

َّ
الل ُرُهْم �بِ َ ْک�ش

أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ  >َوَما �ی

این مردمی که اّدعای ایمان به اهلل دارند اکثرشان مشرکند<. 

و غیـر خـدا را مؤّثـِر مسـتّقّل در زندگی اشـان می داننـد و او را شـریک و همـدوش بـا 

خـدا در »اثرگـذاری« می شناسـند. 

ــودم و  ــداِر مــن نبــود مــن از بیــن رفتــه ب ــد: اگــر آن دوســت پول از بــاب مثــل می گوی

ــه دادم  ــه ب ــود ک ــر و نماینــدۀ مجلــس ب ــای وزی ــودم آن جنــاب آق ــوچ شــده ب هیــچ و پ

رســید و بــا یــک تلفــن زنــده و از خــاک بلنــدم کــرد و احیانــًا بــه ثــروت و قــدرت و علــم 

ــازد و می بالــد کــه مــن چنیــن و چنانــم و اگــر بخواهــم مردمــی را  و کاردانــی خــود می ن

بــی سروســامان می کنــم و یــا بــه نــوا می رســانم. اینگونــه اقــوال و افــکار همــه از بیمــاری 

»شــرک« نشــأت می گیــرد آنچنــان نفــوذ »شــرک« در فکــر آدمــی دقیــق و باریــک اســت 

کــه رســول خــدا؟ص؟ در ایــن بــاب فرمــوده اســت: 

 
َ

َعل ْوداِء  الّسَ ِة 
َ
ْمل الّنَ َدبیِب  ِمْن  ْخَفٰ 

َ
ا ِت  ّمَ

ُ
ا ِف  ْرَک  الّشِ »ِاّنَ 

1. سورۀ فرقان، آیۀ 43. 
2. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
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ماِء؛1
ْ
ل

َ
ِة الّظ

َ
یل

َّ
ماِء ِف الل ْخَرِة الّصَ الّصَ

راهیابی شرک در افکار و اعمال اّمت من، مخفی تر از راه رفتن 

یک مورچۀ سیاه، روی یک سنگ صاف در یک شب تاریک است 

که هیچ احساس نمی شود«. 

شـرک این چنیـن در افـکار و اعمـال یـک آدم مسـلمان نفـوذ می کنـد کـه حّتـی امـر 

بـه خـودش هـم مشـتبه می شـود و در عیـن ریـاکاری خـود را از »عبـاد مخلصیـن« خـدا 

می انـگارد! 

از بـاب مثـل: حافظـۀ خـوب و بیـان رسـا و صـدای خـوش دارد و می خواهـد ایـن 

کمـال خـود را بـه رخ دیگـران بکشـد و بفهمانـد کـه شـما ندارید و مـن دارم. منبر رفتن 

و قاری قرآن شـدن و مّداح اهل بیت؟مهع؟ به حسـاب آمدن را مناسـب ترین راه برای 

تعّیـن و تشـّخص دنیـوی و اشـتهار در بیـن مـردم بـر می گزینـد و مع الوصـف خـود را در 

ردیـف مرّوجیـن قـرآن و اهـل بیـت؟مهع؟ و دعـوت کننـدگان بـه سـوی خـدا و اولیـای 

عمالنـا«. 
َ
نُفِسـنا َو ِمـن َسـّیئاِت ا

َ
خـدا می پنـدارد. »اعاذنـا اهَّلل مـن ُشـروِر ا

خــدا بــه حرمــت ذات اقدســش و بــه آبــروی عبــاد مخلصیــن و مقّربــان درگاهــش 

همــۀ مــا را از ابتــال بــه بیمــاری روحــی »شــرک خفــی« مصــون نگــه دارد ان شــاءاهلل. 

اضداد توحید

ــه  ــت. البّت ــرک« اس ــد »مش ــز ّض ــد« نی ــتند و »موّح ــم هس ــد ه ــد ّض ــرک و توحی ش

توحیــد اقســام و مراتــب دارد؛ شــرک نیــز اقســام و مراتــب دارد و عبارتنــد از: 1- شــرک 

و توحیــد در مقــام ذات 2- شــرک و توحیــد در مقــام صفــات 3- شــرک و توحیــد 

در مقــام افعــال 4- شــرک و توحیــد در مقــام عبــادت و 5- شــرک و توحیــد در مقــام 

اطاعــت. 

1. منتخب النوادر، صفحۀ 16. 
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ر دانستن غیر خدا در امور
ّ
شرک؛ یعنی، مؤث

از جمله آیاتی که ما می توانیم در مقابل فرقۀ مخالف -که ما را به »شرک« مّتهم 

می کنند و می گویند: اینها امامانشان را در عرض خدا قرار می دهند و از آنها قضای 

حاجات می طلبند و شفای بیماران و حّل مشکالت را می خواهند- مستمسک 

ـُه 
َّ
الل اُهُم  َ �ن

عنْ
أَ
ا �نْ 

أَ
ا ا 

َّ ل اإِ ُموا  �تَ
�نَ >َوَما  می فرماید:  که  است  توبه  سورۀ   74 آیۀ  بدهیم،  قرار 

کافران انتقام نگرفتند مگر اینکه خدا و رسولش آنها را با فضل  ِلِه؛ 
�نْ

ُه ِم�نْ �نَ
ُ
َوَرُ�ول

خود بی نیاز کردند<. فرقۀ مخالف»مؤّثر دانستن غیر خدا در امور« را شرک می دانند 

»شرک«  روش،  این  اگر  می گوییم:  ما  و  می خوانند  »مشرک«  جهت  این  از  را  ما  و 

زیرا  ایم؛  آیه  این  پیرو  هم  ما  و  می دهد!  شرک  تعلیِم  خوْد  آیه،  همین  پس  است، 

اهلُل  اُهُم  �ن
عنْ

أ
ِاغناء نشان می دهد و می گوید > ا را فاعِل مؤّثر در  آیه، پیغمبر؟ص؟  این 

ُه<؛ یعنی، همان طور که خدا ِاغنا می کند، رسول هم ِاغنا می کند و ما هم 
ُ
َرُ�ول َو 

ُنوٌر  ُهْم 
ُّ
کل امامان ؟مهع؟ که  و  )از رسول ؟ص؟  را  اولیای خدا  و  آیه تعلیم گرفته ایم  این  از 

واِحٌد( در امور عالم مؤّثر می دانیم؛ منتهٰی »مؤّثِر مأذون«، نه »مؤّثر مستّقّل«. 

جایی  در  شرک  »مسألۀ  بدانیم:  باید  که  جاست  همین  مطلب  اساسی  پایۀ 

ً مؤّثر در عالم بدانیم که در تأثیر خود  ّ
تحّقق می یابد که موجودی غیر خدا را مستّقال

»شرک« است و هیچ شّکی در آن نیست؛  م 
ّ
نیازی به خدا ندارد. « این بطور مسل

ولی ما اصاًل در عالم برای غیر خدا، هستی جدا از خدا قائل نیستیم تا چه رسد به 

اینکه بتواند کاری انجام بدهد. ما معتقدیم: »وجود و هستی مستّقّل، از آِن ذات 

آِن اوست؛ اوست که موجوِد  از  نیز  اقدس حق است و بس؛ فاعلّیِت باالستقالل 

مستّقّل و فاعِل مستّقّل است و در وجود و ایجاد، احتیاج به موجود دیگری ندارد؛ 

منتهٰی او به هر کسی که بخواهد هم می تواند »وجود« بدهد و هم قدرت »ایجاد«. 

ٌر <؛  ِد�ی
ْیٍء �تَ

َ ٰى ُکِلّ �ش
َ

ُه َعل
�نَّ >اإِ
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ممنوعّیت طلب آمرزش برای مشرکین

 اگـر کسـی منظـورش از فّعالیت هـای فـردی و اجتماعـی و حّتـی عبادتهایـش این 

باشـد کـه بـه پـول و جـاه و مقـام و ریاسـت و شـهرتی برسـد و از ایـن راه اشـباع اهـواء 

نفسـانی خـود بنمایـد، ایـن راه خـدا و تقـّرب بـه خـدا نیسـت. بلکـه راه هـوی و تقـّرب 

به شـیطان اسـت! اگرچه به ظاهر، کار خوب، بلکه کار عبادی می کند و مؤّسسـات 

خیـر یـه می سـازد، ولـی هواپرسـت اسـت! خـدا پرسـت نیسـت. 

زیرا انگیزه اش خدا نبوده؛ بلکه هوای نفس و تقّرب به مردم بوده است. 

شــرک بیماری مهلک و ُمســری اســت و انســان »موّحد« باید از یک فرد »مشــرک« 

گریــزان باشــد. همانطــور کــه یــک انســان ســالم از یــک بیمــار مبتــال بــه بیمــاری جــذام 

ــالج؛  ــوان ع ــه عن ــر ب ــد. مگ ــرار کن ــاط برق ــا او ارتب ــد ب ــت نمی کن ــز رغب ــزد و هرگ می گری

آری، اگــر راه معالجــه دارد، در ایــن صــورت وظیفــۀ انســانی و دینــی اش ایــن اســت کــه 

بــه او برســد و او را از ایــن بیمــاری نجــات دهــد. اّمــا وقتــی مطمئــن شــد کــه او عــالج 

پذیــر نیســت، دیگــر حــّق نزدیــک شــدن بــه او را نــدارد و چــه بســا َنَفســش هــم کــه بــه او 

برســد؛ ممکــن اســت مبتــال و بیمــارش کنــد. از نظــر قــرآن، شــرک، بیمــارِی مهلــک و 

ُمْســری اســت. انســان موّحــد کــه آدم ســالمی اســت نمی توانــد بــا شــخص مبتــال بــه 

بیمــاری مهلــک و مســری شــرک ارتبــاط برقــرار کــرده و اظهــار محّبــت نمایــد. 

البّته اگر وظیفۀ هدایت در کار باشد و بتواند او را از ظلمت شرک به »نور توحید« 

بیـاورد، در ایـن صـورت وظیفـۀ انسـانی و الهـی اوسـت کـه اقدام به هدایتـش بنماید. 

مثـل همـان طبیبـی کـه می توانـد آدم مبتـال بـه جـذام را معالجـه کنـد اّما وقتی انسـان 

موّحـد مطمئـن شـد کـه ایـن آدم مشـرک قابـل هدایـت نیسـت و در مسـیری افتاده که 

دیگـر راه بازگشـتی نـدارد، بایـد او را رهـا کـرده و از او دوری بجویـد. پـس از مـرگ هـم 

 دیگـر زمینـۀ هدایـت منتفـی اسـت؛ لذا اسـتغفار و طلـب آمرزش برای مشـرک، کاری
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بیهوده است و به همین جهت آیه می فرماید: 

ْو 
َ
َول �نَ  ِرِک�ی

ْ ُم�ش
ْ
ِلل ُروا  �نِ

�نْ َْ��تَ �ی �نْ 
أَ
ا وا  َم�نُ

آ
ا �نَ  �ی ِ دن

َّ
َوال ِیّ  �بِ

ِلل�نَّ َکا�نَ  > َما   

ٰى؛1  َ
ْر�ب

وِلى �تُ
أُ
وا ا

ا�نُ
َ
ك

پیامبر و مؤمنان نباید برای مشرکان از خدا طلب آمرزش کنند 

هرچند از نزدیکان و خویشانشان باشند!<. 

در ادامه می فرماید:

ِم؛2  ِح�ی َ
حب
ْ

ْ�َحا�بُ ال
أَ
ُهْم ا

�نَّ
أَ
ُهْم ا

َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

ْ�ِد َما �تَ َ >ِم�نْ �ب

مسیری  در  آنها  که  شد  م 
ّ
ُمَسل آنان  برای  اینکه  از  پس  البّته 

افتاده اند که منتهی الیه سیرشان جهّنم خواهد بود<. 

از خدابـرای  آمـرزش  بـه همیـن جهـت طلـب  و  نیسـت  گنـاه شـرک غفران پذیـر 

نیسـت!  مؤمنـان  و  پیامبـر  شـأن  شایسـتۀ  مشـرکین 

در سورۀ نساء آمده است: 

اُء؛3 
َ َ�ش ِلَك ِلَم�نْ �ی

ُر َما ُدو�نَ دنَٰ �نِ
�نْ َ ِه َو�ی َرَك �بِ

ْ ُ�ش �نْ �ی
أَ
ُر ا �نِ

�نْ َ ا �ی
َ
ـَه ل

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

 خدا، کسی را که به او شرك ورزیده باشد نمی بخشاید 
ً
ما

ّ
مسل

و غیر از آن را براى هر که بخواهد می بخشاید<. 

توبـه اش مقبـول و گناهـش  توبـه کنـد،  اگـر مشـرک در زمـان حیـات خـود  البّتـه، 

مغفور اسـت همچنانکه مسـلمانان صدر اسـالم ابتدا مشـرک بودند و سـپس ُمْسـِلم 

شـدند. هیـچ گناهـی نیسـت کـه توبـه پذیـر نباشـد. پـس اگـر مشـرک بـدون توبـه ُمـرد، 

ـد در جهّنم خواهد بود. 
ّ
دیگـر راه بسـته اسـت و طریـق نجاتـی نخواهد داشـت و مخل

1. سورۀ توبه، آیۀ 113. 
2. همان. 

3. سورۀ نساء، آیۀ 48. 
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اّمـا گناهـان دیگـر )غیـر از شـرک( ایـن طـور نیسـت. 

اگــر انســان گنــه کار غیرمشــرک در زمــان حیــات توبــه کنــد، توبــه اش مقبــول و 

گناهــش مغفــور اســت و اگــر بــدون توبــه هــم بمیــرد، بــاز راه نجــات دارد و گناهــش 

غفــران پذیــر اســت؛ زیــرا شــفاعت اولیــاء و عفــو و رحمــت واســعۀ پــروردگار و عوامــل 

دیگــر مغفــرت در کار اســت. پــس میــان گنــاه شــرک و ســایر گناهــان تفــاوت بســیاری 

هســت و لــذا آیــه می فرمایــد: 

ِلَك؛ 
ُر َما ُدو�نَ دنَٰ �نِ

�نْ َ ِه َو�ی َرَك �بِ
ْ ُ�ش �نْ �ی

أَ
ُر ا �نِ

�نْ َ ا �ی
َ
ـَه ل

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

را  آن  از  کمتر  و  می آمرزد  را  شرک  غیر  گناهان  تمام  خداوند 

برای هر که بخواهد می آمرزد<. 

خطر جّدی آلودگی به شرک

خالقتـان  حالیکـه  در  ُمـرد  نخواهیـد  مشـرک  کـه  داریـد  اطمینـان  کجـا  از  شـما 

هـم  را  ایـن  بـرد.  نخواهـد  گـور  بـه  سـالم  سـر  بی پـروا  انسـان های  ایمـان  می فرمایـد: 

بدانیـم کـه توحیـد خالـص سـرمایۀ بزرگی اسـت که به این آسـانی به دسـت نمی آید! 

»بسـیار سـفر بایـد تـا پختـه شـود خامـی«. ما اگراندکـی افـکار خودمـان را تحلیل کنیم 

مؤّثـر  خـود  زندگـی  در  را  خـدا  غیـر  آنقـدر  مـا  شـرکیم.  بـه  آلـوده  متأّسـفانه  می بینیـم 

ادبارشـان2 غمگیـن می شـویم.  از  و  اقبالشـان1 خوشـحال  از  کـه  می دانیـم 

آن  اسـت؛  کـرده  مـا  بـه  اظهـار محّبتـی  یـا قدرتمنـد  ثروتمنـد  آدم  فـالن  اینکـه  از 

چنـان خوشـحال می شـویم کـه از شـّدت خوشـحالی خوابمـان نمی بـرد و اگـر همـان 

آدم اظهـار بی اعتنایـی کنـد و بـه سـالممان جـواب ندهـد، از غّصـه و غـم می خواهیم 

دق کنیـم! و ایـن شـرک اسـت ! در حالیکـه آفریـدگار مـا فرمـوده اسـت: 

ی آوردن. 1 . اقبال: رو
کردن. 2 . ادبار: پشت 
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اُکْم؛1
َ �ت
آ
َما ا َرُ�وا �بِ

�نْ
ا �تَ

َ
ْم َول

ُ
ك

ا�تَ
َ ٰى َما �ن

َ
َ�ْوا َعل

أْ
ا

َ ا �ت
َ
ل �یْ

َ
>ِلك

به  خاطر  به  نه  و  شوید  غمگین  رفته ها  دست  از  خاطر  به  نه 

دست آمده ها خوشحال<. 

از اقبـال و ادبـاِر مـن کـه خالـق و رازق شـما هسـتم متغّیـر بشـوید نـه از اقبـال و ادبـار 

دیگـران کـه هماننـد شـماگدایند و مالـک َنَفـس خـود هم نمی باشـند.  

خداپرست مشرک؟!

از مصادیـق رایـج شـرک، ِاّتِبـاُع الْهـَوی اسـت که اکثـرًا مبتالی به آن هسـتیم. مگر 

ایـن قرآن نیسـت کـه می فرماید: 
َهُه َهَواُه؛2 ـٰ لَ  اإِ

دنَ
حنَ
ْ�تَ َم�نِ ا�تَّ �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
>ا

آیا دیده ای آن کسی را که هواپرستی می کند؟<. 

و علـی الـّدوام می گویـد: دلـم می خواهـد چنیـن کنـم. دلـم می خواهـد چنـان کنم 

اگرچـه خـالف فرمـان خدایـم باشـد! ایـن آدم، مشـرک اسـت و هـوای نفـس از درون بـر 

او خدایـی می کنـد و او اصـاًل نمی فهمـد و می پنـدارد کـه خـدا پرسـت اسـت. 

خالصـه آن کـه مغـرور بـه ایـن نباشـیم کـه خـدا وعـدۀ آمـرزش تمـام گناهـان غیـر 

مشـرک را داده اسـت و مـا هـم کـه مشـرک نیسـتیم پـس تمـام گناهان ما مغفور اسـت. 

مـردن  یـا موقـع  و  نباشـیم  اکنـون مشـرک  مـا هـم  کـه  از کجـا معلـوم  عـرض شـد: 

مشـرک نمیریـم؟ از کجـا معلـوم کـه بتوانیـم خـود را از حیطـۀ دو آیـۀ ذیـل برهانیـم و 

شـویم: مغفـور  سـپس  و  بمیریـم  موّحـد 

1. سورۀ حدید، آیۀ 23. 
2. سورۀ جاثیه، آیۀ 23. 
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آیۀ اول: 
؛1 و�نَ

ُ
ِرک

ْ ا َوُهْم ُم�ش
َّ ل ـِه اإِ

َّ
الل ُرُهْم �بِ

َ ْک�ش
أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ >َوَما �ی

اکثر مردمی که ایمان به اهلل دارند و خود را مّوحد می دانند در 

واقع مشرکند و خود توّجه ندارند<.

و آیۀ دوم: 
ٰى ؛2

أَ
وا َ�اُءوا الّ�ُ

أَ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
هتَ ال �بَ ّمَ َکا�نَ َعا�تِ

ُ  >�ش

توبه  و  می شوند  زشت  کار  مرتکب  که  کسانی  سرانجام 

نمی کنند به جایی می رسد که آیات الهی را تکذیب می کنند<.

حـاال گذشـته از ایـن بـر فـرض کـه موّحـد بودیـم و موّحد هـم ُمردیم ولی اگـر گنهکار 

بـی توبـه از دنیـا رفتیـم آیـا بـه محِض ُمردن بهشـتی خواهیم شـد؟ 

خیـر، بلکـه در آن صـورت نیـز احتیاج به تطهیر داریم! باید از آلودگی ها و قذارات 

گناهـان، آن هـم بـا عذاب هـای بـرزخ و محشـر پاکمـان کننـد تـا متناسـب بـا بهشـت 

که دارالّسـالم و جای افراد سـالم اسـت بشـویم. 

ق توحید با نفی شرک
ّ

تحق

کار اساسـی تمـام انبیـاء و پیامبـران خـدا؟مهع؟ دعـوت بـه توحیـد و مبارزۀ با شـرک 

بـوده اسـت و همانطـور کـه اشـاره کردیـم، توحیـد یعنـی تنهـا خـدا را مؤّثـِر مسـتّقّل در 

عالم دانسـتن و شـرک یعنی غیر خدا را در این جهت شـریک خدا قرار دادن. جملۀ 

»الالـه اال اهلل« کـه نشـان دهنـدۀ بنیـاد اصلـی اعتقـادی ماسـت َمْرَکـب از دو جملـه 

اهلل« . 
ّ

اسـت: »ال الـه« و »اال

 اهلل« توحیـد را اثبـات می نمایـد، یعنـی نفـی 
ّ

 »ال الـه« شـرک را نفـی می کنـد و »اال

1. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
2. سورۀ روم، آیۀ 10. 
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َتْحلیـه  بـر  تخلیـه1 مقـّدم  اثبـات توحیـد اسـت. در اصطـالح عرفـا  بـر  شـرک، مقـّدم 

اسـت. اّول خانـۀ دل را از غیـر خـدا خالـی کـردن و آنـگاه آن را بـا ایمـان بـه خـدا مزّیـن 

 اهلل« 
ّ

نمودن وظیفۀ انسـان مؤمن اسـت که اگر »الاله« و نفی شـرک انجام نپذیرد، »اال

و اثبـات توحیـد تحّقـق نمی یابـد. 

توحیـدش  بدانـد،  زندگـی اش  در  مسـتّقّل  مؤّثـر  را  خـدا  غیـر  کـه  کسـی  بنابرایـن 

 اهلل گفتنـش دروغ. شـرط صّحـت اعتقادیـات مـا و شـرط 
ّ

ناقـص اسـت و ال الـه اال

قبولـی عبـادات مـا »توحیـد« اسـت و شـرط تحّقـق توحیـد هـم »نفـی شـرک« اسـت، 

یعنـی اگـر نفـی شـرک نباشـد، توحیـد تحّقـق نمی یابـد و توحیـد اگـر تحّقـق نیافـت، 

اعتقادیـات مـا فاسـد و عبـادات مـا باطـل اسـت و عجیـب اینکه خداونـد حکیم در 

ایـن آیـه خطـاب بـه رسـول اکـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت: 

َ��نَّ  ْح�بَ �یَ
َ
�تَ ل

ْ
َرک

ْ �ش
أَ
�نْ ا �أِ

َ
ِلَك ل �بْ

�نَ ِم�نْ �تَ �ی ِ دن
َّ
ى ال

َ
ل َك َو اإِ �یْ

َ
ل وِحَی اإِ

أُ
ْد ا �تَ

َ
>َول

؛2 �نَ اِ�ِر�ی
َ حن
ْ

�نَّ ِم�نَ ال
و�نَ

ُ
ك �تَ

َ
َك َول

ُ
َعَمل

م به تو و پیامبرانی که پیش از تو بوده اند وحی 
ّ
بطور قطع و مسل

 تمام اعمالت تباه و 
ً
شده است که اگر مشرک شوی، یقینا

بی ارزش می گردد و بطور حتم از زیانکاران خواهی شد<. 

یک موّحد واقعی باید توحید خود را به دّقت تجزیه و تحلیل کند تا آلوده به شرک 

نباشد و متأّسفانه ما اگر به تحلیل افکار خود بنشینیم، می بینیم رگه هایی از شرک 

-نه یک رگه بلکه رگه  های متعّدد- در توحید ما وجود دارد. توحید خالص به سادگی 

به دست نمی آید. شاهدش این که اگر در زندگی ما عوامل ظاهری به ما رو بیاورند، 

خوشحال و دلگرم می شویم و اگر از دست ما بروند، غمگین و پریشان خاطر می گردیم. 

کردن 1. تخلیه: خود را از صفات رذیله مّبرا 
     تخلیه: خود را به صفات نیكو آراستن. 

2. سورۀ زمر، آیۀ 65. 
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در  را  اینها  ما  اینکه  برای  ادبارش غمگین می شویم؛  از  و  اقبال عوامل خوشحال  از 

حیات خود مؤّثر، آن هم مؤثر مستّقّل می پنداریم؛ یعنی نه آنها را در طول خدا بلکه 

در عرض خدا به حساب می آوریم! این میزانی است که قرآن به دست ما می دهد: 
اُکْم؛1

َ �ت
آ
َما ا َرُ�وا �بِ

�نْ
ا �تَ

َ
ْم َول

ُ
ك

ا�تَ
َ ٰى َما �ن

َ
َ�ْوا َعل

أْ
ا

َ ا �ت
َ
ل �یْ

َ
>ِلك

از دست داده اید، تأّسف نخورید و به آنچه به شما  برای آنچه 

داده است، دلبسته و شادمان نباشید<. 

فـالن  اگـر  اّمـا  درسـت!  خـدا  می گوییـم:  روزمـّره  گفتگوهـای  در  اغلـب  مـا  ولـی 

زندگـی  اّماهـا در  ایـن  از  بـود.  پـس معرکـه  مـن  نبـود، کاله  ثروتمنـد  یـا  آدم قدرتمنـد 

مـا زیـاد اسـت. در حالـی کـه بـه خـدا اعتقـاد داریـم، می گوییـم اگـر فالنـی بـه داِد مـن 

فالنـی  بـه  تلفـن  او  اگـر  می شـد؟  چـه  نمـی داد  پـول  اگـر  می کـردم؟  چـه  نمی رسـید، 

نمـی زد چـه اّتفاقـی می افتـاد؟ اینهـا رگه هایـی از شـرک اسـت کـه در توحیـد مـا پیـدا 

اسـت.  دقیـق  و  ظریـف  بسـیار  لطیفـه ای  خالـص«  »توحیـد  می شـود. 

متـوّکل  و  واقعـی  مؤمـن  بلکـه  هسـتیم،  موّحـد  تنهـا  نـه  کـه  می کنیـم  تصـّور  مـا 

حقیقـی نیـز هسـتیم؛ در صورتـی کـه گفتیـم طبـق فرمـودۀ خداونـد در سـورۀ یوسـف 

مشرکند<.  دارند،  ایمان  اهلل  به  که  مردمی  >اکثر 

بایـد در نظـر داشـت کـه رسـیدن بـه »توحیـد خالـص« بسـی دشـوار اسـت ولـی اگـر 

نصیـب انسـان شـود، بـه کمـال واقعـی خـود رسـیده اسـت. 

آموزش توحید از طریق قرآن و ادعیه

روز  بـه  روز  را  مـا  توحیـد  آسـمانی اش  دسـتورات  بـا  کـه  اسـت  آن  قـرآن  هـدف 

خالص تـر گردانـد و ایـن نیـاز بـه تمرین عملـی و عبادت های مخلصانـه دارد. آیۀ آخر 

سـورۀ توبـه اشـاره بـه مرتبـه ای بـاال از ایمـان و یقیـن دارد. در آیـه آمـده اسـت: 

1. سورۀ حدید، آیۀ 23. 
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�تُ َوُهَو َر�بُّ 
ْ
ل
َّ
َوك

ِه �تَ �یْ
َ
ا ُهَو َعل

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
ـُه ل

َّ
َی الل ْل َ�ْ��بِ �تُ

ْوا �نَ
َّ
َول

�نْ �تَ اإِ
َ >�ن

ِم؛1  �ی ِ َ��ن
ْ
ال َ�ْر�شِ 

ْ
ال

 ]خطاب به رسول اکرم؟ص؟ فرموده است[ اگر همۀ مردم هم 

از تو اعراض کرده، روگردان شوند، بگو خدا مرا بس است که 

جز او معبودی نیست و اّتکای من تنها به اوست که صاحب 

عرش عظیم است<. 

واضـح اسـت خطـاب بـه رسـول اکـرم؟ص؟ بیانگر مطلب اسـت که تـوّکل و اّتکای 

بـه خـدا بـه معنـای حقیقـی اش مایۀ بسـیاری می خواهـد. امام سـّجاد؟ع؟ فرمود: 

ْن 
َ
أ َبْعَد  اْسَتْوَحْشُت  ا  َ لَ ْغِرِب  َ الْ َو  ْشِرِق  َ الْ َبْنَ  َمْن  َماَت  ْو 

َ
»ل

َمِعَى؛2 ُقْرآُن 
ْ
ال وَن 

ُ
َیك

اگـر تمـام کسـانی کـه بیـن مشـرق و مغـرب عالـم هسـتند، بمیرنـد 

مـن وحشـت نمی کنـم بعـد از اینکـه قـرآن بـا مـن باشـد«. 

گفتـن ایـن حـرف آسـان اسـت؛ اّمـا تحّقـق بخشـیدن بـه آن کمرشـکن اسـت. اگر 

روزی صبـح سـر از خـواب برداریـم و ببینیـم تمـام نانوایی هـا بسـته اند! لوله هـای آب 

قطـع شـده! تمـام اهالـی شـهر از دنیـا رفته انـد! هیچ یـک از کسـانی کـه بـه آنهـا نیـاز 

م وحشـت می کنیم. ولی امام سـجاد ؟ع؟ 
ّ
داریـم، در قیـد حیـات نیسـتند! بطور مسـل

فرمـود: اگـر تمـام مـردم از مشـرق و مغـرب عالـم بمیرنـد چـون قـرآن بـا مـن اسـت هیـچ 

وحشـتی در مـن پیـدا نمی شـود؛ بـرای اینکـه قـرآن فرمـوده اسـت: 

�تُ َوُهَو َر�بُّ 
ْ
ل
َوكَّ ِه �تَ �یْ

َ
ا ُهَو َعل

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
ـُه ل

َّ
َی الل ْل َ�ْ��بِ �تُ

ْوا �نَ
َّ
َول �نْ �تَ اإِ

َ >�ن

ِم<؛  �ی ِ َ��ن
ْ
َ�ْر�شِ ال

ْ
ال

1. سورۀ توبه، آیۀ 129. 
کافی، جلد 2، صفحۀ 602، حدیث 13.  2. المحجة البیضاء، جلد 2، صفحۀ 215. 
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و در سورۀ انفال نیز می خوانیم: 
ُر؛1 ِ��ی

ْ�َم ال�نَّ ٰى َو�نِ
َ
َمْول

ْ
ْ�َم ال اُکْم �نِ

َ
ـَه َمْول

َّ
 الل

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
اْعل

َ ْوا �ن
َّ
َول

�نْ �تَ >َواإِ

و اگر روى برتافتند، پس بدانید که خدا َسَرور شماست. چه 

نیکو َسَرور و چه نیکو یاورى است<.

قرآن برای موّحد شدن، انسان را تمرین و تعلیم می دهد. دعاها نیز این چنینند. 

به ما دستور داده اند، هر روز بعد از نماز صبح بخوانیم: 

وِقَن 
ُ
ْخل َ الْ ِمَن  اِلُق  َ الْ َحْسِبَ  ْرُبوِبَن  َ الْ ِمَن  ّبُ  الّرَ »َحْسِبَ 

َحْسِب  َن  ِ
َ
َعال

ْ
ال َرّبُ  اهَّلُل  َحْسِبَ  ْرُزوِقَن  َ الْ ِمَن  اِزُق  الّرَ َحْسِبَ 

ُمْنذُ  َكاَن  َمْن   َحْسِب َحْسِب 
ْ

َیَزل  ْ َمْن لَ ُهَو َحْسِب َحْسِب  َمْن 

ْیِه 
َ
 ُهَو َعل

َّ
َه ِإل

َ
 ِإل

َ
ِذی ل

َّ
 َحْسِب، َحْسِبَ اهَّلُل ال

ْ
ْ َیَزل ُكْنُت َحْسِب لَ

َعِظمِی؛2
ْ
َعْرِش ال

ْ
ُت َو ُهَو َرّبُ ال

ْ
ل

َ
َتَوّك

تحت  خود  که  مردم  به  نیازی  است،  کافی  من  برای  پروردگار 

تربیت اویند ندارم. آفریدگار برایم کافی است نیازی به آفریدگان 

که  به کسانی  نیازی  است  کافی  برایم  روزی ده  ندارم. خداوند 

خود از خدا روزی می گیرند ندارم. خدایی که پروردگار جهانیان 

است برایم کافی است... خدایی که از ابتدای آفرینش من برایم 

کافی بوده، باز هم برایم کفایت می کند. خداوندی که معبودی 

او  و  توّکل می کنم  او  بر  کافی است. فقط  برایم  نیست  او  جز 

پروردگار عرش عظیم است«. 

انسان اگر اینگونه شد، هرگز گرفتار نمی شود و راه همواره برای او باز است. 

1. سورۀ انفال، آیۀ 40. 
2. مفاتیح الجنان از تعقیبات نماز صبح به نقل از امام رضا؟ع؟. 
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؛1 ِ��بُ �تَ حْ
َ
ا �ی

َ
 ل

ُ �ش ُه ِم�نْ َ��یْ
�تْ ْررنُ َ ا * َو�ی ً

َر�ب
ُه َمحنْ

َ
َ�ْل ل ْ

حب
َ
ـَه �ی

َّ
ِ الل �ت

�تَّ َ >َوَم�نْ �ی

راه  او  براى  ]خدا[  کند  پیشه  را  الهی  تقوای  کس  هر  و 

بیرون شدنی قرار می دهد. و از جایی که حسابش را نمی کند، 

به او روزى می رساند<.

انسان مّتقی تمام راه های بسته برایش باز می شود؛ چون به خدا اّتکا دارد. 
ُه؛2 ُهَو َ�ْ��بُ

ـِه �نَ
َّ
ى الل

َ
ْل َعل

َ
َوّك �تَ َ >َوَم�نْ �ی

ل کند، خدا او را بس است ]کفایت می کند[<. 
ّ
هر که به خدا توک

از جایی که باورش نمی شود، راه برایش باز می شود و رزقش فرا می رسد. رزق نیز 

منحصـر بـه نـان و آب نیسـت؛ تمـام مواهبـی کـه در زندگی الزم اسـت رزق محسـوب 

بـه دسـتش  از کجـا فراهـم آمـده اسـت،  می شـود و آن چنـان کـه انسـان نمی فهمـد 

می رسـد. اینگونـه مشـرک می شـویم نکتـۀ قابـل توّجـه اینکـه امـروز عوامـل بازدارندۀ از 

خدا و سـرگرم کنندۀ به خود بسـیار فراوان شـده اسـت و دلیل آن اینکه آیا ما مردمی 

کـه ایمـان بـه خـدا و پیامبـران و امامـان؟مهع؟ و معـاد و بهشـت و جهّنـم داریـم و اهـل 

نمـاز و روزه و... هسـتیم در تمـام شـئون زندگـی از خانـه و مغـازه و اداره و... محضـًا 

مطیـع فرمـان خـدا می باشـیم و هیچـگاه از هـوای نفـس خویـش و خواسـته های زن و 

فرزنـد و رئیـس و مدیـر مافـوق و... )کـه خـالف فرمـان خداسـت( تبعّیـت نمی کنیـم و 

اطاعـت امـر آنهـا را مقـّدم بـر اطاعـت امـر خـدا نمی نماییـم؟! بسـیار روشـن اسـت کـه 

چنیـن می کنیـم! ایـن همان شـرک اسـت. 

اِدَی  َ ٌل ِم�نْ ِع�ب ِل�ی
توحیـد در حـّد کمالـش بسـیار انـدک اسـت کـه خـدا فرمـوده: >َو�تَ

و  منعم شـناس  و  نعمت شـناس  کـه  شاکرند<؛  من  بندگان  از  اندکی  وُر؛3 
ُ

ك
َّ ال�ش

1. سورۀ طالق، آیات 2و3. 
2. همان، آیۀ 3. 

3. سورۀ سبأ، آیۀ 13. 
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سپاسـگزار در برابـر ُمْنعمنـد و احـدی را جـز او ولـی نعمـت خـود نمی داننـد و فرمـان 

از احـدی جـز او نمی برنـد. شـیطان نیـز بـه خـدا گفتـه: آن چنـان آدمـزادگان را وسوسـه 

می کنـم و بـه اطاعـت از خـودم وامـی دارم کـه: 

؛1  �نَ اِکِر�ی
َ َرُهْم �ش

َ ْک�ش
أَ
ُد ا حبِ

تَ
ا �

َ
>َول

اکثر آنها را شاکر در مقابل خودت نمی یابی<. 

ُدوا  ْ��بُ �نْ لا �تَ
أ
اّولیـن دسـتور تربیتـی حضـرت نـوح؟ع؟ دربـارۀ قومـش این بـود کـه: >ا

 اهلَل<؛ تنهـا »اهلل« را حاکـم ُمطـاع در زندگـی خویـش قـرار دهیـد و غیـر خـدا را هر چه 
ّ
لا اإ

کـه هسـت از درون و بیـرون وجـود خـود طـرد کنیـد و از عمـق جـان نـدای توحیـد سـر 

 اهلل«. 
ّ
دهیـد و بگوییـد »ل الـه ال

آنگاه آنها را -از پایان شوم زندگی مشرکانه- برحذر داشته فرمود: 

ٍم؛2  ِل�ی
أَ
ْوٍم ا َ ا�بَ �ی

ْم َعدنَ
ُ

ك �یْ
َ
 َعل

ا�نُ َ �ن
أَ
ى ا

ّ
ِ
�ن  >اإِ

عذاب  به  سرانجام  شما  که  آنم  نگران  من  اینکه  حقیقت 

روزی دردناک مبتلا گردید<. 

ایـن عـذاب انحصـار بـه روز قیامـت ندارد بلکـه بسـیاری از جمعیت های طاغی 

در همیـن دنیـا هـم مبتـال بـه عذاب هـای دسـته جمعـی شـده اند و می شـوند! طوفان 

ویرانگـری کـه دامـن قـوم نـوح را گرفـت؛ از همـان عذاب هـای دنیـوی بـود و جنـاب 

نـوح؟ع؟ آن را پیش بینـی  کـرد و آن بـه وقوع پیوسـت. این نـدای هول انگیز قرآن در هر 

ْوٍم  ا�بَ �ی كْم َعدن �ی
َ
 َعل

ا�نُ �ن
أ
ى ا �ن زمانـی بـاالی سـر هـر جمعیـت طاغـی بلنـد اسـت کـه: >اإ

ٍم<؛ بـر حـذر باشـید! ایـن زندگـی مشـرکانۀ شـما عـذاب روز دردناکـی را بـه دنبـال  ِل�ی
أ
ا

خواهد داشـت! 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 17. 
2. سورۀ هود، آیۀ 26. 
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تحکیم توحید با تضعیف دشمن

و  بـرای تحکیـم اسـاس توحیـد، خداپرسـتی  پیامبراکـرم؟ص؟ مأموریـت داشـت 

ایمان، نیروی دشـمن را تضعیف کند؛ یعنی رسـول اکرم؟ص؟ وظیفه دارد آن دشـمن 

خونخـواری را کـه بـرای از بیـن بـردن اسـالم و توحیـد کمیـن کـرده و می خواهـد شـرک 

را در عالـم رواج بدهـد، از هـر طریـق ممکـن تضعیـف کنـد و بسـیار روشـن اسـت کـه 

یکـی از ُطـُرِق تضعیـف نیـرو، مصـادرۀ امـوال اسـت؛ چـون اگر امـوال فراوان در دسـت 

آنها که کّفار حربی هسـتند بماند طبیعی اسـت قوی و نیرومند می شـوند و به اسـالم 

هجـوم می آورنـد و اسـاس اسـالم را منهـدم می سـازند. لـذا رسـول اکـرم؟ص؟ موّظـف 

بـود نیـروی دشـمن را تضعیـف و بنیـۀ اسـالم را تقویـت کنـد. 

بسـیار  »توحیـد« سـرمایه ای  کـه  ببرنـد  پـی  ایـن حقیقـت  بـه  بایـد  اّول  انسـان ها 

عظیـم بـرای جامعـۀ بشـری اسـت و ایمـان از هـر چیـز دیگـری بـرای جامعـۀ انسـانی 

حیاتی تـر اسـت. البّتـه اینجـا روی سـخن بـا مردمـی کـه بـه خـدا اعتقـادی ندارنـد، 

نیسـت. آنهـا از ایمـان و توحیـد، معنایـی نمی فهمنـد. بـه اعتقاد آنها هر چه هسـت، 

همیـن دنیاسـت و همیـن زندگـی و خـوردن و خوابیـدن. نابـودی ایـن امـور مسـاوی 

اسـت بـا نابـودی سـرمایۀ آنهـا و لـذا وظیفۀ خـود می دانند کـه از زندگی و سـرمایۀ خود 

دفـاع کننـد؛ اّمـا بـاور نمی کننـد کـه باالتـر از آب و نـان و مـال و جـان، سـرمایۀ توحیـد، 

خداپرسـتی و ایمان اسـت. این، عزیزترین حقیقت برای بشـر و گرانبهاترین سـرمایه 

بـرای عالـم انسـان اسـت. آری! آنهـا اّول بایـد ایـن حقیقـت را بفهمنـد و بـاور کننـد. 

روی سـخن بـا کسـانی اسـت کـه بـرای ایمـان و توحیـد ارزش قایلنـد. اگـر کسـی 

بخواهـد آب لولـۀ منزلتـان را کـه مایـۀ حیـات شماسـت، قطـع کند چـه می کنید؟ آیا 

آرام می نشـینید؟ نـه، دفـاع می کنیـد، آب را حفـظ می کنید. حاال اگـر در همان زمان 

حملـه نکردنـد، ولـی نقشـه طـرح می کننـد تـا روزی حملـه کننـد و لولـۀ آب شـما را 

قطـع کننـد، شـما چـه می کنیـد؟ آیـا می نشـینید؟ بـاز هـم نـه، بلکـه پیشدسـتی کرده 
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حرکـت می کنیـد و بـه سـمت آنهـا هجـوم می بریـد تـا ایـن فکـر شـیطانی را در نطفـه 

خفـه کنیـد. نمی نشـینید تـا آنهـا نقشـۀ خـود را عملـی کننـد و باالی سـر شـما بیایند. 

آری! وظیفـۀ شـما دفـاع و ایـن عمـل نیـز دفاع اسـت؛ هر چند به حسـب ظاهر هجوم 

برده ایـد، ولـی در واقـع بـه دفـاع از حـّق حیـات خـود برخاسـته اید. 

کرم؟ص؟ مدافع حریم اسالم و توحید پیامبر ا

پیامبـر؟ص؟ همـواره مدافـع بـوده و هرگـز مهاجـم نبـوده اسـت؛ حتـی آن زمـان کـه 

بـرای فتـح مّکـه هجـوم بـرده بود. زیرا مشـرکین مّکه علی الّدوام نقشـه طرح می کردند 

کـه اسـاس اسـالم منهـدم شـود و فکـر توحیـد از بیـن بـرود. آنهـا دشـمن خونخـوار بشـر 

پیامبراکـرم؟ص؟  ولـی  بودنـد؛  نکـرده  حملـه  هنـوز  گرچـه  بودنـد.  بشـر  حیـات  ضـّد  و 

را  و اسـاس اسـالم  تـا حملـه کننـد  نقشـه اند  و طـرح  توطئـه  کـه در فکـر  می دانسـت 

منهـدم سـازند و لـذا پیشدسـتی کـرده، حملـه بردنـد و ایـن فکـر ضـّد حیـات بشـر را 

در نطفـه خفـه کردنـد. ایـن امـر بـدون خونریزی میّسـر شـد؛ چـون پیامبر بـا مردم طرف 

نبـود و نمی خواسـت کشـته شـوند. حّتـی در نظـر نداشـت ابوسـفیان را نیـز که دشـمن 

سرسـخت و خونخـوارش بـود، ِبُکشـد، بلکـه می خواسـت وی را از مقـام و مسـندش 

پاییـن بکشـد و صولتـش را بشـکند و اندیشـۀ ضـّد توحیـدی را از مغزهـا بیـرون کنـد و 

لـذا وقتـی بـه مّکـه رسـید، بـه اهـل مّکـه امـان داد وحتـی خانۀ ابوسـفیان را مأمـن قرار 

داد و فرمـود: هـر کـس بـه خانـۀ او بـرود، در امـان اسـت، همانطـور کـه اگـر بـه خانـۀ خدا 

بـرود، در امـان اسـت. 

کلی  بطور  و  بود  بلکه مدافع  نبود،  نیز مهاجم  مّکه  فتح  در  پیامبر؟ص؟  بنابراین 

آنجا  و  برد  نیز حمله  اگر به خیبر  بود.  پیامبر؟ص؟ به هر جا که حمله می کرد مدافع 

را فتح کرد، باز هم در جهت دفاع بود. چون یهودیان خیبر نیز در مقام طرح نقشه 

برای َهْدم اساس اسالم و توحید بودند. پس اّول باور داشتن این مطلب که »توحید« 
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به  داشتن  باور  بعد  دارد،  اهّمیت  و  است  الزم  است،  انسان  عالم  عظیم  سرمایۀ 

این که هجوم بردن به سمت کسانی که می خواهند قّوت و نیرو پیدا کنند و بنیان 

توحید را در هم بکوبند، الزم و واجب است. بنابراین اگر مسلمانان به کاروان تجاری 

حریم  از  می خواستند  واقع  در  گیرند  بازپس  را  خود  اموال  که  کردند  حمله  مشرکان 

اسالم و توحید دفاع کنند و نیروی آن غارتگران را در هم شکنند، چون در واقع آنها 

غارتگر بودند. آنها غارتگر عظیم توحید و ایمان مردم بودند که می خواستند چون 

میکرب خطرناکی در پیکر انسان و اسالم نفوذ کنند. بنابراین نابود ساختن میکروِب 

مفسد، ظلم نیست بلکه عین عدل و رأفت و رحمت به پیکر انسان است. 

ضرورت مبارزه با دشمنان توحید و ایمان

بشری  جامعۀ  کشندۀ  میکروب های  زمان  هر  در  ابوجهل ها  و  ابوسفیان ها 

با  مبارزه  مأمور  و  خداست  سوی  از  برانگیختۀ  طبیب  اکرم؟ص؟  رسول  و  هستند 

نسازند.  مبتال  کفر  و  شرک  مهلک  بیماری  به  را  بشری  جامعۀ  تا  میکروب هاست 

نظر  از  نیز جایز است.  اموالشان  کسانی که ریختن خونشان جایز است، مصادرۀ 

به  پیامبراکرم؟ص؟  اموالشان.  به  برسد  ندارد، چه  ارزشی  کافراِن حربی  اسالم خون 

هر کیفّیت ممکنی موّظف است قوای دشمن را تضعیف کند، میکروبهای مّضر 

را از بین ببرد و خارهای آزاردهنده را از سر راه بندگان خدا بردارد؛ بنابراین انبیا؟مهع؟ 

می جنگید.  فرعون  با  نمی جنگید،  مردم  با  موسی؟ع؟  نمی جنگیدند.  مردم  با 

فرعون، غارتگر و خار سر راه بود. ابراهیم؟ع؟ نیز با مردم نمی جنگید، بلکه با نمرود 

با  نیز  اکرم؟ص؟  رسول  بود.  بشری  جامعۀ  میکروب  نمرود  اینکه  برای  می جنگید. 

مردم نمی جنگید، با ابوسفیان و ابوجهل می جنگید. 

البّته کسـانی که برای ایمان ارزشـی قائل نیسـتند، طبیعی اسـت که ارزشـمندی 

را از آِن مال و پول و تجارت بدانند. از نظر این عّده هر کس این ارزش ها را از دسـت 



د�ى ا�ن�ا�ن �ن رک در رن �ت �ش ار و م�اد�ی �ش
آ
ا

245

دیگـران بگیـرد، غارتگـر اسـت! آنچه سـرمایۀ اصلی انسـان اسـت، »ایمـان و توحید« 

و خداپرسـتی اسـت، حیـات ابـدی مؤمـن بسـته بـه اینهاسـت. پیامبـر وظیفـه دارد 

کسـانی را کـه می خواهنـد رگ حیاتـی انسـان را - کـه توحیـد و ایمـان اسـت - قطـع 

کننـد، از هـر طریـق ممکـن نابـود سـازد. یکـی از راه هـای مؤّثـر، مصادرۀ اموال اوسـت؛ 

زیـرا نیـروی وی را تضعیـف می کنـد. لـذا پیامبـران نمی خواهنـد توحیـد را بـا زور در 

دل هـا ایجـاد کننـد، چـون ایـن امـر، محال اسـت. 

پیامبران؟مهع؟ و مأموریت برای زدودن شرک

ایمان هرگز با اجبار ایجاد نمی شود. ایمان، عشق و دلبستگی است و با تفّکر 

و تعّقل حاصل می شود؛ اّما با فکر و عقل آزاد. با اجبار هرگز نمی توان دلی را موّحد 

کرد. انبیا؟مهع؟ در دلها توحید ایجاد نمی کنند؛ بلکه ضّد توحید را که باعث می شود 

شرک در میان مردم رواج پیدا کند، از بین می برند. طبیب چه می کند؟ آیا ایجاد 

صّحت در مزاج می کند؟ نه، خوِد مزاج رو به صّحت است. میکروب، سر راه آمده 

و مزاج را علیل کرده است. طبیب آنچه را بیماری زاست، از بین می برد و مزاج را از 

عامِل بیماری آزاد می سازد و راه را به سوی صّحت باز می کند. انبیا؟مهع؟ نیز در دل 

انسان، توحید ایجاد نمی کنند، بلکه رفع مانع نموده، عامل شرک را از بین می برند. 

اگر  را ویران می کنند؛ چون  با زور بتخانه  با زور، مسجد نمی سازند؛ ولی  انبیا؟مهع؟ 

قدرت در کار نباشد، بتخانه ها برقرار است، پس ِاعمال قدرت کرده و بتخانه ها را 

ویران می کنند و بت ها را بیرون می ریزند و عقل بشر را آزاد می سازند. عقِل آزاد شدۀ 

بشر طبعًا رو به خدا می رود. فطرت آزاد بشر، خدادوست و خداطلب است. 

گاهـی عامـل درونـی )هـوی و هـوس و شـهوت( سـر راه می آیـد و انسـان را منحـرف 

می کنـد و گاهـی عامـل بیرونـی )جّبـاران و سـتمگران( و لـذا انبیـا؟مهع؟ ابتـدا بـه سـراغ 

سـتمگران می رونـد و ایـن خارهـا را از سـر راه بـر می دارنـد. آنهـا کـه از بیـن رفتنـد، بـه 
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سـراغ عوامـل درونـی می رونـد و بـا بیان »حکمـت« »موعظه« و »جدال احسـن« آنها را 

نیـز -کـه قـدر مشترکشـان طغیـان هـوا و هـوس و شهوتهاسـت- از میـان می برنـد و قهرًا 

مزاج هـای رهـا شـده از عامـل فسـاد، رو بـه صّحـت می رونـد. پـس انبیـا؟مهع؟ بـا زور، 

ایجـاد توحیـد نمی کننـد، بلکـه بـا زور عوامـل شـرک را از بیـن می برنـد. بـا زور مسـجد 

نمی سـازند، مسـجد را خـوِد مـردم مؤمـن می سـازند. 
ِر؛1 �نِ

آ
ا

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ـِه َوال

َّ
الل َم�نَ �بِ

آ
ـِه َم�نْ ا

َّ
َد الل ْ�ُمُر َمَ�ا�بِ َ َما �ی

�نَّ >اإِ

روز  و  خدا  به  که  می کنند  آباد  کسانی  تنها  را  خدا  مساجد 

بازپسین ایمان آورده اند<.

کسـی که فکرش آزاد شـد و ایمان آورد، خودش مسـجد می سـازد و مانند ابراهیم 

خلیـل؟ع؟ کـه قّصـه اش در قرآن آمده اسـت، عمل می کند. 

مبارزۀ حضرت ابراهیم؟ع؟ با عامل شرک

مـردم  بخواهیـم  اگـر  می دانسـت.  فسـاد  عامـل  را  بت هـا  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت 

بـه همیـن جهـت  بایـد شکسـت.  را  از جهـت فکـر خداپرسـت شـوند، اّول بت هـا 

حضـرت ابراهیـم؟ع؟ از فرصتـی مناسـب اسـتفاده کـرد. روزی کـه مردم از شـهر بیرون 

رفتـه بودنـد و بتخانـه خلـوت بود، َتَبری برداشـت و داخل بتخانـه رفت و تمام بت ها 

را شکسـت و بـر زمیـن انداخـت و بعـد تبـر را در دسـت بـت بـزرگ گذاشـت. وقتـی 

مـردم بازگشـتند، همـۀ بت هـا را شکسـته دیدنـد و متحّیـر ماندنـد. 

ا؛2  َ �ن ِلَه�تِ
آ
ا ا �بِ

دنَ ـٰ َ�َل َه
وا َم�نْ �نَ

ُ
ال

َ >�ت

به  را  ما  و معبودهای  گفتند: چه کسی چنین کاری کرده 

این صورت درآورده است<. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 18. 
2. سورۀ انبیاء، آیات 59. 
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ُم؛1 َراِه�ی ْ �ب ُه اإِ
َ
اُل ل َ �ت ُ ُکُرُهْم �ی

دنْ �تًَی �یَ
ا �نَ َ وا َ�ِمْ��ن

ُ
ال

َ >�ت

گفتند: »شنیدیم جوانی، از آنها ]به بدى [ یاد می کرد که به او 

ابراهیم گفته می شود<.

گفتنـد، جوانـی را می شناسـیم کـه راجـع بـه ایـن بت هـا حـرف می زنـد؛ حتمـًا او 

ایـن کار را کـرده اسـت. سـراغ ابراهیـم؟ع؟ رفتنـد و احضـارش کردنـد. ابراهیـم؟ع؟ در 

آن موقـع جـوان شـانزده سـاله ای بـود. 

ُم؛2  َراِه�ی ْ �ب ا اإِ
َ ا �ی َ �ن ِلَه�تِ

آ
ا ا �بِ

دنَ ـٰ �تَ َه
ْ
َ�ل

�ن�تَ �نَ
أَ
ا
أَ
وا ا

ُ
ال

َ >�ت

گفتند: »اى ابراهیم! آیا تو با خدایان ما چنین کردى؟<.

او هم با کمال خونسردی گفت: نه، بت بزرگ این کار را کرده است. 
؛3 و�نَ ِ��تُ �نْ َ وا �ی

�نْ َکا�نُ وُهْم اإِ
ُ
ل

أَ
اْ�ا

َ ا �ن
دنَ ُرُهْم َهـٰ �ی ُه َک�بِ

َ
َ�ل

ْل �نَ َ اَل �ب
َ >�ت

قبول  )اگر  است  کرده  را  کار  این  بزرگ  بت  بلکه  گفت: 

ندارید( از آنها سؤال کنید اگر بتوانند جواب بدهند<.

آزادی فکر با نابودی عامل شرک

او  اینکـه  بـرای  نیسـت،  بـزرگ  بـت  کار  بت هـا  شکسـتن  کـه  می دانسـتند  همـه 

جامـد اسـت و جمـاد، حرکـت نـدارد. لـذا آن حضـرت، دنبالـۀ حـرف خـود را گرفـت 

و گفـت: از خـوِد بت هـا بپرسـید کـه چـه کسـی ایـن کار را کـرده اسـت تـا پاسـخ دهنـد؛ 

اگـر قـادر بـر حـرف زدن هسـتند. ایـن کار، همـان آزاد کـردن عقـل اسـت؛ زیـرا وقتـی 

را  از خـود  ناتواننـد کـه قـدرت دفـاع  بت پرسـت ها دیدنـد معبودهایشـان آن چنـان 

ندارنـد، پـی بردنـد کـه آنهـا سـزاوار پرسـتش نیسـتند. 

ِسِهْم<؛ 
�نُ �ن

أَ
ٰى ا

َ
ل ُ�وا اإِ َ َر�ب

>�نَ

1. سورۀ انبیاء، آیات 60. 
2. سورۀ انبیاء، آیات 62. 

3. همان، آیات 62 و 63. 
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در ایـن موقـع بـه خـود بازگشـتند و عقـل گم شـدۀ خـود را یافتند و از اسـارت جهل 

آزادش سـاختند و رو بـه یکدیگـر آورده، گفتنـد: معلـوم شـد که شـما ظالـم بوده اید. 
<؛1 اِلُمو�نَ

َ ُم ال�نّ �تُ
�نْ
أَ
ْم ا

ُ
ك

�نَّ وا اإِ
ُ
ال َ �ت

>�نَ

شـما نسـبت بـه عقـل ظلـم کـرده و آن را اسـیر جهـل خـود سـاخته اید تـا آن جـا کـه 

جمـادی را معبـود خـود قـرار داده اید. 

؛2  و�نَ ِ��تُ �نْ َ اِء �ی
َ
ل وأُ ـٰ ْد َعِلْم�تَ َما َه �تَ

َ
ٰى ُرُءوِسِهْم ل

َ
ِكُ�وا َعل

ّمَ �نُ
ُ >�ش

]با کمال شرمندگی[، سرها را به پایین انداخته و گفتند، تو 

خود می دانی که اینها حرف نمی زنند، چطور از آنها بپرسیم؟ <.

همیـن جـا بـود کـه ابراهیـم؟ع؟ بـرای ارشـاد آن قـوم فرصتـی مناسـب بـه دسـت 

آورد و آنهـا را بـه بـاد توبیـخ و مالمـت گرفـت: 

ُکْم؛3  ّرُ
�نُ ا �یَ

َ
ا َول ً �أ �یْ

َ ْم �ش
ُ

ُ�ك
�نَ �نْ َ ا �ی

َ
ـِه َما ل

َّ
ُدو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ الل ْ��بُ �تَ

�نَ
أَ
اَل ا

َ >�ت

فرمود: آیا شما موجودی را به جای خدا می پرستید که نه نفعی 

به حال شما می تواند داشته باشد و نه زیانی؟<. 

ـِه؛ 
َّ
ُدو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ الل ْ��بُ ْم َوِلَما �تَ

ُ
ك

َ
 ل

ّ
ٍ �ن

أُ
>ا

ف بر شما و معبودهای شما ]یا به تعبیر عامیانه، خاک بر سر 
ُ
ا

شما و معبودهای شما[<. 

؛4 و�نَ
ُ
ل ْ��تِ ا �تَ

َ
ل

�نَ
أَ
>ا

آیا نمی فهمید؟<. 

همیــن، راه آزاد ســاختن فکــر و عقــل اســت. فکــر کــه آزاد شــد، حقایــق را در 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 64. 
2. سورۀ انبیاء، آیۀ 65. 
3. سورۀ انبیاء، آیۀ 66. 

4. همان، آیات 65تا67. 



د�ى ا�ن�ا�ن �ن رک در رن �ت �ش ار و م�اد�ی �ش
آ
ا

249

می یابــد و آنهــا را تحلیــل می کنــد؛ مــن در اینکــه نیــاز بــه خــارج از خــود دارم، تردیــدی 

نــدارم؛ اّمــا بــه چــه کســی نیازمنــدم؟ بــه ایــن بت هــا کــه قــادر بــر حفــظ خودشــان هــم 

ــور، خــوراک، لبــاس  ــه ن ــه هــوا محتاجــم، ب ــازم. ب ــر و نی نیســتند؟ آری، مــن ســراپا فق

ــا کســی کــه نیازمندی هــای مــرا تأمیــن می کنــد، کیســت؟ ایــن همــان  و مســکن؛ اّم

کــردن  بــاز  انبیــا؟مهع؟  بــه خــدا نزدیــک می کنــد. کار  را  کــه آدمــی  آزاد اســت  تفّکــر 

ــه اجبــار، خــدا را  ــای عقــل و آزاد ســاختن فکــر اســت. آنهــا هرگــز ب زنجیــر جهــل از پ

ــد، بت هــا  در دلهــا جــا نمی دهنــد بلکــه ضــّد خــدا و عامــل شــرک را از میــان می برن

را می شــکنند. قهــرًا بــت کــه شکســته شــد و فکــر کــه آزاد شــد، انســان بــر حســب 

ــه خــدا مــی رود.  سرشــت اصلــی اش رو ب

آزمون عقیده

چـه خـوب اسـت مـا هـر چنـد وقتـی خـود را امتحـان کنیـم! ببینیـم ما که سـال ها 

»اهلل اکبـر« ، »اّیـاک نعبـد و اّیـاک نسـتعین« ورد زبانمـان بـوده اسـت، حـاال کـه صحنـۀ 

امتحانـی - مثـاًل یـک معاملـۀ نامشـروعی کـه سـود فراوانـی دارد - پیـش آمـده، آیـا 

می توانیـم »اهلل اکبـر« و »اّیـاک نعبـد« بگوییـم، بـه این مفهوم که خدایا! مـن بندۀ توأم و 

تـو را بزرگتـر و محبوبتـر از همـه چیـز و همـه کـس می دانـم، ایـن معاملـه هـر چند خیلی 

پرسـود اسـت؛ اّمـا چـون تـو نمی پسـندی نمی کنـم؟! یـا خیـر، جمـال پـول کـه جلـوه 

کـرد، نـدای »الپـول اکبـر! « از عمـق جـان برمی خیـزد؟! 
؛1 ُه�نَّ َ ِد�ی �یْ

أَ
ْ��نَ ا

َ
�ّ

ُه َو�تَ
ْر�نَ ْک�بَ

أَ
ُه ا �نَ ْ �ی

أَ
ا َرا ّمَ

َ
ل

>�نَ

]هنگامی که زنان مصر، یوسف را دیدند[ او را ]از لحاظ زیبایی[ 

شگفتی[  و  بهت  شّدت  ]از  و  یافتند  باعظمت  بسیار  و  بزرگ 

دستان خود را بریدند<. 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 31. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

250

کنیم  امتحان  را  خود  اگر  می شویم.  رفوزه  غالبًا  زندگی  صحنه های  تمام  در  ما 

خواهیم دید که بین خود و خدا راجلیم1 و سواره نیستیم. تاخت و تاز ما بیشتر در 

وادی دنیاطلبی و دنیاداری است. می ترسیم عاقبت در لحظۀ جان دادن پی به فقر 

و تهیدستی خود ببریم و ناله ای جانسوز از خود سر بدهیم و دیگر نتیجه ای نگیریم. 

 
َ

ـوا ل
ُ
منطـق همـۀ انبیـاء در طـول تاریـخ ایـن بـوده اسـت کـه انسـانها بگوینـد: »ُقول

 اهَّلُل ُتْفِلُحـوا«؛2
َّ

ـَه ِإل
َ
ِإل

بـه حـال کسـی کـه لحظـۀ آخـر عمـرش  حـرف اّول و آخـر همیـن اسـت. خوشـا 

بگویـد »الالـه اال اهلل« و جـان بدهـد. ایـن بسـیار مشـکل اسـت و لـذا تمـام جنایت هـا 

اختالفـات  حتـی  اسـت.  شـرک  از  همـه  و  همـه  عالـم،  در  دعواهـا  و  اختالف هـا  و 

خانوادگـی اغلـب از شـرک به وجـود می آیـد. مـرد خـودش را معبـود زنـش می پنـدارد. 

بـه او می گویـد مـن ُمطـاع تـو هسـتم، هـر چـه مـن گفتـم، بایـد انجـام بدهـی. زندگـی و 

اعمـال انسـان ها در بـازار و ادارات و وزارتخانه هـا »آلـوده بـه شـرک« اسـت. سـرتاپای 

زندگـی کنونـی را شـرک فـرا گرفتـه اسـت. 

اکثــر مردمــی کــه بــه اهلل ایمــان دارنــد و واجبــات را بــه جــا می آورنــد و حتــی مقــام 

دارنــد،  مرجعّیــت  و  ارشــاد  و  وعــظ  و  جماعــت  امامــت  ماننــد  مذهبــی  و  دینــی 

مشــرکند. بت پرســتی فقــط آن نیســت کــه فلــز یــا چوبــی را بتراشــند و بپرســتند. بتهــا 

در درون جــان مــا هســتند. 

مـا شـدیدًا گرفتـار هـوای نفـس خـود هسـتیم. دعواهـا و پرخاشـگری ها و آبـروی 

یکدیگـر را بـردن بـه جهـت آلودگـی آدمـی بـه شـرک اسـت. می گویـم مـن بایـد باشـم و 

دیگـران دنبـال مـن. طرفـدار قدرتمنـدان و ثروتمندانیـم و از شـّدت کبـر و غـرور کسـی 

انسـان ها  اعمـال  در  شـرک  حضـور  فرموده انـد:  لـذا  و  نمی آوریـم  حسـاب  بـه  هـم  را 

1. راجل: پیاده. 
2. مناقب آل ابی طالب، جلد 1، صفحۀ 51. 



د�ى ا�ن�ا�ن �ن رک در رن �ت �ش ار و م�اد�ی �ش
آ
ا

251

اسـت:  این چنیـن 

در شب تاریک یک مورچۀ سیاه روی یک سنگ صاف و سیاه حرکت می کند؛1 

آیا متوّجه او می شویم؟ خیر.  آیا دیده می شود؟  آیا صدایش به گوش ما می رسد؟ 

شرک در اعمال و افکار ما سریان دارد و خود نمی فهمیم. خود را موّحد کامل عیار 

 اهلل « و »اّیاک نعبد« می گوییم، اّما اگر تحلیل کنیم، در 
َّ

َه ِإال
َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
ْشَهُد أ

َ
می دانیم. »أ

می یابیم که نه »ال اله اال اهلل« گفتن ما حقیقی است و نه »اّیاک نعبد« ما. این است 

 ِمَن 
ُ

َدّق
َ
که بسیار مراقبت الزم است تا انسان پای خود را از این صراط مستقیم که »ا

یِف؛ نازکتر از مو تیزتر از شمشیر«، است کج نگذارد.   ِمَن الّسَ
ُ

َحّد
َ
ْعر ا

َ
الّش

بـه  در عیـن حـال کـه موّحدیـم، متوّسـل نیـز می باشـیم و بایـد بدانیـم کسـی کـه 

توّسـل قایـل نیسـت، خـدا را نشـناخته اسـت. او تصـّور می کنـد خـدا بـدون واسـطه 

یـِه 
َ
إل »اْبَتُغـوا  نیسـتم.  اینگونـه  اسـت،  فرمـوده  خـود  کـه  حالـی  در  می رسـاند  فیـض 

َة؛ بـا وسـیله بـه سـمت مـن بیاییـد«. 
َ
َوِسـیل

ْ
ال

شرط نصرت خداوند متعال

انسان اگر با صداقت و خلوص بگوید: 

 ِباهَّلِل، َحْسِبَ اهَّلُل «؛ 
َّ

َة ِإل  ُقّوَ
َ

 َو ل
َ

 َحْول
َ

 اهَّلُل، ل
َّ

َه ِإل
َ
 ِإل

َ
»ل

کارش درسـت شـده، مشـکلش حـل می شـود. خـدا می خواهـد توحیـد در دل هـا 

ریشـه بدوانـد. در قـرآن مکـّرر آمده اسـت: 

ْم؛2 
ُ

ك
َ
َها ل

�نَّ
أَ
�نِ ا ْ �ی �تَ

�نَ ا�أِ
َ

ْ�َدى الّ� ـُه اإِ
َّ
ُم الل

ُ
ِ�ُدک َ  �ی

دنْ >َواإِ

گروه  دو  از  یکی  بر  پیروزی  خدا  که  هنگامی  کنید  یاد  و 

)سپاه دشمن یا کاروان تجارتی قریش( را به شما وعده داد<.

1. الخرائج و الجرائح، جلد 2، صفحۀ  688، مدینة المعاجز، جلد 7، صفحۀ  639، بحار األنوار، جلد 50، صفحۀ 250. 
2. سورۀ انفال، آیۀ 7. 
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ْم؛1
ُ

ك
َّ و�نَ َر�ب

ُ �ش �ی �نِ ْ��تَ
 �تَ

دنْ >اإِ

ح 
ّ
یاد کنید هنگامی که )در حال مشاهدۀ دشمن تا دندان مسل

با دعا و زاری( از پروردگارتان یاری خواستید<.

ُه؛2  ِم�نْ
هتً َم�نَ

أَ
َ�اَ� ا

ُم ال�نُّ
ُ

ك �ی
ّ
�شِ

�نَ ُ  �ی
دنْ >اإِ

از  که  آرامشی  و  امنّیت  سبب  به  که  هنگامی  کنید  یاد  و 

ط کرد<.
ّ
سوی خدا یافتید خواب سبکی را به همۀ شما مسل

ْم؛3 
ُ

ى َمَ�ك
ّ
ِ
�ن
أَ
هتِ ا

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ى ال

َ
ل َك اإِ

وِحی َر�بُّ  �یُ
دنْ >اإِ

یاد کن هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد که 

من با شمایم<.

مـن از یادتـان نـروم! مـرا فرامـوش نکنیـد! نکنـد کـه در فکـر همـه چیـز و همـه کـس 

باشـید و از اقبـال و ادبـار آنهـا دمـی خوشـحال و دمـی غمگیـن شـوید، اّمـا یـادی از 

مـن نکنیـد و مـرا یکسـر از خانـۀ قلبتـان بیـرون کنیـد مـرا فرامـوش نکنیـد، مـن بـا شـما 

هسـتم. اگـر همـه، شـما را تنهـا بگذارنـد مـن در کنـار شـما هسـتم. اگـر مـن نخواهـم، 

تمـام عوامـل نیـز دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد، ممکـن نیسـت بتواننـد گرهـی از کار 

شـما بگشـایند و اگر من بخواهم به شـما خیری برسـانم، همه در مقابل من بایستند، 

بـاز هـم نمی تواننـد جلـوی خواسـت مـرا بگیرنـد. 

ٍر  �یْ
حنَ ِرْدَك �بِ ُ �نْ �ی ا ُهَو َواإِ

َّ ل ُه اإِ
َ
 ل

�نَ ا َکا�شِ
َ
ل

ٍرّ �نَ
�نُ ـُه �بِ

َّ
ْمَ�ْ�َك الل َ �نْ �ی >َواإِ

ِلِه؛4
�نْ

 ِل�نَ
َ

ا َراّد
َ
ل

�نَ

او برطرف کننده ای  و اگر خدا آسیبی به تو رساند آن را جز 

1. سورۀ انفال، آیۀ 9. 
2. سورۀ انفال، آیۀ 11. 

3. سورۀ انفال، آیۀ 12. 
4. سورۀ یونس، آیۀ 107. 
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دفع  را  بخشی اش  فزون  بخواهد  خیری  تو  برای  اگر  و  نیست 

کننده ای نیست<.

پس عوامل ظاهری فقط انسان را دلخوش می کنند. مقتضای طبع بشری همین 

است. به وجود دوست و فامیل و خانواده اش دلخوش و دلگرم می شود، به حضور 

رفیق ثروتمند و قدرتمند، به رونق کسب و کار و بازارش، به رونق محراب و منبرش و... 

اینها همه به فرمودۀ قرآن »ُبشری« و به ظاهر، سبب آرامش خاطر انسان است. 

ْ�ُر 
ِه َوَما ال�نَّ ْم �بِ

ُ
ك و�بُ

ُ
ل

�نَّ �تُ ْ�َم�أِ ْم َوِل�تَ
ُ

ك
َ
َرٰى ل

ْ ُ�ش ا �ب
َّ ل ـُه اإِ

َّ
ُه الل

َ
َ�ل َ >َوَما �ب

ِم؛1 ِك�ی حَ
ْ

ِ ال رن �ی ِ َ�رن
ْ
ـِه ال

َّ
ِد الل ا ِم�نْ ِع�نْ

َّ ل اإِ

تا  نداد  قرار  شما  براى  مژده اى  جز  را،  پیروزى [  ]وعده  آن  خدا  و 

]بدین وسیله شادمان شوید و[ دلهاى شما بدان آرامش یابد، و 

پیروزى جز از جانب خداوند تواناى حکیم نیست<.

بدانید که یاری و نصرت از جانب خداست. و او عزیز و شکست ناپذیر است و 

هم حکیم؛ یعنی شکل کار را با تدبیر حکیمانۀ خود تنظیم می کند، این که چگونه 

معّین  تکلیف  او  برای  شما  نیست.  مربوط  شما  به  برساند،  کمک  شما  به  باید 

را خود  آن  و کیفیت  اّما چگونگی  نکنید. همین قدر بگویید: خدایا! کمکم کن؛ 

می داند. 

توحید در عین توّسل

مـا در عالـم هیـچ موجـودی را »مؤّثـر مسـتّقّل« نمی دانیـم؛ تنهـا »مؤّثـر مسـتّقّل«، 

بنابرایـن  و وسـایل کار می کنـد؛  بـا وسـایط  او  و در عیـن حـال  اوسـت  اقـدس  ذات 

کسـانی کـه خـدا را کنـار زده انـد و مسـتّقاًل وسـایل مـاّدی یـا معنـوی را مؤّثـر می داننـد، 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 126. 
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منحرفنـد. کسـانی هـم کـه فقـط خـدا می گوینـد و وسـایل را بـه حسـاب نمی آورنـد، 

منحرفنـد. مـا طبـق فرمـودۀ قـرآن و بـر اسـاس نظـام خلقـت می گوییـم، عالـم آفرینـش 

بـا قانـون توّسـل در جریـان اسـت و در عیـن حـال نظـام، نظـام توحیـد اسـت. توحیـد 

در عین توّسـل و توّسـل در عین توحید اسـت؛ مراقبت و دقت الزم اسـت تا نلغزیم و 

مشـرک نشـویم، چـون »توحید« و »شـرک« هـم مرزند. حّد فاصل میـان منطقۀ توحید 

و منطقـۀ شـرک، خطـی بسـیار باریـک اسـت. 
یِف؛1  ِمَن الّسَ

ُ
ْعِر َو أَحّد

َ
 ِمَن الّش

ُ
»أَدّق

از مو باریکتر و از شمشیر ُبّرنده  تر است«. 

عبــور از ایــن خــط بســیار دشــوار اســت. کســانی هســتند کــه موّحدنــد و بــه ســرعت 

بــرق از آن عبــور می کننــد، عــّده ای هماننــد اسب ســواری ســریع عبــور می کننــد، 

را  خــود  تعــادل  نمی تواننــد  گروهــی  می کننــد،  حرکــت  پــا  و  چهاردســت  بعضــی 

حفــظ کننــد، از یمیــن و یســار در میــان جهّنــم می غلتنــد؛ بعضــی چشمشــان آتــش 

ــا نیــز صــراط توحیــد  ــا پایشــان و... در دنی می گیــرد و بعضــی گوششــان، دستشــان ی

ــیِف« اســت!! مراقبــت بســیار الزم اســت  ــَن الّسَ  ِم
ُ

ــّد ــْعِر َو أَح
َ

ــَن الّش  ِم
ُ

مصــداق »أَدّق

کــه در عیــن توّســل مشــرک نباشــیم و در عیــن توحیــد نیــز منکــر توّســل نباشــیم. 

توحیــد، گران قدرتریــن متــاع در عالــم انســان اســت؛ هــم تحصیــل آن مشــکل اســت 

و هــم نگهــداری آن، انســان اگــر بخواهــد از گنجــی مراقبــت کنــد، متحّمــل رنج هــا و 

زحمــات بســیار بایــد بشــود، حــال چــه رســد بــه چیــزی کــه مایــۀ حیــات ابــدی اســت: 

؛2 بهشــتی کــه عــرض آن آســمانها و زمیــن اســت<؛ 
ْر�نُ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تُ َوال َها الّ�َ

هتٍ َعْر�نُ
�نَّ َ >َو�ب

بــه دســت آوردنــش بــه ایــن ســادگی نیســت. 

و هـر صاحـب کمالـی، کمالـش موهبتـی اسـت از منبـع کمـال کـه ذات اقـدس 

کافی، جلد 8، صفحۀ 312.   .1
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 133. 
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اوسـت و هـر موجـود اثـر بخشـی اثـر گـذاری اش به اراده و مشـّیت حضرت حّق اسـت 

و او خواسـته اسـت کـه ایـن موجـود ایـن اثـر را داشـته باشـد و هـر انسـان فرماندهـی، 

کـرده  او  بـه اطاعـت  امـر  فرمانـش واجـب اسـت کـه حضـرت حـّق،  وقتـی اطاعـت 

باشـد، چنیـن کسـی »موّحـد« اسـت. 

اذن خدا، مرز بین توحید و شرک 

قباًل هم اشاره کردیم فرقۀ مخالف مذهب، ما شیعیان را متّهم به شرک می کنند 

و می گویند: اینها نسبت به امامانشان اعتقاد شرک آمیز دارند و آنها را شریک خدا 

در اثر گذاری می دانند. 

 واقع این است که اینها یا منطق مارا نمی فهمند و یا مغرضانه حرف می زنند. 

اگر  »استقالل«. یعنی  و  »اذن« است  زیرا به حکم عقل، مرز میان توحید و شرک، 

معتقد شدیم موجودی بی نیاز از خدا خودش اثر گذار است و مستّقاًل مؤّثر در عالم 

است، این شرک است. اگر چه او پیامبر یا امام باشد. ولی اگر گفتیم: او مأذون از 

جانب خداست و خدا »اذن تکوینی« به او داده نه »اذن لفظی«، یعنی ساختمان 

وجود اورا طوری ساخته است که اراده اش اثرگذار است، همانگونه که خورشید را 

به گونه ای آفریده که اشراق دارد و روشنی بخش است، امام و پیامبر را هم طوری 

ق و مثاًل شفا بخش بیماران است و... این اعتقاد به مأذون 
ّ

ساخته که اراده اش خال

است و توحید. نه اعتقاد به مستّقل و شرک! 

پـس مـرز میـان توحیـد و شـرک، همیـن اعتقـاد بـه اذن اسـت. اگـر اذن آمـد توحیـد 

اسـت و اگـر اسـتقالل آمـد؛ شـرک اسـت. هـر موجـود غیـر خـدا را چـه در »وجـود« وچـه 

در »ایجـاد« و چـه در »مطـاع بـودن« مسـتّقل بدانیم، مشـرک شـده ایم وبـه هر موجودی 

بـا هـر درجـه از اثـر گـذاری کـه معتقـد باشـیم )از میراندن و زنده کردن، شـفا بخشـیدن 

»ِبـاِذِن  اهلِل« ایـن توحیداسـت( ومنطـق شـیعه مطابـق بـا  و حاجـت روا نمـودن و... 

مقتضـای حکـم »عقـل« و »وحـی« اسـت.
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سبب مشرک شدن برخی انسانها

مغـرور  جاهـل  انسـان هاِی  کـه  اسـت  شـرم آوری  جهالـت  چـه  ایـن  عجـب!  ای 

)بـا عـرض معـذرت( گرسـنه کـه می شـوند، بسـان سـگ زوزه  بـروز می دهنـد!  از خـود 

ا 
دنَ می کشـند و ُدم می جنباننـد؛ سـیر کـه شـدند حملـه می کننـد و گاز می گیرنـد. >اإِ

<؛1 بـه رفـاه و ثـروت و قـدرت کـه می رسـند، اغیار را شـریک  و�نَ
ُ

ِرک
ْ ُ�ش ِّهْم �ی

َر�بِ ْم �بِ
ُ

ك �تٌ ِم�نْ ِر�ی
�نَ

خـدا می پندارنـد و احیانـًا خودشـان را همـه کاره می داننـد و ماننـد قـارون می گوینـد: 

تـا  نیسـت  مربـوط  بـه کسـی  آورده ام  بـه دسـت  دانایـی خـودم  و  علـم  بـا  دارم  آنچـه 

طلبـکار چیـزی از مـن باشـد! حـال ایـن مطلـب بایـد مـورد تأّمـل قـرار گیـرد کـه چگونه 

می شـود ایـن گـروه از انسـان ها این چنیـن می اندیشـند؛ آیـا واقعـًا اینهـا باورشـان شـده 

اسـت کـه خودشـان کـه سـراپا فقـر و نیازنـد و همچنیـن انسـان هایی ماننـد خودشـان 

یـا موجوداتـی پایین تـر از خودشـان، »مؤّثـر مسـتّقّل« در عالمند و از ایـن رو پا روی عقل 

و فطـرت توحیـدی خـود نهـاده و مشـرک می شـوند. 

در جواب عرض می شود: راز این مطلب را می توان از این آیۀ شریفه استفاده کرد 

الم  ُروا< 
�نُ

ْ
ك >ِل�یَ اُهْم<؛ احتمااًل ممکن است الم در  َ �ن �یْ

�تَ
آ
ا َما  �بِ ُروا 

�نُ
ْ

ك >ِل�یَ که می فرماید: 

غایت باشد و معنا چنین می شود که مشرکان اگر راه »توحید فطری« را رها کرده رو به 

شرک می آورند برای این است که نسبت به نعمت هایی که ما به آنها داده ایم، کفران 

آنچه ما داریم، محصول  را منکر می شوند و می گویند  آنها  بودن  و نعمت  می ورزند 

ُمنعم  قهرًا  و  و معبودهای ماست  و احسان بت ها  انعام  و  دسترنج خودمان است 

منعم  شکر  وجوب  عقالنی  وظیفۀ  از  را  خود  نتیجتًا  و  می کنند  انکار  را  خدا  بودن 

نسبت به خدا، آزاد می سازند. چون پذیرش نعمت بودن آنچه که دارند، الزمه اش 

پذیرش منعم بودن خداست که هستی بخش به انسان و به تمام دارایی انسان است 

1. سورۀ نحل، آیۀ 54. 
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آستان  به  و عرض سپاس  بودن خدا، وجوب شکر  منعم  به  اعتقاد  و الزمۀ عقلی 

اقدس اوست و معنای حقیقی شکر و سپاسگزاری از خدا، عرض بندگی و اطاعت 

از فرامین او که انجام واجبات و ترک محّرمات در شرع مقّدس است و این کار هم 

بدیهی است که برای مردم فریفتۀ شهوات نفسانی، بسیار سنگین و غیرقابل تحّمل 

است و لذا برای اشباع شهوات و ارضای تمایالت بی حّد و حساب نفسانی خود، 

راهی جز این نمی یابند که نعمت بودن داشته های خود و منعم بودن خدا را نسبت 

به خودشان منکر شوند و خودشان را موّظف به شکر و عرض بندگی به آستان اقدس 

آفریدگار خود ندانند و طبعًا در اشباع شهوت حیوانی خویش آزاد باشند. 

کار خدا کار خود با  پرهیز از مقایسۀ 

گاه بشـر ضعیـف و ناتـوان بـر اثـر جهـل خـود در مقـام مقایسـه خود بـا خالق جهان 

برآمـده مثـال می زنـد و تصـّور می کنـد بـا مثـال زدن می تـوان حقیقتـی را پوشـاند. ایـن 

خداونـد متعـال اسـت کـه می فرماید: 

اَل؛  َ ْم�ش
أَ
ا

ْ
ـِه ال

َّ
وا ِلل ُ ِر�ب

�نْ ا �تَ
َ
ل

>�نَ

پس برای خدا َمَثل نزنید<. 

وقتــی دانســتید کــه غیــر خــدا هــر چــه کــه هســت منشــأ هیــچ اثــری نمی باشــد، 

بنابرایــن بــرای خــدا َمَثــل نزنیــد و خــدا را مّتصــف بــه صفــات ناقــص مخلوقــات 

نســازید، شــبیه و نظیــر و ِمْثــل بــرای ذات اقــدس او قائــل نشــوید. در قــرآن می خوانیــم: 

مطلــق  کمــال  خداونــد،  اعالســت.  صفــت  دارای  خــدا  ٰى<؛1 
َ

ْعل
أَ
ا

ْ
ال ُل  َ َم�ش

ْ
ال ـِه 

َّ
ِلل >َو 

الیتناهاســت. 

َ�ٌد؛ 
أَ
ًوا ا

ُه ُک�نُ
َ
�نْ ل

ُ
ك ْم �یَ

َ
 >َول

 ]در میان مخلوقات[ احدی ]شریک و نظیر و[ همتای او نمی باشد<. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 60. 
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اکثـر شـبهاتی کـه در برخـی از ذهن هـا راجـع بـه معجـزات و خـوارق عـادات انبیاء 

و اولیـای خـدا؟مهع؟ و حقایـق مربـوط بـه عالـم پـس از مـرگ پیدا می شـود، بـر اثر همین 

َضرُب الَمَثـل و تشـبیه صفـات و افعـال خـدا بـه صفـات و افعـال مخلوقـات اسـت. 

چنـان کـه خـدا فرموده اسـت: 
ٌم؛1 اَم َوِهَی َرِم�ی

َ ِ��ن
ْ
ی ال �یِ

حْ ُ
اَل َم�نْ �ی

َ ُه �ت �تَ
ْ
ل ِ�َی �نَ

لًا َو�نَ َ ا َم�ش َ �ن
َ
َر�بَ ل

 >َو�نَ

و  کرد  فراموش  را  خود  ]ابتدایی[  آفرینش  و  زد  َمَثلی  ما  برای 

زنده  را  پوسیده  استخوان های  ]بتواند[  که  کیست  گفت: 

کند؟<. 

زنده کند،  را  را دیده که نمی تواند استخوان پوسیدۀ مرده ای  یعنی چون خود 

قدرت نامحدود خدا را هم تشبیه به قدرت ناقص و محدود خود کرده، َمَثل برای 

خدا زده که او هم نمی تواند این کار را انجام دهد یا بگوید این چگونه ممکن است 

که خدا یک فرد انسانی ]به نام امام عصر؟جع؟ [ را هزار سال مثاًل زنده نگه دارد 

آنگونه که مرور زمان در او اثر نگذارد، پیر و ضعیف و ناتوان نشود. یا چطور می شود 

در چهارده قرن پیش پیامبراکرم؟ص؟ را بدون موشک و سفینۀ فضایی در ظرف یک 

و همان  داده  در همه جا گردش  را  او  و  ببرد  آسمان ها  به  »معراج«  به عنوان  شب 

شب به زمین برگرداند. اینها همه ضرب المثل است، یعنی کار خدا را تشبیه به کار 

اَل؛ برای خدا مثل نزنید<؛ و  َ ْم�ش
أَ
ا

ْ
ـِه ال

َّ
وا ِلل ُ ِر�ب

�نْ
ا �تَ

َ
ل

بشر نمودن است و لذا می فرماید: >�نَ

افعال و صفات او را تشبیه به افعال و صفات خودتان ننمایید و بدانید: 

؛2  ُمو�نَ
َ
ْ�ل ا �تَ

َ
ْم ل �تُ

�نْ
أَ
ُم َوا

َ
ْ�ل َ ـَه �ی

َّ
 الل

�نَّ  >اإِ

خدا می داند و شما نمی دانید ]عالم را با جاهل مقایسه نکنید[<. 

1. سورۀ یس، آیۀ 78. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 74. 
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مثالی از خداوند برای درک یک حقیقت

درک  و  تشخیص  اساس  بر  را  ما  و  زده  مثلی  خودش  حکیم  خداوند  آنگاه 

خودمان به داوری می طلبد و می فرماید: 

ا 
َ اُه ِم�نّ َ �ن

�تْ ْیٍء َوَم�نْ َررنَ
َ ٰى �ش

َ
ِدُر َعل �تْ َ ا �ی

َ
ا ل

ً
وك

ُ
ًدا َمْمل لًا َع�بْ

َ ـُه َم�ش
َّ
َر�بَ الل

>�نَ

؛1  ُوو�نَ َْ��تَ ْهًرا َهْل �ی َ ا َو�ب ُه ِ�ّرً �تُ ِم�نْ �نِ �نْ ُ ُهَو �ی
ا �نَ ً ا َ�َ��ن

ً �ت ِررنْ

او  از  کارى  هیچ  که  زرخرید  است  بنده اى  می زند:  َمَثلی  خدا 

برنمی آید. آیا ]او[ با کسی که به وى از جانب خود روزى نیکو 

داده ایم، و او از آن در نهان و آشکار انفاق می کند یکسان است؟<.

مشـرک  انسـاِن  و  خداپرسـت  موّحـِد  انسـاِن  موقعّیـت  دادن  نشـان  بـرای  خـدا 

بت پرسـت مثلی زده، شـما دو نفر را در نظر بگیرید یکی برده ای که مملوک شـخص 

دیگـری اسـت و صاحـب اختیـار هیـچ چیـز مربـوط بـه خـودش نیسـت و توانایـی بـر 

انجام هیچ کاری را ندارد و آن یکی انسـان آزادی اسـت که صاحب اختیار خودش 

می باشد و خدا هم مال و ثروت فراوان به او داده و او از آن مال و ثروت خدا داده اش 

سـّرًا و جهـرًا در نهـان و عیـان انفـاق می کنـد و بهره هـای معنـوی بسـیار می بـرد. آیا این 

دو نفـر بـا هـم مسـاوی اند؟ البّته روشـن اسـت که مسـاوی نیسـتند همچنین خدایی 

کـه قـادر مطلـق اسـت و همـه کار می توانـد انجـام دهـد و بـه همـه کـس کـه بخواهـد 

ِانعـام و احسـان بنمایـد، هیچـگاه مسـاوی نخواهـد بـود بـا بت هایـی کـه  می توانـد 

قـادر بـر انجـام هیـچ کاری نمی باشـند. در ایـن صـورت انسـان عاقـل و دارای فهـم و 

شـعور و درایـت، همـان انسـاِن موّحـِد خداپرسـت اسـت کـه سـر در مقابـل آفریـدگار 

علیـم قدیـر حکیـم فـرود آورده و طـوق بندگـی عّزت بخـش او را به گردن نهاده اسـت. 

از عقـل و فهـم و شـعور و درایـت، آن آدم کافـِر مشـرک  از آن سـو آدم جاهـِل دور 

1. سورۀ نحل، آیۀ 74. 
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و  آورده  فـرود  َتنَفـع«  ال  َو   1 َتُضـّرُ  »ال  موجـودات  مقابـل  در  سـر  کـه  اسـت  بت پرسـت 

ت بـار آنهـا را بـه گـردن نهـاده اسـت. بنابرایـن معنـا کـه از آیـۀ شـریفه 
ّ
طـوق بندگـی ذل

آوردیـم، در َمَثـل ذکـر شـدۀ در آیـه، »بت هـا« تشـبیه به »عبـد مملوک« و »خدا« تشـبیه 

بـه »انسـاِن آزاد شـده« اسـت. البّتـه احتمـال ایـن نیـز هسـت کـه »آدم کافـر مشـرک« 

تشـبیه بـه »عبـد مملـوک« و »انسـان موّحـِد مؤمـن« تشـبیه بـه »آدم آزاِد غنـّی سـخی 

جـواد« شـده باشـد چنـان کـه بعـض مفّسـران نظـر داده انـد. ایـن نکتـه ناگفتـه نمانـد 

کـه مـا می دانیـم خـدا ِمْثـل و شـبیه و نظیـر نـدارد و چنـان کـه خـودش فرمـوده اسـت: 
ْیٌء؛2

َ ِلِه �ش ْ َس َکِم�ش �یْ
َ
>ل

چیزی مثل او نیست<. 

ولـی در آیـه اگـر خـدا خـود را تشـبیه بـه »انسـان آزاد غنـّی جـواد« کـرده اسـت، از 

بـاب تقریـب بـه اذهـان و همزبانـی بـا مـا و سـخن بـه تناسـب درک و فکـر مـا گفتـن 

اسـت؛ یعنـی مـا ایـن مطلـب را خـوب می فهمیـم کـه بـردۀ مملـوک هیـچ کاری از او بر 

نمی آیـد، اّمـا »انسـان آزاد غنـّی دسـت و دل بـاز« از عهـدۀ همـه گونـه انفاقـات ممکـن 

ْیٌء< کـه در 
َ ِلِه �ش ْ َس َکِم�ش �یْ

َ
در حـّد خـودش بـر می آیـد و لـذا تشـبیه در ایـن آیـه بـا آیـۀ >ل

م اسـت منافـات نـدارد. 
ّ
مقـام بیـان یـک حقیقـت مسـل

مفهوم شرک به خدا از نظر ابن عبدالّوهاب

رایج تریـن کلمـه در زبـان فرقـۀ وهابّیـه کلمـۀ شـرک اسـت. هـر رفتار و گفتار ناپسـند 

در نظـر آنان شـرک اسـت. 

پیامبـر  قبـر  بـه  مالیـدن  دسـت  و  بوسـیدن  اسـت.  شـرک  اینهـا  نظـر  در  زیـارت 

اکرم؟ص؟ شـرک اسـت. نماز خواندن کنار قبور ائّمۀ بقیع؟مهع؟ شـرک اسـت و... یعنی 

یان.  1: بدون سود و ز
2. سورۀ شوری، آیۀ 11. 
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چـه ؟! شـرک کـه بـه این سـادگی نیسـت. شـرک یعنی غیر خـدا را مسـتّقل در »وجود« 

و »ایجـاد« دانسـتن، وگرنـه کاری از غیـر خـدا خواسـتن بـا اعتقاد به این کـه او مأذون از 

جانـب خداسـت شـرک نیسـت؛ مگـر اینکـه او در واقـع مـأذون نباشـد. 

توّسل، توحید محض

اگر ما به فرض از آدم نابینایی تقاضا کردیم که ما را راهنمایی کند و راه و چاه را 

به ما نشان بدهد، این کار ما شرک نیست، بلکه عملی لغو و جاهالنه است چون 

م و آموزگار ما باشد، 
ّ
نابینا قادر بر هدایت نیست یا از آدم بیسوادی تقاضا کنیم که معل

این شرک نیست بلکه تقاضایی جاهالنه است از آن جهت که آدم بیسواد، توانایی 

تعلیم ندارد. حاال فرض بگیریم از پیامبر و امام )العیاذباهلل( کاری ساخته نیست؛ اگر 

ما با اعتقاد به اینکه خدا آنها را مصدر کاری در عالم قرار داده است به آنها متوّسل 

شدیم و حاجتی خواستیم؛ این شرک نیست منتهٰی کاری جاهالنه است. 

آری! مسـألۀ شـرک در حّد خود مسـأله ای اسـت و »جاهالنه عمل« کردن مسـألۀ 

دیگـری اسـت. اگـر کسـی مثـاًل بـه درخـت کهنسـال امامـزاده یحیـی بـه گمـان اینکـه 

نظـر کـرده اسـت دخیـل بسـته و حاجتـی بخواهـد، مشـرک نشـده اسـت بلکـه یـک 

»عمل خرافی« انجام داده اسـت پس توّسـل و استشـفاع از اولیای خدا با اعتقاد به 

اینکـه آنهـا از جانـب خـدا مـأذون در حـّل مشـکالت و قضای حاجاتند نه تنها شـرک 

نیسـت؛ بلکـه »توحیـد محـض« اسـت و از سـوی خـدا مـورد تأییـد اسـت. 

استشفاع فرزندان یعقوب از پدر

در سـورۀ یوسـف؟ع؟ آمـده اسـت کـه برادران یوسـف پـس از آنکه آن گنـاه بزرگ را 

مرتکـب شـدند و برادرشـان را بـه چـاه انداختنـد و پـدر را بـه حزن و انـدوه عظیم مبتال 

سـاختند، سـرانجام از گنـاه خـود پشـیمان گشـته، نـزد پـدر آمدنـد و از او خواسـتند که 

دربـارۀ آنهـا اسـتغفار کـرده از خـدا طلب آمـرزش نماید: 
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؛1 �نَ �ی اِط�أِ َ ا �ن
َ ا ُک�نّ

َ �نّ ا اإِ
َ �ن َ و�ب

�نُ
ا دنُ َ �ن

َ
ْر ل �نِ

�نْ ا اْ��تَ
َ ا�ن َ �ب

أَ
ا ا َ وا �ی

ُ
ال

َ >�ت

گفتندای پدر! ما گنه کار بوده ایم اینک از خدا بخواه که ما 

را بیامرزد<. 

این همان »توّسل« و »استشفاع« است که فرزندان یعقوب از حضرت یعقوب؟ع؟ 

پیامبر بزرگوار خدا درخواست کرده اند. خدا هم به گونۀ تایید آن را نقل می کند و 

حضرت یعقوب پیامبر؟ع؟ نیز آن را پذیرفته و نگفته این شرک است بلکه: 
ُم؛2 ِ��ی وُر الّرَ

�نُ �نَ
ْ
ُه ُهَو ال

�نَّ ى اإِ
ّ
ْم َر�بِ

ُ
ك

َ
ُر ل �نِ

�نْ ْ��تَ
أَ
 ا

اَل َ�ْو�نَ
َ >�ت

و  می کنم  استغفار  شما  برای  خدا  از  باشد،  گفت:  یعقوب 

آمرزش شما را از خداوند غفور رحیم می طلبم<. 

 اینجـا هـم قـرآن نشـان می دهـد که فرزنـدان یعقـوب؟ع؟ از پدر استشـفاع کردند و 

پـدر هـم شـفاعت کـرد؛ اّمـا ایـن کار از نظـر »ابـن عبدالوّهـاب« و پیروانش شـرک اسـت 

و خـالف توحیـد اسـت. ولـی مـا بـا افتخـار تمام براسـاس اعتقـاد توحیـدی برگرفته از 

آیـات قـرآن و بیانـات معصومـان؟مهع؟ سـر بر آسـتان اقدس والیـت امـام امیرالمؤمنین 

علـی  و اهـل بیـت رسـول ؟مهع؟ نهاده ایـم و از عمـق جـان می گوییـم: 

یكْم َوَتْصُدُر ِمْن ُبیوِتكْم؛3 
َ
ِبُط ِال ُموِره َتْ

ُ
ِب ف َمقاِدیِر ا »ِاراَدُة الّرَ

فرود  شما  سوی  به  عالم  امور  تدبیر  و  تقدیر  در  خدا  ارادۀ 

)اهل بیت( می  آید و فرمان اجرا از خانه های شما صادر می گردد«. 

َك؛4
َ
ْم َهل

ُ
ِتك

ْ
ْ َیأ ا َو َمْن لَ َ َ

َتاُكْم ن
َ
»َمْن أ

هـر کـه رو بـه شـما آمـد نجـات یافـت و هـر کـه از شـما رو برتافـت 

تبـاه گردیـد و هـالک شـد«. 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 97. 
2. سورۀ یوسف، آیۀ 98. 

یارت نامه امام حسین؟ع؟. 3 . از ز
کبیره. یارت جامعه  4 . ز
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تشویق قرآن به توّسل و استشفاع 

 عبــادت را مختــّص بــه ذات اقــدس حــق می دانیــم و 
ً
اّول مــا شــیعۀ امامّیــه، 

 منصــب شــفاعت را مــا بــه آنهــا نداده ایــم 
ً
امامــان خــود را عبــادت نمی کنیــم و ثانیــا

ــۀ متقنــه1 از عقلــی و نقلــی معتقدیــم کــه خداونــد علیــم قدیــر آن مقّربــان 
ّ
بلکــه بــا ادل

درگاه خــود را وســایط فیــض بیــن خــود و بندگانــش قــرار داده و از مــا خواســته اســت 

کــه در دنیــا و آخــرت دســت بــه دامانشــان بزنیــم تــا بــه ســعادت جــاودان نایــل گردیــم. 

خــوِد قــرآن مســألۀ استشــفاع و شــفاعت خواهــی از اولیــای خــدا را در همیــن دنیــا 

تائیــد کــرده اســت. بــه ایــن آیــه توّجــه فرماییــد کــه بــه پیامبــر اکــرم؟ص؟  خطــاب شــده 

اســت. 

َر 
�نَ �نْ َواْ��تَ ـَه 

َّ
الل ُروا 

�نَ �نْ اْ��تَ
َ �ن اُءوَك  َ �ب َسُهْم 

�نُ
�نْ
أَ
ا ُموا 

َ
ل

طنَ  
دنْ اإِ ُهْم 

�نَّ
أَ
ا ْو 

َ
>َول

ًما؛2 َرِ��ی ا  ً ا�ب ّوَ �تَ ـَه 
َّ
الل ُدوا  َو�بَ

َ
ل ُ�وُل  الّرَ ُهُم 

َ
ل

اگر این گنهکاران وقتی به خود ستم می کردند ]و مرتکب 

آمرزش  طلب  خدا  از  و  می آمدند  تو  نزد  می شدند[  گناهی 

را  خدا  می کرد  آمرزش  طلب  آنها  برای  هم  رسول  و  می نمودند 

توبه پذیر و مهربان می یافتند<. 

 خـوِد ایـن آیـه، مـردم را تشـویق بـه توّسـل و استشـفاع می کنـد کـه گنهـکاران نـزد 

نـزد  آمدنشـان  چـون  کنـد؛  اسـتغفار  آنهـا  دربـارۀ  کـه  بخواهنـد  او  از  و  بیاینـد  رسـول 

رسـول بـرای همیـن اسـت و رسـول هـم بـرای آنهـا اسـتغفار نمایـد تـا خداونـد توبـۀ آنها 

را بپذیـرد. آیـا درخواسـت اسـتغفار از رسـول، توّسـل و استشـفاع نیسـت؟ آنـگاه آیـا 

اسـتغفار رسـول بـرای آنهـا شـفاعت در نـزد خـدا نیسـت؟ 

گردیده. 1 . متقنه: محکم شده، استوار 
2. سورۀ نساء، آیۀ 64. 
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خصوصیات موّحد و مشرک 

�نَ  �ی ِ دن
َّ
ال ُع  �بِ

�تَّ َ �ی َوَما  ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
ال ى  ِ

�ن َوَم�نْ  َماَوا�تِ  الّ�َ ى  ِ
�ن َم�نْ  ـِه 

َّ
ِلل  

�نَّ اإِ ا 
َ
ل
أَ
>ا

ا 
َّ ل اإِ ُهْم  �نْ  َواإِ �نَّ 

ال�نَّ ا 
َّ ل اإِ ُ�و�نَ  �بِ

�تَّ َ �ی �نْ  اإِ اَء 
َ
َرك

ُ �ش ـِه 
َّ
الل ُدو�نِ  ِم�نْ  ْدُعو�نَ  �یَ

َهاَر 
َوال�نَّ ِه  �ی �نِ وا  �نُ

ُ
ْ�ك ِل�تَ َل  �یْ

َّ
الل ُم 

ُ
ك

َ
ل َ�َل  َ �ب ی  ِ دن

َّ
ال ُهَو   * ُرُ�و�نَ 

حنْ
َ
�ی

ًدا 
َ
َول ـُه 

َّ
الل  

دنَ
حنَ
ا�تَّ وا 

ُ
ال

َ �ت َْ�َمُ�و�نَ *  �ی ْوٍم  ِل�تَ ا�تٍ  �یَ
آ
ا

َ
ل ِلَك 

دنَٰ ى  ِ
�ن  

�نَّ اإِ ِ�ًرا  ُم�بْ

ْم 
ُ

َدک �نْ ِع�نْ ْر�نِ اإِ
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

َماَوا�تِ َوَما �ن ى الّ�َ ِ
ُه َما �ن

َ
ّیُ ل �نِ

�نَ
ْ
ُه ُهَو ال

َحا�نَ ُ��بْ

�نَ  �ی ِ دن
َّ
 ال

�نَّ ْل اإِ
ُمو�نَ * �تُ

َ
ْ�ل ا �تَ

َ
ـِه َما ل

َّ
ى الل

َ
و�نَ َعل

ُ
ول �تُ �تَ

أَ
ا ا

دنَ ـٰ َه َ�ا�نٍ �بِ
ْ
ِم�نْ ُ�ل

ا  َ �ن �یْ
َ
ل  اإِ

ّمَ
ُ ا �ش َ �ی

�نْ
ُ

ى الّد ِ
اٌع �ن َ ِلُحو�نَ * َم�ت

�نْ ُ ا �ی
َ
�بَ ل دنِ

َ
ك

ْ
ـِه ال

َّ
ى الل

َ
ُرو�نَ َعل �تَ

�نْ َ �ی

؛1  ُرو�نَ
�نُ

ْ
ك �یَ وا 

َکا�نُ َما  �بِ َد  ِد�ی
َّ ال�ش ا�بَ 

َ�دنَ
ْ
ال ُهُم  �تُ �ی ِ دن

�نُ ّمَ 
ُ �ش ُ�ُهْم  َمْر�بِ

از  آگاه باشید تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند 

خدا  شریک  عنوان  به  را  خدا  غیر  که  آنان  و  می باشند  خدا  آِن 

جز  آنها  نمی کنند؛  منطقی  و  دلیل  هیچ  از  تبعّیت  می خوانند 

دروغ  جز  و  نمی نمایند  پیروی  چیزی  از  بی اساس  پندار  و  گمان 

شب  که  است  کسی  او  نمی گویند.  چیزی  واقع  خلاف  و 

دو  این  در  داد؛  قرار  بخش  روشنی  را  روز  و  شما  آرامش  برای  را 

خدا  گفتند:  می شنوند.  که  کسانی  برای  است  نشانه هایی 

برای خود فرزندی انتخاب کرده است! او بی نیاز است و از هر 

آِن  از  عیب و نقصی منّزه است. آن چه در آسمانها و زمین است 

اوست. شما هیچگونه دلیلی بر این اّدعا ندارید. آیا به خدا نسبت 

به خدا دروغ  آنان که  نمی دانید. بگو  را که   می دهید چیزی 

1. سورۀ یونس، آیات  66تا70. 
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می بندند رستگار نمی شوند؛ بهرۀ اندکی در دنیا نصیبشان می شود؛ 

آنگاه بازگشتشان به سوی ماست و سپس عذاب شدید به خاطر 

اینکه کفر ورزیده اند به آنها می چشانیم<. 

ایــن آیــات شــریفه هــم ماننــد بســیاری از آیــات قــرآن کریــم در مقام اثبــات »توحید« 

و نفــی »شــرک« اســت. هــدف اصلــی تمــام انبیــا؟مهع؟ از بعثــت همــان دعــوت بــه 

توحیــد و نفــی شــرک اســت. »توحیــد« یعنــی: یگانه شناســی و یگانه پرســتی، انســان 

معتقــد بــه ایــن باشــد کــه در عالــم؛ منحصــرًا یــک ذات اقــدس اعالســت بــه نــام اهلل 

؟ج؟ کــه مســتّقّل در »وجــود« و »ایجــاد« اســت و کّل کائنــات تحــت ســیطرۀ قــدرت و 

مالکّیــت و حاکمّیــت او بــه وجــود می آینــد و اثــر می بخشــند و تنهــا اوســت کــه ســزاوار 

پرســتش و عبــادت اســت. 

ایــن اجمالــی از »توحیــد« اســت و در مقابــل آن »شــرک«، یعنــی انســان موجــودی 

غیــر خــدا را مســتّقل در وجــود و ایجــاد بدانــد و او را در اســتقالل در تأثیــر، شــریک 

خــدا قــرار بدهــد و بــه عنــوان عبــادت در مقابــل او خاضــع گــردد و او را در تمــام شــئون 

زندگــی اش ُمطــاع خــود دانــد. در ایــن صــورت بدیهــی اســت کــه توحیــد رمــز عــّزت و 

شــرف و کرامــت انســان اســت؛ از آن رو کــه در مقابــل هیچ موجودی ســر فــرود نمی آورد 

و جــز خالــق و آفریــدگارش کــه حیــات و مماتــش بــه دســت اوســت احــدی را ســزاوار 

پرســتش نمی دانــد و از آن ســو شــرک کــه انســان در مقابــل موجــود دیگــری ماننــد خــود 

ــل کــرده و اظهــار حاجــت می نمایــد؛ طبیعــی اســت کــه ایــن 
ّ
ــر از خــود تذل ــا پایین ت ی

ــت و خــواری و ضــّد شــرف و کرامــت انســانی اســت. 
ّ
نشــان ذل
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ظلم بزرگ شرک و بت پرستی

آن ظلمی که هیچ ظلم دیگری در قبح1 و شناعت2 و زشتی به پای آن نمی رسد 

ظلم به خداست. 

ٌم؛3  �ی ِ ٌم َع�ن
ْ
ل

�نُ
َ
ْرَك ل

ّ
 ال�شِ

�نَّ >اإِ

مخلوق  به  و  گرفتن  خالق  از  را  عبادت  ]حّق  شرک  یقین،  به 

دادن و مخلوق را جای خالق نشاندن[ ظلم عظیم است<. 

شـما را از خانـۀ خودتـان بیـرون کـردن و دیگـری را بـه جای شـما نشـاندن، آیا ظلم 

نیست؟ 

َب َحَرُم اهَّلل َفل ُتْسِكْن ِف َحَرِم اهَّلِل َغْیَر اهَّلِل؛4 
ْ
َقل

ْ
»ِاّنَ ال

بـه یقیـن قلـب، حـرم خداسـت. پـس غیـر از خـدا را در حـرم خـدا 

جـای مـده« . 

 حرم خداسـت. در حرم خدا غیر خدا را جای دادن، »ظلم« اسـت و ظلمی 
ْ

دل

ص  بسـیار بزرگ. فطرت در وجود انسـان، طالب معبود اسـت و عقل معّرف و مشـّخِ

معبـود می باشـد و »وحـی« نیز ارشـاد به »تشـخیص عقل« می کنـد و می گوید: 

ِرْدَك  ُ �ی �نْ  اإِ َو  ُهَو  ا 
َّ ل اإِ ُه 

َ
ل  

�نَ َکا�شِ ا 
َ
ل

�نَ ٍرّ 
�نُ �بِ ـُه 

َّ
الل ْمَ�ْ�َك  َ �ی �نْ  اإِ >َو 

وُر 
�نُ �نَ

ْ
اِدِه َوُهَو ال َ اُء ِم�نْ ِع�ب

َ َ�ش �ی ِه َم�نْ  �بِ �بُ  ِ��ی ُ �ی ِلِه 
�نْ

 ِل�نَ
َ

َراّد ا 
َ
ل

ٍر �نَ �یْ
حنَ �بِ

ُم؛5 ِ��ی الّرَ

اگر خدا بخواهد ]از باب آزمایش یا مجازات[ بلا و گرفتاری 

1. قبح: زشتی. 
2. شناعت: زشتی شدید. 

3. سورۀ لقمان، آیۀ 13. 
کتاب.  4. جامع االخبار صدوق؟وضر؟، آخر 

5. سورۀ یونس، آیۀ 107. 
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و اگر  بود  آن نخواهد  رفع  و  بر دفع  قادر  تو برساند؛ احدی  به 

توانایی  احدی  گرداند؛  تو  نصیب  نعمتی  و  خیر  بخواهد 

جلوگیری آن را نخواهد داشت! او به هر کسی از بندگانش که 

بخواهد خیر می رساند و او آمرزنده و مهربان است<. 

پـس غیـر خـدا را بـه جـای خـدا نشـاندن و سـر در مقابـل او فـرود آوردن و دسـت 

حاجـت بـه سـوی او دراز کـردن و او را مطـاع مطلـق خـود دانسـتن، از دیـدگاه قـرآن 

اسـت.  بـزرگ  ظلـم  نوعـی شـرک و بت پرسـتی و 

آثار شرک

 اهلل اسـت در مقام تلّفظ 
ّ
نفـی ماسـوای خـدا و اثبـات خـدا کـه مفاد جملـۀ ل اله ال

و تفّهـم بسـیار آسـان، اّمـا در مقـام عقـد قلبـی کـه بیـرون ریختـن هـر چـه ماسـوای خـدا 

از فضـای قلـب اسـت بسـیار دشـوار اسـت و مـا هـم اکثرًا گرفتار این مشـکل هسـتیم و 

دلبسـتگی های فـراوان بـه غیـر خـدا داریـم و در عیـن حـال خـود را موّحـد کامـل عیـار 

می پنداریـم! خـدا هـم فرموده اسـت: 
؛1 و�نَ

ُ
ِرک

ْ ا َوُهْم ُم�ش
َّ ل ـِه اإِ

َّ
الل ُرُهْم �بِ َ ْک�ش

أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ  >َوَما �ی

اکثر اینان که ایمان به اهلل دارند، در واقع مشرکند!!<. 

اگـر مـا اندکـی در افـکار و اخـالق و اعمـال خـود بیندیشـیم، آثـار شـرک را در ابعـاد 

گوناگـون زندگـی خـود مشـاهده می کنیـم! دو حالـت در حـالت مـا بطـور یقیـن از آثـار 

و  نگرانـی  ثانیـًا:  گنـاه.  ارتـکاب  در  بی پروایـی  یعنـی  بی تقوایـی  اّوال:  اسـت:  شـرک 

تشـویش خاطـر از آینـدۀ زندگـی در دنیـا. 

 آدم بی تقـوا و بی پـروای در نافرمانـی خـدا، بدیهـی اسـت کـه در حیـن ارتـکاب 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
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گنـاه، از شـیطان و هـوای نفـس اطاعـت می کنـد و شـیطان و هـوا را شـریک خـدا در 

اطاعـت و فرمانبـری قـرار داده اسـت. 

را  امـور عالـم، موجـودات دیگـر غیـر خـدا  تدبیـر  و  اداره  در  کـه  آدمـی  همچنیـن 

قابـل  غیـر  حـوادث  پیشـامد  نگـران  کـه  اسـت  طبیعـی  می دانـد،   ّ
مسـتّقل مؤّثـر  هـم 

پیش بینـی اسـت. از جهـت تأمیـن رزق و روزی، فکـرش مشـّوش اسـت، از احتمـال 

فقـر و بیمـاری و ناامنـی مضطـرب اسـت و تـاب تحّمـل نامالیمـات زندگـی را نـدارد و 

پیوسـته بـا تـرس و غّصـه و غـم بـه سـر می بـرد، در صورتـی کـه خـدا فرمـوده اسـت: 
؛1 و�نَ

�نُ رنَ حْ َ
ا ُهْم �ی

َ
ِهْم َول �یْ

َ
 َعل

ْو�نٌ ا �نَ
َ
ـِه ل

َّ
اَء الل َ ْوِل�ی

أَ
 ا

�نَّ ا اإِ
َ
ل
أَ
 >ا

سرپرستی  و  ولایت  تحت  را  خود  که  آنان  باشید!  متوّجه 

مستقیم خدا قرار داده اند ]و جز او مدّبری در عالم نمی شناسند[ 

نه ترسی ]از حوادث آینده[ در جانشان پیدا می شود و نه ]نسبت 

به گذشته[ حزن و اندوهی به خود راه می دهند<. 

؛2 و�بُ
ُ
ل �تُ

ْ
�نُّ ال ْ�َم�أِ ـِه �تَ

َّ
ِر الل

ْ
ک ِ دن ا �بِ

َ
ل
أَ
 >ا

هیچگونه  و  می شود  آرام  خدا  یاد  به  دل ها،  که  باشید  آگاه 

دغدغه و اضطراب به خود راه نمی دهند!<. 

نیاز فطری به خدا

هنگامـی کـه گرفتـاری در زندگـی به سـراغتان می آید ناله و فریادتان بلند می شـود 

و دسـت بـه دامـن خـدا می شـوید و از او می خواهیـد کـه از شـما رفـع بـال کنـد و همیـن 

دسـت بـه دامـن خـدا شـدن بـه هنـگام بـال، روشـن ترین شـاهد اسـت بـر ایـن که شـما 

فطرتـًا خـود را نیازمنـد بـه خـدا می دانیـد و جـز او کسـی یـا چیـزی را شایسـتۀ التجـاء 

1. سورۀ یونس، آیۀ 62. 
2. سورۀ رعد، آیۀ 28. 
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و نجات بخـش خـود نمی شناسـید. ایـن همـان دلیـل فطـری بـر وجـود خداسـت کـه 

ِحـد منکـر خـدا را از همیـن راه بـا خـدا آشـنا 
ْ
حضـرت امـام صـادق؟ع؟ آن مـرد ُمل

سـاخت. او بـه امـام؟ع؟ می گفـت: شـما چـه دلیـل بـر وجـود خـدا داریـد؟ امـام؟ع؟ 

طوفانـی  دریـا  کـه  نشسـته ای  کشـتی  در  و  کـرده  دریـا  سـفر  تـو  حـال  بـه  تـا  آیـا  فرمـود: 

شـده و کشـتی بـا سرنشـینانش در حـال غـرق شـدن باشـد، آنگونـه کـه راه نجـات از 

همـه طـرف بسـته شـده و رشـتۀ امیـد از همـه کـس بریـده شـده باشـد؟ آیـا تـا بـه حـال 

این چنیـن گرفتـاری برایـت پیـش آمـده اسـت؟ گفـت: آری، بـه چنیـن بالیـی مبتـال 

شـده ام. امـام؟ع؟ فرمـود: آیـا در آن لحظـۀ ناامیـدی تمـام، امیـد بـه جایـی داشـتی 

ـی 
ّ
کـه از آن سـوی دسـتی بـه سـوی تـو دراز گـردد و از آن تنگنـا نجاتـت دهـد یـا بـه کل

مأیـوس از نجـات بـودی؟ گفـت: آری، در همـان موقـع از درونـم بـه نقطـۀ نامعلومـی 

امیـد داشـتم کـه می توانـد از آن تنگنـا نجاتـم دهد. امـام؟ع؟ فرمـود: آن نقطۀ نامعلوم 

بـرای تـو همـان خداسـت کـه چـون در مـّدت عمرت بـا غیر او سـروکار داشـته و با او در 

ـی  کـرده اسـت. 
ّ
ارتبـاط نبـوده ای، از ایـن رو او نقطـۀ ناشـناخته و نامعلـوم برایـت تجل

در حالـی کـه او نقطـۀ اّتـکاء تمـام مخلوقـات اسـت و کّل عالـم هسـتی از عمـق ذات 

و وجـود خـود دسـت بـه دامـن او می باشـند و همـه چیـز خـود را از او می گیرنـد؛ منتهٰی 

شـما مـردم جاهـل غافـل کـه از ابتـدا خـود را بـه دامـن غیـر او افکنـده و او را در زندگـی 

بـه حسـاب نیاورده ایـد، تنهـا بـه هنـگام گرفتـاری کـه همـه دسـت از شـما کشـیده و 

رهاتـان می کننـد، او را در عمـق ذات خـود می یابیـد و ناله کنـان دسـت بـه دامـن او 
1.> ُرو�نَ �أَ ْ

حب
ِه �تَ �ی

َ
ل اإ

َ �ن ّرُ 
كُم ال�نُّ ا َمّ�َ دن اإ ّمَ 

ُ >�ش می شـوید! 

می کنـد.  نالـه  بیابـان  در  کـه  اسـت  وحشـی  حیـوان  صـوت  معنـای  بـه  »ُجـؤار«   

انسـانی هـم کـه در تمـام عمـر از خـدا رمیـده و بـا برخـورداری از نعمت هـای بـی حـّد 

و حصـر خـدا از خـدا بریـده اسـت، تنهـا هنـگام هجـوم گرفتاری هـا و دشـواری های 

1. سورۀ نحل، آیۀ 53. 
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زندگـی بـه یـاد خـدا می افتـد و همچـون حیـوان وحشـی رمیـدۀ در میـان بیابـان نالـه 

سـر داده و فریـاد یاخـدا می کنـد و ای کاش! ایـن آشـنایی بـا خـدا را ادامـه مـی داد و 

هیچـگاه از خـدا جـدا نمی شـد، ولـی یالالسـف کـه چنیـن نیسـت؛ بلکـه: 
؛ 1 و�نَ

ُ
ِرک

ْ ُ�ش ِّهْم �ی
َر�بِ ْم �بِ

ُ
ك �تٌ ِم�نْ ِر�ی

ا �نَ
دنَ ْم اإِ

ُ
ك ّرَ َع�نْ

 ال�نُّ
�نَ

ا َک�شَ
دنَ  اإِ

ّمَ
ُ >�ش

آنگاه هنگامی که ]خدا[ از شما رفع گرفتاری نمود، باز گروهی 

از شما به پروردگار خود شرک می ورزند و سراغ دیگران می روند<. 

ُبت پرستی مدرن! 

ــه برخــی از افــراد الزم باشــد، ایــن  ــه آن نســبت ب مطلبــی کــه شــاید توّجــه دادن ب

اســت کــه ممکــن اســت در بعضــی از اذهــان ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه چــرا قــرآن 

ــم ایــن قــدر روی موضــوع بت پرســتی اظهــار نفــرت می کنــد و آن را شــدیدًا مــورد  کری

ــی کــه دوران بت پرســتی ســپری گشــته و دیگــر  ــرار می دهــد، در حال ذّم و نکوهــش ق

ــه بت پرســتی کــه از ســنگ و چــوب  ــه بتــی در دنیــای متمــّدن امــروز وجــود دارد و ن ن

و آهــن بتــی تراشــیده و آن را بپرســتد. قــرآن هــم کــه کتــاب مختــّص بــه هــزار ســال 

قبــل نبــوده بلکــه کتــاب هدایــت تمــام جوامــع بشــری تــا آخریــن روز عمــر دنیاســت. 

میلیون هــا ســال بعــد نیــز همیــن آیــات مربــوط بــه بت پرســتی و ذّم و نکوهــش آن بــه 

بشــر عرضــه خواهــد شــد کــه: 

َماَوا�تِ  الّ�َ ِم�نَ  ا 
ً �ت ِررنْ ُهْم 

َ
ل ْمِلُك  َ �ی ا 

َ
ل َما  ـِه 

َّ
الل ُدو�نِ  ِم�نْ  ُدو�نَ  ْ��بُ َ >َو�ی

ا؛2 ً �أ �یْ
َ �ش ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
َوال

بت پرستان، موجوداتی را عبادت می کنند که مالک هیچ چیز 

از آسمان و زمین دربارۀ رزق و روزی آنان نمی باشند<. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 54. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 73. 
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در صورتـی کـه نـه بشـر متمـّدن امـروز کـه در مسـیر رشـد علمـی و فکـری پیـش رفته 

م پیشـرفته تر 
ّ
اسـت عبـادت بـت می کنـد و نـه بشـر میلیون هـا سـال بعد که بطور مسـل

از بشـر امـروز خواهـد بـود عبـادِت بـت خواهد کرد و بت پرسـت خواهد شـد. پس این 

همـه ذّم و نکوهـش قـرآن نسـبت بـه بت پرسـتی کـه اکنـون تحّقـق خارجـی نـدارد، بـه 

چـه منظور اسـت؟ 

بیشـتر  و دّقـت  تأّمـل  اندکـی  اگـر  در جـواب عـرض می شـود: شـما دوسـت عزیـز 

یقیـن  بـه  می فرمودیـد،  امـروز  پیشـرفتۀ  متمـّدن  شـما  قـول  بـه  بشـر  حـال  و  وضـع  در 

باورتـان می شـد کـه دوران بت پرسـتی نه تنها سـپری نگشـته اسـت، بلکه بـه گونه ای 

مـوازات  بـه  نیـز  ایـن  از  پـس  و  اسـت  شـده  گسـترده تر  و  عمیق تـر  بسـیار  عجیـب، 

پیشـرفت تمـّدن و جلوه گـری مظاهـر آن، بت پرسـتی نیـز عمیق تـر و گسـترده تر خواهد 

شـد؛ چـون شـیطان، قهرمـان ِاضـالل و ِاغـوا کـه کار اصلـی اش گمراه سـاختن و فریب 

رشـته های  و  فنـون  تمـام  در  و  اسـت  کار  دسـت اندر  دائمـًا  اسـت،  آدم  اوالد  دادن 

گوناگـوِن اضـالل، تخّصـص فّنـی دارد! در هـر زمـان روی افـکار و حـاالت روحـی مردم 

آن زمـان مطالعـه می کنـد و می فهمـد آنهـا در مقابـل چـه نیرویـی خـود را می بازنـد و 

بـه زانـو در می آینـد، از طریـق همـان نیـرو وارد می شـود، دام خـود را می گسـتراند، دانـه 

می پاشـد و گـروه گـروه از اوالد آدم را بـه بت پرسـتی می کشـاند و بـا پیامبـران و رجـال 

الهـی بـه جنـگ و سـتیز وا مـی دارد. 

روزگاری، بشـر اسـیر جهـل و نادانـی بـود. از درک علـل و اسـباب حـوادث طبیعـی 

عاجـز بـود و قهـرًا هـر موجـوِد بـزرگ خـارج از حیطـۀ علـم و شـناختش را منشـأ اثـر در 

خشـم  از  و  کـوه  صالبـت  از  می کـرد!  کرنـش  مقابلـش  در  و  می پنداشـت  زندگـی اش 

دریـا می ترسـید از سـوزندگی آتـش می هراسـید از نـور خیـره کننـدۀ خورشـید احسـاس 

ضعـف و ناتوانـی می کـرد و در مقابـل ایـن امور به سـجده می افتـاد و قربانی ها می داد. 

شـیطان هـم از همیـن نقطـۀ ضعـف وارد می شـد و او را بـه بت پرسـتی وامی داشـت. 
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گوششـان  بـه  صـدا  درخـت،  از  و  کـوه  از  می کـرد  قـوی  را  تخّیلشـان  نیـروی  گاهـی 

می رسـید کـه می گویـد: مـن خـدای شـما و معبـود شـما هسـتم، آنهـا هـم بـه خـاک 

می افتادنـد و بـرای کـوه و درخـت سـجده می کردنـد تـا رسـید بـه امـروز کـه بشـر، علـم و 

دانشـش بـاال رفتـه، پـی بـه علـل و اسـباب حـوادث طبیعـی بـرده اسـت. کـوه و دریا را 

شـکافته و از اوضـاع جـّوی و مـداراِت کـرات آسـمانی آگاه گشـته اسـت. 

و  آتـش  و  دریاپرسـتی  و  کـوه  بـه  را  متفّکـر  دانشـمنِد  بشـر  ایـن  نمی شـود  دیگـر 

آفتـاب پرسـتی واداشـت و لـذا شـیطان فریبـکار، امـروز بـرای اغـوای بشـر دانشـمند، 

دام دیگـری گسـترده و دانـۀ دیگـری پاشـیده و بـت بـزرگ دیگـری تراشـیده اسـت و 

مغزهـای اندیشـمند پژوهشـگر را بـه پرسـتش آن بـت واداشـته اسـت و آن بـت، »بت 

علـم اسـت و دانـش«. 

عصـر امـروز، عصـر علـم و صنعـت اسـت، عصـر کامپیوتـر و اینترنـت و ماهـواره 

و موبایـل اسـت و می بینیـم مغزهـای متفّکـر دانشـمند، آن چنـان بـاد کبـر و غـرور و 

فـرود  تراوشـات مغزشـان در مقابـل چیـزی سـر  نخـوت در دمـاغ افکنده انـد کـه جـز 

دنـدان  زیـر  و  باشـد  بیـرون  البراتـوار  و  آزمایشـگاه  محیـط  از  کـه  چـه  هـر  و  نمی آورنـد 

علوم تجربـی نیایـد، آن را از اصـل، موهـوم و بی اسـاس می داننـد و لـذا امـروز، علـوم 

مـاّدی و تجربـی، بـت بـزرگ بشـر شـده اسـت کـه داد می زنـد: ایـن منـم کـه قـادر بـر 

ایجـاد همـه چیـز هسـتم، مگـر نمی بینید من نیروی بـرق و بخار را اسـتخدام کرده ام، 

صـدا را از شـرق و غـرب عالـم بـه گـوش شـما می رسـانم، چهره هـا را از دورتریـن نقـاط 

جهـان نشـانتان می دهـم، مـن هواپیمـا و جـت و سـفینۀ فضایـی سـاخته ام و انسـان 

در کـرۀ مـاه پیـاده کـرده ام، مـن اعضـای داخـل بدن و عوارض روده و معـده را از خارج 

بـدن بـه شـما می ُنمایانـم و... 

پس بدانید که من کّشاُف الحقایقم! به تمام زوایا و خفایای جهان سر می کشم. 

بنابراین اگر افکار دینی و مذهبی، مورد قبول و تصدیق من قرار گرفت و از دارالّتجزیه 
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و آزمایشگاه و علوم تجربی صحیح و مطلوب بیرون آمد درست است و نافع به حال 

بشر، وگرنه که موهوم است و باید از متن زندگی بشر حذف گردد. 

آری، شـیطان می بینـد امـروز دیگـر جـای آن نیسـت کـه از کـوه و درخـت و گوسـاله 

صدای خود را سـر داده و مردم را درخت پرسـت و آتش پرسـت و گاو و گوساله پرسـت 

سـازد، امروز باید از مغزهای دانشـمندان و متفّکراِن عصر دانش، صدای خود را سـر 

بدهـد، آن مغزهایـی کـه مـردم، بـی چـون و چـرا در مقابلشـان تسـلیمند و زاییده های 

فکر آنها را همچون وحی آسـمانی می پذیرند. در واقع گوسـالۀ سـامری دنیای امروز، 

همـان مغزهـای مغـرور و متکّبـر علمـی مـاّدی و همـان البراتوارهـا و آزمایشـگاههای 

علوم تجربـی اسـت کـه صـدا و ُخـواری بـه راه انداختـه و افـکار شـرق و غـرب را یکجـا 

متوّجـه خـود سـاخته اند و فریـاد می کشـند: 

از خود دور  را  ارتجاع و کهنه پرستی  و  بیایید این جمود فکری  ای روشنفکران! 

کنید؛ قید و بندهای موهوم هزار ساله را از دست و پای فکر خود باز کنید و رو به ما 

بیایید و هر چه می خواهید از ما بخواهید. این ندای شیطان از حلقوم بسیاری از 

دانشمندان ماّدی بلند می شود و یک عّده مردم خودباختۀ از همه جا بی خبر هم 

ی باخته اند، 
ّ
که در مقابل اکتشافات و اختراعات شگفت انگیز غربیان خود را به کل

وس! می گویند و طوطی وار و 
ُ

وٌح ُقّد با شنیدن این صدا فورًا به سجده می افتند و ُسّبُ

میمون صفت به تقلید از آنها جست و خیز می کنند و سخن می گویند و برای این که 

کاماًل با آنها هماهنگ و هم صدا گردند و به رنگ آنها درآیند و متمّدن و روشنفکر 

به حساب آیند، پشت پا به دین و اخالق و تمام شئون و حیثّیات خود می زنند و 

آن  به  قّهار علم  بود، پس چرا سرپنجۀ  و روحی  بوده  راستی خدایی  اگر  می گویند: 

دست نیافته و خدا و روح را با چشم تیزبین و دوربین خود در دستگاه آزمایش و البراتوار 

 ندیده است؟ پس تمام این حرف ها موهوم و خرافات است و آنها را باید دور ریخت و 

روشنفکر شد! 
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دیگـر فکـر نمی کننـد تـا بفهمنـد کـه ابزار علوم مـاّدی و اکتشـافات تجربی فقط در 

محیـط ماّدیـات، صّحـت عمـل دارد. اصـاًل موجـودات عالِم ماوراء مـاّده و طبیعت 

از قلمـرو حکومـت ابـزار مـاّدی خـارج اسـت و ابـزار مـاّدی حّق قضاوت دربـارۀ آن نفیًا 

و اثباتـًا ندارد. 

ابــزار  بــا  نمی شــود  کــه  را  طبیعــت  و  مــاّده  عالــم  از  بیــرون  مجــّرد  روح  و  خــدا 

یــا اثبــات کــرد.  ماّده شــناس و ماّده ســنج شــناخت و ســنجید؛ آنــگاه آن را نفــی 

اثبــات آن نیــاز بــه ابــزار عقلــی و معنــوی دارد و آن هــم در جــای خــود تفصیــاًل بــه 

اســت.  رســیده  اثبــات 

چـاه  در  دانشـمند،  متفّکـر  مغزهـای  عنـوان  تحـت  جمعـی  کـه  ایـن  حاصـل 

غـرور و کبـر و نخـوت علمـی افتاده انـد و جـز تراوشـات مغـزی خـود هیـچ حقیقتـی 

نـاآگاه از حقایـق و مرعـوب افـکار پیشـروان  را نمی پذیرنـد. عـّدۀ دیگـری هـم مـردم 

کاروان تمـّدن، دنبالـه رو آنهـا شـده و سـخنان بی اسـاس آنهـا را تکـرار می کننـد و در 

نتیجـه هـر دو دسـته فریـب شـیطان خورده انـد و »ُبت علم« را می پرسـتند، پس نباید 

گفـت دوران بت پرسـتی سـپری گشـته و بشـر متمـّدن امـروز دیگـر بتـی نمی پرسـتد تـا 

قـرآن او را مـورد تخطئـه و ذّم و نکوهـش قـرار دهـد. 

رواج بت پرستی در عصر تمّدن!

دوران بت پرسـتی نـه تنهـا سـپری نگشـته، بلکـه بـا عمـق و وسـعت بیشـتری بـه 

مراتـب داغ تـر از زمـان »جاهلّیـت ُاولـٰی« دامنگیـر ایـن بشـر متمـّدن شـده اسـت. آیـا 

امـروز پـول در دنیـا بـت بـزرگ بشـر نیسـت کـه در راه رسـیدن بـه آن، سـر در مقابـل هـر 

ناکسـی فـرود مـی آورد و دسـت بـه هرگونه جنایت و خیانت می آالیـد؟! آن آدم به قوِل 

خـود، مسـلمان اگـر پول پرسـت نبـود، آیـا امـکان داشـت پـا روی فرمان خـدا بگذارد و 

رباخـوار شـود؟! در لسـان قـرآن کریـم، هـوای نفـس و دلبخـواه آدمـی کـه حاکم بـر افکار 
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و اعمالـش باشـد »معبـود مطاعـش« معّرفـی شـده و فرمـوده اسـت: 

ٰى 
َ

َعل َم  �تَ َو�نَ ٍم 
ْ
ِعل ٰى 

َ
َعل ـُه 

َّ
الل ُه 

َّ
ل

�نَ
أَ
َوا َهَواُه  َهُه  ـٰ لَ اإِ  

دنَ
حنَ
تَّ

ا� َم�نِ  ْ�تَ  �ی
أَ
َرا

�نَ
أَ
>ا

؛1 اَوهتً
َ �ش عنِ َ�ِرِه  َ �ب ٰى 

َ
َعل َ�َل  َ َو�ب ِه  �بِ

ْ
ل

َو�تَ َ�ْمِ�ِه 

مطاع  معبود  را  نفسش  هوای  که  را  کسی  آن  دیده ای  آیا 

 به گمراهی افتاده و ُمهر بر چشم 
ً
خویش اّتخاذ کرده و نتیجتا

و گوش قلبش خورده و محروم از هدایت خدا گردیده است<.

بلکـه  نیسـت،  آهـن  و  سـنگ  و  چـوب  از  تراشـیده های  در  منحصـر  کـه  بـت 

فرموده انـد: 

َک َفُهَو َصَنُمَک؛  َک َعْن َرّبِ
َ
 َما َشَغل

ُّ
»ُكل

بـه  بـاز دارد و مشـغول  از توّجـه بـه خدایـت  را  تـو  هـر چـه کـه 

توسـت.  بـت  سـازد  خـودش 

امـروز در دنیـای غـرق در مظاهـر شـهوت و غضـب، بت هایی که دل هـای آدمیان 

حـّد  از  و  فـراوان  سـاخته اند  خودشـان  بـه  مشـغول  و  بازداشـته  خـدا  بـه  توّجـه  از  را 

شـمارش بیروننـد. پـول، بـت اسـت و جـاه و مقـام و منصـب، بـت اسـت، زندگـی 

بـت  سیسـتم،  آخریـن  َمْرَکب هـای  و  ـل 
ّ
مجل سـاختمان های  و  تجّمـالت  در  غـرق 

اسـت، آموزشـگاه های علمـی عـاری از درس خداشناسـی، بـت اسـت و سـرانجام 

این بت پرسـتی ها و از خدا غافل گشـتن ها آتشـی خواهد بود که خدا فرموده اسـت: 
؛2 اَرهتُ حبَ حِ

ْ
اُ� َوال

َ وُدَها ال�نّ
ی َو�تُ �تِ

َّ
اَر ال

َ وا ال�نّ �تُ
ا�تَّ

َ  >�ن

بپرهیزید از آتشی که آتش گیره اش مردم است و سنگ ها<. 

بــا  گنهــکار  مــردم  بدن هــای  برخــورد  از  دوزخ،  آتــش  کــه  می دهــد  نشــان  آیــه 

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 23. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 24. 
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دّقــت  بــا  اگــر  اکنــون  هــم  مــا  می کشــد.  شــعله  و  می گــردد  برافروختــه  ســنگ ها 

بیندیشــیم می بینیــم هــر چــه آتــش فســاد در دنیــا روشــن شــده اســت، بــر اثــر برخــورد 

انســان بــا ســنگ بــوده اســت. دلدادگــی انســان به ســنگ و جمادات که پــول در رأس 

آنهــا قــرار گرفتــه اســت، ســبب پیدایــش ایــن همــه جنــگ و جدال هــا و خونریزی هــا و 

غارتگری هــا شــده اســت. 

ُبت ستیزی )بیان مثال(

آیـات قـرآن حکیـم، بـرای همیشـه زنـده اسـت و در هر عصـر و زمان باالی سـر این 

بشـر بـه هـر درجـۀ از تمـّدن که رسـیده باشـد، داد می زنـد و او را از بت پرسـتی نهی و به 

خداپرسـتی امـر می کنـد و می فرماید: 

َماَوا�تِ  الّ�َ ِم�نَ  ا 
ً �ت ِررنْ ُهْم 

َ
ل ْمِلُك  َ �ی ا 

َ
ل َما  ـِه 

َّ
الل ُدو�نِ  ِم�نْ  ُدو�نَ  ْ��بُ َ >َو�ی

؛1  ُ�و�نَ ِ��ی َْ��تَ �ی ا 
َ
َول ا  ً �أ �یْ

َ �ش ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال

مردم به جای خدا، موجوداتی را می پرستند که نه مالک چیزی 

از رزق و روزی آنها می باشند و نه توانایی بر این کار دارند<. 

بــرای ایــن کــه بــه عاّمــۀ آدمیــان ایــن حقیقــت را تفهیــم کنــد کــه جــز خــدا در عالــم 

موجــودی نیســت کــه مالــک چیــزی یــا قــادر بــر کاری باشــد َمَثل هــا می زنــد؛ از جملــه 

ْیٍء<؛2 خدا مثلی زده است شما 
َ ٰى �ش

َ
ِدُر َعل �تْ َ ا �ی

َ
ا ل

ً
وك

ُ
ًدا َمْمل لًا َع�بْ

َ ـُه َم�ش
َّ
َر�بَ الل

فرمود: >�نَ

دو نفــر را در نظــر بگیریــد کــه یکــی بــردۀ مملوکــی کــه مالــک امــر خــودش نمی باشــد و 

ــی می باشــد و  ــدارد و دیگــری آدمــی اســت کــه مالــک اموال ــر هیــچ کاری ن توانایــی ب

می توانــد همه گونــه تصــّرف در امــوال خــود بنمایــد، آیــا ایــن دو نفــر از حیــث موقعّیــت 

اجتماعــی بــا هــم مســاوی خواهنــد بــود؟ بدیهــی اســت کــه خیــر، اّولــی اصــاًل مــورد 

1. سورۀ نحل، آیۀ 73. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 75. 
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ــا دّومــی مرجــع و ملجــأ مــردم می باشــد. در جهــان هســتی  ــرار نمی گیــرد، اّم ــا ق اعتن

نیــز خــدا مالــک همــه چیــز و قــادر بــر همــه کار اســت و غیــر خــدا هــر چــه کــه هســت، 

مملــوک و عبــد خــدا و ذاتــًا عاجــز از هــر کاری اســت کــه خــودش فرمــوده اســت: 
ًدا؛1 �نِ َع�بْ ـٰ ْ�َم ى الّرَ ِ

�ت
آ
ا ا

َّ ل ْر�نِ اإِ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ى الّ�َ ِ

�نْ ُکّلُ َم�نْ �ن  >اإِ

بندۀ  که  این  مگر  نیست،  زمین  و  آسمان ها  در  هیچ کس 

حضرت رحمان است<. 

ُم<؛2 و خــدا 
َ

ك �بْ
أَ
ا َ�ُدُهَما 

أَ
ا �نِ  ْ �ی

َ
ل لًا َر�بُ َ ـُه َم�ش

َّ
َر�بَ الل

در مثــل دیگــر هــم فرمــوده: >َو�نَ

مثلــی زده اســت شــما دو نفــر را در نظــر بگیریــد یکــی آدم گنــگ مــادرزاد، یعنــی هــم 

کــر اســت و هــم الل و قــادر بــر هیــچ کاری نمی باشــد و دیگــری انســانی عالــم و ناطــق 

و عاقــل و قــادر بــر هــر کار، آیــا ایــن دو نفــر بــاز از حیــث موقعّیــت اجتماعــی بــا هــم 

مســاوی می باشــند؟ طبیعــی اســت کــه مســاوی نمی باشــند. در جهــان هســتی نیــز 

تنهــا خداســت کــه ذاتــًا کمــال مطلــق اســت و غیــر او هــر چــه کــه هســت، ذاتــًا فاقــد 

مطلــق کمــاالت اســت و از خــود هیــچ چیــز نــدارد. بنابرایــن، بشــر در هــر زمانــی بــه هــر 

درجــۀ از تمــّدن هــم کــه رســیده باشــد، در صورتــی کــه از خــدا اعــراض کــرده و دل بــه 

غیــر خــدا داده باشــد بت پرســت خواهــد بــود و مصــداق ایــن آیــه خواهــد شــد: 

َماَوا�تِ  الّ�َ ا ِم�نَ 
ً �ت ِررنْ ُهْم 

َ
ل ْمِلُك  َ �ی ا 

َ
ل َما  ـِه 

َّ
الل ُدو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ  ْ��بُ َ  >َو�ی

<؛  ُ�و�نَ ِ��ی َْ��تَ �ی ا 
َ
َول ا  ً �أ �یْ

َ �ش ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال

ــا مظهــری از  حــال آن غیــر خــدا، پــول و جــاه و مقــام و مســکن و َمْرَکــب باشــد، ی

مظاهــر چشــمگیر علــم و صنعــت در زمیــن و دریــا و هــوا و کــرات و کهکشــان ها باشــد. 

1. سورۀ مریم، آیۀ 93. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 76. 
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فقر انسان

انسان، در حّد ذات خود بدون ِانعام و ِاحسان خدا سراپا جهل و نادانی است و 

عجز و ناتوانی، و راستی چه رمز حکیمانه ای در خلقت انسان به کار رفته که جاهاًل و 

دش نه چیزی می داند و نه کاری می تواند، 
ّ
د می شود، یعنی روز تول

ّ
عاجزًا از مادر متول

سراپا فقر است و نیاز و وسائل رفع نیازش هم بطور طبیعی در ساختمان وجودش مهّیا 

نیست تدریجًا باید با کمک گرفتن از موجودات خارج از وجود خودش به »علم« و 

»قدرت« برسد و رفع نیاز بنماید؛ در صورتی که حیوانات این چنین نیستند؛ بّچۀ 

د می شود، در ساختمان وجود خودش مجّهز به 
ّ
حیوان همان لحظه که از مادر متول

تمام جهازات زندگی اش می باشد؛ یعنی آنچه که در زندگی به آن نیاز دارد، همه را با 

خود آورده است و لذا یک گوسفند نه محتاج به لباس است و نه نیازمند به حّمام. 

حّمامش لیسیدن است و لباسش هم همان پوست و پشم و مو و کرکی است که بر 

تن دارد. در طول زندگی اش نه مّنتی از بّزاز و خّیاط می کشد و نه گردن در مقابل نّجار 

و بّنا خم می کند. اّما این بینوا آدمیزاد را ببین که برای به دست آوردن یک لقمۀ نان 

و یک قطعه لباس و یک چهار دیواری خشت و گل، چه خون دل ها باید بخورد و 

چه زحمت ها باید بکشد تا بعد از هزاران سال تقاّل و تالش و متراکم ساختن افکار و 

تجربه ها و آزمایش ها، به این درجه از علم و قدرتی که اآلن می بینیم، رسیده است. 

ــه »علــم«  ــا وقتــی ب ــد ت ــه دنیــا می آورن آری بّچــۀ انســان را از اّول جاهــل و عاجــز ب

همیشــه  عجــزش  و  جهــل  ســابقۀ  آن  نکنــد.  گــم  را  خــودش  رســید،  »قــدرت«  و 

نصب العینــش باشــد و َدم بــه َدم بــه خــود بگویــد: 

َدٍر 
ٰى �تَ

َ
ل �نٍ * اإِ َراٍر َمِك�ی

ى �تَ ِ
اُه �ن َ �ن

ْ
َ�ل َ

حب
نَ

�نٍ * � ْم ِم�نْ َماٍء َمِه�ی
ُ

ك �تْ
ُ
ل

حنْ
ْم �نَ

َ
ل

أَ
 >ا

وٍم؛1
ُ
َمْ�ل

ای آدمیان! آیا ما شما را از آبی پست و بی ارزش نیافریدیم و آن را 

1. سورۀ مرسالت، آیات  20 تا 22. 
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تا زمان معّینی در تاریک خانۀ رحم نگه داشته ایم ]و سپس به 

این دنیا آورده ایم[<. 

؛1 اِدُرو�نَ َ �ت
ْ
ْ�َم ال �نِ

ا �نَ
َ َدْر�ن �تَ

 >�نَ

 ]آری[ ما توانا ]ی بر این کار[ بوده ایم و راستی ما چه توانمند 

خوبی هستیم<.

اقـدس اهلل؟ج؟  بگویـد، ذات  آفریـن  بـه خـودش  کـه جـا دارد  تنهـا کسـی  و حّقـًا 

اسـت  کـه بگویـد: 

؛  اِدُرو�نَ َ �ت
ْ
ْ�َم ال �نِ

ا �نَ
َ َدْر�ن �تَ

>�نَ

توانایی  خوب  چه  و  بوده ایم  انسان  ق 
ْ
َخل بر  توانای  که  ماییم 

هستیم<. 

انحراف بت پرستان در امر ربوبّیت

طـی مباحـث گذشـته مکـّرر گفتـه شـد کـه بت پرسـت ها، بت هـا را خالـق خـود 

نمی داننـد بلکـه بـه فرمـودۀ قـرآن: 
ـُه؛2

َّ
�نَّ الل

ُ
ول �تُ �یَ

َ
 ل

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّ�َ

َ
ل ُهْم َم�نْ �نَ �تَ

ْ
ل

أَ
�نْ َ�ا �أِ

َ
>َول

اگر از آنها بپرسی: آفرینندۀ آسمان ها و زمین کیست، می گویند: 

اهلل است<. 

امور  تدبیر  مالئکه  که  است  این  اعتقادشان  است؛  ُرُبوبّیت  امر  در  آنها  انحراف 

عالم می کنند و چون آنها در دسترس ما نیستند که عبادتشان کنیم از سنگ و چوب 

و اشیاء دیگر، اشکال و ُصَوری ساخته و آنها را به عنوان مظهر فرشتگان، عبادت 

1. همان، آیۀ 23. 
2. سورۀ لقمان، آیۀ 25. 
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ت، بیماری و صّحت، ضیق و وسعت زندگی خود را مستند به 
ّ
می کنیم؛ عّزت و ذل

ربوبّیت آنها می دانیم. فرعون هم نمی گفت، من خالق شما هستم! می گفت: 
ٰى؛1

َ
ْعل

أَ
ا

ْ
ُم ال

ُ
ك

ُّ ا َر�ب
َ �ن
أَ
>ا

من رّب شما و صاحب اختیار شما هستم<. 

مرگ و حیات شما و تأمین نمودن آب و نان و دیگر شؤون زندگی شما در دست 

من است و شما باید در مقابل من خاضع باشید و اطاعت امر و فرمان من بنمایید. 

آنها خالقّیت را جدا از ُرُبوبّیت می دانستند و می گفتند: خالقّیت از آِن »اهلل« و ُرُبوبّیت 

از آن بت هاست. انبیا؟مهع؟ روی این حقیقت تکیه داشتند و می خواستند به آدمیان 

بفهمانند که خالقّیت عین ُرُبوبّیت است و دو چیز جدا از هم نیست. آنچه واقعّیت 

دارد، همان ایجاد است که علی الّدوام و لحظه به لحظه از خالق به مخلوق »افاضۀ 

و پی در پی در صحنۀ وجود مخلوق  گوناگون  تطّورات  و  هستی« می شود. تحّوالت 

حادث می گردد؛ چنان که در مورد آفرینش انسان در رحم مادر می فرماید: 
؛2 ٍ �ت

ْ
ل ْ�ِد �نَ َ ا ِم�نْ �ب ً �ت

ْ
ل ْم �نَ

ُ
ك َها�تِ ّمَ

أُ
ُ�و�نِ ا ُ ى �ب ِ

ْم �ن
ُ

ك �تُ
ُ
ل

حنْ َ
>�ی

او شما را در شکم مادرانتان می آفریند ]در حالی که[ آفرینشی 

بعد از آفرینش دیگر ]شکل و صورتی پس از شکل و صورت دیگر 

به شما می بخشد[<. 

ه< را گوشت و استخوان و  �نَ
ه< و >ُم�نْ �نَ

ه< را >ُم�نْ �ت
َ
ه< و >َعل �ت

َ
ه< را >َعل

ْ��نَ
 >�نُ

جنین می سازد و آن گاه او را به دنیا آورده و از کودکی به جوانی و پیری می رساند و 

سرانجام می میراند. از این جریان، تعبیر به ربوبّیت می شود که عین همان خالقّیت 

نیست!  کار  در  دیگری  دست  خالق،  حضرت  دست  جز  جریان  این  در  و  است 

1. سورۀ نازعات، آیۀ 24. 
2. سورۀ زمر، آیۀ 6. 
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البّته او بر اساس نظم خاّصی که در عالم خلقش مقّرر فرموده است، اراده و اعمال 

ْمرا<؛1 از آنها یاد کرده 
أ
ّرا�تِ ا ُمَد�ب

ْ
ال

َ قدرتش را از طریق فرشتگان مقّرب که به عنوان >�ن

است، در عالم به جریان می افکند؛ بنابراین، خالق و رّب در جهان هستی، یکی 

»رّب« است و چون انسان بر حسب  بیش نیست! آن کس که خالق است، همو 

اقتضاء فطرت و سرشت اّولیه اش خود را موّظف به خضوع در مقابل کسی می داند 

که نیازمندی های او را برطرف می سازد و مستغنی اش2 می گرداند، در این صورت 

وقتی شناخت که تنها »حضرت اهلل« است که هم خالق او و هم رّب اوست، طبیعی 

و  بندگی  آستان  به  سر  و  می داند  او  مقابل  در  خضوع  به  موّظف  را  خود  که  است 

عبودّیت او می گذارد و باورش می شود که آن کس که خالق اوست، رّب اوست و 

نمی باشد.  ذات اقدس اهلل  اوست و او کسی جز  معبود  اوست،  رّب  همان کس که 

اینجاست که سر به سجده می گذارد و از عمق جانش می گوید: 

ه ِال ِباهَّلل«؛   َو ل ُقّوَ
َ

»ل ِالَه ِال اهَّلل َو ل َحول

هشدارهای قرآن به عقل های خفتۀ بت پرستان

خداونـد سـبحان بـرای بیـدار سـاختن عقل هـای خفتـۀ بت پرسـتان بـه پیامبـر 

می فرمایـد:  اعظـم؟ص؟ 

الف: تلنگری به وجدان

؛3  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ْل َم�نْ َر�بُّ الّ�َ

 >�تُ

]از اینها بپرس و[ بگو: آن کس که این ]نظامات شگفت انگیز 

در[ آسمان ها و زمین را تدبیر و تنظیم می کند کیست؟<. 

1. سورۀ نازعات، آیۀ 5. 
2 . مستغنی: بی نیاز.
3. سورۀ رعد، آیۀ 16. 
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آیـا مدیـر و مدّبـر عالـم، ایـن بت هـا و ایـن موجـودات بی جـان و کور و کر هسـتند؟! 

آنـگاه می فرماید: 

ِل اهلُل؛ 
 >�تُ

بگو: مدیر و مدّبر عالم، اهلل است<. 

خود  آنها  زیرا  باش  نداشته  را  آنها  جواب  انتظار  سؤال،  این  طرح  از  پس  یعنی 

می دانند که بت ها خالق عالم نیستند و هیچ گونه دخالتی در »آفرینش عالم« که همان 

به وادی  را  آنها  آبا و اجدادی است که  و  تنها تعّصبات قومی  ربوبّیت است ندارند 

انحراف انداخته است و لذا در جواب این سؤال واضح که برای هر عقل خالی از لجاج 

و عنادی روشن است؛ خودت بگو »اهلل« است که رّب آسمان ها و زمین است. 

ب: بت پرستی در لفافۀ خداپرستی

آن گاه فرمود: 

اَء؛1  َ ْوِل�ی
أَ
ِه ا ْم ِم�نْ ُدو�نِ �تُ

دنْ
حنَ
ا�تَّ

َ �ن
أَ
ْل ا

>�تُ

است[  عالم  رّب  »اهلل«  شد  روشن  شما  برای  که  ]اینک  بگو: 

آیا ]این درست است که[ به جای او اولیا ]و خدایان دیگری[ 

برای خویش اّتخاذ کرده اید؟!<. 

بـه ربوبّیـت  از ایـن کار می شـود تصـّور کـرد کـه شـما موجوداتـی را  آیـا سـفیهانه تر 

کـه:  کرده ایـد  اّتخـاذ  خویـش 

ا؛2  ّرً
ا �نَ

َ
ً�ا َول

�نْ
ِسِهْم �نَ

�نُ
�نْ
أَ
و�نَ ِلا

ُ
ْمِلك َ ا �ی

َ
>ل

انجام  نمی توانند  خودشان  به  نسبت  زیانی  و  سود  هیچگونه 

بدهند<. 

1. سورۀ رعد، آیۀ 16. 
2. سورۀ رعد، آیۀ 16. 
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بنماینـد؛  زیانـی  دفـع  و  نفـع  دربـارۀ شـما جلـب  نمی تواننـد  تنهـا  نـه  آنهـا  یعنـی 

بلکـه مالـک سـود و زیـان خودشـان نیـز نمی باشـند. ابراهیـم خلیـل؟ع؟ در غیـاب 

بت پرسـتان، بـا تبـر داخـل بتخانـه شـد و زد سـر و پیکـر بت هـا را شکسـت و بـه زمیـن 

ریخـت. آنهـا کـه آمدنـد و صحنـه را آن چنـان دیدنـد، دادشـان درآمـد کـه ای امـان! 
ا؛1 َ �ن ِلَه�تِ

آ
ا ا �بِ

دنَ ـٰ َ�َل َه
 >َم�نْ �نَ

کیست که این چنین ]جنایتی[ به خدایان ما کرده است؟<. 

جناب ابراهیم؟ع؟ آن بندۀ موّحد، داد بر سرشان کشید که: 

؛2  و�نَ
َها َعاِک�نُ

َ
ْم ل �تُ

�نْ
أَ
ی ا �تِ

َّ
ُل ال �ی َما�شِ

ِه ال�تَّ ِ دن ـٰ >َما َه

بر  سر  شما  که  چیستند  بی روح  مجّسمه های  این  ]آخر[ 

آستانشان نهاده اید؟<. 

؛3  و�نَ ِح�تُ �نْ ُدو�نَ َما �تَ ْ��بُ �تَ
أَ
>ا

آیا تراشیده های دست خودتان را معبود خود قرار داده اید؟!<. 

؛4  و�نَ
ُ
ل ْ��تِ ا �تَ

َ
ل

�نَ
أَ
ـِه ا

َّ
ُدو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ الل ْ��بُ ْم َوِلَما �تَ

ُ
ك

َ
 ل

ّ
ٍ �ن

أُ
>ا

خدا  جای  به  را  آنها  که  شما  معبودهای  بر  و  شما  بر  ّف 
ُ
ا

نشانده اید؛ آیا شما عقل ندارید و نمی اندیشید؟<. 

این گونـه بت پرسـتی ها کـه غیـر خـدا را از زرانـدوزان و زورمـداران و دانشـمندان و 

هـر چـه کـه انـدک جمـال و جاللـی دارد در جای خدا نشـاندن و سـر تسـلیم و اطاعت 

در مقابـل او فـرود آوردن، در هـر زمانـی هسـت و در زمـان مـا نیـز بـه شـّدت در جریـان 

اسـت! منتهـٰی بت پرسـتی روشـنفکر مآبانـه و احیانـًا متدّینانـه! آن چنـان کـه اصـاًل 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 59. 
2. سورۀ انبیاء، آیۀ 52. 

ات، آیۀ 95. 
ّ
3. سورۀ صاف

4. سورۀ انبیاء، آیۀ 67. 
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نمی فهمنـد کـه در لّفافـۀ خداپرسـتی دارنـد بت پرسـتی می کننـد!! 

ى  ِ
�ن ُهْم  َ�ْ��یُ ّلَ 

�نَ �نَ �ی ِ دن
َّ
ال  * ْعَمالًا 

أَ
ا �نَ  َ�ِر�ی �نْ

أَ
ا

ْ
ال �بِ ْم 

ُ
ك �أُ ّ

�بِ
�نَ
�نُ َهْل  ْل 

 >�تُ

ً�ا؛1  و�نَ ُ��نْ ِ��نُ حْ
ُ
ُهْم �ی

�نَّ
أَ
و�نَ ا َ��بُ حْ

َ
ا َوُهْم �ی َ �ی

�نْ
ُ

اهتِ الّد َ �ی
حَ
ْ

ال

مردم  زیان کارترین  که  بدهیم  خبر  شما  به  آیا  بگو: 

زندگی  در  تلاششان  و  سعی  که  هستند  کسانی  آنها  کیانند؟ 

دنیا به گمراهی افتاده ]و دارند از بیراهه می روند[ و در عین حال 

می پندارند که کار خود را به نیکی انجام می دهند ]و شاهراه، 

همان راهی است که آنها می روند[ !<. 

ج: ایجاد شریک برای خدا

آن  گاه خداوند حکیم در مذّمت مشرکان می فرماید: 

َرَكاَء؛ 
ُ ـِه �ش

َّ
وا ِلل

ُ
َ�ل َ  >َو�ب

 »اینان ]بر خلاف منطق عقل سلیم، موجودات فاقد هرگونه کمالی 

را[ شریک خدا قرار داده اند ]و آنها را مؤّثر در زندگی خود می دانند[<. 

وُهْم؛  ْل َ�ّمُ
 >�تُ

بگو: آنها را ]که شما شریک خدا و معبود خود قرار داده اید[ اسم 

ببرید<. 

آنهـا کیاننـد و دارای چـه اوصافـی هسـتند؟ مـا از معبـود خویـش اسـم می بریـم و 

»اهلل« خالـق آسـمان ها  او  را نشـان می دهیـم.  آثـارش  و  بیـان می کنیـم  را  اوصافـش 

میراننـدۀ  و  کننـده  زنـده  و  روزی  خـواران  همـۀ  رازق  اسـت،  کائنـات  کّلِ  و  زمیـن  و 

جانـداران اسـت، آیـا شـرکای سـاختگی شـما کیاننـد کـه شـما به زعـم خویـش آنهـا را 

کهف، آیات 103و104.  1. سورۀ 
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شـریک خـدا در عالـم می دانیـد؟ 

؛  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

ُم �ن
َ
ْ�ل َ ا �ی

َ
َما ل ُه �بِ

و�نَ �أُ ّ
�بِ

�نَ
ْم �تُ

أَ
 >ا

بلکه شما به خدا خبر می دهید از چیزی که در روی زمین از آن 

آگاه نمی باشد<. 

در سورۀ مبارکۀ یونس؟ع؟ نیز نظیر این آیه را داشتیم: 
؛1 ْر�نِ

أَ
ا

ْ
ى ال ِ

ا �ن
َ
َماَوا�تِ َول ى الّ�َ ِ

ُم �ن
َ
ْ�ل َ ا �ی

َ
َما ل ـَه �بِ

َّ
و�نَ الل �أُ ّ

�بِ
�نَ �تُ

أَ
ْل ا

>�تُ

بگو: آیا شما خدا را باخبر می سازید از چیزی که در آسمان ها و 

زمین، علم به آن ندارد<. 

تعبیـر بـه ایـن کـه خـدا علـم بـه فـالن چیـز در آسـمان و زمیـن نـدارد و از آن آگاه 

نمی باشـد، کنایـه از ایـن اسـت کـه آن چیـز در آسـمان ها و زمیـن وجـود نـدارد نـه ایـن 

کـه هسـت و خـدا نمی دانـد؛ چـون هـر چـه که در عالـم وجود دارد، مخلوق خداسـت 

و هـر مخلوقـی، معلـوِم خالقـش می باشـد! چنـان کـه فرمـوده اسـت: 

ُر؛2  �ی �بِ
َ ݧ حنݧ
ْ

 ال
�نُ ِ��ی

َّ
�تَ َوُهَو الل

َ
ل ُم َم�نْ �نَ

َ
ْ�ل َ ا �ی

َ ݧ ݧ
ل
أَ
 >ا

آیا کسی که خلق می کند؛ نمی داند که چه خلق می کند؟! 

در حالی که او عالم به دقیق ترین اسرار خلق و آگاه از همه چیز 

است<. 

پس شریک خدا اصاًل وجود خارجی ندارد تا خدا علم به آن داشته باشد! 

ْوِل؛3  �تَ
ْ
اِهٍر ِم�نَ ال

َ �ن ْم �بِ
أَ
>ا

یا شما سخنی ظاهری و سطحی )بی معنا به زبان می آورید وگرنه 

1. سورۀ یونس، آیۀ 18. 
2. سورۀ ملک، آیۀ 14. 

3. سورۀ رعد، آیۀ 33. 
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انسان خردمند که مخلوق را شریک خالق نمی داند(!<. 

ِل؛1  �ی �بِ
وا َع�نِ الّ�َ

ُ
ُرُهْم َوُ�ّد

ْ
ُروا َمك

�نَ َک�نَ �ی ِ دن
َّ
�نَ ِلل ّ

�یِ
ْل رنُ َ  >�ب

شیطانی  مکر  و  توطئه  که[  است  این  مطلب  ]حقیقت  بلکه 

داده  زینت  نظرشان  در  مؤمنان[  نیروی  شکستن  ]برای  کافران 

شده ]و به خیال خاِم پیروزی بر اهل ایمان، به فکر شریک تراشی 

برای خدا افتاده اند در نتیجه به هدف شیطانی خود که نرسیده اند[ 

از راه ]رسیدن به سعادت ابدی نیز[ محروم گشته اند!<. 

د: مقایسه توحید و شرک

خداوند متعال در ذّم و نکوهش بت پرستان می فرماید: 

َماَوا�تِ  الّ�َ ِم�نَ  ا 
ً �ت ِررنْ ُهْم 

َ
ل ْمِلُك  َ �ی ا 

َ
ل َما  ـِه 

َّ
الل ُدو�نِ  ِم�نْ  ُدو�نَ  ْ��بُ َ >َو�ی

؛2 ُ�و�نَ ِ��ی َْ��تَ �ی ا 
َ
َول ا  ً �أ �یْ

َ �ش ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال

آنها، غیر خدا موجوداتی را می پرستند که نه مالک چیزی از رزق 

آنها در آسمان و زمین می باشند و نه توانایی بر این کار دارند<. 

قـرآن، روی ذّم و نکوهـش از بت پرسـتی و دعـوت بـه توحیـد تکیـه و تأکیـد بسـیار 

دارد و آن دو را مکـّررًا مـورد توّجـه قـرار می دهـد، زیـرا بت پرسـتی از نظـر قرآن، هم جهل 

اسـت و هـم ظلـم اسـت و هـم محرومّیـت از سـعادت. اّمـا جهـل اسـت از آن نظـر کـه 

ـل و کرنـش در برابـر موجـودی کـه »ل َیُضـّرُ و ل َیْنَفـُع« هیچگونـه سـود و زیانـی بـه 
ّ
تذل

حـال انسـان نـدارد، جهالـت اسـت و نادانـی. 

و اّما ظلم است از آن نظر که »باطل« را به جای »حق« نشاندن، کاری ظالمانه است. 

و اّمـا محرومّیـت از »سـعادت« اسـت از آن جهـت کـه آدمـی، عمـر عزیـز و گرانبهـا 

1. سورۀ رعد، آیۀ 33. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 73. 
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سـعادت  از  کـه  اسـت  طبیعـی  گردانـد،  تبـاه  کمـال  هرگونـه  فاقـد  موجـودی  پـای  را 

بـرای دائـم محـروم خواهـد مانـد. پـس آدم  ابـدی کـه محصـول عمـر دنیـوی اسـت 

بت پرسـت، هـم جاهـل اسـت و هـم ظالـم اسـت و هـم محـروم از سـعادت. 

و در مقابل او انسـان خداپرسـت موّحد، هم عاقل اسـت و هم عادل اسـت و هم 

مرحوم کامیاب از سعادت جاودان و لذا جا دارد که قرآن کریم مکّررًا فکر بت پرستی 

را بکوبـد و فکـر توحیـد را تکریـم و تجلیـل نمایـد. از ایـن رو اسـت کـه می بینیـم قـرآن 

کریـم بـا بیانـات گوناگـون، آن هـم بـه گونـه ای کـه بسـیار سـاده و همـه کـس فهم باشـد، 

»توحیـد و شـرک« را مـورد مقایسـه قـرار داده و از عقـول داوری می طلبد. 

هـ : بت گرایی و سفاهت

از نـگاه قـرآن مقایسـه شـد بیـن بـرده و مملوکـی کـه قـادر بـر هیچ چیز نیسـت و بین 

انسـان آزاده ای که مالک رزق َحَسـن هسـت و قادر بر همه گونه تصّرف در اموال خود 

می باشـد. بدیهـی اسـت کـه ایـن دو بـا هـم مسـاوی نخواهنـد بـود. در جهـان هسـتی 

نیـز خـدا مالـک همـه چیـز و قـادر بـر همـه کار اسـت، اّما غیـر او هر چه که هسـت، ذاتًا 

فاقـد همـه چیـز و عاجـز از همـه کار اسـت. در آیـۀ ذیـل هـم مقایسـۀ دیگـری بـه عمـل 

آمـده اسـت و می فرمایـد: 

ْیٍء َوُهَو 
َ ٰى �ش

َ
ِدُر َعل �تْ َ ا �ی

َ
ُم ل

َ
ك �بْ

أَ
َ�ُدُهَما ا

أَ
�نِ ا ْ �ی

َ
ل �بُ

لًا ّرَ َ ـُه َم�ش
َّ
َر�بَ الل

>َو�نَ

ٍر؛1  �یْ
حنَ �بِ �تِ 

أْ
ا َ �ی ا 

َ
ل  

ُ
هّه ّ

َو�بِ ُ �ی َما  �نَ ْ �ی
أَ
ا اُه 

َ
َمْول ٰى 

َ
َعل َكّلٌ 

دو  آن  از  یکی  که  را  نفر  دو  است  زده  ]دیگر[  مثلی  خداوند 

گنگ و لال ]مادرزاد[ است و قادر بر هیچ کاری نیست و سر 

بار صاحبش می باشد، او را به هر جا و دنبال هر کاری بفرستد، 

عملی نیک انجام نمی دهد<. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 76. 
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ٍم؛1   �ی �تِ ٰى ِ�َراٍط ُمْ��تَ
َ

َ�ْدِل َوُهَو َعل
ْ
ال ُمُر �بِ

أْ
ا َ ِوی ُهَو َوَم�نْ �ی َْ��تَ >َهْل �ی

آیا چنین آدمی مساوی می شود با کسی که امر به عدل و داد 

می کند بر راه راست و صراط مستقیم پیش می رود<. 

در تفسیر مجمع البیان آمده »َاْبکم« کسی است که: 

ُه ل َیْفَهُم َو ل ُیْفِهُم؛2  
َ

 ّن
َ
لِم ِل

َ
ك

ْ
ٰ َشٍء ِمَن ال َ

»ل َیْقِدُر َعل

ـم و سـخن گفتـن ندارد، زیـرا نه چیزی می فهمد و نه 
ّ
توانایـی تکل

می تواند به کسـی بفهماند«. 

معلـوم می شـود آدم الل مـادرزاد، کـِر مـادرزاد هـم هسـت، چـون از راه گـوش، درک 

مطلبـی نمی کنـد تـا از راه زبـان آنهـا را بیـان کنـد. نـه قـدرت تفّهـم دارد و نـه قـدرت 

ْمـَر َنْفِسـِه«؛ بعضـی گفته انـد »َاْبکـم« کسـی 
َ
َبـَر ا

َ
ْن َیّد

َ
 َمْعنـاُه ل َیْقـِدُر ا

َ
تفهیـم. »َو قیـل

اسـت کـه از تدبیـر امـور شـخصی خویـش عاجز اسـت، حـال این آدم را مقایسـه کنید 

بـا کسـی کـه هـم گـوش شـنوا دارد و هـم زبـان گویـا، هـم قـادر بـر فهـم مطالـب عالیـه 

ٍم<؛3 در  �ی �تِ ٰى ِ�َراٍط ُمْ��تَ
َ

َ�ْدِل َوُهَو َعل
ْ
ال ُمُر �بِ

أْ
ا َ اسـت و هم قادر بر تفهیم و تبیین آنها: >�ی

راه راسـت دیـن حـق حرکـت می کنـد و آنچـه را کـه خـوْد عامـل بـه آن اسـت، همان را 

بـر اسـاس عـدل از دیگـران می طلبـد. حـال انصافًا آیـا این دو نفر با هـم در نزد عاقالن 

یکسـانند: یکـی ناقـِص عاجـز از همـه کار و دیگـری کامـل و مکّمـل دیگـران و قـادر بـر 

همـه کار؛ بدیهـی اسـت کـه یکسـان نمی باشـند. 

نشـان  تـا حـّدی  آیـۀ شـریفه  ایـن دو  تشـبیه در  ایـن دو  و  ایـن دو مقایسـه  اینـک 

دهنـدۀ نسـبت میـان خـدا و بت هاسـت کـه یـک طـرف خـدا، کمـال مطلـق اسـت و 

دیگـر طـرف، بت هـا کـه نقـص مطلقنـد. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 76. 
2. بحار األنوار، جلد 9، صفحه 116.

3. سورۀ نحل، آیۀ 76. 
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ًدا؛1 �نِ َع�بْ ـٰ ْ�َم ى الّرَ ِ
�ت
آ
ا ا

َّ ل ْر�نِ اإِ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ى الّ�َ ِ

�نْ ُکّلُ َم�نْ �ن  >اإِ

تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است، عبد و برده و مخلوق 

ذات اقدس حضرت رحمان است<.

و تنهـا اوسـت کـه ذاتـًا »وجـود« اسـت و هسـتی بخش بـه هر چه که موجود اسـت. 

ٌر< اسـت. بنابرایـن خـدا  ِد�ی
ْیٍء �تَ

َ ٰى ُکِلّ �ش
َ

ٌم < و >َعل ْی ٍء َعِل�ی
َ ُکّلِ �ش تنهـا اوسـت کـه >�بِ

و  نقـص  یـا بشـرهای سـراپا  فلـّزی  و  بـه بت هـای سـنگی و چوبـی  رو  و  کـردن  رهـا  را 

نیـاز آوردن آیـا جـّدًا نشـان سـفاهت و حماقـت نیسـت؟ ایـن جملـۀ زنـده ی بسـیار 

پرمحتـوا از امـام سیدالّسـاجدین؟ع؟ در صحیفـۀ سـّجادیه آمـده اسـت: 

ٌة 
َّ
ِیِه َو َضل

ْ
ْحَتاِج َسَفٌه ِمْن َرأ ُ ْحَتاِج ِإیَل الْ ُ َب الْ

َ
ّنَ َطل

َ
ْیُت أ

َ
»َو َرأ

ِمْن َعْقِلِه؛2

]و دانسـتم کـه[ درخواسـت نیازمنـد، از نیازمنـد از سـبک مغـزی و 

گم گشـتگی عقلـی اوسـت!«.

انسـان اندیشـمند عاقـل، هیچـگاه دسـت حاجـت بـه سـوی نیازمنـدی همانند 

نمـروِد سـتمگر  بـه دسـتور  وقتـی  الّرحمـان؟ع؟  ابراهیـم خلیـل  نمی کنـد.  دراز  خـود 

روی منجنیـق نهـاده شـد و بـه سـمت خرمـن آتـش سـوزان پرتـاب گردیـد، در بین راه، 

جبرئیـل آن فرشـتۀ نیرومنـدی کـه پنـج شـهر قـوم لـوط را در یـک چشـم بـه هـم زدن 

زیـرورو کـرده اسـت فـرا رسـید و گفـت: 

َک ِمْن حاَجٍة یا ِاْبراهمُی؛ 
َ
 ل

ْ
»َهل

ای ابراهیم! آیا نیازی داری ]که برآورم[؟«. 

یَک 
َ
ّما ِال

َ
آن انسـان موّحد خداپرسـت از روی کمال ایمان به خدا جواب داد: »ا

1. سورۀ مریم، آیۀ 93. 
2. صحیفه سجادیه )ترجمه محسن غرویان(، دعای 28، صفحه 134. 
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َفـل؛ آری مـن اکنـون در حـال نیـازم، اّمـا بـه تـو نـه«. هیـچ احتیاجـی بـه تـو نـدارم، بـر 

در ایـن خانـه، تـو یـک گدایـی و مـن هـم یـک گـدا؛ گـدا کـه بـه گـدا عـرض حاجـت 

نمی کنـد! آن کـس کـه مـوال و صاحـب اختیـار هـر دوی ماسـت، آگاه از وضـع و حـال 

مـن اسـت و اگـر بخواهـد نجاتـم می دهـد. اینجـا بـوده کـه خـدا فرمـوده اسـت: 
َم؛1 َراِه�ی ْ �ب ٰى اإِ

َ
اًما َعل

َ
ْرًدا َوَ�ل َ ى �ب ِ

اُر ُکو�ن
َ ا �ن َ ا �ی َ �ن

ْ
ل

>�تُ

]به آتش[ گفتیم: ای آتش! سرد و سالم باش بر ابراهیم<. 

آن خرمـن آتـش سـوزان، بـه امـر خـدا تبدیـل بـه گلسـتان پـر از اللـه و ریحـان شـد. 

ایـن نمونـه ای از پیامـد ایمـان بـه خـدا و اعـراض از غیـر خداسـت. 

آویختگی به معبود

بـود. »توحیـد فطـری«  بـه مـردم گفته انـد »توحیـد«  انبیـاء؟مهع؟  کـه  اّولیـن حرفـی 

اسـتدالل  خـود  عقـل  بـا  انسـان  عقلـی  توحیـد  در  اسـت.  عقلـی«  »توحیـد  از  باالتـر 

می کنـد و برهـان مـی آورد و صانـع عالـم را اثبـات می کنـد. ولـی عمیق تـر از »توحیـد 

اسـت.  فطـری«  »توحیـد  عقلـی«، 

عالـم  در  موجـودی  هـر  موجـودی.  هـر  واقعّیـت عینـی  و  یعنـی سرشـت  فطـرت 

بـه  آن  آفرینـش  و  خلقـت  نحـوۀ  و  وجـود  نحـوۀ  و  دارد  وضعّیتـی  و  واقعّیـت  خـارج 

اسـت.  خـاص  گونـه ای 

مثـاًل فـرض کنیـد یـک لوسـتر کـه از سـقف اتـاق آویـزان اسـت؛ وضعیـت وجـود و 

موقعّیتـش در ایـن فضـا آویختگـی به سـقف اسـت یعنی سرشـتش آویختگی اسـت 

کـه اگـر سـقف، آن را رهـا کنـد، افتـاده و خـرد خواهـد شـد. منتهـٰی او ایـن عقل و درک 

را نـدارد تـا پـی بـه واقعّیـت خود ببرد. چشـمی ندارد که ببیند در چه وضعی اسـت و 

دریابـد کـه االن تکوینـًا آویختـه اسـت. ادراک نـدارد که بفهمد چگونه آویخته اسـت. 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 69. 
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اگـر چشـمی داشـت و می دیـد کـه چگونـه آویختـه اسـت مضطـّر می شـد، دسـت بـه 

دامـن سـقف مـی زد و می دانسـت اگـر دسـت از دامـن سـقف بـردارد، افتـاده و نابـود 

می شـود. می فهمیـد کـه بقـا و حیـات او بـه این سـقف اسـت. اگر اینهـا را می فهمید، 

از همه چیز چشـم می پوشـید و فقط به دامن سـقف می چسـبید. چون می دانسـت 

کـه نگهـدار او همیـن سـقف اسـت. بنابرایـن غیـر از سـقف هیـچ چیـز نمی دیـد و جـز 

»یـا سـقف!« هیـچ چیـز نمی گفـت. فقـط در مقابـل سـقف خضـوع می کـرد و از آن 

مـدد می گرفـت. حّتـی خـودش را هـم فرامـوش می کـرد. معنـای »فانی شـدن عابد در 

ـی1 و آویختگی 
ّ
معبـود« همیـن اسـت کـه موقعّیـت و واقعّیـت خـود را بفهمد و جز تدل

ـی نـدارد. خـدا 
ّ
بـه معبـود چیـزی نفهمـد. اصـاًل مخلـوق، واقعّیـت و سرشـتی جـز تدل

دربـارۀ رسـول اکـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت در شـب معراج: 
ٰى؛2

َّ
َدل �تَ

ا �نَ
َ ّمَ َد�ن

ُ >�ش

نزدیک شد ]به مقام اعلا و ارفع ربوبی[ و به آن آویخته شد<. 

پیامبـر اکـرم؟ص؟ آویختگـی خـودش را در درجـۀ اعلـی وجـدان کرد. ما هـم در حّد 

خـود اگـر مـدارج بندگـی را روی نظـم و حسـاب خـاّص خـود طـی کنیـم، می توانیـم 

و  »اضطـراری«  آویختگـی  کردیـم،  درک  کـه  را  ایـن  کنیـم.  درک  را  خـود  آویختگـی 

از عمـق جانمـان  و  پیـدا می کنیـم  اختیـاری« هـم  »آویختگـی  داریـم،  کـه  »تکوینـی« 

فریـاد می کشـیم: »یـا َحـّیُ یـا َقّیـوُم« از صمیـم دل دسـت بـه دعـا بـر می داریـم کـه: 
وَء؛3  الّ�ُ

�نُ �شِ
ْ

ك ا َدَعاُه َو�یَ
دنَ  اإِ

َ�ّرَ
ُم�نْ

ْ
�بُ ال �ی حبِ

ُ
�نْ �ی ّمَ

أَ
 >ا

آیا کیست که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری 

را برطرف می سازد<. 

یختن. ی: آویزان شدن، آو
ّ
1 . تدل

2. سورۀ نجم، آیۀ 8. 
3. سورۀ نمل، آیۀ 62. 
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خدایا! من مضطّر و ناتوانم. اگر رهایم کنی، هیچ و پوچم! 

بــه سرشــت  آدمــی  کــه  ایــن  آن  و مفهــوم  اســت  »توحیــد فطــری«  ایــن همــان 

برگــردد.  خلقتــش 

و بایـد اقـرار کنیـم کـه متأّسـفانه فطـرت مـا زیـر خروارهـا اوهـام و خیـاالت گم شـده 

و واقـع مطلـب ایـن اسـت کـه مـا خودمـان را گـم کرده ایـم. یـک عمـر اسـت زندگـی 

می کنیـم ولـی خـود را نشـناخته و نیافته ایـم و آنچـه کـه شـناخته و یافته ایـم، فقـط در 

و دیـوار خانـۀ مـن و ماشـین و مغـازۀ مـن اسـت. به سـراغ خـود نرفته ایم کـه ببینیم این 

خـوِد مـن چـه کاره اسـت. 

خویشـتن  افـکار  دریـای  در  شـدن  غـرق  همیـن  خداشناسـی،  مانـع  بزرگ تریـن 

اسـت و خیلـی هنـر کنیـم، افـکار علمـی بـه دسـت می آوریـم و درس می خوانیـم و کار 

می کنیـم و همیـن افـکار علمـی طنـاب پیچمـان کـرده و باعـث شـده کـه خودمـان 

ابریشـمی اسـت کـه می تنـد و دور خـود  افـکار هماننـد پیلـۀ کـرم  را فرامـوش کنیـم. 

اسـت  عمـر  یـک  مـا  می میـرد!  خـود  تنیده هـای  میـان  در  هـم  عاقبـت  و  می پیچـد 

در میـان تنیده هـای خـود می چرخیـم. افـکار خودمـان، افـکار فـالن گوینـده کـه چـه 

گفتـه، افـکار فـالن نویسـنده کـه چـه نوشـته و ماننـد این هـا را دور خـود پیچیده ایـم و 

روز بـه روز هـم بـر ایـن تنیـدن می افزاییـم. 

اگـر بخواهیـم خداشـناس واقعـی، عینـی و فطـری باشـیم نـه خداشـناس علمـی 

و مفهومـی کـه خداشـناس علمـی و مفهومـی فـراوان داریـم بایـد از میـان ایـن افـکار 

خوْدسـاخته بیـرون بیاییـم و موقعّیـت عینـی خـود را درک کنیـم، مثـل المـپ آویختۀ 

از سـقف کـه اگـر درک کنـد بـه سـقف آویختـه اسـت، در ایـن صـورت طبیعـی اسـت 

کـه محکـم بـه سـقف می چسـبد و دسـت از دامـن سـقف بـر نمـی دارد. مـن اگـر افـکار 

خودسـاخته را کنـار بزنـم و موقعّیـت خـود را بیابـم کـه مـن چـه کسـی هسـتم؟ خواهـم 

دیـد کـه موجـودی ضعیـف، ناتـوان و مقهـورم کـه مالک وجود خـود و صاحب اختیار 
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هسـتی خـودم نیسـتم و علی الـّدوام در حـال تحّولـم؛ بـدون ایـن کـه صاحـب اختیـار 

تحـّوالت خـودم باشـم. 

گاه خوشـحالم و گاه غمگیـن، گاه کسـل هسـتم و گاه بانشـاط، گاه در خـواب 

و گاه در بیـداری، گاهـی چنـان فشـرده می شـوم کـه دنیـا بـا تمـام وسـعتش در نظـرم 

زندانـی تنـگ و تاریـک می آیـد و گاهـی چنـان خوشـحال می شـوم که تمام مشـکالت 

عالـم را در پیـش خـود حـل شـده می دانـم! گاهـی مطلبـی را یـاد گرفتـه ام؛ آیـۀ قـرآن، 

مـی رود.  یـادم  سـخنرانی  حیـن  در  ناگهـان  ولـی  کـرده ام  حفـظ  و...  شـعر  حدیـث، 

عجـب! ایـن کـه در انبـار حافظـه ام بـود؛ کجـا رفـت؟ هـر چـه بـه خـود فشـار مـی آورم 

و انگشـت بـه پیشـانی می زنـم؛ یـادم نمی آیـد. وقتـی کـه بـه منـزل رفتـم، ناگهـان سـر 

سـفره یـادم می آیـد. یعنـی چـه؟ موقعـی که بـه آن احتیاج داشـتم، بیچاره شـدم ولی 

یـادم نیامـد، اکنـون کـه احتیـاج نـدارم یـادم می آیـد! 

نیسـتم!  حافظـه ام  در  انباشـته های  و  حافظـه  مالـک  مـن  می شـود  معلـوم  پـس 

چـه کسـی بـه مـن یـاد می دهـد و چـه کسـی از یـادم می بـرد؟ یـادم مـی رود یعنـی چـه؟ 

بـه کجـا مـی رود؟ وقتـی پیـش مـن بـود در کجـای مـن بـود؟ گاه تصمیـم می گیـرم کـه 

نخوابـم، ناگهـان چنـان خـواب بـه مـن حملـه می کنـد کـه از خـود بیخـود می شـوم و 

پـس از شـش سـاعت از خـواب می پـرم و گاه می خواهـم که بخوابم هـر چه از این پهلو 

بـه آن پهلـو مـی غلتـم خوابـم نمی بـرد! 

می چرخاننـد،  را  مـن  نیسـتم.  هـم  خـودم  بیـداری  و  خـواب  مالـک  مـن  پـس 

خوشـحال و غمگینـم می کننـد. بـه خوابـم می برنـد و بیـدارم می کننـد. مطلـب یـادم 

قّهـاری  قـدرت  پنجـۀ  در  مـن  کـه  می یابـم  جـا  همیـن  می برنـد.  یـادم  از  و  می دهنـد 

اسـیرم، قدرتـی کـه از مـن بـه مـن نزدیک تـر اسـت و از خـودم در خـودم متصّرف تـر. بـه 

عمـق وجـود مـن راه دارد. در سـّر ضمیـر مـن دسـت او کار می کنـد. دل و جانـم را در 

قبضـۀ قـدرت خـود گرفتـه و از ایـن حـال بـه آن حـال مـرا می چرخانـد. پـس مـن بـه او 
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آویختـه ام و از او جـدا نیسـتم! اگـر او کنـار بـرود، مـن هیـچ و پوچـم. حـال ایـن نیـرو و 

ایـن قدرتـی کـه بـر مـن احاطـه دارد در کجاسـت؟ کیسـت، چیسـت و در کجـای مـن 

اسـت؟ در ایـن کـه هسـت و مـرا می چرخانـد تردیـد نـدارم، زیـرا خـودم را می بینـم کـه 

در حـال تحّولـم و ایـن تحـّوالت در اختیـار خـودم نیسـت، مالک افـکار و تصمیمات 

خـود نیسـتم. از تصمیمـم بـر می گـردم، چگونـه بـر می گـردم؟ مـن خـودم کـه هسـتم، 

آورنـدۀ مـن کیسـت و چـه کسـی مـرا  آمـدم؟  بـودم و چطـور شـد  چـه هسـتم ؟ کجـا 

می بـرد؟ چطـور زنـده ام و چطـور می میـرم؟ زنـده بـودن یعنـی چـه و مـردن یعنـی چـه؟ 

پـس مـن می یابـم کـه متصـّرف و مدّبـر امـر دارم و قّیوم دارم. اّما این قّیوم من کیسـت؟ 

بـه تعطیـل  نمی دانـم چیسـت؟ نمی فهمـم کجـا و چگونـه اسـت؟ نمی توانـم قائـل 

باشـم و بگویـم نیسـت. بـرای اینکـه مـن هسـتم و بـه ارادۀ او می چرخـم. هسـتی او 

در وجـود مـن از هسـتی خـود مـن روشـن تر اسـت. نمی توانـم قائـل بـه تشـبیه باشـم و 

بگویم: آن قّیوم و مدّبر من مثل این در و آن دیوار اسـت، مثل زمین و آسـمان اسـت. 

چـاره ای نـدارم جـز ایـن کـه »او« بگویـم و از »او« تعبیـر بـه >هو < کنـم. 

َ�ٌد<؛ 
َ
ْل ُهَو اهلُل ا

 >�تُ

و غیـر ایـن هیـچ راهـی نـدارم. او بزرگ تـر از آن اسـت کـه بـه وصـف مـن درآیـد و 

شـبیهی داشـته باشـد. »سـبحان اهلل« او از عـدم و از هـر عیـب و نقصـی منـّزه و از هـر 

ٰی اسـت. ایـن معنـای بازگشـت بـه فطـرت و درک موقعّیـِت خود  شـبیه و نظیـری ُمبـرݦݦّ

در عالـم هسـتی اسـت. 

ولـی یالالسـف کـه مـا گرفتـار اوهـام و خیاالت و افکار خود شـده و خود را فراموش 

کرده ایـم! مثـل عطـش کـه یـک واقعّیـت عینی در خارج اسـت، منتهٰی مـردم در مورد 

فهمیـدن معنـای عطـش متفاوتنـد. عطـش چیسـت؟ ممکـن اسـت مردمـی باشـند 

لفـظ عطـش  فقـط  و  لفـظ عطـش عربـی اسـت  نیسـتند. چـون  بلـد  کـه عربـی هـم 

بـا فصاحـت آن را تلّفـظ می کننـد ولـی از معنـای آن بی خبرنـد.  را خـوب بلدنـد و 
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بعضـی هسـتند کـه هـم لفـظ آن را خـوب می گوینـد و هـم معنـای آن را می داننـد و 

می گوینـد: عطـش، حالـت آب طلبـی اسـت، آن حالتـی کـه در انسـان پیـدا می شـود 

و طالـب آب می شـود کـه تـا آب بـه او نرسـد آن حالـت در او فـرو نمی نشـیند. ایـن 

معنـای عطـش اسـت کـه خـوب می دانـد ولـی از واقعّیـت عینـی آن بی خبـر اسـت. 

همین آدمی که لفظ عطش را خوب می گوید و خوب هم معنا می کند لیکن از 

واقعّیت آن بی خبر است. زیرا تشنه نیست و سیراب است و لذا از واقعّیت آن ناآگاه 

است. به دریای آب هم که برسد، به آن اعتنا نمی کند. اگر گواراترین آب ها را هم 

ت نمی کند، چون تشنه نیست. در صورتی که آدم 
ّ

به حلقش بریزند، احساس لذ

ت می برد. اّما یکی پیدا می شود که در میان بیابان خشک و سوزان، 
ّ

تشنه از آب لذ

فرسنگ ها راه پیموده و خسته شده، وامانده و گرمازده شده، از سوز عطش زبانش در 

دهانش خشکیده که حّتی قادر به حرف زدن نیست و نمی تواند کلمۀ عطش را به 

زبان جاری کند. زیرا از سوز عطش فکرش راکد شده و اصاًل معنای عطش را هم بلد 

نیست؛ اّما سراپای وجودش عطش است. از موی سر گرفته تا ناخن پا به زباِن حال، 

داد می زند »العطش«. به زبان چیزی نمی گوید، در فکر هم خطوری ندارد ولی از اّول 

تا آخر وجودش داِد »العطش« می زند، او کلمۀ آب را بلد نیست بگوید، معنای آب 

را هم نمی تواند تصّور کند. اّما سراپا طالب آب است و حقیقت عطش را در خود 

می یابد. لذا اگر شما یک قدح آب سرد و زالل پیش این آدم ببرید، صدای آب، تار 

و پود وجودش را می لرزاند؛ جرعه ای از این آب به حلقش بریزید، جان پیدا می کند، 

تی احساس می کند که شما از تصّور آن نیز عاجزید. 
ّ

لذ

در مـورد خـدا هـم مطلـب همیـن اسـت. دربارۀ خدا یـک عّده از ما لّفاظ هسـتیم 

و  بنشـینیم  سـاعت  یـک  اسـت  ممکـن  می گوییـم.  خـوب  را  لفـظ  عبارت پـرداز.  و 

مرّتـب و منّظـم دربـارۀ صفـات جـالل و جمـال خـدا و نبـّوت و امامـت و معـاد و... 

بحـث کنیـم. بسـیار روان و فصیـح. ولـی چـه بسـا همیـن حرف هایـی کـه می زنیـم؛ از 
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کتابـی آنهـا را حفـظ کرده ایـم و خودمـان نیـز معنـای آن را نمی فهمیـم. 

درس  دارنـد،  بالغـت  و  فصاحـت  بزننـد،  حـرف  بلدنـد  خـوب  دیگـر  دسـتۀ 

»مـن  فلسـفه دانند.  و  حکمـت دان  می فهمنـد،  خـوب  را  معانـی  خوانده انـد،  هـم 

بـه  خـوب  را  صّدیقیـن  برهـان  می دانـم«،  مّشـاء  حکمـت  و  اشـراق  فلسـفۀ  کـه  آنـم 

اینهـا چیسـت؟ یـک مشـت  اّمـا  ابطـال دور و تسلسـل می کنـم.  کرسـی می نشـانم. 

اصطالحات فّنی اسـت. صنعتی اسـت که در انسـان پیدا می شـود و ممکن اسـت 

در نظـر مـردم سـاده، بسـیار بـزرگ و باعظمـت جلـوه کنـد. اّمـا در نظر اربـاب بصیرت، 

صدهـزار خـروارش هـم بـه یـک غـاز نمـی ارزد!! ایـن حرفهـا ُمقـّرِب نیسـت و »تقـّرب 

الـی اهلل« نمـی آورد. چـه بسـا همیـن افـراد در اعتقـادات دینی شـان خلـل و در اعمـال 

دینی شـان کسـری دارنـد. اّمـا از آن طـرف کسـی پیـدا می شـود کـه ایـن اصطالحـات 

فّنـی را نمی دانـد و قـادر نیسـت خیلـی خـوب صحبـت کنـد. اّمـا در واقـع، حقیقـت 

توحیـد را دارد. واقعّیـت »معرفـت اهلل« را دارد. ایـن آدم مثـل همـان کسـی اسـت کـه 

تشـنه اسـت. چنیـن شـخصی اگـر نـام خـدا را بشـنود: 

ُُهْم؛1  و�ب
ُ
ل

�تْ �تُ
َ
ل ـُه َو�بِ

َّ
ِکَر الل

ا دنُ
دنَ >اإِ

وقتی اسم خدا پیش اینها برده می شود دلشان فرو می ریزد و رنگ 

از رخسارشان می پرد<. 

مـا نخواسـته ایم فطـرت را و هـدف اصلـی از خلقـت را بشناسـیم. حّداقـل اگـر مـا 

کاری نکردیـم و بـه جایـی نرسـیدیم، منکـر واقعّیت هـا نباشـیم. نگوییـم آنچـه که من 

نمی دانـم اصـاًل در عالـم نیسـت. نـه، در عالـم هسـت، ولـی مـن نمی فهمـم. 

مگـر حـارث بـن مالـک جـوان نبـود؟ رسـول خـدا؟ص؟ دیـد او بعـد از نمـاز صبـح 

در صـف جماعـت نشسـته و خـواب بـر او غلبـه کـرده، از وضعـش معلـوم اسـت کـه 

1. سورۀ حج، آیۀ 35. 
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بیخوابـی زیـاد کشـیده. رسـول خـدا؟ص؟ آمـد و احوالپرسـی کـرد: 

ْصَبْحَت؟؛ چگونه صبح کردی؟«. 
َ
»َكْیَف أ

؛ در حال یقین به خدا هستم«. 
ً
ْصَبْحُت ِباهَّلِل ُموِقَنا

َ
گفت: »ا

فرمود: 

ا َحِقیَقُة َیِقیِنَك؛  َ َ
ِ َشْ ٍء َحِقیَقًة ف

ّ
ل

ُ
ِإّنَ ِلك

هر چیزی حقیقتی دارد، عالمت حقیقت یقین تو چیست؟ 

گفت: 

 َهَواِجِری؛ 
َ
ْظَمأ

َ
ْیِل َو أ

َ
ْسَهَر ل

َ
 اهَّلِل أ

َ
ِإّنَ َیِقییِن َیا َرُسول

بـه خـدا قسـم! یـا رسـول اهلل! ایـن یقیـن مـن اسـت کـه نمی گـذارد 

شـب ها بخوابـم و اشـتهای بـه غـذا از مـن سـلب شـده، روزهـای 

رسـول اهلل!  یـا  زنـده دار.  بلنـد، شـب  روزه دارم و شـب های  گـرم 

چنـان شـده ام کـه صـدای جهّنـم را می شـنوم و شـراره های جهّنـم 

می بینـم«.  را 

قرآن می فرماید: 

 * ُمو�نَ
َ
ْ�ل  �تَ

ا َ�ْو�نَ
َّ َر * َکل ا�بِ َ َم�ت

ْ
ُم ال ْر�تُ ٰی رنُ

ُر * َ��تَّ
ُ َکا�ش

َهاُکُم ال�تَّ
ْ
ل

أَ
>ا

 * �نِ  �ی �تِ �یَ
ْ
ال َم 

ْ
ِعل ُمو�نَ 

َ
ْ�ل �تَ ْو 

َ
ل ا 

َّ َکل  * ُمو�نَ 
َ
ْ�ل �تَ  

َ�ْو�نَ ا 
َّ َکل ّمَ 

ُ �ش
َم؛1 ِح�ی َ

حب
ْ

ال  
َرُو�نَّ �تَ

َ
ل

افزون طلبی یا مباهات بر یکدیگر شما را به خود مشغول داشته 

و از خدا و آخرت غافل ساخته است تا آنجا که به دیدار قبرها 

رفتید و قبور مردگان خود را مایۀ مباهات بر یکدیگر قرار دادید؛ 

ولی چنین نیست که شما می پندارید بزودی خواهید دانست. 

1. سورۀ تکاثر، آیات 1 تا 6. 
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با  شما  اگر  دانست.  خواهید  بزودی  و  نیست  چنین  هم  باز 

علم الیقین به آخرت ایمان داشتید این چنین گمان نمی کردید. 

 جهّنم را خواهید دید<. 
ً
شما یقینا

فعـاًل ایـن افزون طلبی هـا شـما را سـرگرم کـرده. اگـر واقعـًا بـه قـرآن ایمـان بیاوریـد، 

از خـالل آیـات قـرآن، جهّنـم را می بینیـد. صـدای جهّنـم را می شـنوید. ایـن جـوان 

گفـت: یـا رسـول اهلل! گویـی محشـر را می بینـم کـه نیکـوکاران و بـدکاران محشـورند. 

نالـۀ تبهـکاران در آتـش جهّنـم بـه گوشـم می رسـد. 
َ َیُدوُر ِف َمَساِمِعى ؛1 »ِاّنَ َزفیَر َجَهّنَ

 نالۀ جهّنم در گوشم می پیچد و نمی توانم بخوابم«. 

این حکایت را شاعر عارف هم به نظم آورده: 

ــریا رســول اهلل؟ص؟ بگویم سّرحشر ــروز نش ــم ام ــدا کن ــان پی در جه

فـاش می بینـم عیـان از مـرد وزنجمله را چون روز رستاخیز، من

بــرَدَرم را  پرده هــا  تــا  مــرا  تــا چــو خورشــیدی بتابــد گوهــرمِهــْل 

بـه مـن اجـازه می دهیـد یـک مقـدار بیشـتر پرده هـا را کنـار بزنـم تـا آن جـا کـه وجـود 

خورشـیْدمانندم بتابـد و عالمـی را روشـن کنـد. 

وز َانـــیــــن و نــــالـــــــۀ واحـــــســـــرتـــــــاهکــر شــد ایــن گوشــم ز بانــگ آه آه

نفــس بنــدم  فــرو  یــا  بگویــم  لب گزیدش مصطفی یعنی که بس!هیــن 

آموختنــد حــق  اســرار  را  کــه  دوختنــدهــر  دهانــش  و  کردنــد  ُمهــر 

بعد فرمود:

 

کافی، جلد 2، صفحۀ 53، با اندکی تفاوت.   .1



د�ى ا�ن�ا�ن �ن رک در رن �ت �ش ار و م�اد�ی �ش
آ
ا

299

َیان ؛1   ِ
ْ

َبُه ِبال
ْ
َر اهَّلُل َقل »َهَذا َعْبٌد َنّوَ

این بنده ای است که خدا قلبش را به نور ایمان روشن کرده است«. 

آفتاب ایمان در قلب او تابیده، قلبش به نور الهی روشـن شـده اسـت و حقایقی 

را می بینـد کـه تاریـک دالن نمی بیننـد. چـه می شـود کـرد؟ یـک جایی از فضـا تاریک 

اسـت. آن افـراد چیـزی نمی بیننـد. یـک جـای دیگـر فضـا روشـن اسـت؛ مردمـی کـه 

آنجـا هسـتند می بینند. 

خداشناسان خدانشناس! 

اعتقـادی،  مشـکالت  همـۀ  حـّل  کلیـد  بشناسـید!  را  خـدا  بایـد  اّول  شـما 

خدانشـناس«!  »خداشناسـاِن  کثیـرًا  مـا  بگوییـم،  اگـر  و  اسـت  »خداشناسـی« 

هسـتیم، حـرف خالفـی نگفته ایـم! یعنـی آن چـه غالـب مـردم او را بـه عنـوان »خـدا« 

شـناخته اند، در واقع خدای حقیقی نیسـت بلکه او موهوم سـاخته شـدۀ افکار خود 

آنـان اسـت. تـا اعتقـاد به وجـود خـدای علیـِم قدیـِر مطلـق تحّقـق نیابد، هیـچ اعتقاد به 

حّقـی، تحّقـق نخواهـد یافـت و اعتقـاد بـه وحـی و نبـّوت و امامـت و معـاد و طـول عمر 

و غیبـت حضـرت امـام زمـان؟جع؟ و... معنـا و مفهـوم صحیحی نخواهد داشـت! 

واقعی  معنای  به  »خداشناسی«  مشکل  اعتقادی،  مسائل  در  مشکل  اّولین 

زمان«؟جع؟  »امام  به  راجع  کسی  با  و  می نشینند  مسلمان  جوانان  گاهی  است. 

این  می شناسد.  چقدر  را  »خدا«  آدم  آن  که  ندارند  خبر  هیچ  و  می کنند  بحث 

درست نیست و به هیچ نتیجه ای نمی رسند! اگر بخواهیم با یک جوان دربارۀ امام 

را بشناسیم. چون مسألۀ  او  باید حّد خداشناسی  ابتدا  زمان؟جع؟ بحث کنیم، 

برای آن شخص  تا  و  طول عمر امام زمان؟جع؟ تکیه به قدرت مطلقۀ خدا دارد 

نفهمد،  خوب  را  مطلقه«  »قدرت  معنای  و  نشود  اثبات  مطلق  قادِر  خدای  وجود 

کافی، جلد 2، صفحۀ 53، با اندکی تفاوت.   .1
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بحث دربارۀ امام زمان؟جع؟ با آن آدم، معقول نیست! ولی وقتی مسألۀ خدا به 

معنای واقعی اش حّل شد؛ تمام مسائل اعتقادی، خود به خود حّل می شوند. 

حاصـل ایـن کـه: مسـألۀ »شـرک و توحیـد« از مسـائل اساسـی بعثـت انبیـاء؟مهع؟ 

اسـت. همۀ پیامبران از جانب خدا معبوث شـده اند که »شـرک« را از دل ها بزدایند 

ت و بدبختی در دنیا و آخرت است 
ّ
و مردم را »موّحد« تربیت کنند. »شرک« مایۀ ذل

و »توحیـد« مایـۀ عـّزت و سـعادت در هـر دو جهـان. اّم الفضائـل »توحیـد« و اّم الّرذائـل 

»شـرک« اسـت. از ایـن جهـت انبیـاء؟مهع؟ سـعی می کننـد »شـرک« از دل ها ریشـه کن 

گـردد و »توحیـد« در اعمـاق جان هـا رسـوخ پیـدا کنـد و آن بـه ایـن سـادگی حاصـل 

نمی شـود کـه انسـان بـا یـک سلسـله اعمـال عبـادی کـه انجـام می دهـد، اطمینـان 

پیـدا کنـد کـه واقعـًا »موّحـد« شـده و آلودگـی »شـرک« از صفحـۀ جانـش زدوده شـده 

اسـت؛ چـون از نظـر قـرآن کریـم مـا »مؤمـِن مشـرک« هـم داریـم؛ یعنـی در عیـن حـال کـه 

»مؤمـن« اسـت، »مشـرک« نیـز هسـت. چنـان کـه می فرمایـد: 
؛1 و�نَ

ُ
ِرک

ْ �ش ا َوُهْم ّمُ
ݩݩَّ ݧ ݧ ݧ
ل ـِه اإِ

َّ
الل ُرُهْم �بِ َ ْک�ش

أَ
ِم�نُ ا وأْ ُ  >َوَما �ی

اکثر کسانی که ایمان به اهلل دارند، مشرکند<. 

البّتـه ایمـان و کفـر بـا هـم قابـل جمـع نمی باشـند؛ زیـرا اجتمـاع ضّدین می شـود و 

آن محـال اسـت. اّمـا ممکـن اسـت ایمـان بـا شـرک در فـردی یـا گروهـی جمـع بشـود. 

همچنـان کـه در آیـۀ بـاال به آن اشـاره شـد.

مخلص مشرک! 

بـه هـر حـال اگـر تحلیـل کنیـم اکثر کسـانی که ایمـان به اهلل دارند، مشـرک از آب در 

می آینـد کـه غیـر اهلل را هـم در شـؤون زندگـی خـود، مؤّثـر می داننـد و بـه آن دلبسـتگی 

دارنـد. یگانه شناسـی کار آسـانی نیسـت کـه انسـان جـز یـک معبـود در عالم نشناسـد 

1. سورۀ یوسف، آیۀ 106. 
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را  یـا کسـی  و واقعـًا موّحـد باشـد، جـز او کسـی را مطـاع خـود ندانـد و جـز او چیـزی 

مؤّثـِر مسـتّقّل در عالـم معتقـد نباشـد. حّتـی »مخلـِص مشـرک« هـم داریم که بـاز قرآن 

می فرمایـد: 

اُهْم 
َ ّ
حب
نَ

ا � ّمَ
َ
ل

�نَ �نَ �ی ُه الِدّ
َ
�نَ ل ِلِ��ی ـَه ُمحنْ

َّ
ِك َدَعُوا الل

ْ
ل

�نُ
ْ
ى ال ِ

وا �ن ا َرِک�بُ
دنَ اإِ

َ >�ن
؛1 و�نَ

ُ
ِرک

ْ ُ�ش ا ُهْم �ی
دنَ  اإِ

ِرّ �بَ
ْ
ى ال

َ
ل اإِ

پاکدلانه  را  خدا  می شوند،  سوار  کشتی  بر  که  هنگامی  و 

داد،  نجاتشان  و  رساْند  خشکی  سوى  به  چون  ]ولی [  می خوانند، 

بناگاه شرك می ورزند<.

مردمـی هسـتند کـه در هنـگام خوشـی و رفـاه، با خـدا رابطه ای ندارنـد؛ اّما همین 

که در تنگنای مشـکالت و میان ِکشـتی وسـط دریا و در حال غرق شـدن قرار گرفتند 

]بـا خـدا رابطـه برقـرار می کننـد و[ خـدا را بـا اخـالص می خواننـد کـه ای خدا! اگـر ما را 

نجـات بدهـی در عمـل به دسـتورات دیـن چنین و چنان می کنیـم... ولی همین که 

خدا آنها را از مشـکالت نجات داد، همه چیز را فراموش کرده؛ »مشـرک« می شـوند. 

مفهوم عبادت

ـل2 عابـد در مقابـل معبـود. 
ّ
 »عبـادت« و »پرسـتش« یعنـی: نهایـت خضـوع و تذل

را حاکـم  او  و  قـرار دادن  او  را در اختیـار  تمـام وجـود خـود  او شـدن؛  تسـلیم محـض 

ـل، فقر و احتیـاج و نیاز 
ّ
مطلـق بـر سرنوشـت خـود شـناختن و منشـأ ایـن خضـوع و تذل

اسـت. طبعـًا فقـر و نیـاز، آدمـی  را وادار می کنـد تـا نزد موجودی که به او محتاج اسـت 

ـل کند. 
ّ
اظهـار تذل

فقر انسان، فقر همه جانبه است. انسان در اصل وجود و هستی فقیر است و 

1. سورۀ عنکبوت، آیۀ 65. 
کردن.  ل: فروتنی 

ّ
2. تذل
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نیاز به موجود خارج از وجود خودش دارد. یعنی هستی اش مال خودش نیست و 

به او داده اند. همۀ ما که اینجا نشسته ایم صد سال پیش نبودیم و صد سال بعد 

هم نخواهیم بود. در این وسط که هستیم این هستی را به ما داده اند و بعد هم از 

ما می گیرند! پس ما در وجود خود فقیر و محتاجیم به کسی که به ما هستی بدهد 

حال که موجود شده ایم باز در ابزار زندگی محتاج به غیر خودمان هستیم که به ما 

ابزار داخلی و خارجی را بدهد. در داخل وجودمان چشم و گوش و عقل و هوش و 

کلیه و ریه و کبد و دست و پا و... را الزم داریم و هیچکدام از اینها حدوثًا و بقاًء1 در 

اختیار خود ما نیست یعنی به ما داده اند و هر لحظه هم می تواند آن کسی که به ما 

داده است از ما بگیرد. چشم ما را کور و گوش ما را کر کند. کلیه و ریه و کبد را بیمار و 

دستگاه عقل و فکر ما را مختل سازد. این از داخل و اّما در خارج از وجود خود نیز به 

صدها و هزارها وسایل از زمین و آسمان از جماد و نبات و حیوان و انسان نیازمندیم 

م به هوا محتاجیم که نفس 
ّ
نیز در اختیار ما نیست قدر مسل اینها  از  و هیچ کدام 

بکشیم و زنده بمانیم. اگر چند دقیقه به ما هوا نرسد؛ مرده ایم. همچنین به نور و 

آب و خاک و آتش محتاجیم و اینها را ما نه خود به وجود آورده ایم و نه می توانیم برای 

همیشه آنها را نگه بداریم نه ابزار داخلی و نه ابزار خارج از وجود ما، هیچکدام در 

اختیار ما نیستند؛ همه در اختیار آن کسی است که به ما و اینها هستی داده است. 

پـس آنچـه کـه انسـان پیـش از همـه چیـز بـه آن پـی می بـرد؛ فقـر و نیـاز همـه جانبـۀ 

خـودش اسـت. می فهمـد کـه سـراپا فقـر اسـت و از داخـل و خـارج وجـودش فقیـر و 

نیازمند اسـت و لذا باید بکوشـد تا بفهمد که به چه کسـی محتاج اسـت؟ آنچه که 

در اطرافـش از جمـاد و نبـات و حیـوان هسـتند از خـودش پائین ترنـد و انسـان ها هـم 

کـه ماننـد خـودش نیازمندنـد و تمـام عالـم یـک گداخانـۀ درسـت و حسـابی اسـت و 

همگـی دسـت حاجـت بـه سـوی کسـی دراز کرده انـد کـه هسـتی بخش آنهاسـت و او 

1: حدوثًا و بقاءًا: بوجود آمدن و ماندن.
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هـم بـا کمـال رأفـت و رحمـت نـدا داده اسـت: 
ُد؛1 ِم�ی حَ

ْ
ّیُ ال �نِ

�نَ
ْ
ـُه ُهَو ال

َّ
ـِه َوالل

َّ
ى الل

َ
ل َراُء اإِ �تَ

�نُ
ْ
ُم ال �تُ

�نْ
أَ
اُ� ا

َ َها ال�نّ
ُّ �ی
أَ
ا ا َ >�ی

ای مردم! شما همگی نیازمندان به اهلل هستید و اهلل، تنها اوست 

که غنّی حمید است<. 

جهل و سفاهت، منشأ پرستش غیر خدا

آری! انسـان فقیـر مطلـق بایـد بـه حکـم عقلـش دسـت بـه دامـن غنّی مطلـق بزند 

و منحصـرًا عبـادت و پرسـتش بـه درگاه او ببـرد وگرنـه همانطـور کـه قبـاًل اشـاره شـد بـه 

فرمـودۀ حضرت سـّید الّسـاجدین؟ع؟: 

ٌة 
َّ
ِیِه َو َضل

ْ
ْحَتاِج َسَفٌه ِمْن َرأ ُ ْحَتاِج ِإیَل الْ ُ َب الْ

َ
ّنَ َطل

َ
ْیُت أ

َ
»َو َرأ

ِمْن َعْقِلِه؛2 

گدا به گدا اظهار حاجت کردن سفاهت رأی است و ضاللت عقل«. 

ما فقیر مطلقیم و نیازمند به غنّی مطلق. غنّی مطلق نیز در عالم جز ذات اقدس 

نیست.  پرستش  سزاوار  موجودی  هیچ  اهلل  جز   لذا  و  نیست  موجودی  هیچ  »اهلل« 

بنابراین آیا ذات اقدس »اهلل« غنّی مطلق را کنار گذاشتن و بت ها، این موجودات 

مردۀ فاقد هرگونه کمالی را پرستیدن، منشائی جز جهل و سفاهت دارد؟! از این 

روست که می بینیم خداوند رحمان رحیم با لحنی توبیخ آمیز می فرماید: 

ُ�ُهْم؛3 
�نَ �نْ َ ا �ی

َ
ُهْم َول ّرُ

�نُ ا �یَ
َ
ـِه َما ل

َّ
ُدو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ الل ْ��بُ َ >َو�ی

اینها غیر خدا موجوداتی را می پرستند که نه زیانی می توانند به 

ل است[<. 
ّ
آنها برسانند و نه نفعی ] و این جاهلانه ترین نوع تذل

1. سورۀ فاطر، آیۀ 15. 
2. صحیفه سجادیه، صفحه 134.

3. سورۀ یونس، آیۀ 18. 
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هستی موجودات از خدا

ُ�ُهْم< انحصـار بـه بت هـا 
�نَ �نْ َ ُهْم َو لا �ی ّرُ

�نُ  نکتـۀ شـایان توّجـه این کـه عبـارت >لا �یَ

نـدارد بلکـه همـۀ موجـودات عالـم مـا ِسـوَی اهلل همیـن طورنـد؛ زیـرا هیـچ موجـودی 

جـز خـدا از خـوْد هسـتی نـدارد و طبعـًا ضـّر و نفعـی هـم از خـود نـدارد و اصـاًل موجـود 

مخلـوق نـه ذاتـًا موجـود اسـت و نـه ذاتـًا ضاّر و نافـع. هم وجودش َعَرضی اسـت و هم 

خاصّیـت اثـر بخشـی اش. 

مثاًل  آب را می گوییم حیات بخش است؛ آیا خودش ذاتًا حیات بخش است؟ 

خیر! خاصّیت حیات بخشی را به او داده اند و اگر بخواهند آن را تبدیل به سیل 

ویرانگر می کنند. 

آن کـس کـه آتـش را بـرای تأمیـن رفـاه زندگـی بشـر آفریـده اسـت، اگـر بخواهـد، آن 

را مبـّدل بـه شـعله های سـوزانی می کنـد کـه منطقـه ای از زندگـی بشـر را تبدیـل بـه 

خاکسـتر می سـازد. مگـر هـوا وسـیلۀ حیـات مـا نیسـت ؟ آن هـوا آفریـن اگـر بخواهـد 

زمیـن، خـاک زیـر پـای مـا  همیـن را طوفانـی سـهمگین و زندگـی برانـداز می گردانـد! 

زیـر و رو  را  ارکانـش می افکنـد و همـه چیـز  را زلزلـه در  و آسایشـگاه ماسـت، همیـن 

می کنـد! پـس اینهـا خودشـان ضـاّر و نافع نیسـتند. آن کسـی که هسـتی بـه آنها داده، 

خاصّیـت نفـع و ضـرر رسـانی را هـم بـه آنهـا داده اسـت و در هـر لحظـه کـه بخواهـد 

از آنهـا می گیـرد. خاصّیـت ِاحـراِق آتـش اگـر از آِن خـودش بـود؛ هیچـگاه از دسـت 

نمـی داد ولـی هسـتی بخـش او می گوید: ایـن خاصّیت را ما از آتـِش نمرودی گرفتیم. 
َم؛1 َراِه�ی ْ �ب ٰى اإِ

َ
اًما َعل

َ
ْرًدا َوَ�ل َ ى �ب ݪݪِ

اُر ُکو�ن
َ ا �ن َ ا �ی َ �ن

ْ
ل

>�تُ

گفتیم ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش<. 

دربارۀ »آب دریا« نیز می فرماید: 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 69. 
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ا�نَ 
َ
ک

�نَ �تَ 
َ
ل

�نَ ا�ن
َ �ن ْحَر  �بَ

ْ
ال َ�َ�اَك  ّ

�بِ ِر�ب 
ا�نْ �نِ 

أَ
ا ُموَ�ٰی  ٰى 

َ
ل اإِ ا  َ �ن ْوَ��یْ

أَ
ا

َ >�ن
ِم؛1 �ی ِ َ��ن

ْ
ْوِد ال

َ
ٍ َکالّ� ْر�ت ّلُ �نِ

ُ
ك

به موسی گفتیم با عصای خود به دریا بزن، دریا شکافته شد و 

راهی خشک برای اّمت موسی آماده گردید<. 

؛2 �نَ ِر�ی �نَ
آ
ا

ْ
ا ال َ �ن

َر�تْ
عنْ

أَ
ّمَ ا

ُ �نَ *  �ش َمِ��ی ْ �ب
أَ
َ�ُه ا ا ُموَ�ٰی َوَم�ن ّمَ َ �ن �یْ

َ
حب
�ن

أَ
 >َوا

و  ] فرعون  را نجات دادیم و سپس دیگران  موسی و همراهانش 

لشکرش[ را ]در همان آب[ غرق کردیم<. 

آب رود نیل را که فرعون می گفت: 

ی؛3  �تِ
حْ

ِری ِم�ن �تَ ْ
حب
َهاُر �تَ

�نْ
أَ
ا

ْ
ِه ال ِ دن ـٰ >َه

تمام این نهرها تحت فرمان منند<. 

می شـد!  خـون  بردارنـد،  آن  از  می خواسـتند  فرعـون  آل  وقتـی  کـه  کردیـم  چنـان 

موسـی و یارانـش کـه می خواسـتند بردارنـد آب صـاف و زالل می گشـت .4  آن کیسـت 

کـه همـه چیـز عالـم، مطیـع فرمـان اوسـت؟ 

ْم 
ُ

ِلك �بْ
�نَ ِم�ن �تَ �ی ِ دن

َّ
ْم َوال

ُ
ك �تَ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
ُم ال

ُ
ك َّ ُدوا َر�ب اُ� اْع�بُ

َ َها ال�نّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ  >�ی

اًء  َ �ن �بِ َماَء  َوالّ�َ ا 
ً َرا�ش �نِ  

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
ال ُم 

ُ
ك

َ
ل َ�َل  َ �ب ی  ِ دن

َّ
ال  * و�نَ  �تُ

�تَّ
�تَ ْم 

ُ
ك

َّ
َ�ل

َ
ل

ا 
َ
ل

�نَ  ۖ ْم 
ُ

ك
َّ
ل ا 

ً �ت ِررنْ َمَرا�تِ 
َّ ال�ش ِم�نَ  ِه  �بِ  َ َرحب �نْ

أَ
ا

َ �ن َماًء  َماِء  الّ�َ ِم�نَ  َل  رنَ �ن
أَ
َوا

؛5 ُمو�نَ
َ
ْ�ل �تَ ْم  �تُ �ن

أَ
َوا َداًدا  �ن

أَ
ا ـِه 

َّ
ِلل وا 

ُ
َ�ل ْ

حب
تَ

�

و  شما  که  کس  آن  بپرستید.  را  خود  پروردگار  مردم!  ای 

1. سورۀ شعراء، آیۀ 63. 
2. همان، آیات  65 و 66. 

3. سورۀ زخرف، آیۀ 51. 
4. تفسیر نورالّثقلین، جلد 2، صفحۀ  59. 

5. سورۀ بقره، آیات  21 و 22. 
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گذشتگان پیش از شما را آفرید آن کس که زمین را بستر شما 

و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آب 

فرستاد و به وسیلۀ آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشند و 

بنابراین برای خدا شریک هایی قرار ندهید در حالی که می دانید 

ُر َو لا َیْنَفَعْند[ <.  ]اینها موجوداتی لا َیّضُ

توجیه غلط بت پرستان در شفاعت بت ها

خداوند متعال توجیه غلط بت پرستان را برای بت پرستی خویش چنین بیان 

می فرماید: 

ـِه؛1 
َّ
َد الل ا ِع�نْ

َ �ن َ�اوأُ
�نَ

ُ اِء �ش
َ
ل وأُ ـٰ و�نَ َه

ُ
ول �تُ َ >َو�ی

می گویند این بت ها شفیع های ما در نزد خدا هستند ]ما اینها 

خدا  نزد  در  ما  برای  هم  اینها  اینکه  برای  می کنیم  عبادت  را 

شفاعت کنند[<. 

 در سورۀ مبارکۀ ُزَمر نیز این مضمون آمده است: 

ـِه 
َّ
ى الل

َ
ل ا اإِ

َ و�ن ُ �ب ِرّ �تَ ا ِل�یُ
َّ ل ُدُهْم اإِ ْ��بُ

اَء َما �نَ َ ْوِل�ی
أَ
ِه ا وا ِم�نْ ُدو�نِ

دنُ
حنَ
�نَ ا�تَّ �ی ِ دن

َّ
>َوال

ٰى؛2
�نَ
ْ
ل رنُ

کرده اند  اتّخاذ  خویش  برای  اولیایی  خدا  غیر  که  کسانی 

]می گویند[ ما اینها را عبادت نمی کنیم مگر برای اینکه ما 

را به خدا نزدیک کنند<. 

 آیـا شـفاعت مسـتلزم عبـادت اسـت؟ اگـر بخواهیـم کسـی را شـفیع خـود در نـزد 

کسـی قـرار دهیـم بایـد عبادتـش کنیـم؟ در صورتـی کـه چنان کـه گفتیـم معبـود بایـد 

1. سورۀ یونس، آیۀ 18. 
2. سورۀ زمر، آیۀ 3. 
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غنـّی مطلـق باشـد و معقـول نیسـت غنـّی مطلـق در نـزد دیگـری شـفیع بشـود؛ پـس 

اگـر ایـن بت هـا غنـّی مطلقنـد شـفیع شدنشـان معقـول نیسـت و اگـر فقیرنـد معبـود 

بودنشـان معقـول نیسـت و اصـاًل موجـودی کـه »لَیُضـُرّ َو ل َیْنَفـع« اسـت نـه سـزاوار 

عبـادت اسـت و نـه سـزاوار شـفاعت. 

عبـادت  اواًل  اسـت:  گرفتـه  قـرار  نکوهـش  و  ذّم  مـورد  مطلـب  دو  شـریفه  آیـۀ  در 

بت هـای »ل َیُضـّرُ و ل َیْنَفـع«. ثانیـًا اعتقـاد بـه شـفاعت آنها و توّقع شـفاعت از آنها به 

عنـوان انگیـزه و هـدف از عبـادت آنهـا. 

وظیفۀ اسالمی؛ مبارزه با مظاهر شرک

چنان کـه در آیـات شـریفه قـرآن می بینیـم، یکـی از وظایـف حتمـی مسـلمانان، 

قتـال بـا مشـرکان اسـت؛ حـاال آنـان مهاجـم علنی باشـند و یـا توطئۀ مخفیانه داشـته 

آرام  زندگـی  دنیـا،  گوشـۀ  یـک  در  بلکـه  نباشـند،  مهاجـم  اصـاًل  حّتـی  یـا  و  باشـند 

مشـرکانه داشـته باشـند، بـاز هـم مسـلمانان موّظفنـد بـه سـراغ آنهـا برونـد و آنهـا را بـه 

توحیـد دعـوت کننـد و اگـر در برابرشـان مقاومـت کردنـد، بـا آنهـا بـه مقاتلـه برخیزنـد؛ 

تـا مثـاًل میکـرب بیمـاری  بـه جایـی اعـزام می شـوند  مثـل یـک هیـأت پزشـکی کـه 

»وبـا« را از بیـن ببرنـد، اگـر آنهـا مقاومـت کردنـد و مانـع کار پزشـکان شـدند، ناچـار 

اینـان بایـد آن بیمـاران مبتـال بـه »وبـا« را نابـود کننـد تـا آن بیمـاری مسـری بـه سـایر 

مناطـق سـرایت نکنـد و هـزاران نفـر را مبتـال نسـازد. 

دربارۀ مشرکین دستور این است که مسلمانان، نخست آنها را به توحید دعوت 

کنند؛ البّته بدون اکراه، چون توحید مسأله ای عقیدتی است و عقیده و ایمان، هرگز 

با اکراه و اجبار حاصل نمی شود؛ بلکه نیاز به تفّکر و تعّقل و استدالل دارد. حال اگر 

آنان با مطالعه و تفّکر در آثار صنع و نظام آفرینش به حقیقت پی بردند و فهمیدند 

و پذیرفتند، دیگر مشکلی در کار نیست؛ اّما اگر در مقابل مسلمین ایستادگی کردند 
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و مانع نشر دعوت توحید در میان بندگان خدا شدند، در این صورت گروه تبلیغی 

مسلمان وظیفه دارند با مشرکان به مقاتله بپردازند و مانع را از سر راه خود بردارند و 

ندای خدا را به گوش بندگان خدا برسانند؛ چون مسألۀ توحید تعارف بردار نیست، 

به  را  بندگانش  می خواهد  هم  خدا  و  است  توحید  در  خدا  بندگان  ابدی  سعادت 

سعادت ابدی برساند و لذا اگر مانعی سر راه قرار گرفت، وظیفه است که رفع مانع 

شود. آیات راجع به این مطلب را قباًل خواندیم که می فرمود: 

َواْ�ُ�ُروُهْم  وُهْم 
دنُ َو�نُ ُموُهْم  ْد�تُ َو�بَ  ُ �ش َ��یْ �نَ  ِرِک�ی

ْ ُم�ش
ْ
ال وا 

ُ
ل �تُ

ا�تْ
َ >�ن

ُهْم ُکّلَ َمْرَ�ٍد؛1
َ
ُ�ُدوا ل

َوا�تْ

و  داده  قرار  محاصره  در  را  آنها  و  بنشینید  مشرکان  کمین  در 

اسیرشان کنید و سرانجام آنها را به قتل برسانید<. 

چـون بایـد بسـاط شـرک از صفحـۀ زندگـی بشـر برچیـده شـود و توحیـد در اعمـاق 

قلـوب آدمیـان جایگزیـن گـردد و حیـات ابـدی انسـان تأمیـن شـود. 

اّمـا دربـارۀ اهـل کتـاب، یعنـی یهـود و نصـاری؛ مسـلمانان وظیفـه دارنـد آنهـا را 

بـه اسـالم دعـوت کننـد، اگـر پذیرفتنـد کـه مطلـوب، حاصـل اسـت ولـی اگـر آنهـا نیـز 

در مقابـل حکومـت اسـالمی مقاومـت کردنـد و مانـع نشـر دعـوت اسـالمی شـدند، در 

ایـن صـورت، مسـلمانان وظیفـۀ مقابلـه بـا آنهـا را دارنـد؛ و اگـر اسـالم را نپذیرفتنـد اّما 

مقاومـت هـم نکـرده و مانـع نشـر دعـوت اسـالم نشـدند، در ایـن صـورت می تواننـد 

تحـت حمایـت حکومـت اسـالمی درآمـده، بطـور مسـالمت آمیز زندگـی کننـد و بـه 

صـورت یـک اقلّیـت مذهبـی سـالم در کشـور مسـلمانان بماننـد و دولـت اسـالمی 

نیـز موّظـف اسـت موجبـات رفـاه و امنّیـت آنهـا را از جهـت مـال و جـان و ِعرضشـان 

فراهـم سـازد ولـی مشـروط بـه اینکـه »جزیـه« بدهنـد. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 5. 
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کتاب   عقیدۀ شرک آمیز اهل 

حـال کـه سـخن از »جزیـه« بـه میـان آمـد الزم اسـت بـه نکتـه ای کـه قابـل تأمـل 

اسـت اشـاره کنیـم. در آیـۀ شـریفه آمـده اسـت: 

َما  ُمو�نَ  ِرّ حَ
ُ
ا �ی

َ
َول ِر  �نِ

آ
ا

ْ
ال ْوِم  �یَ

ْ
ال �بِ ا 

َ
َول ـِه 

َّ
الل �بِ و�نَ  ِم�نُ وأْ ُ �ی ا 

َ
ل �نَ  �ی ِ دن

َّ
ال وا 

ُ
ل ا�تِ

َ >�ت

ا�بَ  َ ِك�ت
ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
ّ ِم�نَ ال

ِ �ت حَ
ْ

�نَ ال و�نَ ِد�ی �نُ ِد�ی ا �یَ
َ
ُه َول

ُ
ـُه َوَرُ�ول

َّ
َم الل َ�ّرَ

؛1 ُرو�نَ ٍد َوُهْم َ�اعنِ هتَ َع�نْ �یَ �یَ رنْ حبِ
ْ

ْ�ُ�وا ال ُ ٰی �ی
َ��تَّ

قیامت  روز  و  اهلل  به  ایمان  که  کسانی  با  کنید  مقاتله 

نمی آورند و آن چه را که خدا و رسولش تحریم کرده اند، حرام 

کسانی  همان  ]اینان[  نمی پذیرند،  را  حق  دین  و  نمی شمارند 

هستند که به آنها کتاب داده شده است ]شما مسلمانان با 

آنها مقاتله کنید[ تا وقتی که خاضعانه با دست خود جزیه 

را بپردازند<. 

به  را  کتاب  اهل  شریفه،  آیۀ  که  است  این  دارد  توضیح  به  احتیاج  که  نکته ای 

نداشتن ایمان به اهلل و روز قیامت توصیف می کند و حال آنکه می دانیم اهل کتاب، 

یعنی یهود و نصاری ایمان به خدا و روز قیامت دارند! پس این چگونه توجیه می شود؟ 

در جواب ممکن است گفته شود که آنها »اّدعای ایمان به اهلل« دارند، اّما آنچه 

که به نام »اهلل« توصیف می کنند اصاًل وجود ندارد و نامعقول است، زیرا آنها قائل 

به تثلیث، یعنی خدایان سه گانه: »پدر« ، »پسر« و »روح القدس« هستند که در عین 

آیا  است؛  نامعقولی  مطلب  این،  که  است  بدیهی  می باشند.  یگانه  سه گانگی، 

»یک« است؟! این را یک کودک دبستانی هم نمی پذیرد، و لذا  با  »سه« مساوی 

برای حفظ آبرو، دست به توجیه نادرستی می زنند و می گویند: این از مسائلی است 

1. سورۀ توبه، آیۀ 29. 
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که عقل به آن راه نمی یابد و از راه دل باید به آن دست یافت و تعّبدًا باید پذیرفت!! 

دینـی کـه اصـل اساسـِی آن نامعقـول اسـت، پیداسـت که چـه محصولی خواهد 

داشـت و هـر مسـلک و مذهـب باطلـی هـم می توانـد چنیـن توجیهـی داشـته باشـد و 

لـذا خداونـد حکیـم بـا خطـاب عتاب آمیـز می فرماید: 
ُهوا؛1 �تَ

هتٌ ا�نْ
َ ا�ش

َ
ل

َ وا �ش
ُ
ول �تُ ا �تَ

َ
ْم...  َول

ُ
ك ِ �ن ى ِد�ی ِ

وا �ن
ُ
ل �نْ ا �تَ

َ
ا�بِ ل َ ِك�ت

ْ
ْهَل ال

أَ
ا ا َ >�ی

ای اهل کتاب ! در دین خود، غلّو ]زیاده روی[ نکنید... و نگویید 

]خداوند[ سه گانه است ]از این سخن[ خودداری کنید<. 

و همچنین می فرماید: 
؛2 هتٍ

َ ا�ش
َ
ل

َ ُ �ش اِل�ش
َ ـَه �ش

َّ
 الل

�نَّ وا اإِ
ُ
ال

َ �نَ �ت �ی ِ دن
َّ
َر ال

ْد َک�نَ �تَ
َّ
>ل

م کافر 
ّ
آنان که گفتند: خداوند، سّومیِن سه تاست، بطور مسل

شدند<. 

پـس اهـل کتـاب بـا اینکـه اّدعای توحید دارند در واقع موّحد نیسـتند و به فرمودۀ 

اهلِل< بـه اهلل ایمـان ندارنـد و کافرنـد؛ چـون تثلیـث )سـه خدایـی(  و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ قـرآن: >لا �ی

بـا توحیـد )یـک خدایـی( نمی سـازد و عـالوه بـر ایـن، بـه قیامت هـم معتقد نیسـتند؛ 

روحانـی«  »معـاد  بـه  معتقـد  آنهـا  می شـود  اسـتفاده  گفته هایشـان  از  کـه  چنـان  زیـرا 

هسـتند، در حالـی کـه مـا معتقـد بـه »معـاد جسـمانی« هسـتیم؛ یعنـی روز قیامـت 

ـق بـه اوسـت، خواهـد آمـد 
ّ
همیـن جسـمی کـه اآلن در دنیـا هسـت بـا روحـی کـه متعل

بـا جسـم دیگـر، ولـی آنهـا می گوینـد: روح، بـدون جسـم در عالـم  نـه  نـه روح تنهـا و 

قیامـت محشـور می شـود. لـذا قـرآن می فرمایـد: 
ِر؛3 �نِ

آ
ا

ْ
ْوِم ال �یَ

ْ
ال ا �بِ

َ
ـِه َول

َّ
الل و�نَ �بِ ِم�نُ وأْ ُ ا �ی

َ
>ل

نه به اهلل ایمان دارند و نه به روز آخر<. 

1. سورۀ نساء، آیۀ 171. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 73. 

3. سورۀ توبه، آیۀ 29. 
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بعد می فرماید: 

ُه؛1 
ُ
ـُه َوَرُ�ول

َّ
َم الل ُمو�نَ َما َ�ّرَ ِرّ حَ

ُ
ا �ی

َ
>ل

کرده اند  تحریم  رسولش  و  خدا  که  را  آن چه  کتاب،  اهل 

حرام نمی شمارند<. 

ظاهـرًا مقصـود ایـن اسـت کـه بـه ارتـکاب محّرمـات تظاهـر می کننـد. در صورتـی 

کـه یـک اقلّیـت مذهبـی، در یـک کشـور اسـالمی، نمی تواننـد بـه ارتـکاب محّرمـات 

تظاهـر بنماینـد؛ مثـاًل بطـور علنـی ُشـرب خمـر کننـد یـا گوشـت خـوک بخورنـد. ایـن 

هتـک حرمـت اسـالم اسـت و آنهـا ُمجـاز بـه ایـن عمـل نمی باشـند. 

؛  ّ
ِ �ت حَ

ْ
�نَ ال و�نَ ِد�ی �نُ ِد�ی ا �یَ

َ
 >َول

دین حق را که همان اسلام است در مجموع نمی پذیرند<. 

»جزیه«  پس اگر می خواهند تحت حمایت حکومت اسالمی قرار بگیرند باید 

ٍد َو  بدهند تا نشان این باشد که سِر جنگ با اسالم و مسلمین ندارند؛ آن هم >َع�نْ �یَ

؛ تا وقتی که خاضعانه با دست خود جزیه بدهند<.  ُرو�نَ ُهْم �اعنِ

کتاب انحراف فکری و عقیدتی اهل 

یکـی دیگـر از انحرافـات فکـری و عقیدتـی اهـل کتـاب اینکـه معتقدنـد ُعَزیر پسـر 

خداسـت می فرمایـد: 

ـِه؛2 
َّ
�نُ الل ْ ٌر ا�ب ْ �ی ُهوُد ُعرنَ �یَ

ْ
�تِ ال

َ
ال

َ >َو�ت

طایفۀ یهود گفتند: ُعَزیر پسر خداست<. 

ایـن گفتـار نیـز شـاهد بـر شـرک آنهـا در عقیـده اسـت! زیـرا فرزنـد داشـتن مسـتلزم 

جسـمّیت اسـت و نشـان می دهـد کـه یهـود قائـل بـه جسـمّیت خـدا می باشـند، زیـرا 

1. سورۀ توبه، آیۀ 29. 
2. سورۀ توبه، آیۀ 30. 
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معنـای فرزنـد داشـتن، جـدا شـدن جزئـی از پـدر اسـت و ایـن از َتَبعـات جسـم اسـت 

کـه َمْرَکـب از اجـزاء اسـت. پـس ایـن عقیـده هـم نشـان می دهـد کـه یهـود، »ایمـان به 

اهلل« ندارنـد، زیـرا بـه فرمـودۀ قـرآن کریـم، »اهلل«: 

ْد؛ 
َ
ول ُ ْم �ی

َ
ِلْد َول َ ْم �ی

َ
>ل

نه از چیزی جدا شده و نه چیزی از او جدا شده است<. 

آیا ُعَزیر و عیسی؟امهع؟ فرزندان خدا؟! 

حاال اگر ما از یهودیان و مسیحیان فعلی بپرسیم: آیا به راستی شما ُعَزیر و عیسی 

را فرزندان خدا می دانید؟! ممکن است بگویند: نه! ما آنها را پسر خدا نمی دانیم، 

و  تکریم  باب  از  و  قائلیم  آنها  برای  که  است  تشریفی  عنوان  و  مقام  یک  این  بلکه 

تعظیم می گوییم »پسر خدا« هستند، نه اینکه فرزند جدا شده ای از خدا باشند. 

مـا هـم می گوییـم: البّتـه اگـر مطلـب چنیـن بـود، مشـکلی نداشـتیم؛ زیـرا عنـوان 

تشـریفی بـه کسـی یـا چیزی دادن اشـکالی نـدارد. ما مسـلمان ها نیز اینگونـه عناوین 

تشـریفی را داریـم، مثـاًل کعبـه را »بیـت اهلل«، یعنـی »خانـۀ خـدا« می نامیـم بـا اینکـه 

خـدا خانـه نمی خواهـد. خانـه را کسـی می خواهـد کـه خـود را از سـرما و گرما و آسـیب 

دزدان و درنـدگان در امـان نگـه دارد، خـدا کـه ترسـی از مخلوقـات خـود نـدارد. ایـن 

یـک عنـوان تشـریفی اسـت کـه بـا انتسـاب بـه خـدا، اثبـات شـرافت و عظمـت بـرای 

آن خانـۀ سـنگ و ِگلـی می شـود و یـا دربـارۀ امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می گوییـم: »َیـُد 

ُذُن اهلل«، یعنـی دسـت خـدا، چشـم خـدا و گـوش خداسـت. مـا 
ُ
اهلل«، »َعیـُن اهلل« و »ا

کـه »العیـاذ بـاهلل « خـدا را جسـم َمْرَکـب از دسـت و چشـم و گـوش نمی دانیـم، بلکـه 

ایـن بعنـوان »تشـریف« اسـت و می خواهیـم بـرای آن حضـرت، عظمـت و شـرافت 

قائـل شـویم و بگوییـم او مظهـر علـم و قـدرت خداسـت؛ یعنـی همانگونـه کـه خـدا 

عالـم بـه همـه چیـز و قـادر بـر همـه کار اسـت، علـی ؟ع؟ نیـز بـه ِاْذن خـدا چنین اسـت 
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و یا حضرت امام سیدالّسـاجدین ؟ع؟ در خطبۀ شـریفه اش در مسـجد ُاَموی فرمود: 

َة َو ِمیٰن، أَنا اْبُن َزْمَزَم َو َصفا؛ 
َّ

َنا اْبُن َمك
َ
»أ

من پسر مّکه و ِمنٰی هستم، من پسر زمزم و صفا هستم«. 

یعنـی در دامـن ایـن اماکـن قدسـّیه و شـعائر الهّیـه پـرورش یافتـه ام و یـا در دعـای 

ندبـه خطـاب بـه امـام عصـر؟جع؟ عـرض می کنیـم: 

وِر  اِریاِت، َیا ْبَن الّطُ
اِت، َیا ْبَن ٰیس َو الذَّ

َ
ْحک ُ »َیا ْبَن ٰطٰه َو الْ

عاِدیاِت«؛1 
ْ
َو ال

مقصود اینکه ای امام زمان؟جع؟! تو مظهر اسرار سوره های قرآن و تجّسم بخش 

حقایـق آسـمانی و وحـی الهـی هسـتی. ایـن تعبیرات، تعبیراِت »تشـریفی« اسـت نه 

»تولیدی« که به معنای جدا شـدن جسـمی از جسـم دیگر باشـد. 

نیــاکان شــما  ولــی مقصــود  نــدارد،  اشــکالی  تشــریفی  اینکــه عنــوان  خالصــه 

از »ابــن اهلل«، ایــن نبــوده اســت، شــما بــرای حفــظ آبــروی گذشــتگانتان ایــن گونــه 

توجیــه می کنیــد، چنانکــه می بینیــم خــدا کــه بــه مقصــود نیــاکان شــما آگاه تــر از 

شماســت، می فرمایــد: آنهــا بــه معنــای حقیقــی بــرای خــدا »فرزنــد« قائــل بودنــد، 

نمی دانســت،  مشــرکان  گفتــار  مشــابه  را  آنهــا  گفتــار  و  نمی کــرد  مذّمتشــان  اگرنــه 

بعــد می خوانیــم.  آیــۀ  چنانکــه در 

حال در این میان، ما حرف چه کسی را قبول کنیم؟ آیا حرف شما را قبول کنیم 

 
ً
که می گویید: گذشتگان ما، عزیر و مسیح را »ابن اهلل« نمی دانستند، بلکه تشریفا

چنین می گفتند؛ یا حرف خدا را قبول کنیم که می فرماید: آنها واقعًا عزیر و مسیح 

را »پسر حقیقی خدا« می دانستند؟ طبیعی است ما حرف خدا را قبول می کنیم که 

اهل کتاب را مذّمت کرده و گفتار آنها را به گفتار مشرکین تشبیه می کند و می فرماید: 

1. اإلقبال باألعمال الحسنة، جلد  1، صفحه 510. 
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ـِه 
َّ
�نُ الل ْ ُح ا�ب َمِ��ی

ْ
َ�اَرى ال

�تِ ال�نَّ
َ
ال

َ ـِه َو�ت
َّ
�نُ الل ْ ٌر ا�ب ْ �ی ُهوُد ُعرنَ �یَ

ْ
�تِ ال

َ
ال

َ >َو�ت
ُل؛1 �بْ

ُروا ِم�نْ �تَ
�نَ َک�نَ �ی ِ دن

َّ
ْوَل ال

و�نَ �تَ اِه�أُ
َ �ن َواِهِهْم �یُ

�نْ
أَ
ا ُهْم �بِ

ُ
ْول

ِلَك �تَ
دنَٰ

مسیح،  گفتند:  نصاری  و  خداست  پسر  ُعَزیر  گفتند:  یهود 

پسر خداست. این سخنی است که با دهان خود می گویند و 

همانند گفتار کافران پیشین است<. 

گفتـار  بـه  تشـبیه  را  گفتارشـان  خـدا  می گفتنـد  تشـریفًا  را  اهلل«  »ابـن  عنـوان  اگـر 

را  آنهـا  خـدا  ؛  كو�نَ
�نَ وأْ �ی ى 

�نّ
أ
ا اهلُل  ُهُم 

َ
ل ا�تَ >�ت نمی فرمـود:  نفرینشـان  و  نمی کـرد  مشـرکان 

شـد )چگونـه دروغ می گوینـد و بـه راه کـج می رونـد(<. ایـن آیـه، »شـرک اهـل 
ُ

ِبک

می دهـد.  نشـان  عقیـده،  در  را  کتـاب« 

برداشت غلط وّهابّیون از آیۀ شریفه و صدور فتوایی ظالمانه

 خداوند متعال در جملۀ آخر آیۀ 67 از سورۀ زمر می فرماید: 

؛2  و�نَ
ُ

ِرک
ْ ُ�ش ا �ی

ٰى َعّمَ
َ
َ�ال ُه َو�تَ

َحا�نَ >ُ��بْ

برایش  آنها  که  شریک هایی  از  خدا  است  مرتبه  بلند  و  منّزه 

می سازند<. 

شما بت ها را در عبادت شریک خدا قرار می دهید و همچنین آنها را شفیع در 

نزد خدا می پندارید در حالی که خدا نه بت ها را شایستۀ عبادت می داند و نه آنها 

را به عنوان شفیع در نزد خود می شناسد. این آیه از آیاتی است که فرقۀ وّهابیه آن 

را مستمسک قرار داده اند و به شیعه می تازند و می گویند: شما معتقد به شفاعت 

»شفاعت  و  بت ها«  شفاعت  به  اعتقاد   « آیه  این  که  صورتی  در  هستید  امامانتان 

خواهی از آنها« را شرک و پرستش غیرخدا دانسته و مورد ذّم و نکوهش قرار داده است. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 30. 
2. سورۀ زمر، آیۀ 67. 
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آیه؛  از  غلط  برداشت  همین  براساس  »محّمدبن عبدالوّهاب«  فرقه  این  رئیس 

شیعه را مشرک معّرفی کرده و فتوا به حالل بودن تصّرف اموال و ریختن خونشان داده 

است. به این چند جمله از گفتار او که ذیل همین آیه آورده است توّجه فرمایید: 

فاَعَة 
َ

ُم الّش ُ لَ
َ
 َبیَنُه َو َبَن اهَّلِل َوساِئَط َیْسأ

َ
ُه َمْن َجَعل

َ
ّن

َ
ْخَبَر ا

َ
»َفا

ْم؛1 ْشَرک ِبِ
َ
َفَقْد َعَبَدُهْم َو ا

خدا در این آیه به مردم اعالم کرده که هر کس بین خود و خدا 

وسایطی قرار داده و از آن وسایط درخواست شفاعت نماید، با 

این عمل وسایط را پرستش کرده و به وسیلۀ آنها شرک به خدا 

آورده است«. 

تفسیر به رأی رئیس فرقۀ وّهابیه

 مالحظــه می فرماییــد کــه »رئیــس فرقــۀ وّهابیــه« بــا چــه جــرأت و بی باکــی آیــۀ 

شــریفه را بــر اســاس رأی خــود تفســیر کــرده و عقیــدۀ شــخصی خــود را بــه ذات اقــدس 

حــق نســبت داده و بــا کمــال صراحــت می گویــد: خــدا چنیــن فرمــوده اســت و حــال 

آنکــه آیــه نمی گویــد استشــفاع از وســایط، شــرک و پرســتش غیــر خداســت بلکــه 

می گویــد: ایــن بت پرســت ها عــالوه بــر عمــل مشرکانه شــان کــه عبــادت بت هاســت؛ 

یــک عقیــدۀ جاهالنــه هــم دارنــد و آن اینکــه اعتقــاد بــه شــفاعت بت هــا »موجــودات 

ال َیُضــُرّ َو ال َیْنَفــع« دارنــد و ایــن اعتقــاد جاهالنــه را مصّحــح آن عمــل مشــرکانۀ خــود 

می پندارنــد. 

ــه اســتفاده می شــود کــه اّتخــاذ وســایط بیــن خــود و خــدا و  بنابرایــن از کجــای آی

استشــفاع از آنهــا شــرک اســت و عبــادت غیــر خداســت؟ ایــن همــان تفســیر بــه رأی 

اســت و جایــگاه چنیــن مفّســری جهّنــم اســت. جملــۀ دیگــری هــم دارد کــه می گوید: 

کشف الرتیاب، صص217 و 218.   .1
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َیْشَفْع  ْو 
َ
ا اهَّلِل  ِایَل  ُب  ُیَقّرِ ُه 

َ
ّن

َ
ا َمّیٍت  ْو 

َ
ا َحّىٍ  ف  اْعَتَقَد  َمِن  »َو 

َو  اهَّلِل َغیَرُه  َمَع  ْشَرک 
َ
ا َفَقْد  ْنیا 

ُ
الّد ِمْن َحواِئِج  ِعْنَدُه ف حاَجٍة 

 
َ

ْشِركُوَن ف الْوثاِن َو صاَر َحلل ُ  كَما اْعَتَقَد الْ
ُّ

ل اْعَتَقَد ما ل َیِ
م؛1

َ
الّد َو  الاِل 

هر کس دربارۀ زنده یا مرده ای معتقد باشد که او آدمی را به خدا 

نزدیک می سازد و یا می تواند در نزد خدا برای برآوردن حاجتی 

مشرک  م 
ّ
مسل بطور  کسی  چنین  نماید؛  شفاعت  دنیا  از حوایج 

است چه آن که غیر خدا را شریک خدا قرار داده و اعتقادی ناروا 

بت ها  دربارۀ  مشرکان  که  اعتقادی  همانند  است  گرفته  دل  در 

داشته اند و لذا بر اثر این اعتقاد شرک آمیز مال و خونش حالل 

است و باید مالش به غارت برود و خونش نیز ریخته شود!!«. 

جلوه های فریبندۀ فقیران غنی نما و زشت رویان زیبا نما 

انسـان وقتـی در خـود بیندیشـد، آنچـه کـه پیـش از همـه چیـز به آن پـی می برد فقر 

همـه جانبـۀ خـودش اسـت؛ یعنـی می فهمـد که در هسـتی و وجود، فقیـر و نیازمند به 

خـارج از خـودش می باشـد. همچنیـن در تمـام ابـزار زندگی از داخـل و خارج محتاج 

اسـت و باید کسـی را طلب کند و به او بپیوندد که غنّی مطلق اسـت. چون خودش 

فقیر مطلق اسـت، باید دسـت حاجت به سـوی کسـی ببرد که او غنّی مطلق اسـت 

یعنـی کسـی کـه هسـتی و تمـام صفـات کمـال، از آِن خـود اوسـت و بـه خـارج از خـود 

نیـازی ندارد و صمد اسـت. 

صمـد یعنـی موجـودی کـه همـه بـه او محتاجنـد و او بـه کسـی محتـاج نیسـت و 

ات اسـت و چنیـن موجـودی در عالـم جـز ذات اقدس اهلل ؟ج؟ نیسـت. 
ّ

مکتفـی بالـذ

»اهلل الصمـد«. بقیـه همـه مخلوقنـد و مخلـوق یعنـی چیـزی کـه ذاتـًا عـدم اسـت و 

کشف الشبهات ابن عبدالوّهاب.  کشف الرتیاب، صفحۀ  239، نقل از   .1
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در هسـتی و وجـود و سـایر کمـاالت وجـود، احتیـاج بـه غیـر خـود دارد. ایـن مطلبـی 

اسـت کـه انسـان قبـل از همـه چیـز می فهمـد ولـی مشـکلش این اسـت که سـر راهش 

را  انسـان  و  »غنـی« نشـان می دهنـد  را  فقیـران غنی نمـا پیـدا می شـوند و خودشـان 

بـه خـود دعـوت می کننـد و چنیـن وانمـود می نماینـد کـه مـا همـان هسـتیم کـه فطرتـًا 

دنبالـش می گـردی و می خواهـی نیازمنـدی هایـت را برطرف سـازد و از فقر به غنایت 

برسـاند. پـول، مقـام، مسـکن و َمْرَکـب و... بـه بیان دیگر می گوییم: انسـان بر حسـب 

سرشـت اّولیـه اش عشـق بـه جمـال دارد و همـان عشـق بـه جمـال اسـت کـه او را در 

ـل وا 
ّ
برابـر هـر موجـودی کـه انـدک جمالـی دارد بـه خـاک می افکنـد و بـه خضـوع و تذل

مـی دارد. اینجاسـت کـه بـاز زشـت های زیبـا نما سـر راهش سـبز می شـوند و از فطرت 

سـرگرمش  و  می کننـد  دعـوت  خـود  بـه  را  او  و  کـرده  سوء اسـتفاده  او  جمال طلبـی 

می سـازند و او را از رفتـن بـه سـوی آن جمیـل و زیبـای مطلـق بـاز می دارند و آن بیچاره 

هـم یـک عمـر بـا همیـن گداهـای توانگرنمـا و زشـت های زیبانمـا سـرگرم می شـود و 

خـود را بـه تباهـی می کشـد و لـذا قـرآن می فرمایـد: 

ِر  اِط�ی َ �ن �تَ
ْ
َوال �نَ  �ی ِ �ن �بَ

ْ
َوال َ�اِء  ّ

ال�نِ ِم�نَ  َهَوا�تِ 
َّ ال�ش ُ��بُّ  اِ� 

َ ِلل�نّ �نَ  ّ
�یِ
>رنُ  

؛1  ْر�شِ حَ
ْ

َ�اِم َوال
�نْ
أَ
ا

ْ
َمهتِ َوال ُمَ�ّوَ

ْ
ِل ال �یْ

حنَ
ْ

هتِ َوال
�نَّ �نِ

ْ
َه�بِ َوال

َ�َرهتِ ِم�نَ الدنَّ �ن ُم�تَ
ْ
ال

محّبت امور ماّدی از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره 

و اسب های ممتاز و چهار پایان و مزارع در نظر مردم آرایش شده 

است<. 

چـون تزییـن و آرایـش وقتـی اسـت کـه خـودش زیبـا نیسـت. بـا هفـت قلـم آرایـش 

کـه  اینهـا  تمـام  می گویـد:  قـرآن  حـال  برباینـد.  را  دلـی  تـا  می دهنـد  نشـانش  زیبـا 

می بینیـد از زنـان و فرزنـدان و پول هـای فـراوان از طـال و نقـره و َمْرَکب هـای عالـی و... 

شـده اند.  آرایـش  همـه 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 41. 
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ا؛1  َ �ی
�نْ

ُ
اهتِ الّد َ �ی

حَ
ْ

اُع ال َ ا َم�ت ّمَ
َ
ِلَك ل

�نْ ُکّلُ دنَٰ  >اإِ

همۀ اینها بهره های ]اندک زودگذر[ دنیاست<. 

َدُه  انسـان غافـل بی خبـر خـودش را فـدای اینهـا می کند در صورتـی کـه: >َو اهلُل ِع�نْ

<؛2 پایـان نیـک و زندگـی خـوش در نـزد خداسـت کـه نـدا برگـوش جـان  �بِ
آ
َما

ْ
ُ�ْ��نُ ال

آدمیـان افکنده: 
ُد؛3 ِم�ی حَ

ْ
ّیُ ال �نِ

�نَ
ْ
ـُه ُهَو ال

َّ
ـِه َوالل

َّ
ى الل

َ
ل َراُء اإِ �تَ

�نُ
ْ
ُم ال �تُ

�نْ
أَ
اُ� ا

َ َها ال�نّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ >�ی

نکنید،  ]اشتباه  هستید.  اهلل  به  نیازمندان  شما  مردمان!  ای 

اهلل  تنها  ننشانید[  اهلل  جای  به  فقیرانند  همه  که  را  غیراهلل 

است که غنّی حمید است<. 

شـما در خویـش احسـاس نیـاز می کنیـد اّمـا خطـای در تطبیـق کـرده و فقیـر را بـه 

جـای غنـی گرفته ایـد و بـا عـرض حاجـت بـه او، خـود را بـه هـالک ابـدی می افکنیـد. 

کید قرآن بر مالکّیت مطلقۀ خداوند تأ

خداونـد متعـال در قـرآن کریـم بـه آنـان کـه از راه بـه بیراهـه رفته انـد می فرمایـد: ای 

راه گـم کرده هـا! و ای بـه دامـن موجـودات »الَیُضـُرّ َو الَیْنَفـع افتاده هـا! توّجـه کنیـد! و 

آگاه باشـید: 

؛4  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ى الّ�َ ِ
ـِه َم�نْ �ن

َّ
 ِلل

�نَّ ا اإِ
َ
ل
أَ
 >ا

تمام آن که و آنچه که در آسمان ها و زمین است از آِن اهلل و 

ــک اهلل است<. 
ْ
ِمل

هیــچ موجــودی در عالــم کاره ای نیســت. آن کــس کــه در جهــان هســتی همــه 

1. سورۀ زخرف، آیۀ 35. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 14. 

3. سورۀ فاطر، آیۀ 15. 
4. سورۀ یونس، آیۀ 66. 
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کاره اســت تنهــا »اهلل« اســت. مالــک و َمِلــک مطلــق »اهلل« اســت. بنابرایــن، ســر 

ــه ســوی آنهــا دراز کــردن، ســفاهت و  ــه آســتان دیگــران نهــادن و دســت حاجــت ب ب

جهالــت اســت. چقــدر ایــن جملــه کــه نشــان دهندۀ مالکّیــت مطلقــۀ »اهلل« اســت 

در قــرآن تکــرار شــده اســت تــا »حقیقــت توحیــد« کــه ســرمایۀ اصلــی ســعادت آدمــی 

اســت در دل هــا ثابــت و راســخ گــردد. گاهــی در دو یــا ســه آیــه پشــت ســر هــم بــا فاصلــۀ 

کوتــاه و گاهــی در اّول و آخــر یــک آیــه ایــن مطلــب مکــّرر آمــده اســت. از بــاب مثــل در 

آیــات اّول ســورۀ حدیــد کــه غالبــًا بــا آنهــا مأنوســیم مالحظــه می فرماییــد از اّول ســوره 

پــس از بســِم اهلِل آغــاز می شــود: 

و  آنچـه در آسـمان ها  ُم<؛  ِك�ی حَ
ْ

ال رنُ  �ی ِ َ�رن
ْ
ال َوُهَو  ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ ى  ِ

�ن َما  ـِه 
َّ
ِلل َح  >َ��بَّ  

»اهلل« و مملوکّیـت خـود را نشـان  زمیـن اسـت؛ تسـبیح خـدا می گوینـد و مالکّیـت 

بعـد:  آیـۀ  می دهنـد. 

؛1  �تُ ِم�ی ُ ی َو�ی �یِ
حْ ُ

ْر�نِ �ی
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ُك الّ�َ

ْ
ُه ُمل

َ
>ل

که  اوست  است.  »اهلل«  آِن  از  زمین  و  آسمان ها  در  فرمانروایی 

زنده می کند و می میراند<.

بار سّوم با فاصلۀ یک آیه می فرماید: 

ى 
َ

َوٰى َعل ّمَ اْ��تَ
ُ اٍم �ش َ �یّ

أَ
هتِ ا

ى ِ��تَّ ِ
 �ن

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّ�َ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
>ُهَو ال

؛2 َ�ْر�شِ
ْ
ال

آفریده و استیلا بر  اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز 

عرش یافته است<. 

1. سورۀ حدید، آیۀ 2. 
2. سورۀ حدید، آیۀ 3. 
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و بار چهارم در آیۀ پنجم: 
ُموُر؛1

أُ
ا

ْ
ُع ال َ ْر�ب

ـِه �تُ
َّ
ى الل

َ
ل ْر�نِ َواإِ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ُك الّ�َ

ْ
ُه ُمل

َّ
>ل

فرمانروایی در آسمان ها و زمین از آن او و بازگشت تمام امور به 

سوی اوست<. 

در ضمـِن پنـج آیـۀ پشـت سـر هـم، چهـار بـار موضـوع مالکّیـت و حاکمیـت »اهلل« 

در عالـم مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت. در آیه الکرسـی کـه یـک آیه بیش نیسـت دو بار 

ایـن حقیقـت بیان شـده اسـت: 

ْر�نِ ... َوِ�َع 
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

َماَوا�تِ َوَما �ن ى الّ�َ ِ
ُه َما �ن

َّ
ا ُهَو ... ل

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
ـُه ل

َّ
 >الل

<؛2
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ُه الّ�َ ْرِ��یُّ

ُ
ک

تفاوت مالکّیت ما با مالکّیت خدا

البّتـه بـه ایـن حقیقـت نیـز توّجه داریم که مالکّیت خدا بـا مالکّیت ما فرق دارد. 

مالکّیـت مـا یـک امـر اعتبـاری و قـراردادی اسـت نـه مالکّیـت حقیقـی و جوهـری. 

مثـاًل مـن کـه مالـک ایـن عبا هسـتم یعنـی از نظر تنظیـم روابط امور زندگـی این چنین 

قـرار داده شـده کـه وقتـی مـن آن را از شـما خریـدم آن در اختیـار مـن قـرار گیـرد و مـن 

بتوانـم آن را بپوشـم و وقتـی هـم آن را فروختـم از اختیـار مـن خـارج شـده و در اختیـار 

دیگـری قـرار گیرد. 

رابطـه ای کـه بـا خریـدن و فروختـن در حـال تغییر و تبدیل اسـت در واقـع ملکّیتی 

نیسـت. در آن موقـع هـم کـه مالـک آن هسـتم حـق نـدارم آن را قطعه قطعـه کـرده یـا 

بسـوزانم، بلکـه فقـط می توانـم آن را بپوشـم. چـون مالـک حقیقـی آن خداسـت. تنها 

1. سورۀ حدید، آیات 1تا5. 
2. سورۀ بقره، آیۀ  255. 
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در حـّد پوشـیدن بـه مـن اذن تصـّرف داده اسـت. افـراد سـفیهی1 خیـال می کننـد کـه 

مـال خودشـان هسـتند و می گوینـد مـن می خواهـم خـودم را بُکشـم! غافـل از اینکـه 

نـه خودشـان مـال خودشـان هسـتند و نـه لبـاس و مسـکن و َمْرَکبشـان مـال خودشـان 

اسـت. همـه چیـز ذاتـًا و جوهـرًا ملـک خداسـت؛ مالکّیـت خدا نسـبت بـه همه چیز 

عالـم مالکّیـت حقیقـِی و جوهـری اسـت؛ همـه چیـز ذاتـًا در قبضـۀ قـدرت خـدا و 

بـا  بـا خواسـت خـدا موجـود می شـوند و  بـه مشـّیت و خواسـت خداسـت.  وابسـته 

خواسـت خـدا معـدوم می گردنـد. 

گاهـی بـرای تقریـب بـه ذهـن ایـن مثـل را عـرض کـرده ام: ایـن المـپ و ایـن لوسـتر 

کـه هم اکنـون از سـقف ایـن سـالن آویختـه اسـت، اگر درک و شـعور و چشـمی داشـت 

و موقعّیـت خـود را در ایـن فضـا می دیـد و می فهمیـد کـه چگونـه آویختـۀ بـه سـقف 

اسـت و بـه هیـچ جـای دیگـری بنـد نیسـت و تنهـا سـقف اسـت کـه او را نگـه داشـته 

اسـت؛ اگـر رهایـش کنـد، افتـاده و خـرد شـده اسـت؛ اگـر ایـن واقعّیـت را درک می کرد 

و آویختگـی خـود را و قّیومّیـت سـقف را نسـبت بـه خـود مشـاهده می نمـود، قهـرًا از 

همـه چیـز چشـم می پوشـید و محکـم بـه دامـن سـقف می چسـبید و غیـر از سـقف 

بقـا و هسـتی خـود را  چیـزی نمی دیـد و جـز »یـا سـقف!« چیـزی نمی گفـت! چـون 

وابسـته بـه سـقف می دیـد. 

بـه ذهـن عـرض می شـود: تمـام عالـم ماننـد یـک المـپ  بـاب تقریـب  از  اینـک 

اسـت کـه آویختـۀ از سـقف ربوبّیـت حضـرت اهلل؟ج؟ اسـت اساسـًا مخلـوق، ذاتـًا 

ـی و آویختگـی بـه خالـق نـدارد. 
ّ
واقعّیتـی جـز تدل

ْم؛2  �تُ �نَ َما ُک�نْ ْ �ی
أَ
ْم ا

ُ
>ُهَو َمَ�ك

او با شماست در هر جا که هستید<. 

1. سفیه: نادان، بی اّطالع. 
2. سورۀ حدید، آیۀ  4. 
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بـه انسـان عقـل و  معّیـت قّیومّیـۀ »اهلل« اسـت کـه هسـتی عالـم امـکان اسـت. 

ـی« خـود را و »قّیومّیـت« 
ّ
فهـم و شـعور داده انـد تـا در موقعّیـت خـود بیندیشـد و »تدل

ـوم« از سـویدای  حضـرت حـق را درک کنـد. در آن موقـع اسـت کـه فریـاد »یـا َحـّیُ ٰیـا َقّیُ

 1> َ�ّرَ
ُم�نْ

ْ
�بُ ال �یْ حبِ

ُ
�نْ �ی

َ
ّم

أ
قلبـش برمـی آورد و بـا پـی بردن به اضطـرار جوهری اش نالـه ی >ا

از عمـق جانـش سـر می دهـد و خـود را یکجـا بـه دامـن »َحـّی َقّیـوم« می افکنـد. 
؛2 ـِه َوُهَو ُمْحِ��نٌ

َّ
َهُه ِلل ْ َم َو�ب

َ
ْ�ل

أَ
�نْ ا ّمَ ا ِمّ ً �ن ْ�َ��نُ ِد�ی

أَ
>َوَم�نْ ا

و دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا 

کرده و نیکوکار است<.

در آن صورت اسـت که حضرت َحّیِ َقّیوم او را به دامن لطفش می گیرد و تحت 

والیـت خـود، تدبیـرش می کنـد. َمّیـت وقتـی از حرکـت افتـاد و خـودش را زیـر دسـت 

غّسـال انداخـت؛ غّسـال او را بـه یمیـن و یسـار می غلتانـد و تـر و خشـکش می کنـد! 

اصحـاب کهـف وقتـی از همـه جـا بریدنـد و خـود را در دامـن کوهـی بـه دامـن خـدا 

انداختنـد؛ خـدا هـم آنهـا را بـه دامـن لطـف خـود گرفـت و مـورد عنایتشـان قـرار داد. 

سـیصد و ُنـه سـال آنهـا را بـدون وسـایل عـادی و اسـباب طبیعـی زنـده نگـه داشـت! 
َماِل؛3

ّ
ا�تَ ال�شِ

�نِ َودنَ ِم�ی �یَ
ْ
ا�تَ ال

ُهْم دنَ �بُ
ّ
ِل �تَ

وٌد َو�نُ
ا َوُهْم ُر�تُ

ً اطن َ �ت ْ �ی
أَ
ُهْم ا َ��بُ

حْ
>َو�تَ

آنها در خواب بودند و بی خبر از همه جا. این ما بودیم که آنها را 

از این پهلو به آن پهلو می چرخاندیم تا ابدانشان نپوسد<. 

لا< ای غفلت زده هـا و ای سـر بـه آسـتان 
َ
حـال، آیـه 66 سـوره یونـس می گویـد: >ا

دیگـران نهاده هـا! بـه هـوش آییـد و بدانیـد: 

1. سورۀ نمل، آیۀ  62. 
2. سورۀ نساء، آیۀ  125. 
کهف، آیۀ  18.  3. سورۀ 
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؛  ْر�نِ
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

َماَوا�تِ َوَم�نْ �ن ى الّ�َ ِ
ـِه َم�نْ �ن

َّ
 ِلل

�نَّ >اإِ

هر چه که در آسمانها و زمین است از آن خدا و در قبضۀ قدرت 

خداست<. 

اَء؛ 
َ
َرك

ُ ـِه �ش
َّ
ْدُعو�نَ ِم�نْ ُدو�نِ الل �نَ �یَ �ی ِ دن

َّ
ُع ال �بِ

�تَّ َ >َوَما �ی

به  سر  ]و  داده  قرار  خدا  شریک  را  دیگر  موجودات  که  آنان 

آستانشان نهاده اند[ از هیچ منطقی از عقل و وحی، اتّباع و پیروی 

نکرده اند<. 

؛1  ُرُ�و�نَ
حنْ َ

ا �ی
َّ ل �نْ ُهْم اإِ �نَّ َواإِ

ا ال�نَّ
َّ ل  اإِ

ُ�و�نَ �بِ
�تَّ َ �نْ �ی >اإِ

 غیر از ظّن و پندار و گمان، اساس و مبنای صحیحی در کار خود 

ندارند و جز دروغ و سخنان خلاف واقع مطلبی نمی گویند!<. 

مبادا در زمرۀ زیانکاران باشیم )گناه بزرگ شرک( 

او  از  البّتـه می دانیـم کـه پیامبراکـرم؟ص؟ معصـوم اسـت و هیـچ ممکـن نیسـت 

کوچکتریـن گناهـی صـادر شـود تـا چـه رسـد بـه اینکـه او مشـرک گـردد، اّمـا خداونـد 

حکیـم بـرای اینکـه فوق العـاده خطرنـاک بـودن گنـاه شـرک را بـه مـا و دیگـر بندگانـش 

محبوبتریـن  و  مقّرب تریـن  کـه  پیامبراکـرم؟ص؟  فرضـًا  اگـر  اسـت:  فرمـوده  بفهمانـد 

پیـدا  شـرک  بـه  گرایشـی  انـدک  می باشـد  پیشـگاهش  در  اولیـاء  و  انبیـاء  و  بنـدگان 

زیانـکاران  ردیـف  در  خـودش  و  می گـردد  بـی ارزش  و  حبـط  اعمالـش  تمـام  کنـد 

قـرار می گیـرد. پـس مـا هـم بایـد بـا تنّبـه گرفتـن از ایـن آیـه دربـارۀ اعمالـی کـه انجـام 

می دهیـم بیندیشـیم کـه مـا بـا اینکـه اعمـال عبـادی از نمـاز و روزه و حـّج و زیـارت 

و دیگـر ُقُربـات انجـام می دهیـم، ولـی آن اثـر معنـوی کـه بایـد از ایـن اعمـال بگیریـم 

نمی گیریـم و آن صفـا و لطافـت و نورانّیـت کـه بایـد در قلـب خویـش احسـاس کنیـم 

1. سورۀ یونس، آیۀ 66. 
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نمی کنیـم. آیـا نبایـد احتمـال بدهیـم کـه شـاید مبتـال بـه بیمـارِی ُمهلک شـرک شـده 

باشـیم و خـود توّجـه نداریـم و از ایـن جهت خاسـر و زیانکار گشـته ایم. چون خسـران و 

زیـان در جریـان معاملـه و داد و سـتد تحّقـق پیـدا می کنـد. 

از بـاب مثـال: اگـر متـاع گرانبهایـی داشـته باشـیم و آن را از روی جهـل و نادانـی 

مًا خـود را خاسـر و ضـرر کـرده 
ّ
بـه َثَمـن َبْخـس و بهـای ناچیـزی فروختـه باشـیم، مسـل

می شناسـیم. مـا در طـول عمـر خـود در حـال معاملـه و داد و سـتد هسـتیم، چیـزی 

کـه  ماسـت  عمـر  سـرمایۀ  همیـن  مـا  گرانبهـای  متـاع  می گیریـم.  چیـزی  و  می دهیـم 

مـوالی مـا امـام امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمـوده اسـت: 
ا؛1  ِبَ

َّ
 َتِبیُعوَها ِإل

َ
َة َفل ّنَ َ  الْ

َّ
ٌن ِإل َ َ

ْم ث
ُ

ْنُفِسك
َ
ْیَس ِل

َ
ُه ل

َ
»ِإّن

به هوش باشید که این عمر و جان شما بهایی جز بهشت ندارد. 

حال آن را جز به بهشت خدا نفروشید«. 

بنابرایـن مـا اگـر ایـن متـاع گرانبها را دادیم و در عوض، ایـن دنیای زودگذر فناپذیر 

را گرفتیـم، بـه یقیـن زیـان کـرده و در زمـرۀ خاسـرین قـرار گرفته ایم. »سـرمایه زکف رفت 

و به ربحی نرسـیدیم«. 

خدا هم با سوگند و قسم فرموده است: 
؛2 اِلحَا�تِ

َ
وا الّ�

ُ
وا َوَعِمل َم�نُ

آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
ا ال

َّ ل ْ�ٍر * اإِ ى �نُ �نِ
َ
�نَ�ا�نَ ل اإِ

ْ
 ال

�نَّ َ�ْ�ِر * اإِ
ْ
 >َوال

در  انسان ها  تمام  دارد[  که  مختلفی  معانی  ]با  عصر!  به  قسم 

خسران و زیان قرار گرفته اند ]و سرمایۀ فوق العاده گرانبهای 

عمر را با متاع قلیل و اندک دنیا معاوضه می کنند[ تنها گروهی 

در این معامله سود می برند که مؤمن صالح العمل باشند<. 

1. نهج البالغۀ فیض، حکمت448. 
2. سورۀ عصر، آیات 1تا3. 



د�ى ا�ن�ا�ن �ن رک در رن �ت �ش ار و م�اد�ی �ش
آ
ا

325

از طرفـی هـم فرمـوده اسـت: اگـر مؤمـن صالـح العمـل حّتـی پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ نیز 

)فرضـًا( گرایـش بـه شـرک پیـدا کنـد او هم اعمالش بی ارزش شـده و در زمرۀ خاسـرین 

خـود  روحـی  حـاالت  در  دقیقـًا  بایـد  هـم  مـا  لـذا  و  گرفـت  خواهـد  قـرار  زیانـکاران  و 

بیندیشـیم مبـادا مبتـال بـه شـرک شـده باشـیم و خـود را موّحـد کامـل عیـار بپنداریـم. 

اعتقاد شیعیان امامّیه در مورد امامان معصوم؟مهع؟

مــا طایفــۀ شــیعۀ امامّیــه کــه متوّســل بــه امامــان؟مهع؟ می شــویم و آن مقّربــان درگاه 

خــدا را واســطه و شــفیع بیــن خــود و خــدا می دانیــم آنگونــه کــه هــم احــکام دیــن 

خــود را از آنهــا می گیریــم و هــم در حــّل مشــکالت و قضــاء حاجــات از آنهــا کمــک 

می طلبیــم، مشــرک نیســتیم زیــرا گفتیــم شــرک بــه ایــن معناســت کــه غیــر خــدا را هــر 

ــر مســتّقّل در عالــم بدانیــم و معتقــد باشــیم  چــه و هــر کــه هســت، هماننــد خــدا مؤّث

ــًا قــادر بــر ایجــاد همــه چیــز می باشــد؛  ــًا، هــم وجــود و هســتی دارد و هــم ذات کــه او ذات

 اهلل« اســت یعنــی معتقدیــم جــز ذات 
ّ

در صورتــی کــه مــا اســاس مذهبمــان »ل الــه ال

اقــدس اهلل ؟ج؟ همــۀ موجــودات عالــم از پیامبــران و امامــان؟مهع؟ گرفتــه تــا آخــر همــه 

ــه ارادۀ  مخلوقنــد و مخلــوق یعنــی در حــّد ذات خــود عــدم اســت و هیــچ اســت، ب

ــر اثرگــذاری  ــه اذن و تقدیــر خالقــش حیــات و قــدرت ب خالقــش هســت می شــود و ب

پیــدا می کنــد و تــا آنجــا کــه او اذن و اجــازه داده اســت می توانــد در موجــودات دیگــر 

اثرگــذار باشــد و مشــکالت آنهــا را حــّل و حاجاتشــان را بــرآورد. از طرفــی هــم در قــرآن 

کریمــش فرمــوده اســت: 
؛1 هتَ

َ
ل َوِ��ی

ْ
ِه ال �یْ

َ
ل وا اإِ

�نُ �تَ ْ ـَه َوا�ب
َّ
وا الل �تُ

وا ا�تَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال ُّ �ی

أَ
ا ا َ  >�ی

ای کسانی که ایمان آورده اید! از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید 

و برای تقّرب به او اّتخاذ وسیله نمایید...<. 

1. سورۀ مائده، آیۀ 35. 
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با وسایلی که خودش مقّرر داشته رو به سوی او ببرید. در حدیث هم آمده که: 
ْسَباٍب؛1

َ
 ِبأ

َّ
ْشَیاَء ِإل

َ ْ
ِرَی ال ْن ُیْ

َ
َب اهَّلُل أ

َ
»أ

خــدا ابــا دارد از اینکــه کارهــا را بــدون اســباب و وســایل بــه جریــان 

بیفکند«. 

پـس آن آیـه و ایـن حدیـث نشـان می دهـد کـه سـّنت تغییرناپذیـر خـدا در عالـم 

ایـن اسـت کـه حوایـج بندگانـش را از طریق اسـباب و وسـایل بـرآورد و لذا بنـدگان نیز 

موّظفنـد بـرای تقـّرب بـه رّب و خالـق خود و برای حّل مشـکالت و قضاء حاجاتشـان 

متوّسـل به همان وسـایلی بشـوند که خوِد ذات اقدسـش مقّرر فرموده اسـت و ما برای 

شـناختن آن وسـایل، چـاره ای جـز ایـن نداریـم کـه بایـد بـه احادیـث و روایـات مأثـوره 

از رسـول خـدا؟ص؟ و ائّمـۀ هـدی؟مهع؟ کـه َعدیـل و ُمبّیـن قـرآن معّرفـی شـده اند رجـوع 

بـا بیانـات  بـه آن روایـات و آن احادیـث رجـوع می کنیـم می بینیـم  کنیـم. مـا وقتـی 

بسـیار روشـن و مؤّکـد و مکـّرر ذوات مقّدسـۀ امامـان؟مهع؟ یعنـی امـام امیرالمؤمنیـن 

علـی؟ع؟ و یـازده فرزنـد معصومـش؟مهع؟ را یکـی پـس از دیگـری بـه عنـوان »ولـّی« و 

یِه الولیاء« 
َ
ه ِال ذی یَتَوّجَ

ّ
ـذی ُیؤٰت ِمْنه« و »وجه اهَّلل ال

ّ
»امـام« و »حّجـت« و »بـاب اهَّلل ال

معّرفـی و مشـّخص می فرماینـد.2

خالصـه اینکـه مـا شـیعۀ امامّیـه امامان خـود را هرگز همانند »خدا« مؤّثِر مسـتّقّل 

در عالـم نمی دانیـم تـا مشـرک باشـیم بلکـه مـا آن بزرگـواران را مخلوقـی از مخلوقـات 

خـدا می دانیـم کـه بـدون ارادۀ خـدا اصـاًل وجـود و هسـتی ندارنـد تـا بتواننـد نفسـی 

بکشـند و کاری انجـام بدهنـد. منتهـٰی مـا آنهـا را طبـق آن احادیـث مأثـوره، مخلـوق 

ممتازی می شناسـیم که خالقشـان آنها را از میان مخلوقاتش برگزیده و طریق تقّرب 

و راهیابـی بـه سـوی خـودش قـرار داده و فرمـوده اسـت تنهـا دری کـه مـن از جانـب 

کافی، جلد 1، صفحۀ 183.   .1
کتب شیعه و سّنی مراجعه نمایند.  که طالب تفصیل آن احادیث می باشند به منابع مربوطه از  2. آنان 
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خـودم بـه روی بندگانـم بـاز کـرده ام و خواسـته ام از آن در رو بـه سـوی مـن بیاینـد و بـا 

مـن در ارتبـاط باشـند دِر خانـۀ علـی و آل علـی؟مهع؟ اسـت و بـس. هـر کـه از غیـر آن در 

بخواهـد بـه سـوی مـن بیایـد راهـش نمی دهـم و قبولـش نمی کنـم. 

قرآن کریم قّصۀ بنی اسرائیل را نقل کرده که خدا می فرماید: 

ًدا 
َرعنَ ْم  �تُ

�أْ ِ �ش  ُ �ش َ��یْ َها  ِم�نْ وا 
ُ
ُکل

�نَ هتَ  ْر�یَ �تَ
ْ
ال ِه  ِ دن ـٰ َه وا 

ُ
ل اْد�نُ ا  َ �ن

ْ
ل

�تُ  
دنْ >َواإِ  

؛1 هتٌ
َ

�ّ�ِ وا 
ُ
ول

َو�تُ ًدا  ُ�حبَّ ا�بَ  َ �ب
ْ
ال وا 

ُ
ل َواْد�نُ

 ]به یاد آور[ زمانی  را که ]به بنی اسرائیل[ گفتیم داخل این 

چه  هر  آن  فراوان  نعمت های  از  و  بشوید  ]بیت المقدس[  شهر 

خواستید بخورید ]با این شرط که[ از درب مخصوص ]معبد 

ورود  هنگام  به  و  شوید  وارد  رکوع  و  خضوع  با  بیت المقدس[ 

بگویید حّطه ]یعنی خدایا! ما را بیامرز[<. 

مـا طریـق ورود بـه شـهر را مشـّخص کردیـم و بـه آنهـا گفتیـم از آن در و بـا حـال رکـوع 

وارد شـوید و کلمـه ی »حّطـه« را هـم بگوییـد ولـی آنهـا به جای اینکه تسـلیم در مقابل 

فرمـان خـدا باشـند، زبـان بـه چـون و چـرا گشـودند و گفتنـد شـهر کـه درهـای متعـّدد 

دارد چـه لزومـی هسـت کـه بایـد تنهـا از یـک در معّین وارد شـویم؟ ایـن در هم که بلند 

اسـت و کوتـاه نیسـت تـا احتیـاج بـه خـم شـدن داشـته باشـد. بنابرایـن چـه لزومـی 

دارد کـه راکعـًا داخـل شـویم و دیگـر اینکـه بـرای چـه، هنـگام ورود ایـن کلمـۀ »حّطـه« 

را بگوییـم مگـر قحطـی کلمـات آمـده اسـت. هـر کلمـه ای کـه خواسـتیم می گوییـم. 

آنـگاه خـدا ادامـۀ بیـان داده اسـت و می فرمایـد: 

�نَ  �ی ِ دن
َّ
ى ال

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ �ن

أَ
ا

َ ُهْم �ن
َ
َل ل �ی ی �تِ ِ دن

َّ
َر ال �یْ

ْولًا عنَ
ُموا �تَ

َ
ل

�نَ طنَ �ی ِ دن
َّ
َل ال

َ
ّد �بَ

>�نَ

1. سورۀ بقره، آیۀ 58. 
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؛1 و�نَ ُ��تُ
�نْ َ �ی وا 

َما َکا�نُ �بِ َماِء  �نَ الّ�َ ِمّ ا  رنً ْ ُموا ِر�ب
َ
ل

طنَ

بالاخره آن مردم متجاوز از مرز بندگی، آن گفتاری را که به 

آنها گفته شده بود تبدیل به گفتار دیگری کردند ]و به 

جای آن، کلمۀ استهزاءآمیزی گفتند[ و نتیجه این شد که 

ما به کیفر این تجاوزگری، عذابی از آسمان برای آن قوم ستمگر 

نازل کردیم<. 

رسول  از  مأثوره  روایات  و  قرآن  آیات  به  استناد  با  هم  امامّیه  شیعۀ  ما  حاال 

به  تقّرب  عالم  که  خودش  معبد  به  ورود  برای  حکیم  خداوند  می گوییم  خدا؟ص؟ 

ذات اقدس اوست باب مخصوص معّین کرده است به نام باب »والیت و امامت« 

امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و یازده فرزند معصومش؟مهع؟ و لذا ما طبق دستور و امر 

و فرمان خدا با خضوع تمام از آن در وارد شده ایم و »حّطه« گفته ایم ولی مخالفین 

ما در مذهب از آن در اعراض کرده و به درهای دیگر از ابوبکر و عمر و عثمان و پس از 

آنها ابوحنیفه و احمدبن حنبل و مالک و شافعی و... روی آورده اند. 

�نَ  �ی ِ دن
َّ
ى ال

َ
ا َعل َ �ن

ْ
ل رنَ �ن

أَ
ا

َ ُهْم �ن
َ
َل ل �ی ی �تِ ِ دن

َّ
َر ال �یْ

ْولًا عنَ
ُموا �تَ

َ
ل

�نَ طنَ �ی ِ دن
َّ
َل ال

َ
ّد �بَ

>�نَ

<؛ و�نَ ُ��تُ
�نْ َ �ی وا 

َما َکا�نُ �بِ َماِء  �نَ الّ�َ ِمّ ا  رنً ْ ُموا ِر�ب
َ
ل

طنَ

سـتمگران دری را کـه خـدا بـه روی مـردم گشـوده بـود بسـتند و درهـای دیگـری 

از پیـش خـود گشـودند در نتیجـه خـدا بـه کیفـر ایـن گنـاه بـزرگ کـه مرتکـب شـدند 

بـالی آسـمانی بـر آنهـا فـرود آورد و چـه بالیـی کوبنده تـر از ضاللـت و گمراهـی از صراط 

مسـتقیم هدایـت بـه عالـم قـرب خـدا کـه والیـت علـی و آل علی؟مهع؟ اسـت می شـود 

تصـّور کـرد و لـذا مـا شـیعۀ امامّیـه به شـکرانۀ ایـن نعمت عظمای الهی کـه نصیبمان 

شـده اسـت پیوسـته از صمیـم قلـب می گوییـم: 

1. همان، آیۀ 59. 
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ݐا  ݧ َمْولںݧ َیِة 
َ

ِبَول ِكَن  َتَمّسِ ُ الْ ِمَن  َنا 
َ
َجَعل ِذی 

َّ
ال هلِِل  ْمُد  َ لْ

َ
»ا

ْعُصوِمن  َ الْ ِة  ّ ݘ ݢىݧ ݢ الݢ ِدِه  
َ

ْول
َ
أ َو  ابیطالب   بن  َعّل  ْؤِمِنَن  ُ ِمیِرالْ

َ
أ

ِعَن«.  ْجَ
َ
ْم أ ْیِ

َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
َصل

نفی شرک، هدف اصلی همۀ انبیاء

می دانیـم کـه هـدف اصلـی همـۀ انبیـای الهـی دعـوت بـه توحیـد و نفـی شـرک 

بـوده اسـت و تمـام کتابهـای آسـمانی نیـز بـرای همیـن نـازل شـده اند زیـرا منشـأ همـۀ 

مصالح و کماالت، »توحید« اسـت و منشـأ همۀ مفاسـد و نقائص، »شـرک« اسـت و 

در آیـات مـورد بحـث نیـز خـدا بـه پیامبراکـرم؟ص؟ چنیـن خطـاب می کنـد: 

َ�ْر�شِ 
ْ
ی ال ٰى دنِ

َ
ل ْوا اإِ

�نَ �تَ ْ ا�ب
َّ ا ل

دنً  اإِ
و�نَ

ُ
ول �تُ َ ِلَههتٌ َکَما �ی

آ
ْو َکا�نَ َمَ�ُه ا

َّ
ل ل

 >�تُ

لًا؛  �ی َ��بِ

بود،  ]دیگر[  او خدایانی  با  »اگر -چنانکه می گویند-  بگو: 

 در صدد جستن راهی به سوى ]خداوند،[ 
ً
در آن صورت حتما

صاحب عرش، برمی آمدند<.

ای پیامبــر! بــه مشــرکان بگــو اگــر بــا خــدا چنــان کــه آنهــا می گویند خدایــان دیگری 

ــا  ــان آرام نمی نشســتند بلکــه نقشــه ها طــرح می کردنــد ت ــود در آن صــورت آن خدای ب

راهــی بــه ســوی خداونــد صاحــب عــرش پیــدا کننــد و او را از تخــت حکومــت پاییــن 

بکشــند و عالــم را تحــت ســیطرۀ خــود درآورنــد و قهــرًا کارشــان بــه جنــگ و ســتیز بــا 

ــرو  ــه قلم ــد ب ــدی می خواه ــر قدرتمن ــه ه ــت ک ــی اس ــرا طبیع ــد؛ زی ــی می ش ــم منته ه

حکومتــش وســعت داده و دیگــر قدرتمنــدان را منکــوب و مطیــع خــود ســازد و لــذا در 

آیــۀ شــریفه می بینیــم کــه از ذات اقــدس اهلل؟ج؟ تعبیــر بــه »ذی العــرش« شــده اســت 

 یعنــی صاحــب تخــت حکومــت، چــون از جملــه معانــی »عــرش«، »تخــت« اســت 
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چنانکــه در ســورۀ نمــل کــه از ملکــۀ ســبأ و ســلطنت او ســخن بــه میــان آمــده اســت 

می فرمایــد: 

ٌم؛1  �ی ِ  َع�ن
ٌ َها َعْر�ش

َ
>َول

او تختی بزرگ و باعظمت داشت<. 

و در محـاورات مـا »تخـت« کنایـه از حکومـت و قـدرت اسـت. وقتـی می گوییـم 

مثاًل تهران پایتخت کشـور ایران اسـت، عماًل که تختی در کار نیسـت که کسـی روی 

آن نشسـته باشـد بلکـه مقصـود ایـن اسـت کـه تهـران مرکـز حکومـت اسـت. در آیـۀ 

شـریفه هـم کـه از خـدا تعبیـر بـه »ذی العـرش« شـده اسـت یعنـی آن کسـی کـه حاکـم 

امـور جهـان هسـتی  کّل  تدبیـر  و  زمـام حکومـت  و  در عالـم می باشـد  علی االطـالق 

بـه دسـت اوسـت ذات اقـدس »اهلل« اسـت و بـس؟ج؟ و لـذا اگـر غیـر ذات اقـدس او 

خدایـان دیگـری در عالـم وجـود داشـت و مسـتّقاًل دارای قـدرت و حکومتـی بودنـد، 

طبعًا در مقام توسـعۀ منطقۀ حکومت خود برآمده به جنگ و سـتیز با »ذی العرش« 

بـر می خاسـتند و قهـرًا میدان جنگی مهیـب میان »خدایان« و »ذی العرش« به وجود 

می آمـد. در آن صـورت خـدا دانـد کـه چـه غوغایـی در عالـم بـه پـا می شـد. اکنـون کـه 

تنهـا روی ایـن کـرۀ زمیـن پادشـاهان بـا هـم می جنگنـد چـه بدبختـی بـرای جامعـۀ 

بشـری به وجـود آمـده اسـت حـال اگـر چنـد تا خـدا با هـم بجنگند چـه هنگامه ای در 

جهـان هسـتی بـه پـا می شـود! 

بدیهـی اسـت کـه نظـام عالـم به هم می خـورد چه آنکه هر کـدام از آنها می خواهد 

در اداره و تدبیـر امـور عالـم مسـتّقّل باشـد؛ یکـی می خواهـد آفتـاب از مشـرق طلـوع 

کنـد دیگـری می خواهـد از مغـرب طلـوع کنـد، یکی می خواهد اآلن روز باشـد دیگری 

می خواهـد شـب باشـد و لـذا در آیـۀ دیگـر می خوانیـم: 

1. سورۀ نمل، آیۀ 23. 
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ا؛1
َ َ�َد�ت

�نَ
َ
ـُه ل

َّ
ا الل

َّ ل  اإِ
ِلَههتٌ

آ
ِهَما ا �ی ْو َکا�نَ �نِ

َ
 >ل

اگر ]در زمین و آسمان[ خدایان دیگری غیر اهلل وجود داشت، 

تباهی و فساد ]در زمین و آسمان[ پیدا می شد<. 

در قــرآن ســوره ای بــه نــام ســورۀ »توحیــد« داریــم و بــه قــول بعضــی شناســنامۀ 

خداســت کــه یگانگــی و بی همتــا بــودن خــدا را مؤّکــدًا نشــان می دهــد و می فرمایــد: 

�ن 
ُ

ك ْم �یَ
َ
ْد * َول

َ
ول ُ ْم �ی

َ
ِلْد َول َ ْم �ی

َ
َمُد * ل

َ
ـُه الّ�

َّ
َ�ٌد * الل

أَ
ـُه ا

َّ
ْل ُهَو الل

 >�تُ

َ�ٌد<؛ 
أَ
 ا

ً
وا

ُه ُک�نُ
َّ
ل

بگــو: او یعنــی آن موجــود غائــب از حــّس کــه هــر انســانی فطرتــًا دنبالــش می گــردد 

او اســمش »اهلل« اســت و یگانــه اســت. مــا بــه چیــزی یــا کســی کــه حاضــر در پیــش مــا 

و محســوس بــه حــّس ماســت اشــاره می کنیــم و می گوییــم »ایــن« ولــی بــه چیــزی یــا 

ــا »آن« . مــن خــودم را بالوجــدان  کســی کــه غایــب از حــّس ماســت می گوییــم »او« ی

می یابــم کــه هســتم و خالقــی دارم کــه بــه مــن وجــود و حیــات و بینایــی و شــنوایی و 

عقــل و هــوش داده اســت. در اینکــه خالــق و صانــع دارم هیــچ شــک و تردیــدی نــدارم 

اّمــا نمی دانــم او کیســت و نامــش چیســت؟ جــز اینکــه بگویــم او، چــارۀ دیگــری نــدارم 

و لــذا خالــق مــن لطفــی کــرده بــرای راهنمایــی مــن بــه رســول گرامــی اش؟ص؟ فرمــوده 

اســت: او کــه دنبــال ستایشــش می گــردی اســمش »اهلل« اســت و صفتــش »َاحــد« و 

یگانــه اســت و صفــت دیگــرش »صمــد« اســت و غنــّی مطلــق و بی نیــاز از همــه چیــز 

و همــه کــس. نــه زاده و نــه زاییــده شــده اســت و بــرای او هیچــگاه همتــا و شــبیه و 

ماننــدی نبــوده اســت. 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 22. 
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سورۀ توحید و تخطئۀ چهار عقیدۀ باطل

ایـن سـورۀ مبارکـۀ توحیـد در عیـن کوتاهـی الفاظـش محتوایـی فوق العـاده بلنـد 

دارد؛ کلمـه ی »هـو« بـه معنـای »او« اشـاره بـه آن معبـود معهود در فطرت انسـان دارد 

و نشـان می دهـد آن معبـودی کـه هـر انسـانی در عالـم فطـرت خـود دنبـال او می گـردد 

و خـود را نیازمنـد بـه او می بینـد او »اهلل« اسـت. او احـد اسـت و یگانـه، او »صمـد« 

اسـت و بی نیـاز و هیـچ احتیاجـی بـه غیـر ذات اقـدس خـود نـدارد و همـۀ مخلوقـات 

دسـت نیـاز بـه درگاه او دراز کرده انـد و همـه چیـز خـود را از او می خواهنـد. »لـم یلـد و 

لـم یولـد« او نزاییـده و زاده نشـده اسـت کـه ایـن دو جملـۀ کوتـاه اعتقـادات جاهالنـۀ 

یهـود و نصـاری را تخطئـه می کنـد چـه آنکـه در قـرآن می خوانیـم کـه: 
ـِه؛1

َّ
�نُ الل ْ ُح ا�ب َمِ��ی

ْ
َ�اَرى ال

�تِ ال�نَّ
َ
ال

َ ـِه َو�ت
َّ
�نُ الل ْ ٌر ا�ب ْ �ی ُهوُد ُعرنَ �یَ

ْ
�تِ ال

َ
ال

َ >َو�ت

گفتند  نصاری  و  خداست  پسر  ُعزیر  گفتند:  یهود  ]اّمت[ 

مسیح پسر خداست<. 

و  نیست  والد  خدا  َیِلْد«  »لم  می گوییم:  قرآن  از  تبعّیت  به  مسلمانان  ما  ولی 

فرزندی ندارد و این حرف غلطی است که یهود می گویند: ُعزیر پسر خدا و نصاری 

می گویند مسیح پسر خداست. خدا اصاًل دارای فرزند نمی باشد، زیرا فرزند داشتن 

د« و خدا مولود هم نیست 
َ
مستلزم ترکیب است و خدا منّزه از ترکیب است »و لم ُیول

از  برخی  از  دیگری  اعتقاد  تخطئۀ  هم  جمله  این  است،  نشده  زاییده  چیزی  از  و 

نصاری است که می گفتند خوِد مسیح خداست چنانکه قرآن می فرماید: 
َم؛2 َ �نُ َمْر�ی ْ ُح ا�ب َمِ��ی

ْ
ـَه ُهَو ال

َّ
 الل

�نَّ وا اإِ
ُ
ال

َ �نَ �ت �ی ِ دن
َّ
َر ال

ْد َک�نَ �تَ
َّ
>ل

مسیح  همان  خدا  گفتند  که  کسانی  شده اند  کافر   
ً
یقینا

بن مریم است<. 

1. سورۀ توبه، آیۀ 30. 
2. سورۀ مائده، آیۀ 17. 
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در ایـن صـورت خـدا می شـود مولـود و زاییـده شـدۀ از مریـم. ولـی قـرآن می گویـد 

َ�ٌد< خـدا یگانـه 
أَ
ًوا ا

ُه ُک�نُ
َّ
�نْ ل

ُ
ك ْم �یَ

َ
خـدا مولـود و زاییـده شـدۀ از کسـی نیسـت. >َول

تخطئـۀ  هـم  جملـه  ایـن  نمی باشـد.  او  شـریک  و  هماننـد  و  همتـا  احـدی  و  اسـت 

اعتقـاد مشـرکین اسـت کـه بت هـا را شـریک خـدا می دانسـتند. پـس سـورۀ مبارکـۀ 

توحیـد بـا همیـن چنـد جملـۀ کوتـاه، چهـار عقیـدۀ جاهالنـه را تخطئـه کـرده و تنهـا 

ذات اقـدس اهلل؟ج؟ را معبـود واحـد بی همتـا معّرفـی نمـوده اسـت و مـا هـم بـه ایـن 

می کنیـم.  افتخـار  خویـش  محّققانـۀ  اعتقـادات 

صوفیه و ماّدیون، دو نماد افراط و تفریط

در مسـألۀ توحیـد و خداشناسـی نیـز ایـن انحـراف و کجـروی وجـود دارد، فرقـه ای 

بـه نـام »صوفّیـه« کـه خـود را در درجـۀ اعـالی از توحیـد و عرفـان می پندارنـد و قائـل 

بـه »وحـدت وجـود« و بلکـه »وحـدت موجـود! « می باشـند؛ اعتقادشـان ایـن اسـت 

کـه اصـاًل در عالـم جـز خـدا چیـزی نیسـت هـر چـه هسـت خداسـت آن در و آن دیـوار 

خداسـت. جمـاد، خـدا و نبـات، خـدا و حیـوان، خـدا و زمیـن و آسـمان، خداسـت. 

و  »ماّدیـون«  گـروه دیگـر  اّمـا  اسـت  فاسـد در خداشناسـی  افراطـی  عقیـدۀ  یـک  ایـن 

طبیعـی مسـلکانند کـه در نقطـۀ مقابـل »صوفّیـه« قـرار گرفته انـد و می گوینـد: اصـاًل 

خدایـی در کار نیسـت! هـر چـه هسـت همیـن طبیعـت اسـت و تحـّوالت گوناگـون 

طبیعـت، آنگونـه کـه قـرآن نقـل کـرده از »َدْهـری َمسـلکان« کـه: 
ْهُر؛1

َ
ا الّد

َّ ل ا اإِ
َ �ن

ُ
ْهِلك ُ ا َوَما �ی َ �ی

حْ
ُمو�تُ َو�نَ

ا �نَ َ �ی
�نْ

ُ
ا الّد َ �ن

ا�تُ َ ا َ��ی
َّ ل وا َما ِهَی اإِ

ُ
ال

َ >َو�ت

گروهی  نیست،  چیزی  هیچ  ما  دنیوی  زندگی  جز  گفتند:  و 

است  طبیعت  و  دهر  این  و  می شویم  زنده  گروهی  و  می میریم 

که زنده می کند و می میراند<. 

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 24. 
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طبیعـت اسـت کـه می رویانـد و می پوسـاند. ایـن هـم یـک عقیـدۀ تفریطـی فاسـد 

در خداشناسـی اسـت. در نقطـۀ مقابـل، گـروه اّول آنهـا می گفتند: جز خـدا چیزی در 

عالـم نیسـت و همـه چیـز خداسـت و اینهـا می گوینـد اصـاًل خدایـی در عالـم وجـود 

نـدارد و همـه چیـز طبیعـت اسـت و مناسـبات طبیعت. ولی عقیـدۀ حق و صحیح 

همـان اعتقـاد معتـدل متوّسـط ماسـت کـه بـر اسـاس منطـق »عقـل و وحـی« اسـتوار 

اسـت و می گوییـم در عالـم وجـود، هـم خـدا هسـت و هـم مخلـوق خـدا، نـه اینکـه 

همـه چیـز خداسـت و جـز خـدا چیـزی نیسـت و نـه اینکـه خدایـی نیسـت و هـر چـه 

کـه هسـت طبیعـت اسـت و لـوازم طبیعـت. در قـرآن می خوانیـم: 
ُدوُه ؛1 اْع�بُ

َ ْیٍء �ن
َ اِل�تُ ُکِلّ �ش َ ا ُهَو �ن

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
ْم ل

ُ
ك ُّ ـُه َر�ب

َّ
ُم الل

ُ
ِلك

>دنَٰ

این خداست که رّب شماست و جز او معبودی نیست و او خالق 

همه چیز است پس او را بپرستید<. 

 َشٍء ُهَو اهَّلل« همه چیز »اهلل« اسـت بلکه فرموده اسـت: »ُهَو 
ُّ

نفرموده اسـت: »ُكل

ِ َشٍء« او خالـق همـه چیـز اسـت. »اهلل« خالـق اسـت و غیـر او هـر چـه کـه 
ّ

خاِلـُق ُكل

هسـت مخلـوق اوسـت و هـر مخلوقـی بـر حسـب صالحدیـد او بـر خـوردار از کماالتـی 

از کمـاالت وجـودی می گـردد و لـذا »پیغمبـر« و »امـام« هـم کـه مخلوقـی از مخلوقـات 

بـوده  بـه علـم و قـدرت، تابـع اذن و خواسـت خالـق خـود  او می باشـند در اّتصـاف 

و از طریـق وحـی و الهامـات الهـی مـدد می گیرنـد یعنـی تـا آنجـا کـه خـدا خواسـته 

اسـت عالـم و قـادر می باشـند و در خـارج از حـّد خواسـت خـدا نـه چیـزی می داننـد 

و نـه توانایـی بـر انجـام کاری دارنـد و لـذا چنانکـه خواندیـم خـدا خطـاب بـه رسـول 

گرامـی اش فرمـوده اسـت: 

1. سورۀ انعام، آیۀ 102. 
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ْم 
ُ

ك ا �بِ
َ
ى َول َ�ُل �بِ

�نْ ُ ْدِری َما �ی
أَ
ُ�ِل َوَما ا �نَ الّرُ ْدًعا ِمّ �تُ �بِ ْل َما ُک�ن

>�تُ
؛1 �نٌ �ی �بِ

ُ
ٌر ّم �ی ِ دن

ا �نَ
َّ ل ا اإِ

َ �ن
أَ
ّىَ َوَما ا

َ
ل وَحٰی اإِ ُ ا َما �ی

َّ ل ُع اإِ �بِ
�تَّ
أَ
�نْ ا اإِ

سایر  با  که  نیستم  نوظهوری  پیغمبر  یک  من  مردم  به  بگو: 

پیامبران متفاوت باشم بلکه من هیچ نمی دانم، آیندۀ من و آیندۀ 

می شود  وحی  من  به  که  آنچه  از  تنها  من  شد.  خواهد  چه  شما 

تبعّیت می کنم. خالق من وقتی پرده از جلو چشمم بر می دارد، از 

همه جا و از همه چیز آگاه می شوم و وقتی پرده می افکند از همه 

جا و از همه چیز بی خبر و ناآگاه می گردم؛ نه چیزی می دانم و 

نه انجام کاری را می توانم و من جز ترساننده ای آشکار نیستم<.

بی نیازی مطلق خداوند از شریک

آیۀ آخر سورۀ اسراء خطاب به رسول اکرم؟ص؟ که خطاب به اّمت است می فرماید: 

ى  ِ
�ن ٌك  ِر�ی

َ �ش ُه 
َّ
ل �ن 

ُ
ك �یَ ْم 

َ
َول ًدا 

َ
َول  

دنْ حنِ
�تَّ َ �ی ْم 

َ
ل ی  ِ دن

َّ
ال ـِه 

َّ
ِلل ْمُد  حَ

ْ
ال ِل 

>َو�تُ

ًرا؛2  �ی �بِ
ْ

ك �تَ ْرُه  ّ
�بِ

َ
َوک ِلّ 

الدنُّ �نَ  ِمّ َوِلّىٌ  ُه 
َّ
ل �ن 

ُ
ك �یَ ْم 

َ
َول ِك 

ْ
ُمل

ْ
ال

فرزندی  نه  که  است  خداوندی  آِن  از  ستایش  و  حمد  بگو:  و 

و  دارد  حکومت  در  شریکی  نه  و  کرده  انتخاب  خودش  برای 

ت و بیچارگی نیازمند به ولّی وسرپرستی 
ّ
نه به خاطر ضعف و ذل

می باشد و او را بسیار بزرگ و با عظمت دان<. 

این آیه به برخی از صفات خدا اشاره کرده و دستور شکرگزاری به درگاه آن خداوند 

ستایش  و  ثنا  و  حمد  می فرماید:  و  می دهد  خدا  بندگان  به  نقیصه ای  هر  از  منّزه 

1. سورۀ االحقاف، آیۀ 9. 
2. سورۀ اسرا، آیۀ 111.
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مخصوص خدایی است که برای خویش فرزندی اّتخاذ نکرده است و این بی فرزندی 

از صفات کمال خداست، زیرا الزمۀ فرزند دار شدن، جسمانّیت است، یعنی فرزند 

جسمی است که از جسم پدر جدا می شود و خدا منّزه از جسمانّیت است. 

دیگـر اینکـه فرزنـد در زندگـی کمـک کار پـدر می شـود در حالـی کـه خداونـد غنـّی 

مطلـق و بی نیـاز همـه جانبـه اسـت و از هیـچ جهـت احتیـاج بـه کمـک کار نـدارد، 

نـه کمـک کار بغـل دسـتی و نـه پاییـن دسـتی و نـه بـاال دسـتی. افـراد بشـر چنیننـد کـه 

بعضـی نیـاز بـه کمـک کار پاییـن دسـتی ماننـد کلفـت و نوکـر و فرزنـد دارنـد و بعضـی 

تأسـیس مؤّسسـه ای بـا دسـتگاه های مفّصلـی کـرده و احتیـاج به شـریک و کمک کار 

بغـل دسـتی دارنـد و بـه تنهایـی نمی تواننـد آن را اداره کننـد و بعضـی هـم در تمـام 

شـئون زندگـی احتیـاج بـه ولـّی و سرپرسـت »بـاال دسـتی« دارنـد و بـدون سرپرسـت از 

تأمیـن وسـایل زندگـی خودشـان ناتواننـد ماننـد بّچه هـای خردسـال. 

اّمـا خداونـد غنـّی مطلـق از هیـچ جهـت احتیـاج بـه کمـک کار نـدارد، نـه کمـک 

کار »پاییـن دسـتی« کـه فرزنـد می باشـد و نـه کمـک کار »بغـل دسـتی« کـه شـریکش 

و  ـت 
ّ
ذل از  را  او  و  باشـد  سرپرسـتش  و  ولـّی  کـه  دسـتی«  »بـاال  کار  کمـک  نـه  و  باشـد 

دهـد.  نجاتـش  بیچارگـی 

ُه َوِلّىٌ 
َّ
�ن ل

ُ
ك ْم �یَ

َ
ِك َول

ْ
ُمل

ْ
ى ال ِ

ٌك �ن ِر�ی
َ ُه �ش

َّ
�ن ل

ُ
ك ْم �یَ

َ
ًدا َول

َ
 َول

دنْ حنِ
�تَّ َ ْم �ی

َ
 >ل

<؛  ِلّ
�نَ الدنُّ ِمّ

« تخطئـه می کند آن دسـته از قـوم یهود را 
ً
ـدا

َ
 َول

ْ
ِخـذ ْ َیّتَ ایـن آیـۀ شـریفه بـا جملـۀ »لَ

کـه می گفتنـد ُعَزیر پسـر خداسـت: 
�نُ اهلِل<؛1 ٌر ا�بْ �ی ُهوُد ُعرنَ �ی

ْ
�تِ ال

َ
ال  >َو �ت

و نیز تخطئه می کند آن دسته از نصاری را که می گفتند مسیح پسر خداست: 

1. سورۀ توبه، آیۀ 30. 



د�ى ا�ن�ا�ن �ن رک در رن �ت �ش ار و م�اد�ی �ش
آ
ا

337

�نُ اهلِل<؛1 ُح ا�بْ َمِ��ی
ْ
�اَری ال

�تِ ال�نَّ
َ
ال  >َو �ت

اّتخـاذ  بـرای خویـش  « خـدا هرگـز فرزنـدی 
ً
ولـدا یّتخـذ  »لـم  بطـور قاطـع می گویـد 

اسـت.  نکـرده 

مادر بت ها، بت نفس شماست

نـه در مقـام عمـل بی تقـوا و بی پـروای  بـه معنـای واقعـی توحیـد،  انسـان موّحـد 

و  نگـران  زندگـی  در  ناگـوار  آمـدن حـوادث  پیـش  از  نـه  و  گنـاه می باشـد  ارتـکاب  در 

پریشـان خاطر می گـردد، بلکـه در همـه جـا و در همه حال فرمـان خدا را اطاعت کرده 

و راضـی بـه قضـای خـدا می باشـد و در غیـر ایـن صـورت مبتـال بـه بیمـاری »شـرک« 

در مقـام فکـر و در مقـام عمـل می گـردد؛ زیـرا شـرک و بت پرسـتی، منحصـر در ایـن 

نیسـت که انسـان بتی را از خارج وجود خودش بتراشـد و آن را بپرسـتد، از قبیل بت 

الت و َمنـات و ُعـّزٰی و ُهَبـل کـه مـردم زمـان جاهلّیـت قبـل از اسـالم داشـتند، بلکـه 

مـادر بت هـا، بـت نفـس آدمـی اسـت کـه در داخـل وجـود انسـان بـر سـریر فرمـان دهی 

نشسـته، فرمـان صـادر می کنـد و آدمـی را دنبـال هـوا و هوس هـای خـود می دوانـد؛ در 

ایـن صـورت اسـت کـه انسـان می شـود هواپرسـت و هـوای نفـِس اّمـاره اش را شـریک 

خـدا در مطـاع بـودن قـرار می دهـد کـه خـدا فرمـوده اسـت: 

َهُه َهَواُه<؛  ـٰ لَ  اإِ
دنَ

حنَ
ْ�تَ َم�نِ ا�تَّ �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
 >ا

را مؤّثـر  از آن نظـر کـه عوامـل دیگـر غیـِر خـدا  و  شـرک در مقـام عمـل اسـت  ایـن 

مسـتّقل! در پیدایـش حـوادث عالـم می دانـد، در واقـع آنهـا را شـریک خـدا در تدبیـر و 

ادارۀ امـور عالـم می شناسـد و ایـن هـم شـرک در مرحلـۀ فکـر و اعتقـاد اسـت و جالـب 

ایـن کـه بیمـاری شـرک، اختصـاص به گروه خاّصی مثاًل از جّهـال و عوام مردم ندارد، 

بلکـه عالمـان نیـز ممکـن اسـت مبتـال بـه ایـن بیمـاری باشـند کـه در عیـن آگاهـی از 

1. سورۀ توبه، آیۀ 30.  
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معـارف توحیـدی، عمـاًل پیـروی از هـوای نفـس کـرده؛ در زمـرۀ بی تقوایـان قـرار گرفتـه 

باشـند و همچنیـن ممکـن اسـت در اعتقـاد بـه »توحیـد افعالـی«، بـه اشـتباه افتـاده، 

َهُه َهَواُه< می فرمایـد  ـٰ لَ  اإِ
دنَ

حنَ
تَّ

ْ�تَ َم�نِ ا� �ی
أَ
َرا

�نَ
أَ
گمـراه شـده باشـند، چنـان کـه در همیـن آیـۀ >ا

ٍم< آن کسـی کـه هـوای خـود را مطـاع خـود قـرار داده اسـت، خـدا 
ْ
ٰى ِعل

َ
ـُه َعل

َّ
ُه الل

َّ
ل

�نَ
أَ
>ا

َم  �تَ او را بـه کیفـر گناهانـش بـا داشـتن علـم و آگاهـی از معـارف گمراهـش کـرده >َو�نَ

< ُمهـر بـر گـوش و قلبـش نهـاده و پـرده روی  اَوهتً
َ �ش َ�ِرِه عنِ َ ٰى �ب

َ
َ�َل َعل َ ِه َو�ب �بِ

ْ
ل

ٰى َ�ْمِ�ِه َو�تَ
َ

َعل

چشـمش انداختـه و در نتیجـه او توانایـی درک حقیقـت را از دسـت داده اسـت! 

کمال هر مخلوقی ذاتا فاقد هرگونه 

آن  در  تردیـدی  شـده اند،  سـاخته  فلـز  و  چـوب  و  سـنگ  از  کـه  بت هایـی  البّتـه 

نیسـت کـه مرده هایـی فاقـد هرگونـه اثـر از آثـار حیاتنـد، حـال اگـر موجـودات زنـده ای 

هـم از مالئکـه و برخـی از آدمیـان معبـود بت پرسـتان قـرار گرفتـه باشـند، آنهـا هـم در 

اساسـًا  نیسـت.  خودشـان  از  حیاتشـان  یعنـی  احیائنـد؛  غیـر  امـوات  ذاتشـان  حـّد 

مخلـوق از هـر قبیـل کـه باشـد، در ذات خـود مـرده و فاقـد هرگونـه کمـال اسـت! حّتی 

بـه رسـول اکـرم؟ص؟ خطـاب شـده: 
؛1 و�نَ �تُ ّ

�یِ
ݩُم ّمَ ݧ هݧ

�نَّ �تٌ َواإِ ّ
َك َم�یِ

�نَّ  >اإِ

تو می میری و آنها هم می میرند!<.

بلکـه هـم اکنـون همـۀ مـا مّیتیـم و از خـود حیـات نداریـم. پرتـوی از زنـده و َحـّی 

حقیقـی بـر مـا افتـاده اسـت و خیـال می کنیـم مـا زنده ایـم. اگـر زنـده بودیـم، همیشـه 

بودیـم. قبـاًل هـم بودیـم و بعـدًا هـم می بودیـم و ایـن کـه می بینیـم قبـاًل نبوده ایـم و بعـدًا 

هـم نخواهیـم بـود، می فهمیـم که اصاًل ما زنده نیسـتیم. پوسـتی از هسـتی بر ماهّیت 

فقـر امکانـی مـا پوشـانده اند و خیـال کرده ایـم مـا غنـی هسـتیم و حـال آن کـه غنـّی 

1. سورۀ زمر، آیۀ 30. 
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واقعـی، ذات اقـدس حـق اسـت کـه فرمـوده اسـت: 
ُد؛1 ِم�ی حَ

ْ
ّیُ ال �نِ

�نَ
ْ
ـُه ُهَو ال

َّ
ـِه َوالل

َّ
ى الل

َ
ل َراُء اإِ �تَ

�نُ
ْ
ُم ال �تُ �ن

أَ
اُ� ا

َ َها ال�نّ
ُّ �ی
أَ
ا ا َ >�ی

است  اهلل  تنها  و  هستید  اهلل  به  نیازمند  و  فقیر  شما  مردم!  ای 

که غنّی حمید است<. 

او پـرده ای از غنـا بـر چهـرۀ فقـر و گدایـی مـا افکنـده و مـا خـود را غنـی می پنداریـم. 

روزی آن پرده انـداز، ایـن پـرده را بـر مـی دارد و ایـن پوسـت ها را کنـار می زنـد، آن روز 

اسـت کـه چهـرۀ فقـر و گدایـی مـا برمـال می گـردد. 

اُل  َ �ب حبِ
ْ

ال ا 
دنَ َواإِ  * َدَر�تْ 

َ
ك ا�ن وُم  حبُ

ال�نُّ ا 
دنَ َواإِ  * َر�تْ  ُکِوّ ْمُس 

َّ ال�ش ا 
دنَ >اإِ

؛2 َر�ت
ْ��نَ

أَ
ا ا  ّمَ ٌس 

�نْ
�نَ َعِلَم�تْ   ... َر�تْ  ّ

ُ��یِ

روزی که خورشید بی نور و ستارگان بی فروغ گردند و کوه ها 

حرکت  به  آب  نهر  همچون  و  داده  دست  از  را  خود  صلابت 

همراه  به  چه  که  می شود  آگاه  کسی  هر  روز  آن  درآیند... 

آورده است<. 

می یابـد کـه جـز جانـی فقیـر و تهی دسـت از همـه چیـز، چیـزی نـدارد و می بینـد 

ل می کـرد، همه هیچ 
ّ
تمـام آن معبودهایـی کـه در دنیـا دنبالشـان بـود و پیـش آنها تذل

و پـوچ از آب درآمده انـد و هیـچ کاری از آنهـا سـاخته نیسـت؛ آنجاسـت کـه: 

َمَع  �تُ 
دنْ

حنَ
ا�تَّ ی  �نِ

�تَ �یْ
َ
ل ا  َ �ی وُل  �تُ َ �ی ِه  َد�یْ �یَ ٰى 

َ
َعل اِلُم 

َ ال�نّ  
َ��نُّ �یَ ْوَم  َ >َو�ی  

لًا؛3 �ی ُ�وِل َ��بِ الّرَ

روزی که انسان ظالم ]که ظلم به خود کرده و سر به آستان 

1. سورۀ فاطر، آیۀ 15. 
2. سورۀ تکویر، آیات 1تا3و14. 

3. سورۀ فرقان، آیۀ 27. 
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غیر خدا نهاده[ هر دو دست خود را به دندان می گزد و می گوید 

ای کاش به راه رسول خدا رفته بودم<. 

حاصـل ایـن کـه معبـود انسـان، به حکـم عقل باید موجـودی باشـد دارای »علم« 

را  انسـان  نیازمندی هـای  بتوانـد  تـا  »انعـام«،  و  »احسـان«  و  »قـدرت«  و  »حیـات«  و 

برطـرف سـازد و لـذا می بینیـم کـه در آیـۀ قبلـی فرمـوده اسـت: 
؛1 و�نَ ْ�ِل�نُ و�نَ َوَما �تُ ِ�ّرُ

ُم َما �تُ
َ
ْ�ل َ ـُه �ی

َّ
>َوالل

خدا آنچه را که پنهان می دارید و آشکار می سازید می داند<. 

از ظاهـر و باطـن شـما آگاه اسـت؛ از اینـرو تنهـا اوسـت که می توانـد نیازمندی های 

شـما را برطـرف سـازد و بـه ظاهـر و باطـن افـکار و اعمالتان کیفـر و پاداش بدهد. 

تخطئۀ استدالل سخیف مشرکان

حاال خدا جملۀ دیگری از مشرکان نقل می کند: 

�نُ  حْ
ْیٍء �نَّ

َ ِه ِم�ن �ش ا ِم�ن ُدو�نِ
َ ْد�ن ـُه َما َع�بَ

َّ
اَء الل

َ ْو �ش
َ
وا ل

ُ
َرک

ْ �ش
أَ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
اَل ال

َ >َو�ت

�نَ ِم�ن  �ی ِ دن
َّ
َ�َل ال

ِلَك �نَ
ْیٍء َکدنَٰ

َ ِه ِم�ن �ش ا ِم�ن ُدو�نِ َ ْم�ن ا َ�ّرَ
َ
ا َول

َ �ن اوأُ َ �ب
آ
ا ا 

َ
َول

<؛2
�نُُ �ی ُم�بِ

ْ
 ال

اعنُ
َ
ل �بَ

ْ
ا ال

َّ ل ُ�ِل اإِ ى الّرُ
َ

َهْل َعل
ِلِهْم �نَ �بْ

�تَ

قـرار  بحـث  مـورد  مفّسـران  آقایـان  میـان  در  بعـدش  آیـۀ  دو  بـا  مبارکـه،  آیـۀ  ایـن 

گرفتـه، مفّسـران »جبـری مسـلک« مثـل فخـر رازی طـوری تفسـیر و مفّسـران »تفویضی 

مسـلک«، طـور دیگـری توجیـه می کننـد. نقل اقـوال آنها فعاًل نفعی به حـال ما ندارد. 

آن طـور کـه بـا اسـتفاده از بیانـات آقایـان مفّسـران می تـوان تفسـیر کـرد ایـن اسـت کـه 

آیۀ شـریفه، اسـتدالل سـخیف3 مشـرکان را در مقام تکذیب رسـالت پیامبراکرم؟ص؟ 

1. سورۀ نحل، آیۀ 19. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 35. 

3. سخیف: پوچ و بی ارزش. 
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نقـل می کنـد و سـپس آن را مـورد تخطئـه قـرار می دهـد. ایـن مقّدمـه قبـاًل عرض شـده 

اسـت کـه مشـرکان خالقّیـت »اهلل« ؟ج؟ را منکـر نیسـتند و او را خالـق عالـم می داننـد، 

چنـان کـه خـدا می فرمایـد: 

ْمَس 
َّ ال�ش َر 

َوَ�حنَّ  
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ �تَ 

َ
ل �نَ �نْ 

َ
ّم ُهم  �تَ

ْ
ل

أَ
َ�ا �ن  �أِ

َ
>َول  

؛1 و�نَ
ُ

ك
�نَ وأْ ُ �ی ٰى 

�نَّ
أَ
ا

َ �ن ـُه 
َّ
الل �نَّ 

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ل َمَر  �تَ

ْ
َوال

اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را خلق و خورشید 

و ماه را مسّخر نموده است؟ بطور حتم می گویند »اهلل« است <.

کـه خالـق آسـمان ها و زمیـن و مسـّخر کننـدۀ خورشـید و مـاه اسـت. منتهـی آنهـا 

»اهلل« را معبود خود نمی دانند و او را عبادت نمی کنند. بلکه بت ها را اعّم از جاندار 

و بیجـان مؤّثـر در سرنوشـت و زندگـی خـود می دانند! از این نظر آنها را می پرسـتیدند. 

آنـگاه پیامبـر؟ص؟ آمـده و می گویـد: مـن از طـرف »اهلل« کـه خالقـش می دانیـد آمـده ام 

شـما را از »بت پرسـتی« بـه »اهلل پرسـتی« دعـوت کنـم و از حـالل و حـرام او آگاهتـان 

سـازم. آنهـا می گفتنـد: مـا »اهلل« را خالـق عالـم می دانیـم ولـی تـو را که اّدعای رسـالت 

از جانـب او داری تصدیـق نمی کنیـم و صـادق در اّدعـا نمی دانیـم، زیـرا مـا معتقدیـم 

ف پذیـر نمی باشـد و حتمـًا آنچـه 
ّ
ـق بگیـرد، تخل

ّ
خالـق عالـم اراده اش بـه هـر چـه تعل

ـق گرفتـه تحّقـق می یابـد. بنابرایـن اگـر تـو از جانـب او رسـالت 
ّ
کـه اراده اش بـه آن تعل

داری و می گویـی کـه او خواسـته اسـت مـا بت هـا را نپرسـتیم و از پیـش خـود چیـزی را 

حـالل و حـرام ندانیـم، پـس بایـد تو هم حامل اراده و مشـّیت او باشـی و مـا را تکوینًا از 

بت پرسـتی و تشـریع حـالل و حـرام بـاز داری و از ایـن کـه تـو نمی توانـی چنیـن تغییـری 

در سرنوشـت مـا ایجـاد کنـی، معلـوم می شـود در اّدعـای رسـالت از جانـب او صـادق 

و راسـتگو نمی باشـی و او تکوینًا خواسـته اسـت ما بت پرسـت باشـیم و از پیش خود 

حـالل و حـرام بسـازیم و پـدران مـا نیـز چنیـن بوده اند. 

1. سورۀ عنکبوت، آیۀ 61. 
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از این سنخ افکار ناپخته و خام، در برخی اذهان مردم عوام پیدا می شود که اگر 

خدا خواسته بود مثاًل ما از این راه نرویم؛ نمی رفتیم، اگر خدا خواسته بود ما گناه 

گنهکار  و  باشیم  گناهکار  ما  که  نمی کردیم! پس خدا خواسته است  گناه  نکنیم، 

اگر  بودیم!  باشیم، همه اش مسجدی  ما مسجدی  اگر خدا می خواست  شده ایم! 

خدا خواسته بود ما سینمایی نباشیم، اصاًل نمی توانستیم به سینما برویم! 

حـال آیـۀ مـورد بحـث اساسـی ترین پایـۀ تشـریع یعنـی »اعتقـاد بـه توحیـد« و »نفی 

شـرک« را بیـان نمـوده؛ می فرمایـد: 

اَی  َ �یّ اإِ
َ �ن َواِ�ٌد  ٌه  ـٰ لَ اإِ ُهَو  َما 

�نَّ اإِ �نِ  ْ �ی
�نَ
ْ ا�ش �نِ  ْ َه�ی ـٰ لَ اإِ وا 

دنُ حنِ
�تَّ �تَ ا 

َ
ل ـُه 

َّ
الل اَل 

َ >َو�ت

؛1  و�نِ اْرَه�بُ
َ �ن

]در  نکنید  اّتخاذ  معبود  دو  که  داده  دستور   ]
ً
]تشریعا خدا 

است؛  یگانه  معبود  که  اوست  تنها  نباشید[  مشرک  پرستش 

بنابراین، تنها از من بترسید ]و سر از فرمان من نتابید[<. 

در محـّل خـود از طریـق براهیـن عقلّیـه و نقلّیـه بـه اثبـات رسـیده کـه ذات اقـدس 

»اهلل«؟ج؟ کمـال مطلـق اسـت و صـدق و راسـتی هـم از کمـاالت اسـت و لـذا وقتـی او 

گفت من در عالم، معبود واحدم و جز من احدی سـزاوار پرسـتش نیسـت، به حکم 

عقـل بایـد تصدیقـش کنیـم، چـون کمـال مطلـق اسـت و نقصـی به سـاحت قدس او 

راه نـدارد و اگـر غیـر او هـم کسـی مدیـر و مدّبـر در عالـم بـود، او خـودش می فرمـود و او را 

ما< کـه مفیـد حصـر 
معّرفـی می کـرد ولـی بـا کمـال صراحـت و قاطعّیـت بـا کلمـۀ >ا�نّ

اسـت فرمـوده کـه منحصـرًا او )ذات اقـدس اهلل( تنهـا معبـود در عالـم هسـتی اسـت و 

جـز او موجودی سـزاوار پرسـتش نیسـت! 

ضمـن جمالتـی از امـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه عنـوان وصّیـت بـه فرزنـد بزرگوارش 

1. سورۀ نحل، آیۀ 51. 
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امـام مجتبـی؟ع؟ نقل شـده اسـت: 

آَثاَر  ْیَت 
َ
َرأ

َ
ل َو  ُه 

ُ
ُرُسل َتْتَك 

َ َ
ل َشِریٌك  َك  ِلَرّبِ َكاَن  ْو 

َ
ل ُه 

َ
ّن

َ
أ ُبیَنَّ  »َیا 

َنْفَسُه؛1 َوَصَف  َكَما  َواِحٌد  ٌه 
َ
ِإل ُه  ِكّنَ

َ
ل َو   ... َطاِنِه 

ْ
ُسل َو  ِكِه 

ْ
ُمل

بدان ای فرزند عزیزم! اگر پروردگار تو شـریکی داشـت، از جانب 

تـو را بـه سـوی او  نیـز فرسـتادگانی بـه سـوی تـو می آمدنـد و  او 

دعـوت می نمودنـد و نشـانه های ُملـک و سـلطنتش را می دیـدی 

را  کـه خـودش  آنگونـه  تنهـا معبـود در عالـم اسـت،  او  ... ولـی 

وصـف کـرده اسـت«. 

ـۀ بـر وحدانّیـت اهلل ؟ج؟ در امر معبودّیت، همین اسـت که تمام 
ّ
و لـذا از جملـه ادل

»ِالـه واحـد« کرده انـد و جـز ذات اقـدس اهلل  رسـل و انبیـاء کـه آمده انـد، دعـوت بـه 

جّل جاللـه احـدی را بـه عنـوان معبـود در عالـم معّرفـی نکرده انـد و حال آن کـه اگر جز 

ذات اقدسـش معبـودی بـود، او هـم پیامبرانـی از جانـب خود می فرسـتاد و بندگانش 

را بـه عبـادت خـود دعـوت می کـرد. البّتـه مسـألۀ »وحدانّیـت خـدا« از طریـق اقامـۀ 

براهیـن عقلّیـه، بیانـات عمیـق فـراوان دارد، تنهـا ایـن جملـه از بـاب نمونـه عـرض 

می شـود کـه اگـر متعـّدد باشـد، تعـّدد مسـتلزم »اشـتراک« و »ترکیـب« اسـت؛ زیـرا اگـر 

مثـاًل واجب الوجـود دو تـا باشـد، معلـوم می شـود در یـک ماهّیتـی بـا هـم شـریکند و 

مشّخصاتشـان آنهـا را از هـم جـدا کـرده اسـت؛ مثـل ایـن کـه زیـد و عمـرو هـر دو در 

ماهّیت انسـانّیت شـریکند و مشـّخصات زمانی و مکانی و دیگر خصوصّیات، آنها 

را از هـم جـدا کـرده اسـت؛ یعنـی زیـد َمْرَکبی از انسـانّیت و مشـخّصات اسـت و عمرو 

نیـز َمْرَکبـی از انسـانّیت و مشـخّصات! حـال اگـر خـدای عالـم نیـز مثـاًل دو تـا باشـد، 

الزمـه اش ایـن اسـت کـه هـر دو فـرد از یـک ماهّیـت باشـند، دو فـرد از یـک ماهّیـت 

1. نهج البالغۀ فیض، نامۀ 31. 
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فـردی  مشـخّصات  و  ماهّیـت  از  َمْرَکـب  یـک  هـر  کـه  اسـت  ایـن  الزمـه اش  شـدن، 

باشـند؛ در صورتـی کـه ترکیـب بـه سـاحت قـدس خـدا راه نـدارد. البّته این بیـان نیاز 

بـه بسـط و توضیـح بیشـتری دارد کـه اکنـون مجالـش نیسـت و لزومـی هـم نـدارد. 

تخطئۀ عقیده به دو »اله« 

اَل 
َ حاصـل ایـن کـه خـدا خـوْد دعـوت بـه توحیـد و نفـی شـرک کـرده و فرمـوده: >َو�ت

ٌه َواِ�ٌد< ... دو خـدا و دو معبـود اّتخـاذ نکنیـد،  ـٰ لَ َما ُهَو اإِ
�نَّ �نِ اإِ ْ �ی

�نَ
ْ �نِ ا�ش ْ َه�ی ـٰ لَ وا اإِ

دنُ حنِ
�تَّ ا �تَ

َ
ـُه ل

َّ
الل

تنها معبود اهلل است و بس. بدیهی است که مقصود در آیه، نفی تعّدد معبود است 

و چـون اقـّلِ مصـداِق تعـّدد »دو« اسـت، »دو« کـه نفـی شـد طبعـًا سـه و چهـار و بیشـتر 

ـق« 
ْ
هـم منتفـی اسـت. احتمـال ایـن نیـز هسـت کـه مقصـود از دو الـه یکـی »اله َخل

باشـد و دیگـری »الـه تدبیـر«. چـون بت پرسـت ها »الـه تدبیـر« را جـدا از »الـه خلـق« 

می دانسـتند و می گفتنـد: »اهلل« خالـق عالـم اسـت و بت هـا »مدّبـر« عالمنـد. 

چنان که خدا می فرماید: 

ْمَس 
َّ ال�ش َر 

َوَ�حنَّ  
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ �تَ 

َ
ل �نَ َم�نْ  ُهْم  �تَ

ْ
ل

أَ
َ�ا �نْ  �أِ

َ
>َول

ـُه؛1
َّ
الل �نَّ 

ُ
ول �تُ �یَ

َ
ل َمَر  �تَ

ْ
َوال

به  کیست؟  زمین  و  آسمان ها  خالق  که  بپرسی  آنها  از  اگر 

یقین می گویند اهلل است<. 

در مورد بت ها هم می گفتند: 
ٰى؛2

�نَ
ْ
ل ـِه رنُ

َّ
ى الل

َ
ل ا اإِ

َ و�ن ُ �ب ِرّ �تَ ا ِل�یُ
َّ ل ُدُهْم اإِ ْ��بُ

>َما �نَ

ما آنها را برای این می پرستیم که ما را به قرب الی اهلل ]که خالق 

عالم است[ برسانند ]و شفعای ما در پیشگاه خدا باشند[<. 

1. سورۀ عنکبوت، آیۀ 61. 
2. سورۀ زمر، آیۀ 3. 
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ت 
ّ
در واقع آنها بت ها را مدیر و مدّبر عالم می دانستند و می گفتند: عّزت و ذل

می بخشند؛  شفا  و  می کنند  بیمار  که  هستند  آنها  آنهاست؛  دست  به  آدمیان 

به  را  برخی  و  می دهند  بعضی  روزی  و  رزق  در  توسعه  می  میرانند؛  و  می کنند  زنده 

»اله  از  مستّقّل  و  جدا  را  تدبیر«  »اله  که  این  خالصه  می سازند.  مبتال  تنگدستی 

خلق« می پنداشتند و لذا آیۀ مورد بحث این عقیده را تخطئه می کند و می فرماید: 

؛  �نِ ْ �ی
�نَ
ْ �نِ ا�ش ْ َه�ی ـٰ لَ وا اإِ

دنُ حنِ
�تَّ ا �تَ

َ
ـُه ل

َّ
اَل الل

َ >َو�ت

خدا فرموده است دو اله اّتخاذ نکنید<. 

ٌه َواِ�ٌد؛  ـٰ لَ َما ُهَو اإِ
�نَّ  >اإِ

 او ]ذات اقدس اهلل[ اله واحد و معبود یگانه است<. 
ً
منحصرا

آن کـس کـه می آفرینـد، همـو اسـت که آفریده های خود را تدبیـر و تنظیم می نماید 

ف از قانونش را 
ّ
و قانـون و برنامـۀ زندگـی بـه دستشـان می دهد و نتیجتـًا مطیع و متخل

بـه کیفـر و پـاداش می رسـاند. بنابرایـن بـه حکـم فطـرت و عقـل صائـب1 بایـد از قانـون 

مـن )خالق عالم( پیـروی نمایید. 

؛  و�نِ اْرَه�بُ
َ اَی �ن َ �یّ اإِ

َ >�ن

و تنها از ]کیفر[ من بترسید ]و احدی را جز من معبود و مطاع خود 

نشناسید[ <. 

بندگی خدا، اّولین دستور حضرت نوح؟ع؟

ُدوا  ْ��بُ ا �تَ
َ
�نْ ل

أَ
اّولیـن دسـتوری کـه خداونـد بـرای اصـالح قـوم نـوح داد ایـن بـود: >ا

دعـوت  رکـن  اساسـی ترین  توحیـد،  نکنید<.  عبادت  را  اهلل  جز  اینکه  ـَه؛ 
َّ
الل ا 

َّ ل اإِ

انبیـاء؟مهع؟ اسـت و مفـاد همـان جملـۀ نورانـی »ل الـه ال اهلل« اسـت کـه مـا غالبـًا آن را 

1. صائب: واقع بین. 
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بـر زبـان جـاری می کنیـم اّمـا اکثـرًا نـه بـه حقیقـت آن پـی می بریـم و نـه بـه فکـر تحّقـق 

بخشـیدن محتـوای آن در مقـام عمـل می باشـیم. 

آری، توحیـد یعنـی هـر چـه غیـر خداسـت از حومـۀ قلب خـود دور سـاختن و تنها 

اهلل را حاکـم در تمـام ابعـاد و شـئون زندگـی خـود قـرار دادن! ایـن حقیقـت »ل الـه  ال 

اهلل« اسـت که تلّفظ آن بسـیار آسـان اّما تحّقق بخشـیدن به آن بسـیار دشـوار اسـت.  

اگـر مـا اندکـی بـه تحلیـل حـال و کار خـود بپردازیـم می بینیـم کـه حاکـم در زندگـی 

اکثرّیـت مـا غیـر اهلل اسـت نـه اهلل!! یعنـی آن کس که در تمام شـئون زندگی ما فرمانش 

مطـاع اسـت از درون: خودخواهی هـا، هـوی و هوس هـا و مـال و مقـام دوسـتی ها  و از 

بیـرون: ثروتمندهـا و ریاسـت مدارها و زن و فرزندهـا و... اسـت. 

دنیا هم اکنون غرق در بت پرستی و عبادت غیر خداست!! عبادت منحصر در 

رکوع و سجود و نماز نیست. عبادت در اینجا به معنای »اطاعت« است. اطاعت 

از فرمان غیر خدا نمودن، عبادت غیر خدا کردن است. اینکه خدا می فرماید: 
؛1 َ�ا�نَ �یْ

َّ ُدوا ال�ش ْ��بُ ا �تَ
َ
�نْ ل

أَ
َدَم ا

آ
ی ا �نِ

َ ا �ب َ ْم �ی
ُ

ك �یْ
َ
ل ْعَهْد اإِ

أَ
ْم ا

َ
ل

أَ
>ا

ای آدمزادگان! آیا از شما پیمان نگرفته ام که شیطان را عبادت 

نکنید؟<. 

یعنـی از فرمـان او کـه وسوسـه در دل هـای شـما می افکنـد اطاعـت نکنیـد وگرنـه 

کسـی شـیطان پرسـتی بـه معنـای رکـوع و سـجود بـرای او نمی کنـد. در جـای دیگـر 

َهُه َهَواُه< ؛2 آ یـا دیـده ای آن کـس را کـه هـوای نفس  ـٰ لَ  اإِ
دنَ

حنَ
ْ�تَ َم�نِ ا�تَّ �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
فرمـوده اسـت: >ا

خـودش را »الـه و معبـود« خـود قـرار داده اسـت...؟ یعنـی اطاعـت از دلبخـواه خـود 

می کنـد وگرنـه کسـی بـرای هـوای نفـس خـود رکـوع و سـجود نمی کنـد. پـس دنیـای 

امـروز مبتـال بـه بیمـاری شـرک وسـیع و عمیـق اسـت و بت پرسـتی بـه معنـای واقعـی 

1. سورۀ یس، آیۀ 60. 
2. سورۀ فرقان، آیۀ 43. 
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آن گسـترده تر از دنیـای دیـروز رواج دارد.  

افترا به خدا موقوف!

بـه میـان آورده اسـت تکیـه روی  عبـادت  از  قـرآن هـر جـا سـخن  حاصـل اینکـه 

معبـود کـرده و معبـود را نفـی یـا اثبـات می کنـد نـه اصـل عبـادت را. مثـاًل می گویـد: 

ْم 
ُ

ك
َ
ُه ل

�نَّ اإِ  
َ�ا�نَ �یْ

َّ ُدوا ال�ش ْ��بُ �تَ ا 
َّ ل �ن 

أَ
ا َدَم 

آ
ا ی  �نِ

َ �ب ا  َ �ی ْم 
ُ

ك �یْ
َ
ل اإِ ْعَهْد 

أَ
ا ْم 

َ
ل

أَ
>ا

ٌم؛1  �ی �تِ ْ��تَ ّمُ ِ�َراٌط  ا 
دنَ َهـٰ ى  ِ

ُدو�ن اْع�بُ �نِ 
أَ
َوا  * �نٌ  �ی �بِ

ّمُ َعُدّوٌ 

را  بودم که شیطان  با شما عهد نکرده  آدم! مگر  فرزندان  ای 

مپرستید؟ همانا او دشمن آشکار شماست و اینکه مرا بپرستید! 

این راه راست است<. 

آنچه در این آیه  نفی شده؛ معبود بودن »شیطان« است که شیطان را عبادت 

نکنید و آنچه اثبات شده است معبود بودن خداست که من را عبادت کنید! خوِد 

عبادت مورد نفی و اثبات نیست؛ تنها »معبود« است که نفی یا اثبات می شود. 

ْم؛2 
ُ

ِلك �بْ
�نَ ِم�ن �تَ �ی ِ دن

َّ
ْم َوال

ُ
ك �تَ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
ُم ال

ُ
ك َّ ُدوا َر�ب اُ� اْع�بُ

َ َها ال�نّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ  >�ی

ای مردم! پروردگارتان را عبادت کنید؛ آن کسی که خالق 

شما و پیشینیان است<. 

ایـن آیـه  هـم معبـود را کـه خالـق و رّب آدمیـان اسـت ارائـه می کنـد. و حضـرت 

هـود؟ع؟ هـم بـه مـردم خـود فرمـود: 

ُرُه؛3   �یْ
ٍه عنَ ـٰ لَ �نْ اإِ م ِمّ

ُ
ك

َ
ـَه َما ل

َّ
ُدوا الل ْوِم اْع�بُ

ا �تَ َ >�ی

ای قوم من! اهلل را عبادت کنید که جز او معبودی ندارید<. 

1. سورۀ یس، آیات 60 و 61. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 21. 

3. سورۀ اعراف، آیۀ 73. 
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و در سورۀ هود می فرماید:

؛1  ُرو�نَ �تَ
ا ُم�نْ

َّ ل ْم اإِ
�تُ �ن

أَ
�نْ ا >اإِ

معبود  را  خدا  غیر  و  گرفته اید  پیش  که  روشی  این  در  ]شما 

واقع  خلاف  کار  و  دروغ  ]و  افترا  جز  کرده اید[  اتخاذ  خویش 

انجام دادن[ عملی ندارید<. 

دارای  را  او  یـا  و  قـرار می دهیـد  در عبـادت، شـریک خـدا  را  اینکـه مخلوقـی  در 

منصـب شـفاعت در نـزد خـدا می دانیـد؛ در هـر حـال »افتـرا بـه خـدا« می بندیـد. زیـرا 

نـه خـدا موجـودی را شـریک خـود در عبـادت معّرفـی کـرده و نـه منصـب شـفاعت بـه 

اینـان کـه شـما می پنداریـد عنایـت فرمـوده اسـت. 

یاری فطرت و عقل و وحی در شناخت غنّی مطلق

انسـان بـر حسـب طبـع سـالمش وقتـی تشـنه می شـود دنبـال آب مـی رود. ایـن 

تشـنگی و آب طلبـی احتیـاج بـه اسـتدالل فکـری و برهـان عقلـی نـدارد بلکـه یـک 

کشـش غریزی و طبیعی در سـاختمان وجود انسـان اسـت. همچنین فقر و نیازیابی 

و غنـّی و بی نیـاز طلبـی احتیـاج بـه دلیـل و برهـان نـدارد بلکـه یک دریافـت و وجدان 

درونـی و یـک کشـش و اقتضـاء ذاتـی فطـری اسـت کـه در سرشـت و سـاختمان وجود 

انسـان نهـاده شـده اسـت و در رتبـۀ متقـّدم بـر ادراک عقلـی اسـت کـه پـس از مرحلـۀ 

اقتضـای فطـری، نوبـت بـه مرحلـۀ ادراک عقلـی می رسـد و عقـل هـم می گویـد: تـو ای 

انسـان سـراپا فقـر و نیـاز! بایـد دسـت بـه دامـن موجـودی بزنـی کـه مطلقـًا دارای »غنـا« 

و منـّزه از هـر گونـه »نیـاز« اسـت اّمـا او کیسـت و اسـمش چیسـت؟ عقـل از مشـّخص 

سـاختن او ناتـوان اسـت. اینجاسـت کـه »وحـی« بـه کمـک »عقـل« می شـتابد و آن 

غنـّی مطلـق را بـا صفـات و اسـمائش معّرفـی می کنـد و می گویـد: 

1. سورۀ هود، آیۀ 50. 
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ّمَ 
ُ اٍم �ش

َ �یّ
أَ
هتِ ا

ى ِ��تَّ ِ
 �ن

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّ�َ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
ـُه ال

َّ
ُم الل

ُ
ك

َّ  َر�ب
�نَّ >اإِ

ْمَس 
َّ ا َوال�ش

ً �ش �ی ُه َ��شِ �بُ
ُ
ْ�ل َ َهاَر �ی

َل ال�نَّ �یْ
َّ
ی الل �شِ

�نْ ُ َ�ْر�شِ �ی
ْ
ى ال

َ
َوٰى َعل اْ��تَ

ـُه 
َّ
الل اَرَك  َ �ب

�تَ ْمُر 
أَ
ا

ْ
َوال �تُ 

ْ
ل

حنَ
ْ

ُه ال
َ
ل ا 

َ
ل
أَ
ا ْمِرِه 

أَ
ا �بِ َرا�تٍ 

وَم ُمَ�حنَّ حبُ
َمَر َوال�نُّ �تَ

ْ
َوال

؛1  �نَ ِم�ی
َ
َ�ال

ْ
ال َر�بُّ 

که  کس  آن  است!  اهلل  شما  پروردگار  که  این  حقیقت 

سپس  و  آفرید  دوران[  ]شش  روز  شش  در  را  زمین  و  آسمان ها 

شب  پردۀ  با  را  روز  او  پرداخت.  هستی  جهان  تدبیر  و  اداره  به 

خورشید  و  می کند  دنبال  را  روز  سرعت  به  شب  و  می پوشاند 

او هستند.  آفرید در حالی که مسّخر فرمان  را  و ماه و ستارگان 

آگاه باشید! آفرینش و تدبیر جهان از آن اوست. پربرکت است 

خداوندی که پروردگار جهانیان است<.

و در سورۀ بقره می فرماید: 

ْم 
ُ

ِلك �بْ
�نَ ِم�ن �تَ �ی ِ دن

َّ
ْم َوال

ُ
ك �تَ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
ُم ال

ُ
ك َّ ُدوا َر�ب اُ� اْع�بُ

َ َها ال�نّ ُّ �ی
أَ
ا ا َ >�ی

اًء  َ �ن �بِ َماَء  َوالّ�َ ا 
ً َرا�ش �نِ  

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
ال ُم 

ُ
ك

َ
ل َ�َل  َ �ب ی  ِ دن

َّ
ال  * و�نَ  �تُ

�تَّ �تَ ْم 
ُ

ك
َّ
َ�ل

َ
ل

ا 
َ
ل

�نَ  ۖ ْم 
ُ

ك
َّ
ل ا 

ً �ت ِررنْ َمَرا�تِ 
َّ ال�ش ِم�نَ  ِه  �بِ  َ َرحب �نْ

أَ
ا

َ �ن َماًء  َماِء  الّ�َ ِم�نَ  َل  رنَ �ن
أَ
َوا

؛2  ُمو�نَ
َ
ْ�ل �تَ ْم  �تُ �ن

أَ
َوا َداًدا  �ن

أَ
ا ـِه 

َّ
ِلل وا 

ُ
َ�ل ْ

حب
�تَ

ای مردم! پروردگار خود را عبادت کنید. آن کس که شما و 

پیشینیان شما را آفرید تا پرهیزکار شوید. آن کس که زمین را 

آسایشگاه شما و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از 

آسمان، آبی فرو فرستاد و به وسیلۀ آن میوه ها را رزق شما گردانید. 

بنابراین برای خدا شریک هایی قرار ندهید در حالی که می دانید 

]در عالم غیر خدا چیزی منشأ مستّقل اثر نمی باشد[<. 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 54. 
2. سورۀ بقره، آیات 21و22. 
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پـس دیدیـم کـه »فطـرت« و »عقـل« و »وحـی« در »شناسـایی« معبـود انسـان توافق 

»غنـی ای« اسـت کـه »رفـع نیـاز« از او  دارنـد و کمـک کار یکدیگرنـد. فطـرت طالـب 

بنمایـد. عقـل، آن غنـّی را بـه صفـت غنـای مطلـق و همـه جانبـه توصیـف می کنـد 

توضیـح  را  اسـمائش  و  صفـات  و  نمـوده  مشـّخص  را  مطلـق  غنـی  آن  »وحـی«  و 

می دهـد. در واقـع بـه تعبیـر بعـض اربـاب معرفـت، می تـوان گفـت: »عقـل« در درون 

وجـود انسـان، »نبـّی باطـن« و »نبـّی«، در خـارج وجـود انسـان، »عقـل ظاهـر« اسـت و 

بـه عبـارت دیگـر )عقـل(، نبـّیِ مّتصـل و )نبـی( عقـِل منفصـل عالـم انسـان اسـت. 

عامـل  بت پرسـتی  و  شـرک  و  سـعادت  بـه  نیـل  راه  تنهـا  یگانه پرسـتی  و  توحیـد 

اصلـی هـر گونـه انحـراف و منشـأ کّل مفاسـد در زندگـی انسان هاسـت. هـم اکنـون 

نیـز بت پرسـتی همچـون بیمـاری مزمـن مهلکـی بـر پیکـر زندگی این بشـر متمـّدن راه 

یافتـه و او را بـه گورسـتان بدبختـی دائـم می کشـاند! بـت، تنهـا جمـادات تراشـیدۀ بـا 

دسـت بشـر نـادان از چـوب و سـنگ و فلـّز یـا گاو و گوسـاله و دیگـر موجـودات از ایـن 

قبیـل نیسـت. بلکـه فرموده انـد: 
بـه خـود مشـغول سـازد،  بـاز دارد و  از خدایـت  را  تـو  »هـر چـه 

توسـت«.  بـت  همـان 

امـروز عوامـل بـاز دارنـدۀ از خـدا و مشـغول سـازندۀ بـه خـود از حـّد شـماره بیـرون 

اسـت. حـّب مـال و مقـام اسـت کـه دنیـا را تبدیـل بـه جهّنـم سـوزان کـرده و جنـگ و 

آورده اسـت!  به وجـود  جدال هـا و خونریزی هـا و چپاولگری هـای جهانـی 

اساســًا در درون هــر یــک از مــا بــت خودخواهــی بــر تخــت فرماندهــی نشســته 

اســت و افــکار و اعمــال مــا را بــر محــور فرمــان خــود می چرخانــد. ایــن قــرآن اســت 

َهُه َهَواُه؛1 آیا دیده ای آن را که  ـٰ لَ  اإِ
دنَ

حنَ
ْ�تَ َم�نِ ا�تَّ �ی

أَ
َرا

�نَ
أَ
کــه بــا کمــال صراحــت می فرمایــد: >ا

1. سورۀ جاثیه، آیۀ 23. 
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هوای نفس و دلخواه خود را معبود مطاع خود قرار داده است...<. و طبــق خواســته های 

ــت  ــا، ب ــادر بت ه ــد. آری؛ م ــه فرمــان خدایــش نمی کن ــا ب دل حرکــت می کنــد و اعتن

نفــس شماســت. 

حاکـم  بشـر  میـان  در  گذشـته  زمان هـای  از  بیـش  مراتـب  بـه  بت پرسـتی  اکنـون 

اسـت و طرز تفّکر ابلیسـی که بی اعتنایی به فرمان خداسـت در میان جوامع بشـری 

-حّتـی جامعـۀ بـه قـول خـود اسـالمی!!- بـروز و ظهـور روشـنی دارد. 

نافرمانی، تنها عامل مطرودّیت شیطان

مگر ابلیس چه گفت که خدا به او فرمود: 

ْوِم  َ �ی ٰى 
َ
ل اإِ هتَ  ْ��نَ

َّ
الل َك  �یْ

َ
َعل  

�نَّ َواإِ  * ٌم  �ی َر�بِ َك 
�نَّ اإِ

َ �ن َها  ِم�نْ  ْ ُرحب ا�نْ
َ �ن اَل 

َ >�ت

؛1  �نِ �ی الِدّ

]از مقام قرب من[ بیرون رو که تو رانده شدۀ از درگاه منی و تا 

روز قیامت از رحمتم محروم و مشمول لعنتم خواهی بود<. 

او تنهـا حرفـش ایـن بـود کـه مـن فرمـان تـو را اطاعـت نمی کنـم؛ در عین حـال من، 

تـو را خالـق خـودم می دانـم؛ بـه روز بعـث و جـزا هم معترفـم، به گروهـی از بندگانت که 

صیـن تـو هسـتند از انبیـا و کسـانی کـه دارای مقـام عصمتنـد و هرگـز فریب 
َ
عبـاد مخل

مـرا نمی خورنـد؛ اقـرار دارم ولـی بـا همـۀ ایـن اقـرار و اعتراف ها کـه دارم: 

َ�اٍل؛2 
ْ
ُه ِم�نْ َ�ل �تَ �تْ

َ
ل ٍر �نَ

َ �ش َد ِل�بَ ْ�حبُ
أَ
ُک�نْ ِلا

أَ
ْم ا

َ
>ل

از این فرمان تو که می گویی: در مقابل آدم خاکی  من هرگز 

سجده کنم، اطاعت نمی کنم<. 

وگرنه شیطان »خالق بودن« خدا را قبول داشت و می گفت: 

1. سورۀ حجر، آیات 34و35. 
2. همان، آیۀ 33. 
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اٍر؛1 
َ ی ِم�نْ �ن �نِ

�تَ �تْ
َ
ل >�نَ

]من مخلوق تو هستم و[ از آتش خلقم کرده ای<. 

رّب بودن او را هم قبول داشت و می گفت: 

؛2  و�نَ
ُ َ��ش �بْ ُ ْوِم �ی َ ٰى �ی

َ
ل ى اإِ ِ

ْر�ن ِ �ن �ن
أَ
ا

َ ّ �ن
>َر�بِ

ای رّب و ای پروردگار من! به من تا روز قیامت مهلت بده<. 

ُهْم 
�نَّ َ ِو�ی

عنْ
أُ
ا

َ
َك ل �تِ ِ�رنَّ �بِ

در این جمله اقرار به روز قیامت هم کرده است! آنگاه گفته: >�نَ

<؛3 بـه عّزتـت قسـم! همـۀ فرزنـدان آدم را اغـوا  �نَ ِ��ی
َ
ل ُمحنْ

ْ
ُهُم ال اَدَك ِم�نْ َ ا ِع�ب

َّ ل �نَ * اإِ َمِ��ی ْ �ب
أَ
ا

می کنـم مگـر آن گـروه از بندگانـت کـه قـدم در وادی اخـالص نهـاده و از دسـترس مـن 

خـارج گشـته اند و آنهـا انبیـا و امامـان معصوم؟مهع؟ هسـتند. منظور اینکه تنها سـبب 

مطرودّیـت شـیطان، نافرمانـی او در برابـر امـر خالـق سـبحان بـود! اعتـراض خـدا هـم 

بـه او همیـن بـود که: 

َك؛4  َمْر�تُ
أَ
 ا

دنْ َد اإِ
ْ�حبُ

ا �تَ
َّ ل

أَ
َ�َك ا >َما َم�نَ

چرا وقتی من گفتم: سجده کن، به جا نیاوردی؟!<. 

اسالم، یعنی تسلیم محض

از نگاه قرآن کریم تنها دینی که مقبول خداوند متعال است دین اسالم است.

اُم؛5 
َ
ْ�ل اإِ

ْ
ـِه ال

َّ
َد الل �نَ ِع�نْ �ی  الِدّ

�نَّ >اإِ

دین در نزد خدا تنها اسلام است<. 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 12. 
2. سورۀ حجر، آیۀ 36. 

3. سورۀ ص، آیات 82 و83. 
4. سورۀ اعراف، آیۀ 12. 

5. سورۀ آل عمران، آیۀ 19. 
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تمــام انبیــا؟مهع؟ از جانــب خــدا بــرای دعــوت بــه اســالم آمده انــد. اســالم؛ یعنــی 

تســلیم شــدن در برابــر ذات اقــدس حــق کــه ایــن مطلــب، اســاس تمــام ادیــان اســت؛ 

تمــام ادیــان الهــی می خواهنــد از تمــام جهــات، جامعــۀ بشــر را در مقابــل خــدا بــه 

تســلیم محــض وادارنــد؛ از جهــت خالقّیــت، ربوبّیــت، الوهّیــت، مطــاع بــودن و 

قانونگــذار بــودن کــه ایــن، همــان توحیــد اســت و لــذا می گوییــم همــۀ انبیــاء بــرای 

بــه مــا دســتور  اســالم اســت آمده انــد. تمــام عباداتــی هــم کــه  توحیــد کــه همــان 

ــه  ــرای تحصیــل و تکمیــل حقیقــت توحیــد اســت و اگــر ایــن حقیقــت ب ــد، ب داده ان

ــه ظاهــر عبــادی، جســدی بــی روح و پوســتی بــی مغــز  ــد تمــام اعمــاِل ب دســت نیای

ــود. پیــروان انبیــاء موّظفنــد در مســیر تحصیــل و تکمیــل توحیــد و مبــارزۀ  خواهنــد ب

بــا شــرک، جــّدًا ســاعی و کوشــا باشــند و هــر گونــه عامــل شــرک درونــی یــا بیرونــی را از 

بیــن ببرنــد. 

جریان فیض خداوند در جویبار زندگی

و در پایــان ایــن بخــش تذکــر نکتــه ای الزم اســت و آن اینکــه خــدا می خواهــد 

هــم کارهــا از طریــق وســایل و اســباب انجــام پذیــرد و هــم لطمــه ای بــه ســرمایۀ اصیــل 

توحیــد وارد نیایــد. ایــن، نظــام آفرینــش اســت. مــردم کــه می خواهنــد بــه مقاصــد 

خــود برســند، بایــد از طریــق وســایل و اســباب برســند. خــدا بالواســطه کارهــای 

عالــم را بــه پیــش نمی بــرد. البّتــه واضــح اســت کــه خــدا قــدرت دارد تختــه ســنگ 

کوهســتان را تبدیــل بــه نــان کنــد و از ریگ هــای بیابــان انــواع غذاهــا را پدیــد آورد 

بلکــه  نمی کنــد،  چنیــن  اّمــا  بخورنــد  و  بنشــینند  تعــب  و  رنــج  بــدون  آدمیــان  تــا 

را  زمیــن  بکشــد،  آفتــاب ســوزان زحمــت  زیــر  بــرود  بیابــان  میــان  در  بایــد  انســان 

شــخم بزنــد، بذرافشــانی کنــد، آبیــاری کنــد، بعــد هــم درو کنــد، خرمــن بکوبــد، دانــه 

را از کاه جــدا کــرده بــه آســیاب ببــرد و آرد کنــد و آرد را خمیــر کــرده، آن را بــه تنــور 
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ــه  ــا بنشــیند و لقمــه نانــی بخــورد؛ یعنــی هیــچ دســتاوردی ب ــان بپــزد ت آتــش ببــرد و ن

ــا رنــج و  ــد. ایــن ویژگــی نظــام آفرینــش اســت کــه انســان ب ــه دســت نمی آی ســادگی ب

ــه خواســته هایش برســد. آری! خــدا می توانداســباب آدمــی را طــوری فراهــم   تعــب ب

کند که: 

؛ 
ً
ْصَبحُت َعَربّیا

َ
 َو ا

ً
ْمَسْیُت ُكرِدّیا

َ
»ا

شب بی سواد بخوابد و صبح باسواد برخیزد«. 

ــذار  ــان واگ ــه انس ــات کار را ب ــیاری از مقّدم ــا بس ــر کاری را دارد؛ اّم ــدرت ه ــدا ق خ

می کنــد، انســان بایــد زحمــات بســیار تحّمــل کنــد، درس بخوانــد، مباحثــه و مطالعه 

کنــد و پــای درس اســتاد بنشــیند تــا پــس از ســال های متمــادی رنــج و تعــب، بــه 

ــه  ــور ک ــت. همانط ــن اس ــر ای ــش ب ــام آفرین ــای نظ ــد! بن ــش برس ــم و دان ــه ای از عل مرتب

قبــاًل اشــاره شــد در حدیــث آمــده اســت: 
ْسَباِب؛1

َ ْ
 ِبال

َّ
ْشَیاَء ِإل

َ ْ
ِرَی ال ْن ُیْ

َ
َب اهَّلُل أ

َ
»أ

خـدا ابـا دارد از ایـن امـر کـه امـور عالـم را بدون وسـیله و سـبب به 

جریـان بیفکند!«.

جویبارهـا  از  آب  می کنـد.  ایجـاد  اسـباب  و  علـل  طریـق  از  را  چیـز  همـه  بلکـه 

حرکـت می کنـد، از ایـن جـوی بـه آن جـوی، اّمـا آب مـال جـوی نیسـت، بلکـه آب 

از منبعـش سرچشـمه گرفتـه و از ایـن جوی هـا عبـور می کنـد. مـا هـم بایـد کنـار ایـن 

جـوی  خـود  مـال  آب  ایـن  کـه  نکنیـم  خیـال  اّمـا  برداریـم؛  آب  و  بنشـینیم  جوی هـا 

اسـت. همـۀ مـا و همـۀ موجـودات عالـم، جوی هایـی هسـتیم؛ فیـض خداونـد مّنـان 

اسـت کـه در ایـن کانال هـا بـه جریـان افتـاده اسـت. 

1. بحار األنوار، جلد 2، صفحۀ 90، حدیث 14. 
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کارهای مؤمن عبادت بودن 

منطـق مسـلمان مؤمـن آن اسـت کـه همـۀ کارهـا را عبـادت محسـوب می کنـد. 

تمـام اعمـال یـک مؤمـن موّحـد عبادت اسـت، زیرا هـر کاری که به عنـوان امتثال امر 

خدا انجام شـود، عبادت به شـمار می رود. تاجر مسـلمان در حین تجارت در حال 

عبادت اسـت. طبیب جّراح مسـلمان، هنگامی که در اتاق عمل مشـغول جّراحی 

اسـت، در حـال عبـادت اسـت. کارگـر در کارگاه، آمـوزگار در کالس درس، کشـاورز در 

میـان کشـتزار، همـه در حـال عبادتنـد و از خـدا کمـک می طلبنـد کـه عبـادت خود را 

<؛  �نُ ِ��ی ْ��تَ
اَك �نَ َ �یّ ُد َواإِ ْ��بُ

اَك �نَ َ �یّ بـه درسـتی انجـام دهنـد و می گوینـد: >اإِ

یعنـی خدایـا! ایـن رشـد عقلـی را بـه مـن عنایـت کـن که در عالـم فقط تـو را معبود 

و مطـاع و صاحـب اختیـار بشناسـم. بـرای اطاعـت امـر تو تجـارت کنـم، ازدواج کنم، 

تولیـد نسـل کنـم، وزارت کنـم، وکالـت کنـم. تمـام ایـن کارهـا را به عنوان عبـادت تو و 

امتثـال امـر تو انجـام بدهم.

عمـر  یـک  گفتـن  از  بعـد  دادنـد.  پـس  خـوب  را  خـود  امتحـان  بـدر  اصحـاب 

»اهلل اکبـر«روز بـدر در مقابـل دشـمن خونخـوار و جّبـار قـرار گرفتند و در حالـی که بر خدا 

تکیـه داشـتند، دسـت بـه دعـا برداشـتند و بـا اّتـکا بـه خـدا حملـه بـه دشـمن بردنـد و 

پیـروز شـدند. آنهـا، بـه ایـن آیـۀ قـرآن ایمـان داشـتند: 
ْم؛1

ُ
َداَمك

�تْ
أَ
�تْ ا ّ

�بِ
َ �ش ُ ْم َو�ی

ُ
ُ�ْرک �نْ َ ـَه �ی

َّ
ُ�ُروا الل �نْ

�نْ �تَ >اإِ

شما اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می کند و 

قدم هایتان را استوار می دارد<. 

یاری کردن به خدا یعنی یاری کردن دین خدا و دفاع از حریم دین او. 

1. سورۀ محّمد، آیۀ 7. 
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ْم؛1
ُ

ُکْرک
دنْ
أَ
ى ا ِ

ُکُرو�ن
ادنْ

َ >�ن

شما به یاد من باشید، من هم به یاد شما خواهم بود<. 

کـی مـا خـدا را یـاد می کنیم؟ آری! الفاظی از اذکار را یاد گرفته ایم و تصّور می کنیم 

»ذکـر خـدا« همیـن اسـت. تسـبیح بـه دسـت می گیریـم و می گوییـم: »سـبحان اهلل« ، 

»سـبحان اهلل« در همـان حـال بـه ربـا هـم فکـر می کنیـم و بـرای گناهـان دیگـر نقشـه 

می کشـیم. او کـه می گویـد: 

ى؛  ِ
ُکُرو�ن

ادنْ
َ >�ن

به یاد من باشید<؛ 

یعنی ببینید چه تکالیف و چه وظایفی در تمام شـئون زندگی تان مقّرر کرده ام؟ 

اوامـر و نواهـی مـن نسـبت بـه شـما کـدام اسـت؟ عمل کنید تا من هم یاد شـما باشـم 

و سـعادت شـما را تأمین نمایم. 
ْم؛2

ُ
ك

َ
�بْ ل حبِ ْ��تَ

أَ
ى ا ِ

>اْدُعو�ن

مرا بخوانید تا اجابتتان کنم<. 

ُه؛3 ُهَو َ�ْ��بُ
ـِه �نَ

َّ
ى الل

َ
ْل َعل

َ
َوّك �تَ َ >َوَم�نْ �ی

کافی  او  برای  جهت  همه  از  خدا  کند،  ل 
ّ
توک خدا  بر  که  هر 

خواهد بود<. 

 آری اصحــاب بــدر کــه بــه میــدان جنــگ آمدنــد، نــه بــرای ایــن بــود کــه تنهــا کشــور 

را حفــظ کننــد، هدفشــان امتثــال امــر خــدا بــود و حفــظ اســاس مکتب اســالم و قرآن. 

آن هــا میــدان جهــاد را میــدان عبــادت می دانســتند. آن هــا همــه چیــز زندگی اشــان 

1. سورۀ بقره، آیۀ 152. 
2. سورۀ غافر، آیۀ 60. 

3. سورۀ طالق، آیۀ 3. 
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< شــعار  �نُ ِ��ی ْ��تَ
اَك �نَ

َ �یّ ُد َواإِ ْ��بُ
اَك �نَ

َ �یّ را دادنــد تــا رضــوان خــدا را بــه دســت آورنــد. شــعار >اإِ

ــرای تحکیــم اســاس همیــن شــعار  یــک موّحــد واقعــی اســت، دعــا و اســتغاثه نیــز ب

اســت. 

مژدۀ وصل تو کو کز سر جان برخیزم

طایـر قدسـم و از دام جهـان برخیـزم

به والی تو که گر بندۀ خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و مکان برخیزم

یــا رب از ابــر هدایت برســان بارانی

پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم
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فصلچهارم

د  وح�ی
 ىت

وّسل
وّکل  و ىت

و ىت





مـا شـیعیان کـه متوّسـل بـه امامـان؟مهع؟ می شـویم و در حـّل مشـکالت و قضـاء 

حوائـج دنیـوی و اخـروی خویـش از آنهـا اسـتمداد می کنیـم نـه اینکـه آنهـا را مسـتّقّل 

در علـم و قـدرت دانسـته و آنهـا را همـه کارۀ در عالـم ماننـد »خـدا« بشناسـیم، اینکـه 

»شـرک« اسـت. خیـر مـا موّحدیـم و از عمـق جـان و صمیـم ایمـان می گوییـم: 

اه ؛1   ِإّیَ
َّ

 َنْعُبُد ِإل
َ

 اهَّلُل َو ل
َّ

َه ِإل
َ
 ِإل

َ
»ل

نیست خدایی مگر اهلل و جز او را نمی پرستیم«.

ـۀ متقنـۀ عقلیه و نقلیـه معتقدیم که خداونـد حکیم انبیاء 
ّ
بلکـه مـا بـر اسـاس ادل

و امامـان؟مهع؟ را کـه بنـدگان مقـّرب درگاهـش می باشـند از میـان عالمیـان برگزیـده و 

آنهـا را مجـرای افاضـات خـود قـرار داده اسـت و از طریـق وجـود مبـارک آن بزرگـواران، 

بـرکات الطـاف و عنایـات خـود را اعـّم از تکویـن و تشـریع، ایصـال به عالـم و عالمیان 

1. بحار األنوار، جلد  83، صفحه 43.

ان یع�ی �
اد سش ٯݦݩݦت �ع�ݦݦݦݦݦݦݨݨت
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بـن  امـام حّجـة  زمـان حضـرت  ولـّیِ  اکنـون وجـود مقـّدس  مـا هـم  لـذا  و  می فرمایـد 

الحسـن المهـدی؟جع؟ را بـه اذن خـدا مدیـر و مدّبـر عالـم می دانیـم و معتقدیـم کـه: 

َماُء«؛1  ْرُض َو الّسَ
َ ْ
َوَرٰى َو ِبُوُجوِدِه َثَبَتِت ال

ْ
»ِبُیْمِنِه ُرِزَق ال

بـه برکـت وجـود آن امـام بزرگـوار اسـت کـه آسـمان و زمین سـر جای خود برپاسـت 

و روزِی روزی خـواران از کـف بـا کفایـت آن امـام بـه آنـان می رسـد. ایـن َنَفـس بـه ارادۀ 

او در ریـۀ مـا داخـل و خـارج می شـود و ایـن خـون بـه امـر او در رگ هـای مـا جریـان پیـدا 

می کنـد، یعنـی خـدا ایـن علـم محیـط و ایـن قـدرت نافـذ را بـه او داده و او را مدیـر 

و مدّبـر مـأذون از جانـب خـود در عالـم سـاخته اسـت. ایـن یـک عقیـدۀ توحیـدی 

محـض اسـت کـه بـا شـیر انـدرون شـده بـا جـان بـه در رود ِان شـاء اهلل. 

منتهـی مخالفیـن مـا در مذهـب، یـا سـخن ما را خـوب نمی فهمند و یـا مغرضانه 

تـن زیـر بـار قبـول آن نمی دهنـد و به فرمـودۀ قرآن: 

ُسُهْم؛2 
�نُ �ن

أَ
َها ا �تْ �نَ �تَ �یْ

َها َواْ��تَ َحُدوا �بِ َ  >َو�ب

در عین حال که می فهمند آن را انکار می کنند و ما را مشرک 

می خوانند<. 

شرف انسان، اعتماد به خدای سبحان  

 َش ٍء َقِدیٌر« 
ّ

حال، آیا این موجوِد سراپا فقر و نیاز، نباید متوّکل به خالق »َعٰل كل

باشد؟ بله؛ شرف و عّزت انسان در این است که به دیگران از امثال خودش، وابسته 

و مّتکی نباشد؛ بلکه به خودش، یعنی به همان قوایی که خدا به او داده است اّتکا 

کند و آنها را به کار بیندازد و از خدا بخواهد که به او مدد داده و او را به هدف برساند و 

همین معنای »توّکل قرآنی« و اعتماد به نفس و خودکفایی صحیح و معقول است. 

1. دعای عدیلة، مفاتیح الجنان. 
2. سورۀ نمل، آیۀ 14.
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از رسول خدا در معنای »توّکل« نقل شده که: 

َو  َنُع  َیْ  
َ

َو ل ُیْعِطى   
َ

َو ل َیْنَفُع   
َ

َو ل َیُضّرُ   
َ

وَق ل
ُ
ْخل َ ّنَ الْ

َ
ِبأ ُم 

ْ
ِعل

ْ
»ال

1 ِق ؛ 
ْ
ل َ الْ ِمَن  ِس 

ْ
َیأ

ْ
ال  

ُ
اْسِتْعَمال

توّکل، دانستن این حقیقت است که مخلوق، نه زیانی می تواند 

برساند و نه نفعی، نه اعطایی دارد و نه منعی و در هر حال از 

مردم مأیوس بودن«. 

بـه  از کسـی برمی گردانـد؛  بـه کسـی متوّجـه می کنـد و  را  خالـق اسـت کـه دل هـا 

بـه وسـیلۀ کسـی منـع می کنـد.  و  وسـیلۀ کسـی عطـا می کنـد 

 ْ َو لَ َیْرُج   ْ َو لَ َحٍد ِسَوى اهَّلِل 
َ
ِل  

ُ
 َیْعَمل

َ
ِلَك ل َعْبُد َكذَ

ْ
ال ا َكاَن  »َفِإذَ

«؛2
ُ

ل
ُ

َوّك ا ُهَو الّتَ َحٍد ِسَوى اهَّلِل َفَهذَ
َ
ْ َیْطَمْع ِف أ ْف ِسَوى اهَّلِل َو لَ َیَ

وقتی انسان به چنین باوری رسید دیگر، برای احدی جز خدا کار 

نمی کند، خدمت به خلقش نیز برای جلب رضای خدا می شود و 

امتثااًل ِلْمِر اهلل، به احدی جز خدا امیدوار نمی گردد و از احدی 

جز خدا نمی ترسد و به احدی جز خدا چشِم طمع نمی دوزد«. 

وقتـی ایـن حـال، در آدمـی پیـدا شـد عـالوه بـر زندگـی ُاخـروی اش، در همین دنیا 

آسـایش روحـی می یابـد. راحـت و بـا عـّزت و بـی غّصـه و غـم زندگـی می کنـد و زبـان 

حالـش ایـن می شـود: 

به جهان، خّرم از آنم که جهان، خّرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

به َحالوت بخورم زهر، که شاهد، ساقی است

به ارادت ِبِکشم درد، که درمانم از اوست

1. وسائل الّشیعه، جلد  15، صفحۀ  194. 
2. وسائل الّشیعه، جلد  15، صفحۀ  194. 
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هر تصّرفی در عالم به اذن اهلل

حـق تعالـی می توانـد بـه هـر موجـودی قـدرت تأثیـر داده و او را متصـّرف در عالـم 

سـازد. اوسـت کـه بـه ارادۀ حضرت عیسـی مسـیح ؟ع؟ قـدرت خلق و آفریـدن داده و 

از قـول آن حضـرت در قـرآن نقـل می کنـد کـه گفـت: 

و�نُ 
ُ

ك �یَ
�نَ ِه  �ی �نِ حنُ 

�نُ �ن
أَ
ا

َ �ن ِر  �یْ
َ

الّ� هتِ 
�أَ َکَه�یْ �نِ  �ی الِ�ّ �نَ  ِمّ م 

ُ
ك

َ
ل �تُ 

ُ
ل �نْ

أَ
ا ى 

ّ
ِ
�ن
أَ
>ا

ـِه؛1
َّ
�نِ الل

دنْ اإِ ٰى �بِ
َمْو�تَ

ْ
ی ال ْ��یِ

أُ
َرَ� َوا ْ �ب

أَ
ا

ْ
ْکَمَه َوال

أَ
ا

ْ
ِریأُ ال ْ �ب

أُ
ـِه َوا

َّ
�نِ الل

دنْ اإِ ًرا �بِ
َط�یْ

من از ِگل، صورت پرنده می سازم و در آن می َدَمم، به اذن خدا 

شفا  را  َبَرص  بیماری  به  مبتلا  و  مادرزاد  کور  می شود،  پرنده 

می بخشم و مردگان را زنده می کنم به اذن خدا<. 

 تمـام حـرف اینجاسـت کـه مـن مـأذون از جانـب خـدا هسـتم و نـه مسـتّقّل در 

�ن اهلل< دو بـار تکـرار شـده و در جـای دیگـر، چهـار بـار  ادن عمـل. در ایـن آیـه کلمـۀ >�ب

بـه حضـرت مسـیح؟ع؟ می فرمایـد:  بـه صـورت خطـاب  تکـرار شـده کـه خداونـد 

و�نُ 
ُ

ك �تَ
َها �نَ �ی حنُ �نِ

�نُ �ن �تَ
ى �نَ ݪݪِ

�ن
دنْ اإِ ِر �بݪِ �یْ

َ
هتِ الّ�

�أَ �نِ َکَه�یْ �ی �تُ ِم�نَ الِ�ّ
ُ
ل

حنْ
 �تَ

دنْ > َواإِ

ٰى 
َمْو�تَ

ْ
ال  ُ حب رݪݪ��ِ

حنْ
�تُ  

دنْ اإِ َو  ى  ݪݪِ
�ن

دنْ اإِ �بݪِ َرَ�  ْ �ب
أَ
ا

ْ
َوال َمَه  کݨْ

أَ
ا

ْ
ال ِریأُ  �بْ

َو�تُ ى  ݪݪِ
�ن

دنْ اإِ �بݪِ ًرا  َط�یْ
ى؛2 ݪݪِ

�ن
دنْ اإِ �بݪِ

او  از ِگل، شکل پرنده خلق می کنی، به اذن من؛ سپس در  تو 

ْبَرص4 را شفا 
َ
ْکَمه3 و ا

َ
می دمی و او پرنده می شود، به اذن من؛ تو ا

می دهی، به اذن من؛ تو مرده ها را ]از قبر[ بیرون می آوری ]و زنده 

می کنی[ ، به اذن من<. 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 49. 
2. سورۀ مائده، 110. 

کور مادرزاد.  3. اکمه: 
4. ابرص: بیمار مبتال به َبَرص و پیسی. 
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�نِ اهلل < ؛ در واقـع بـرای رفـع توّهـم شـرک از همـان فرقـۀ 
ِادنْ �نى < و > �بِ

ِادنْ ایـن جملـۀ > �بِ

مخالـف اسـت؛ یعنـی خیـال نکنند که ما رسـول اکرم ؟ص؟ و ائّمۀ اطهـار ؟مهع؟ را مؤّثر و 

متصـّرف مسـتّقّل در عالـم می دانیـم؛ بلکـه معتقدیم آنها »بـه اذن اهلل« کار می کنند و 

این شـرک نیسـت. شـرک، اعتقاد به اسـتقالل در فاعلّیت موجودی غیر خداسـت، 

وگرنـه مـا تمـام امـور مربـوط بـه زندگـی را از دسـت مخلـوق می گیریـم اّمـا »بـه اذن اهلل« 

همـه گونـه تصـّرف در عالـم را دربـارۀ او ممکـن می دانیم. 

بینش انسان موّحد

اشـتباه اکثـر مـردم در همیـن جاسـت کـه خیـال می کننـد اسـباب و وسـایل، مؤّثـِر 

مسـتّقّل در عالـم می باشـند و مثـاًل فـالن طبیـب، شـفابخش اسـت و او بـود کـه مـرا از 

لـب گـور برگردانیـد یـا فـالن ثروتمند و فالن قدرتمند بود که مـرا از بدبختی نجات داد 

وگرنـه هیـچ و پـوچ شـده و از بیـن رفتـه بـودم و حـال آنکـه آن طبیـب و آن ثروتمنـد و آن 

قدرتمنـد، همـه مخلـوق خـدا هسـتند و علـم و فکـر و ثـروت و قـدرت و عـزم و تصمیم 

و اراده و قـدرت فّعالیتشـان بسـته بـه اراده و خواسـت خداسـت و لـذا ایـن طـرز تفّکـر 

کـه وسـایل را مسـتّقّل در تأثیـر دانسـتن، ضـّد اعتقـاد به توحید اسـت. 

انسان موّحد واقعی در عین حال که به امر خدا متوّسل به وسایل می شود، در 

آنها توّکل بر خدا  اثر گذاری  ارادۀ خدا می داند و در  آنها را مسّخر امر و  همان حال 

می کند و از خدا می خواهد که آنها را اثربخش در رسیدن او به مقاصدش قرار دهد. 

به هنگام بیماری به طبیب مراجعه می کند و از او نسخه می گیرد و دارو می خورد، 

دارو  و  نسخه  نوشتن  و  بیماری  تشخیص  در  را  طبیب  که  می خواهد  خدا  از  ولی 

فروش را در انتخاب دارو هدایت کند و از اشتباه برحذر دارد و از دارو هم خاصّیت 

اثربخشی را سلب نکند آنگونه که از آتش نمرودی خاصّیت احراق و سوزانندگی 
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را در رابطه با حضرت ابراهیم؟ع؟ سلب کرد و آن را َبرد1 و سالم بر ابراهیم قرار داد. 

و  وسـایل  بـه  توّسـل  عیـن  در  و  دارد  توّسـل  تـوّکل،  عیـن  در  موّحـد  انسـان  پـس 

بـر خالـق وسـایل و مسـّبب االسـباب دارد و طبـق فرمـان خدایـش  تـوّکل  اسـباب، 

اسـت:  فرمـوده  کـه  می کنـد  عمـل 
لًا؛2 ُه َوِک�ی

دنْ حنِ
ا�تَّ

َ ا ُهَو �ن
َّ ل َه اإِ

ـٰ لَ ا اإِ
َ
ِر�بِ ل َم�نْ

ْ
ِ َوال ِر�ت

ْ َم�ش
ْ
�بُّ ال >ّرَ

را  او  پس  نیست،  او  جز  خدایی  باختر،  و  خاور  پروردگار  ]اوست [ 

کارساز خویش اختیار کن<.

صاحـب اختیـار تمـام موجـودات در مشـرق و مغرب عالم منم، جـز من در عالم، 

معبـوِد ُمطاعـی نیسـت. فرمانـده کّل قـوا در جهـان هسـتی منـم، همـه چیـز مسـّخر 

فرمـان مـن و بـه خواسـت و ارادۀ مـن کار می کنـد. پـس تنهـا مـن را وکیـل و کارسـاز 

خویـش اّتخـاذ کـن و بـر مـن تـوّکل کـن. 
؛3 �نَ �ی ِم�نِ ْم ُموأْ �تُ �نْ ُک�نْ وا اإِ

ُ
ل

َّ
َوݡك �تَ

ـِه �نَ
َّ
ى الل

َ
 >َوَعل

]و  آورده اید  او  به  ایمان  اگر  کنید  ل 
ّ
توک اهلل  اقدس  ذات  بر 

موّحد واقعی هستید[ . 

در قـرآن کریـم مکـّررًا دسـتور »تـوّکل« آمـده و بـه پیـروان خـود تنّبـه می دهـد کـه ای 

باورداران! خدای صاحب اختیار و کارسـاز خود را بشناسـید و خودتان را پیش این 

و آن از امثـال خودتـان ذلیـل و خـوار نسـازید. 
ُه؛4 ُهَو َ�ْ��بُ

ـِه �نَ
َّ
ى الل

َ
ْل َعل

َ
َوّك �تَ َ  >َوَم�نْ �ی

ل بر خدا کند، خدا او را کفایت می کند ]و 
ّ
آن کس که توک

1. سرما. 
2. سورۀ مزّمل، آیۀ 9. 

3. سورۀ مائده، آیۀ 23. 
4. سورۀ طالق، آیۀ 3. 
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هیچگاه احساس نیاز به دیگران نمی نماید و در دنیا و آخرت با 

عّزت زندگی می کند[<. 

ً�ا؛1 ِم�ی َ ـِه �ب
َّ
هتَ ِلل ِ�رنَّ

ْ
 ال

�نَّ اإِ
َ هتَ �ن ِ�رنَّ

ْ
َدُهُم ال و�نَ ِع�نْ

�نُ �تَ �بْ َ �ی
أَ
>ا

خودشان  امثال  از  دیگران  نزد  در  را  عّزت  خدا  بندگان  این  آیا 

 در نزد خدا و از آِن خداست<. 
ً
می طلبند و حال آنکه عّزت تماما

َك 
ْ
ُمل

ْ
ال ُع  ِ رن

�نْ َو�تَ اُء 
َ �ش

�تَ َم�نْ  َك 
ْ
ُمل

ْ
ال ى  ِ

�ت وأْ �تُ ِك 
ْ
ُمل

ْ
ال َماِلَك  ـُهّمَ 

َّ
الل ِل 

>�تُ

ٰى 
َ

َك َعل
�نَّ اإِ ُر 

�یْ
حنَ
ْ

ِدَك ال �یَ اُء �بِ
َ �ش

ّلُ َم�نْ �تَ ِ دن اُء َو�تُ
َ �ش

ِ�رنُّ َم�نْ �تَ اُء َو�تُ
َ �ش

�نْ �تَ ِمّمَ
ٌر؛2 ِد�ی

ْیٍء �تَ
َ ُكِلّ �ش

بگو: بار الها! که مالک و صاحب اختیار سلطنت در عالم تو 

از هر  و  می دهی  پادشاهی  به هر که بخواهی  تویی که  هستی، 

بخواهی  که  را  که  هر  می گیری،  را  پادشاهی  بخواهی  که 

تمام  می سازی،  ذلیل  را که بخواهی  و هر که  عزیز می کنی 

خوبی ها به دست توست و تویی که بر همه چیز توانایی<. 

ـی عالم اسـت و آدمـی باید 
ّ
ـت هـم مربـوط بـه نظـام کل

ّ
ایـن اختـالف در عـّزت و ذل

ـی عالـم کـه بـه تدبیـر خداونـد حکیـم می چرخـد تسـلیم باشـد و 
ّ
در مقابـل نظـام کل

بدانـد ایـن نظـام همیشـه یکنواخـت نیسـت؛ این چنیـن نیسـت کـه بـرای یـک نفـر 

همـواره بسـاط عیـش و عشـرت پهـن باشـد و دیگـری بـرای همیشـه فقـر و فالکـت و 

بدبختـی نصیبـش گـردد. بـه قـول شـاعر عـرب: 

ْهِلــه
َ
ِبأ َمْنَجُنْونــا   

َ
إّل ْهــُر 

َ
ّد

ْ
ال «»َوَمــا 

ً
بـا

َ
ُمَعّذ  

َ
إّل اَجـاِت  َ الْ َصاِحـُب  َوَمـا 

گردش روزگار  برای مردم همچون گردش چرخ آبکشی از چاه است که مرّتب 

1. سورۀ نساء، آیۀ 139. 
2. سورۀ آل عمران، آیۀ 26. 
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در حال باال و پایین شدن است. 

و حاجتمندی در این دنیا نیست مگر اینکه همواره کشمکش و رنج و اضطراب 

است.

و دلوهایـی  بـود  آن  بـاالی  کـه چرخـی  بودیـم چاه هـای عمیقـی  در سـابق دیـده 

از اطـراف آن چـرخ آویختـه بودنـد، آن چـرخ می چرخیـد و آن دلوهـا را یکـی پـس از 

دیگـری پاییـن می بـرد از آب پـر می شـد و بـاال مـی آورد و خالـی می کـرد؛ در هـر لحظـه 

دلـوی پـر بـود و دلـو دیگـر خالـی. 

حـاال شـاعر می گویـد دنیـا هـم چنیـن اسـت، چـرخ روزگار می چرخـد و دلوهـای 

ـو یکـی را پـر می کنـد و بـاال می بـرد و زنـده بـاد 
ْ
آدمیـان را بـاال و پاییـن می بـرد. امـروز َدل

می گویـد و فـردا دلـو همیـن را خالـی می کنـد و مـرده بـاد می گویـد. دلـو دیگـری را پـر 

می کنـد و بـاال می بـرد و زنـده بـاد می گویـد، ولـی مع الوصـف ایـن نظـام، مدّبـری علیم 

و حکیـم و حسابرسـی عـادل دارد و انسـاِن عاقـِل مؤمـن بایـد در همـه جـا و در همـه 

حـال ارتباطـش را بـا آن ناظـم علیـِم حکیـم برقـرار سـازد و از مسـیر تـوّکل بـر او خـارج 

نگـردد کـه خـود ذات اقدسـش در سـورۀ اسـراء فرمـوده اسـت: 

لًا؛1  ى َوِک�ی ݪِ
وا ِم�نْ ُدو�ن

دنُ حنِ
�تَّ ا �تَ

َّ ل
أَ
 >ا

جز من کسی را وکیل نگیرید و جز من دست به دامن احدی 

نزنید<. 

آیا بنده ایم یا اّدعای بندگی داریم؟ 

در نمازهای شبانه روزی خود مکّرر می گوییم: 

< ؛  �نُ ِ��ی ْ��تَ
اَك �نَ َ �یّ ُد َواإِ ْ��بُ

اَك �نَ َ �یّ  >اإِ

ای خـدا! مـا تنهـا عبـد و بنـدۀ تـو هسـتیم و تنهـا از تـو در شـئون زندگـی خـود مـدد 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 2. 
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می طلبیـم. 

ولــی می ترســیم جــواب بشــنویم ای دروغگــو! تــو کــه ایــن همــه معبــود در فضــای 

قلبــت نشــانده ای از همســر و فرزنــدان، از رفقــا و دوســتان، از پولــداران و قدرتمنــدان 

از هــر کــدام کــه فرمانــی صــادر شــود دنبالــش مــی روی اگرچــه مخالــف بــا فرمــان خــدا 

باشــد، تــو کــه در بــازار و کســب و کارت، رعایــت حــالل و حــرام خــدا را نمی کنــی؛ 

پــس چگونــه تنهــا بنــدۀ خدایــی و جــز خــدا معبــودی اّتخــاذ نکــرده ای و جــز خــدا از 

احــدی اســتعانت و اســتمداد نمی نمایــی و راســتی اگــر »اّیــاک نعبــد و اّیــاک نســتعین« 

مــا درســت بــود و واقعــًا خــدا را بنــده بودیــم، ایــن همــه بی پروایــی در گنــاه و عصیــان 

از مــا مشــاهده نمی گردیــد بی پروایــی در معصیــت دلیــل روشــنی اســت بــر اینکــه 

ــه  مــا خــدا را بنــده نیســتیم؛ »بنــده آن باشــد کــه هــر چــه مولیــش گویــد ُبکــن گویــد ب

چشــم« »و هــر چــه مولیــش بگویــد نکــن گویــد بــه چشــم«. بنــده بــودن بــا نافرمانــی امــر 

و نهــی مــوال نمی ســازد. 

ذکر چند مثال در خصوص توّسل به اولیای خدا 

آیـا شـما کـه آب می خوریـد، مگـر آب را رافـِع عطـش نمـی دانید؟ وقتی تشـنه اید، 

آیـا از خـدا می خواهیـد کـه شـما را سـیراب کنـد یـا بـه سـراغ آب می رویـد؟ و ایـن که به 

سـراغ آب می رویـد؛ یعنـی عمـاًل از آب می خواهیـد کـه از شـما رفع عطـش بنماید. 

سـیرم  خدایـا!  کـه:  می زنیـد  فریـاد  و  می نشـینید  شـده اید،  گرسـنه  کـه  وقتـی  آیـا 

کـن، یاسـراغ نـان و غـذا می رویـد؟ و عمـاًل از نـان و غـذا می خواهیـد کـه از شـما رفـع 

نـان، در سـیر و سـیراب شـدن،  و  بـه آب  توّسـل  آیـا شـما در  گرسـنگی کنـد. حـال، 

مشـرک شـده اید؟! خیـر! زیـرا می دانیـد کـه خـدا ایـن خاصّیـت سـیر و سـیراب کـردن 

را بـه آب و نـان داده اسـت. 

مـا هـم بـه همیـن منـوال معتقدیـم کـه خداونـد متعـال، قـدرت شفابخشـی بـه 
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بیمـاران و قضـای حوائـج محتاجـان و زنـده کـردن مـردگان را بـه پیامبـر و امـام ؟ع؟ 

بـا قـدرت خـدادادی، در عالـم کار  بـه اذن خـدا، یعنـی  بزرگـواران  داده اسـت و آن 

هتَ <؛1 
َ
ل َوِ��ی

ْ
ِه ال �یْ

َ
ل وا اإِ

�نُ �تَ ْ ـَه َوا�ب
َّ
وا الل �تُ

وا ا�تَّ َم�نُ
آ
�نَ ا �ی ِ دن

َّ
َها ال

ُّ �ی
أَ
ا ا َ می کننـد. مـا هـم بـه حکـم آیـۀ >�ی

کـه می فرمایـد: »بـرای کسـب فیـض و فضـل از خـدا وسـیله جویـی کنیـد و متوّسـل 

و  می زنیـم  هسـتند  خـدا  درگاه  مقّربـان  کـه  خـدا  اولیـای  دامـن  بـه  دسـت  بشـوید«، 

آنهـا می طلبیـم و می گوییـم:  از  را  فیـض و فضـل خـدا 

َیا  ِغَطاُء ... 
ْ
ال َشَف 

َ
اْنك َو  َفاُء،  َ الْ َبِرَح  َو  ُء، 

َ
َبل

ْ
ال َعُظَم  ُهّمَ 

َّ
»الل

ا َناِصَراَی، َو  َ ُ
ک

َ
ُد، اْنُصَراِن َفِإّن ّمَ ، َیا َعِلُّ َیا ُمَ ُد َیا َعِلُّ ّمَ ُمَ

َغْوَث 
ْ
َماِن، ال َی َیا َصاِحَب الّزَ

َ
ا َكاِفَیاَی، َیا َمْول َ ُ

ک
َ

اْكِفَیاِن َفِإّن

ْدِرْكیِن«؛2 
َ
ْدِرْكیِن أ

َ
ْدِرْكیِن أ

َ
َغْوَث، أ

ْ
َغْوَث ال

ْ
ال

مامـی گوییـم همـان خدایـی کـه بـه آب، خاصّیـت سـیراب کـردن داده و بـه آتش 

خاصّیـت احـراق و بـه خورشـید خاصّیـت اشـراق و ِانبـات3، همـان خـدا بـه پیامبـر 

و امـام ؟ع؟ قـدرت شفابخشـی بیمـاران و زنـده کـردن مـردگان را داده اسـت. همـان 

کسـی کـه بـه قـرص آسـپرین مثـاًل خاصّیـت تسـکین درد داده اسـت؛ همـان کـس بـه 

خـاک قبـر امـام سیدالّشـهداء؟ع؟ خاصّیـت بهبـودی بخشـیدن بـه بیمـاران را داده 

اسـت؛ آیـا ایـن شـرک اسـت؟! 

کـه  داده انـد  شـما  دسـت  بـه  را  شـرک  معنـای  تشـخیص  و  تعییـن  اختیـاِر  مگـر 

می گوییـد: توّسـل و بوسـیدن ضریـح امامـان؟مهع؟ و روی خـاک سـجده کـردن شـرک 

َو  اهلُل  اُهُم  �ن
عنْ

َ
>ا اسـت:  فرمـوده  و  دانسـته  ِاغنـا  در  مؤّثـر  را  پیامبـر  خـدا،  و...  اسـت 

می توانیـم  َفْقـِر«؛ 
ْ
ال ِمـَن  ْغِننـا 

َ
ا لُهـّمَ 

ّ
ل

َ
»ا می گوییـم:  کـه  همانطـور  مـا  بنابرایـن  ُه< 

ُ
َرُ�ُول

1. سورۀ مائده، آیۀ 35. 
2. وسائل الشیعه، ج 8، ص 185 

3. انبات: رویانیدن. 
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َفْقـِر«؛ چـون 
ْ
ْغِننـا ِمـَن ال

َ
ْؤِمنـَن ا ُ میَرالْ

َ
َفْقـِر«؛ »یـا ا

ْ
ْغِننـا ِمـَن ال

َ
 اهَّلِل ا

َ
بگوییـم: »یـا َرُسـول

ُهْم؛ اگر این منافقان توبه 
َ
ًرا ل �یْ

ُك �نَ وا �یَ ُ و�ب �تُ َ �نْ �ی اإِ
َ ُهْم ُنوٌر واِحد«؛ بعد می فرماید: >�ن

ُّ
»كل

کنند، به نفع آنها خواهد بود<. در را بـرای بازگشتشـان بـاز گذاشـته ایم، اگـر بـه سـوی 

مـا بیاینـد و توبـه کار شـوند می پذیریـم! 

کارها، برای جلب رضای خدا همۀ 

ِل اهلِل<  �ی ى َ��بِ ِ
نکتــه ای کــه بایــد توّجــه کامــل بــه آن داشــته باشــیم، موضــوع >�ن

اســت کــه نشــان می دهــد؛ تمــام کارهایــی کــه در ارتبــاط بــا خــدا انجــام می دهیــد، از 

مــال و جــان و فکــر و وقــت و بیــان و قلــم و خالصــه از تمــام نیروهــای جســمی و روحــی 

خــود مایــه می گذاریــد، توّجــه داشــته باشــید کــه بایــد دقیقــا در راه خــدا باشــد و بــس و 

جــز جلــب رضــای خــدا و امتثــال فرمــان او انگیــزۀ دیگــری در هیــچ عملــی از اعمــال 

ـِه<؛ در قــرآن زیــاد بــه کار رفتــه و تکــرار 
َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

خــود نداشــته باشــید. ایــن جملــۀ >�ن

شــده اســت: 

ـِه<؛ 
َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

وا �ن �تُ �نِ
�نْ
أَ
>َوا

ـِه<؛ 
َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

اَهُدوا �ن َ >َو�ب

ـِه<؛ 
َّ
ِل الل �ی ى َ��بِ ِ

وا �ن
ُ
ل ا�تِ

َ >َو�ت

ـی اهلِل(؛ هم که همیشـه ورد زبان ماسـت. می گوییم نمـاز »ُقْرَبًة ِایَل 
َ
جملـۀ )ُقْرَبـًة ِال

اهَّلِل«؛ روزه »ُقْرَبـًة ِایَل اهَّلِل«؛ خمـس و زکات و جهـاد و دیگـر کارهـای عبـادی از هر قبیل 

کـه هسـت، همـه را انجـام می دهـم »ُقْرَبـًة ِایَل اهَّلِل«؛ یعنـی می خواهیـم بـا ایـن عمـل 

بـه راه خـدا برویـم و بـه خـدا نزدیـک بشـویم. می دانیـم کـه راه خـدا راه مکانـی نیسـت 

و قـرب خـدا هـم قـرب مکانـی نیسـت؛ یعنـی ایـن طـور نیسـت کـه خـدا در گوشـه ای 

از نقـاط عالـم مثـاًل در کعبـه نشسـته باشـد و مـا بـار سـفر ببندیـم و رو بـه کعبـه برویـم تـا 

بـه خـدا برسـیم! خـدا زمـان و مـکان نـدارد. او محیـط بـر زمـان و مکان و خالـق زمان و 
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مـکان اسـت و در زمـان و مـکان نمی گنجـد. او از همـه چیـز و از همـه کـس بـه انسـان 

نزدیکتـر اسـت. خـودش فرموده: 

َر�بُ 
�تْ
أَ
�نُ ا حْ

نَ
ُ�ُه ۖ َو�

�نْ
ِه �نَ َوْ�ِوُ� �بِ

ُم َما �تُ
َ
ْ�ل

�نَ�ا�نَ َو�نَ اإِ
ْ
ا ال َ �ن �تْ

َ
ل ْد �نَ �تَ

َ
>َول

ِد؛1 َوِر�ی
ْ
ِل ال ِه ِم�نْ َ��بْ �یْ

َ
ل اإِ

خطور  او  ذهن  در  که  هرچه  از  و  آفریده ام  را  انسان  خودم  من 

کند؛ آگاهم و از رگ گردن به او نزدیکترم<. 

در آیۀ دیگر می فرماید: 
ِه؛2 �بِ

ْ
ل

َمْرِء َو�تَ
ْ
�نَ ال ْ �ی َ وُل �ب حُ َ

ـَه �ی
َّ
 الل

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
>َواْعل

بدانید که خدا میان انسان و قلبش حایل می شود<. 

یعنـی خـدا از انسـان بـه خـوِد انسـان نزدیکتر اسـت و بـه اصطالح علمـی به ظهور 

فاعـل در مرتبـۀ فعـل، از ظهـور خـوِد فعـل بیشـتر اسـت. از بـاب مثـال، شـما وقتـی بـه 

یـک نقـش زیبـا و تابلـو جالـب می نگریـد، فـورًا از دیدن آن نقش به مهارت و اسـتادی 

نّقـاش منتقـل می شـوید و مـدح و ثنـای خـود را نثـار نّقـاش می کنیـد؛ یعنـی در عالـم 

نیـروی  و  می بینیـد  را  نّقـاش  ببینیـد؛  را  نقـش  این کـه  از  پیـش  خـود،  عقـل  و  فکـر 

هنـری او را می سـتایید و همچنیـن وقتـی بـه صحبـت گوینـده ای گـوش می دهیـد، 

فصاحـت او را تحسـین می کنیـد نـه فصاحـت الفاظـش را. زیـرا فصاحـت الفـاظ را 

ـم می دانیـد و پرتـوی از نـور کمـال او می شناسـید. 
ّ
اثـری از فصاحـت متکل

موالی ما امام سید الشهدا؟ع؟ در دعای عرفه می فرماید: 

َك؛ 
َ
ْظِهَر ل ُ وَن ُهَو الْ

ُ
َك َحّتَ َیك

َ
ْیَس ل

َ
ُهوِر َما ل

ُ
ِلَغْیِرَك ِمَن الّظ

َ
»ا

خدایـا! مگـر موجـودی از تـو روشـن تر در عالـم هسـت؛ تـا تـو را در 

پرتـو نـور او بشناسـیم؟!«. 

1. سورۀ ق، آیۀ 16. 
2. سورۀ انفال، آیۀ 24. 
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همـه چیـز را در پرتـو نـور خورشـید می بینیـم. آیـا ممکـن اسـت خورشـید را در پرتـو 

نـور دیگـری ببینیم؟ 

از امام امیرالمؤمنین؟ع؟ منقول است: 

ُه َو َبْعَدُه َو َمَعُه؛ 
َ
 َو َرأْیُت اهَّلَل َقْبل

ّ
»ما َرأیُت َشْیًئا ِال

مـن چیـزی را ندیـدم؛ مگـر این کـه پیـش از او و بـا او و بعـد از او، 

خـدا را دیـدم«. 

یعنـی خـدا محیـط بـر هسـتی تمـام موجودات اسـت و همه چیز در پرتـو نور وجود 

او موجـود اسـت. پـس خـدا از همـه چیـز و از همـه کـس بـه انسـان نزدیکتـر اسـت و 

نیـازی نیسـت کـه راهـی بپیماییـم تـا بـه او برسـیم. 

ِل اهلِل<؛ یعنـی بـه راه خـدا افتـادن و قربـة الـی اهلل یعنـی نزدیـک  �ی ى َ��بِ ِ
بنابرایـن >�ن

شـدن بـه خـدا و امـا منظـور از آنهـا چیسـت؟ 

ق به اخالق اهلل 
ّ

تخل

عــرض می شــود: ایــن بــه راه افتــادن و ایــن نزدیــک شــدن، یــک واقعّیــت روحــی 

و مربــوط بــه جــان انســان اســت؛ یعنــی انســان بــر اثــر تــداوم بــه اخــالص در عبــادت، 

ــدا  ــات خ ــردد. صف ــدا گ ــات خ ــر صف ــود و مظه ــه بش ــالق الهّی ــه اخ ــق ب
ّ
ــًا متخل روح

کــدام اســت؟ رحمــت، رأفــت، کــرم، وفــا، صفــا، ســّتاریت، غّفاریــت، اینهــا صفــات 

خداســت. اگــر کســی بتوانــد در اثــر ِجــّد و جهــد و کوشــش، انســانی امیــن، صــادق، 

ــرای دیگــران نیــز منشــأ  ــرده پــوش و راز نگهــدار بشــود، ب ــان، پ ــا صفــا، مهرب ــا، ب ــا وف ب

ــه روی مــردم بگشــاید و وجــودش چشــمۀ  خیــر و برکــت گــردد، دِر رحمــت و رأفــت ب

جوشــانی از خیــر رســانی بــه مــردم باشــد، در ایــن صــورت اســت کــه می تــوان گفــت، 

ایــن انســان »مجاهــد فــی ســبیل اهلل و متقــّرب الــی اهلل« اســت؛ بــه راه خــدا افتــاده و 

رو بــه ســوی خــدا مــی رود. 
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توّکل بر خدا از لوازم اعتقاد به توحید 

فرمــوده  و  قــرار داده  و عنایــت  مــورد لطــف  را  اســرائیل  بنــی  خداونــد حکیــم، 

اســت: مــا موســی؟ع؟ را کــه از انبیــای اولواالعــزم اســت در میانشــان مبعــوث کردیــم 

ــورات را وســیلۀ هدایتشــان قــرار دادیــم و ایــن لطــف را هــم درباره شــان روا  و کتــاب ت

داشــتیم و گفتیــم: 

لًا<؛1  ى َوِک�یْ ݪِ
وا ِم�نْ ُدو�ن

دنُ حنِ
�تَّ ا �تَ

َّ ل
أَ
 >ا

و  نکنیـد  تکیـه  مـن  غیـِر  بـه  هسـتم،  شـما  گشـای  مشـکل  و  کارسـاز  خـودم  مـن 

بـه  ایـن دسـتور اختصـاص  ننماییـد.  اّتخـاذ  و سرپرسـت خویـش  وکیـل  را  دیگـری 

بنی اسـرائیل نـدارد، بلکـه هـر کسـی کـه خـدا را خالـق و رازق و مدّبـر امـر خـود می دانـد 

و خـودش را مخلـوق ریزه خـواِر خـوان احسـان و انعـام او می شناسـد، وظیفـه ای جـز 

تـوّکل بـر او نـدارد. 

تـوّکل از جملـه فضایـل روحـی انسـان و از لـوازم اعتقـاد بـه توحید اسـت و مشـکل 

اصلـی مـا اکثـر مـردم در همـان مسـألۀ »توحیـد« اسـت، یعنـی آن طـور کـه شایسـته 

اسـت خـدا را نشـناخته ایم و پـی بـه صفـات کمـال او نبرده ایـم؛ بلکـه اسـف انگیزتر 

اینکـه مـا خودمـان را هـم نشـناخته ایم بـا اینکـه از همـه چیـز و از همـه کـس نزدیک تـر 

بـه انسـان، خـوِد انسـان اسـت، وقتـی او خـودش را نشناسـد، چگونـه می توانـد چیـز 

خـارج از خـود را بشناسـد کـه فرموده انـد: 
ُه؛2 »َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َرّبَ

آن کس که خود را شناخته، خدای خود را هم شناخته است«. 

1. سورۀ اسراء،  آیۀ 2.
2. بحار األنوار، جلد 2، صفحۀ 32. 
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هستی بخش انسان فقط »اهلل« 

انسـان اگـر اندکـی در خـود بیندیشـد، ایـن مقـدار را خـوب می فهمـد کـه سـراپا فقر 

و نیـاز اسـت و می فهمـد کـه آنچـه دارد در گذشـته نداشـته و در آینـده هـم نخواهـد 

داشـت و اکنـون هـم از آِن خـود و در اختیـار خـودش نیسـت، بلکـه دیگـری بـه او داده 

اسـت و هـر َدم کـه بخواهـد از او می گیـرد. کـور و کـر و الل و بـی عقـل و شـعور و مـرده اش 

می سـازد اّمـا او کیسـت و در کجاسـت؟! از اینـرو دنبـال او می گـردد تـا او را پیـدا کنـد و 

دسـت بـه دامـن او بزنـد و همـه چیـز خـود را از او بخواهـد. 

در واقـع انسـان بـر حسـب اقتضـاء فطـرت و سرشـت اّولیـه اش دنبـال خالقـش 

می گـردد و لـذا اگـر از طـرف خالقـش هدایـت نشـود، بـه گمراهـی می افتـد و در مقابـل 

ـل 
ّ
یـا پایین تـر از خـود کـه آنهـا را قوی تـر از خـود می بینـد تذل موجوداتـی امثـال خـود 

می کنـد و بت پرسـت می شـود ولـی خداونـد حکیـِم رحیـم او را مـورد لطـف و عنایـت 

قـرار داده و بـا »ارسـال رسـل« و »انـزال کتـب«، خـود را بـه او معّرفـی کـرده کـه بگـو آن 

»اهلل« اسـت و یگانـه و  بـه حکـم فطرتـت دنبـال او می گـردی، او اسـمش  کسـی کـه 

بی همتـا در ذات و صفـات و افعـال اسـت. بـه احدی خـارج از ذات خود نیاز ندارد، 

بلکـه اوسـت کـه رفـع نیـاز کننـده از همـۀ نیازمنـدان اسـت. بنابرایـن: 

لًا؛  ى َوِک�ی ݪِ
وا ِم�نْ ُدو�ن

دنُ حنِ
�تَّ ا �تَ

َّ ل
أَ
 >ا

هستم  شما  خالق  که  من  جز  هستید  من  مخلوق  که  شما 

تکیه گاهی اّتخاذ نکنید<.

دسـت بـه دامـن احـدی جـز مـن نزنیـد و خـود را ذلیـل و خـوار نـزد امثـال خـود یـا 

از خـود ننماییـد.  پایین تـر 

و  اهلل«  »معرفـة  و  »توحیـد«  لـوازم  از  کـه  اسـت  »تـوّکل«  فضیلـت  و  صفـت  ایـن 

 اهَّلُل 
َّ

ـَه ِإل
َ
 ِإل

َ
»خداشناسـی« اسـت، یعنـی انسـاِن موّحـد خداشـناس کـه می گویـد: »ل
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 ِبـاهَّلِل« بـرای هیـچ موجـودی از موجـودات غیـر خـدا، اسـتقالل در 
َّ

َة ِإل  ُقـّوَ
َ

 َو ل
َ

 َحـْول
َ

َو ل

»وجـود« و »ایجـاد« قائـل نمی باشـد بلکـه او معتقـد اسـت کـه همـۀ موجـودات از هـر 

قبیـل کـه هسـتند، همـه مخلـوق خـدا می باشـند و مخلـوق در حـّد ذات خـود نـه از 

حیث »وجود و هسـتی«، مسـتّقّل اسـت و نه از حیث »ایجاد و اثرگذاری«، بلکه هم 

وجـود و هسـتی اش تحـت ارادۀ خداسـت و هـم خاصّیـت اثرگـذاری اش. 

مثال اّول: خاصّیت آتش، سوزانندگی

از بـاب مثـال، آتـش موجـودی اسـت کـه خاصّیـت ِاحـراق دارد و می سـوزاند، اّمـا 

آیـا ایـن خاصّیـت از آِن ذات اوسـت و هیچـگاه از او سـلب نمی شـود یـا خیـر همـان 

کـس کـه بـه آتـش »وجـود و هسـتی« داده اسـت، هموسـت کـه خاصّیـت ِاحـراق به او 

داده و هر َدم که بخواهد از او سـلب می کند در عین اینکه آتش اسـت، اّما نسـوزاند. 

دربـارۀ حضـرت ابراهیـم؟ع؟ پیامبـر بزرگـوار خـدا کـه دعـوت بـه توحیـد می کـرد به 

دسـتور نمـروِد مسـتکبر خرمنـی از آتـش برافروختنـد و ابراهیـم ؟ع؟ را بـا منجنیـق بـه 

وسـط آن خرمـن آتـش پرتـاب کردنـد. خـدا فرمـوده اسـت: 
َم؛1 َراِه�ی ْ �ب ٰى اإِ

َ
اًما َعل

َ
ْرًدا َوَ�ل َ ى �ب ِ

اُر ُکو�ن
َ ا �ن َ ا �ی َ �ن

ْ
ل

>�تُ

ما به آتش گفتیم: ای آتش! سرد و سالم باش بر ابراهیم<. 

یعنی در عین اینکه آتش هستی، ابراهیم را نسوزان، بلکه سرمای توأم با سالمت 

به او برسان با اینکه طبیعتًا آتش با هر چه تماس پیدا کند آن را می سوزاند، ولی 

چون خاصّیت ِاحراق از آِن خودش نیست بلکه به او داده اند، لذا از آتش نمرودی 

این خاصّیت را در رابطه با ابراهیم؟ع؟ گرفتند که نتواند او را بسوزاند، ولی در همان 

حال اگر دیگری غیر ابراهیم؟ع؟ میان آن می رفت می سوخت. 

1. سورۀ انبیاء، آیۀ 69. 
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کردن مثال دّوم: خاصّیت دریا، غرق 

مثـال دیگـر دریـای آب خاصّیتـش غـرق کردن اسـت، کشـتی های کوه پیکـر را در 

کام خـود فـرو می کشـد و در میـان امـواج خـود نابودشـان می سـازد، اّمـا وقتـی حضرت 

موسـی؟ع؟ پیامبـر خـدا بـا لشـکریانش کنـار دریـا رسـید، طبـق فرمـان خـدا بـا عصـا 

بـر پیکـر دریـا زد، دریـا شـکاف برداشـت و زیـر پـای لشـکریان موسـی؟ع؟ جـاّده و راه 

پیـدا شـد، یعنـی امـواج آب بـه جـای اینکـه روی هـم بغلطنـد و غـرق کننـد، طبقـات 

آن روی هـم چیـده شـد و بـاال رفـت و از دو طـرف، دیـوار آبـی به وجود آمد، موسـی؟ع؟ 

و لشـکریانش بـا آرامـش تمـام وارد شـده از آن سـمِت دریـا بیـرون رفتنـد و دنبـال آنهـا 

فرعـون و لشـکریانش وارد دریـا شـدند، امـواج خروشـان آب روی هـم غلطیـد و آنهـا را 

در کام خـود فـرو کشـید و نابودشـان سـاخت. 

مثال سّوم: خاصّیت زمین، مهد آسایش بودن

دریـا یکـی بیـش نبـود و خاصّیـت او هـم غـرق کـردن بـود منتهـی خـدا کـه خالـق 

دریاسـت، خاصّیـت غـرق کـردن را کـه خـودش بـه او داده بـود در رابطه با موسـی؟ع؟ 

و لشـکریانش از او گرفـت و در رابطـه بـا فرعـون و لشـکریانش بـه حـال خـود گذاشـت. 

ایــن زمیــن را خــدا خلــق کــرده و آن را مهــد و آسایشــگاهی آرام زیــر پــای آدمیــان قــرار 

داده اســت، قــارون، مــرد ثروتمنــد معــروف بنی اســرائیل آدمــی مســتکبر گردنکــش بــود 

و می گفــت: 
ِدی؛1 ٍم ِع�نْ

ْ
ٰى ِعل

َ
ُه َعل �تُ �ی و�تِ

أُ
َما ا

�نَّ  >اإِ

من هر چه دارم ]از آِن خود من است[ و خودم با دانایی و کاردانی 

خودم به دست آورده ام<. 

خدا هم به او مهلت داده او را غرق در انواع جواهرات کرده بود که فرموده است: 

1. سورۀ قصص، آیۀ 78. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

378

هتِ ؛1 ّوَ �تُ
ْ
وِلى ال

أُ
هتِ ا ُ�ْ��بَ

ْ
ال وُء �بِ �نُ �تَ

َ
ُه ل حَ ِ

ت
ا�

َ  َم�ن
�نَّ ِ َما اإِ

ورن �نُ
ُ

ك
ْ
اُه ِم�نَ ال َ �ن �یْ

�تَ
آ
>َوا

که  بودیم  داده  او  به  قدر  آن  اموال،  و  ذخایر  و  گنج ها  از  ما 

صندوق های جواهر او را گروهی نیرومند حمل می کردند<. 

و  نمی پذیرفـت  او  ولـی  می کـرد  نصیحـت  و  موعظـه  را  او  موسـی؟ع؟  حضـرت 

عاقبـت خـدا همیـن زمیـِن آرام زیـر پایـش را بلعنـدۀ او و تمـام زندگـی اش قـرار داد کـه 

فرمـوده اسـت: 
؛2 ْ�ن ݧ رݧ

أَ
ا

ْ
َداِرِه ال ِه َو�بِ ا �بِ َ �ن

َ��نْ
حنَ
نَ

�< 

نتیجه این شد که ما قارون را با خانه اش در زمین فرو بردیم<. 

یعنی به همین زمینی که زیر پایش بود و به آن لگد می زد و می رفت دستور دادیم 

دهن باز کرد و او و تمام ثروت و گنجینه هایش را بلعید و در شکم خود فرو برد و مجّددًا 

به هم آمد. پس هر چه که در عالم هست از زمین و آسمان، نبات و جماد و حیوان 

از خدا و هم خاصّیت  انسان، مخلوق خداست، یعنی هم وجود و هستی شان  و 

اثرگذاری شان از خداست. تا خدا نخواهد، نه چیزی در عالم وجود پیدا می کند و 

نه اثربخش می گردد. 

منافات نداشتن توّسل با توّکل 

بنابرایـن انسـاِن موّحـد کـه خـدا را این چنیـن شـناخته اسـت، طبیعـی اسـت کـه 

احدی را جز خدا مرجع و ملجأ خود نمی شناسـد و دسـت حاجت در همه جا و در 

همه حال جز او به سـوی کسـی دراز نمی کند و پیوسـته در مقابل فرمان او سـر تسـلیم 

فـرود آورده و هرگـز غیـر خـدا را وکیِل کارسـاز و راهگشـای خویـش اّتخاذ نمی کند. 

انساِن  این نیست که  »توّکل«  توّجه داشت معنای  باید  این نکته هم  به  البّته 

1. همان، آیۀ 76. 
2. همان، آیۀ 81. 
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موّحد خداشناس، توّسل را بی اساس بداند و در تمام شئون زندگی اش متوّقع باشد 

بلکه  برساند،  به مقاصدش  را  او  و وسایل عادی و طبیعی  که خدا بدون اسباب 

باید بداند که اسباب و وسایل را هم خدا آفریده و آنها را در اختیار انسان قرار داده 

است و انسان باید با توّسل به آنها به مقاصدش برسد. منتهی متوّجه این حقیقت 

باشد که آن وسایل، استقالل در اثرگذاری ندارند بلکه اثرگذار واقعی خداست ولی 

از طریق وسایل کار خود را انجام می دهد. 

مثاًل آدم تشنه را خدا می تواند بدون آب از تشنگی برهاند، ولی بنا و سّنتش در عالِم 

خلق بر این است که آدم تشنه را به وسیلۀ آب سیراب کند و آدم گرسنه را به وسیلۀ نان 

سیر گرداند و بیمار را به وسیلۀ طبیب و دارو شفا بخشد. در حدیث آمده است: 
ْسباِبا؛1

َ
 ِبا

ّ
ُُموَر ِال ْ

ِرَی ال ْن ُیْ
َ
َب اهَّلُل ا

َ
»ا

خـدا ابـا دارد از اینکـه کارهـا را بـدون اسـباب خـاّص بـه خودشـان 

بـه جریـان بیفکنـد«. 

کافی، جلد 1، صفحۀ 183، با اندکی تفاوت.   .1
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ْمِرِه؛1 و ستارگان به امر او به کار گرفته شده اند<؛ 
أَ
ا  �بِ

َرا�تٌ
وُم ُمَ�حنَّ حبُ

جملۀ >َوال�نُّ

و  ثوابت  از  کواکب  همۀ  شامل  کوتاهش  عبارت  با  قرآنی  نورانی  کلمۀ  سه  این 

قۀ در فضا و کهکشان های عظیم می شود. از مطالعات اهل 
ّ
سّیارات و کرات معل

فّن ستاره شناسی استفاده می شود آن مقدار که توانسته اند با وسایل فّنی به دست 

آورند تخمینًا صد هزار میلیون کهکشان و در هر کهکشان صد هزار میلیون منظومۀ 

شمسی کشف کرده اند و برای نشان دادن عظمت خلقت گفته اند. 

اگر تمام مردم روی زمین که فرضًا شش میلیارد نفر هستند از مرد و زن، بزرگ و 

کوچک، همگی دست به کار ستاره شماری بزنند مادام العمر هیچ کاری جز ستاره 

پانزده  باید هر یک  ثانیه ای هم ده ستاره بشمارند  و در هر  شماری نداشته باشند 

هزار سال عمر کنند تا این مقدار ستاره هایی را که در یک گوشۀ آسمان توانسته اند 

1. سورۀ نحل، آیه 12. 

ش
�

ݬی�ݐ ݫ ݫ ݫ ݫ ��ݫ
ݐ

�
آ

دهۀ عالم � �ݐ �ه ک�ݐ ٮی
م�ت �ݐ

ع�ݐ
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ببینند بشمارند. )اهلل اکبر( آنگاه دربارۀ عظمت خلقت خورشید گفته اند این کرۀ 

زمین با این بزرگی که دارد اگر 330000 بار مکّرر شود، تازه مساوی با جرم خورشید 

می گردد. بعد این سؤال را طرح می کنند که چگونه است این کرات با این بزرگی 

که با سرعت سرسام آوری در فضا می چرخند چگونه است که با هم تصادم ننموده 

دارند  در فضا  کرات  این  که  نظر سرعت حرکتی  از  وقت  آن  نمی کنند؟!  و سقوط 

می گویند این کرۀ زمین ما چهارده حرکت دارد و در یکی از حرکاتش در هر ساعتی 

هلِِل  َو  ْکَبُر 
َ
أ )اهلُل  َدَورانی دارند!  108هزار کیلومتر طی طریق می کند و همه هم حرکت 

َحْمُد(.
ْ
ال

آفرینش انسان، نشانه ای از علم و قدرت و حکمت خدا

خداوند متعال در سورۀ نحل می فرماید:
؛1 �نٌ �ی ٌم ُم�بِ ِ��ی ا ُهَو �نَ

دنَ اإِ
َ هتٍ �ن

ْ��نَ
َ�ا�نَ ِم�نْ �نُ

�نْ اإِ
ْ
�تَ ال

َ
ل >�نَ

آشکار  ستیزه گری  او  ناگاه  که  آفرید  نطفه ای  از  را  انسان 

گردید<. 

از جملـه آیـات و نشـانه های علـم و قـدرت و حکمـت خدا، آفرینش انسـان اسـت 

کـه او را از نطفـه و آبـی بـی ارزش آفریـد و اینـک او سـخنگویی فصیـح و مدافـع از خویش 

شـده اسـت! البّتـه ایـن منافـات بـا آیۀ دیگر نـدارد کـه می فرماید: 

؛2  �نٍ َ�ا�نِ ِم�نْ ِط�ی
�نْ اإِ

ْ
�تَ ال

ْ
ل  �نَ

أَ
َدا بَ � >َو���

آفرینش انسان را از ِگل آغاز کرده است<. 

چـون در آن آیـه منظـور از انسـان، انسـان اّولـی یعنـی حضـرت آدم ابوالبشـر؟ع؟ 

اسـت کـه از ِگل سـاخته شـده اسـت و لـذا بعـد از آن فرمـوده: 

1. سورۀ نحل، آیۀ 4. 
2. سورۀ سجده، آیۀ 7. 
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؛1  �نٍ هتٍ ِم�نْ َماٍء َمِه�ی
َ
ال

َ
ُه ِم�نْ ُ�ل

َ
ْ�ل

َ�َل �نَ َ ّمَ �ب
ُ  >�ش

داده  قرار  بی ارزش  و  پست  آبی  از  چکیده ای  از  را  او  نسل  سپس 

است<. 

یعنی انسـان اّولی از خاک و انسـان های بعدی از نسـل او از نطفه آفریده شـده اند 

و ممکـن اسـت گفتـه شـود: آفرینـش انسـان های بعـدی از نسـل آدم نیـز از ِگل آغـاز 

شـده اسـت زیرا مگر نه این اسـت که ما انسـان ها از نطفه سـاخته شـده ایم و نطفه از 

خـون و خـون از مـواّد غذایـی و مـواّد غذایـی نیـز از خـاک به وجـود آمده اسـت بنابراین 

آفرینـش همـۀ انسـان ها از ِگل آغـاز شـده اسـت. منتهـی ایـن انسـان از ِگل سـاخته 

شـده، تولیـد نسـلش بایـد از طریـق نطفـه جریـان پیـدا کنـد. حـال، آن قـدرت علیـم 

حکیـم را ببیـن کـه ایـن نطفـۀ بـی ارزش فاقـد همـۀ کمـاالت را حرکـت داده بـه جایی 

ـم و روشـنگر از مـا فـی الّضمیـر خـودش شـده اسـت. 
ّ
رسـانده کـه الحـال قـادر بـه تکل

ـم ایـن توانایـی را دارد که مطالبی 
ّ
ـم، ریشـه از تفّکـر و تعّقـل می گیـرد. انسـان متکل

ّ
تکل

را در ذهـن خـود بپرورانـد و بـه زبـان بیـاورد و در ذهـن دیگـران نیـز جـا بدهـد. 

روشنی وجود خدا در عالم

از جمله نشانه های شاخص الهی شب و روز است که خداوند متعال می فرماید: 

هتَ  �یَ
آ
ا ا  َ �ن

ْ
َ�ل َ َو�ب ِل  �یْ

َّ
الل هتَ  �یَ

آ
ا ا 

َ َمَحْو�ن
�نَ �نِ  ْ �ی �تَ َ �ی

آ
ا َهاَر 

َوال�نَّ َل  �یْ
َّ
الل ا  َ �ن

ْ
َ�ل َ >َو�ب

�نَ  �ی �نِ الِ�ّ َعَدَد  ُموا 
َ
ْ�ل َوِل�تَ ْم 

ُ
ك ّ

َر�بِ ِم�نْ  لًا 
�نْ

�نَ وا  �نُ �تَ �بْ ِل�تَ ِ�َرهتً  ُم�بْ َهاِر 
ال�نَّ

لًا؛2 ِ��ی
�نْ �تَ اُه  َ �ن

ْ
ل

َ
�ّ

�نَ ْیٍء 
َ �ش َوُكّلَ  َ�ا�بَ  حِ

ْ
َوال

و ما شب و روز را دو نشانۀ قدرت و حکمت خود قرار دادیم پس 

شب را تاریک و روز را روشن ساختیم تا در آن جویای احسان 

1. همان، آیۀ 8. 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 12. 
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و  اوقات  حساب  و  سالها  شمار  نیز  و  شوید  پروردگارتان  روزی  و 

روشنی  به  نیازمندید  آن  به  را که  و هر چیزی  بدانید  را  زمان 

توضیح دادیم<.

ما شـب و روز را دو آیت قرار دادیم، پس از اینکه شـما در بسـتر شـب خسـتگی را 

برطـرف کـرده و آرامـش یافتیـد و تجدیـد قـوا نمودیـد، آیـت شـب را محـو کردیـم و آیـت 

روز را بـه صـورت یـک عامـل روشـنگر، سـر راهتـان مسـتقّر سـاختیم تـا بـرای تحصیـل 

رزق از عنایات پروردگارتان، به سـعی و تالش و کار برخیزید و ضمنًا شـمار سـال ها و 

حسـاب اوقات را داشـته باشـید و ما همه چیز را بطور مفّصل و روشـن بیان کرده ایم. 

همیـن کـرۀ مـاه در آسـمان بـا گـردش منّظـم خـود بـرای نشـان دادن عـدد اّیـام مـاه 

یـک تقویـم طبیعـی و عمومـی اسـت، حّتـی بـرای بیابـان نشـینان کـه بـا تجربه و آشـنا 

گشـتن بـا عالیـم ضعیـف و قـوی گشـتن شـکل کـرۀ مـاه پـی می برنـد کـه مثـاًل امشـب 

شـب چنـدم مـاه اسـت و می فهمنـد کـه آیـا نیمـۀ اّول یـا نیمـۀ دّوم مـاه اسـت. هـر 

سـازمانی کـه دارای نظـام خاّصـی باشـد آنجـا آمـار و ارقـام و اعـداد نیـز وجـود دارد، در 

سـازمان بـزرگ آفرینـش و خلقـت نیـز کـه دارای نظـام خـاّص بـه خـود می باشـد، آمـار و 

ارقـام و اعـداد وجـود دارد و خالـق آن نظـام می فرمایـد: مـا همـه چیـز را بطـور مفّصـل و 

روشـن نشـان داده ایـم و در هیـچ جـای ایـن نظـام آفرینـش ابهامـی باقی نگذاشـته ایم و 

در سـاختمان هـر موجـودی آیـت و نشـانه ای از خـود قـرار داده ایـم و لـذا هیـچ موجودی 

در عالـم روشـن تر از خـدا وجـود نـدارد. 

به فرمودۀ امام حسین؟ع؟ در دعای عرفه: 

َك؛ 
َ
ْظِهَر ل ُ وَن ُهَو الْ

ُ
َك َحّتَ َیك

َ
ْیَس ل

َ
ُهوِر َما ل

ُ
ِلَغْیِرَك ِمَن الّظ

َ
»ا

آیا مگر غیر تو ای خدا موجودی هست که ظهوری بیشتر از ظهور 

تو داشته باشد تا او در پرتو ظهور خود تو را ظاهر سازد؟«.
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یعنـی همـۀ موجـودات در پرتـو ظهـور خـدا ظاهـر گشـته اند و تـا او نخواهـد، هیـچ 

موجـودی از َکْتـِم عـدم پـا بـه عرصۀ وجـود نمی گذارد، تمامی مخلوقات دلیلی روشـن 

بـر وجـود خالـق خـود می باشـند. 

شب و روز، دو نشانۀ الهی

خداوند متعال در سورۀ مبارکۀ اسراء می فرماید: 

؛  �نِ ْ �ی �تَ َ �ی
آ
َهاَر ا

َل َوال�نَّ �یْ
َّ
ا الل َ �ن

ْ
َ�ل َ >َو�ب

ما شب و روز را دو آیت و دو نشانه قرار دادیم<.

 کـه بـا آمـد و رفـِت منّظـم خـود نشـان از وجـود ناظمـی علیـم و حکیـم می دهنـد. 

در آیـۀ دیگـر می خوانیـم: 

اَمهتِ  َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال َ ٰى �ی

َ
ل َل َ�ْرَمًدا اإِ �یْ

َّ
ُم الل

ُ
ك �یْ

َ
ـُه َعل

َّ
َ�َل الل َ �ن �ب ْم اإِ

�تُ ْ �ی
أَ
َرا

أَ
ْل ا

>�تُ
؛1 ْ�َمُ�و�نَ

ا �تَ
َ
ل

�نَ
أَ
اٍء ا َ �ی �نِ م �بِ

ُ
ك �ی �تِ

أْ
ا َ ـِه �ی

َّ
ُر الل �یْ

ٌه عنَ ـٰ لَ  اإِ
َم�نْ

بگو: به من بگویید، اگر خدا شب را همیشگی می ساخت و شما 

کسی  خدا  جز  آیا  می داد  قرار  شب  ظلمت  در  قیامت  روز  تا  را 

می توانست روشنایی روز را بیاورد و شما را از ظلمت شب برهاند 

آیا نمی شنوید؟<. 

اینجـا سـخن از »شـنیدن« بـه میـان آورده اسـت احتمـااًل بـرای ایـن باشـد کـه در 

ظلمـت شـب، گـوش کار می کنـد اّمـا چشـم کاربـردی نـدارد. 

َهاَر<؛ 
َل ال�نَّ �یْ

َّ
ی الل �شِ �نْ ُ >�ی

و نکتۀ دیگر اینکه خداوند متعال با عنایت به این آیۀ شریفه: 

1. سورۀ قصص، آیۀ 71. 
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َهاَر؛1  
َل ال�نَّ �یْ

َّ
یی الل �شِ

�نْ ُ >�ی

]از جمله آیات و نشانه های حکمت خالق جهان، این نظم و حساب 

دقیقی است که در[ رفت و آمد شب و روز قرار داده است<.

شـب را می بـرد و روز را جـای آن می نشـاند و سـپس جامـۀ شـب را بـر انـدام روز 

می پوشـاند تـا نـه موجـودات بـر اثـر دائمـی بـودن شـب و محرومّیـت از نـور خورشـید از 

بیـن برونـد و نـه بـر اثـر دائمـی بـودن روز و تابـش سـوزان آفتـاب بسـوزند و نابـود شـوند.

و لذا در آیۀ بعدی می فرماید: 

اَمهتِ  َ �ی �تِ
ْ
ْوِم ال َ ٰى �ی

َ
ل َهاَر َ�ْرَمًدا اإِ

ُم ال�نَّ
ُ

ك �یْ
َ
ـُه َعل

َّ
َ�َل الل َ �نْ �ب ْم اإِ

�تُ ْ �ی
أَ
َرا

أَ
ْل ا

>�تُ
؛2 ِ�ُرو�نَ �بْ

ا �تُ
َ
ل

�نَ
أَ
ِه ا �ی و�نَ �نِ �نُ

ُ
ْ�ك

ٍل �تَ �یْ
َ
ل ْم �بِ

ُ
ك �ی �تِ

أْ
ا َ ـِه �ی

َّ
ُر الل �یْ

ٌه عنَ ـٰ لَ  اإِ
َم�نْ

بگو به من بگویید، اگر خدا روز را همیشگی می ساخت و شما 

کسی  خدا  جز  آیا  می داد،  قرار  روز  روشنایی  در  قیامت  روز  تا  را 

روزانه  فّعالیت  خستگی  از  شما  تا  بیاورد  را  شب  می توانست 

درآیید و در بستر شب آرامش یابید آیا نمی بینید؟<. 

اینجـا بـه تناسـب روشـنایی روز، سـخن از » دیـدن « بـه میـان آورده اسـت و در آیـۀ 

بعـد بـرای تنّبـه مؤّکـد بـه اهّمّیـت ایـن دو آیت فرموده اسـت: 

وا  �نُ �تَ �بْ َوِل�تَ ِه  �ی �نِ وا  �نُ
ُ

ْ�ك ِل�تَ َهاَر 
َوال�نَّ َل  �یْ

َّ
الل ُم 

ُ
ك

َ
ل َ�َل  َ �ب ِه  َرْ�َم�تِ >َوِم�نْ 

؛3 ُرو�نَ
ُ

ك
ْ �ش

�تَ ْم 
ُ

ك
َّ
َ�ل

َ
َول ِلِه 

�نْ
�نَ ِم�نْ 

و از رحمت خداست که شب و روز را برای شما قرار داده است تا 

در شب بیارامید و در روز به تلاش تحصیل رزق خدا برخیزید و 

باشد که نسبت به نعمت های خدا شاکر باشید<. 

1. سورۀ اعراف، آیۀ 54. 
2. سورۀ قصص، آیۀ 72. 

3. سورۀ قصص، آیۀ 73. 
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حـال در آیـۀ مـورد بحـث از سـورۀ اسـراء می بینیـم کـه »لیـل« مقـّدم بـر »نهـار« آمـده 

اسـت و ایـن نیـز احتمـاال اشـاره بـه ایـن اسـت کـه در عالـم َخلـق، ظلمـت مقـّدم بـر 

نـور اسـت ولـی در عالـم ربوبّیـت، ذات اقـدس اهلل عّزوعـال نـور محـض اسـت و آنجـا 

ظلمـت راه نـدارد. در عالـم َخلـق ابتـدا ظلمـت عـدم و نیسـتی اسـت همـه چیـز اّول 

معـدوم بوده انـد و سـپس موجـود شـده اند. تنهـا خـدا بـود و هیـچ چیـز بـا او نبـود. پـس 

در عالـم َخلـق ظلمـت مقـّدم بـر نـور اسـت و »عـدم« مقـّدم بـر »وجـود« اسـت. 

عالـم خلـق، مسـبوق بـه عـدم و مسـبوق بـه ظلمـت اسـت، اساسـًا مخلـوق در 

ذات خـود هیـچ اسـت و بـه ارادۀ خالقـش چیـز اسـت. 

 تــو وجــود مطلــق هســتی مــاما عدم هاییم هستی ها ُنما

کشـور ما در زمان گذشـته یک پرچم شـیر و خورشـید داشـت که عکس یک شـیر 

شمشـیر بـه دسـت روی آن پرچـم بـود، وقتـی باد می وزید، آن شـیر حملـه می کرد جلو 

می رفـت و عقـب می آمـد، بیننـده خیـال می کـرد مـردم ایـن مملکـت همـه شـیران 

شمشـیر بـه دسـتند و حملـه ور کـو َنَفـس کش؟

حـال مـا آدمیـان نیـز کـه مخلـوق هسـتیم و ذاتـًا هیچ، همیـن که خـود را می بینیم 

که جنبشـی داریم و دسـت و پایی حرکت می دهیم و سـخنی می گوییم، می پنداریم 

 
ّ

 اهلل« و »ال حـول و ال قـّوة اال
ّ

ایـن نیروهـا همـه از خـوِد ماسـت، غافـل از اینکـه »ال الـه اال

بـاهلل« جـز ذات اقـدس اهلل ؟ج؟ نـه موجـود مسـتّقلی در عالـم هسـت و نـه بـدون اراده و 

حـول و قـّوۀ او احـدی قـادر بر کاری می باشـد. آری: 

م 
َ
حمله مان از باد باشد دم به دممــا همه شــیران ولــی شــیر َعل

جان فدای آنچه ناپیداست بادحمله مان پیدا و ناپیداست باد

منظـور ایـن بـود اگـر در آیـۀ شـریفۀ مـورد بحـث )قصـص 72( شـب، مقـّدم بـر روز 

آمـده اسـت، احتمـاال ِاشـعار بـه ایـن حقیقـت دارد کـه در عالـم َخلق، ظلمـت مقّدم 
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بـر نـور و عـدم مقـّدم بـر وجـود اسـت، ولـی در عالـم ربوبّیـت هـر چـه هسـت، نـور وجـود 

اسـت و آنجـا از »ظلمـت« و »عـدم« اثـری نیسـت. 
...<؛1 ماوا�تِ َو الاْر�نِ وُر الّ�َ

 >اهلُل �نُ

ارادۀ حکیمانۀ خالق هستی در ادارۀ عالم

و متین در جریان است؛  اینک که می بینیم در همه جای عالم، نظامی دقیق 

آفرینش جماد و نبات و حیوان و انسان، طلوع و غروب ماه و خورشید و ستارگان، 

رفت وآمد روز و شب و فصول چهارگانۀ سال همه روی نظم و حساب پیدا می شوند 

و مسیر خود را طی می کنند، این نشانگر این است که ناظم واحد و یگانه ای در عالم 

وجود دارد دارای علم و قدرت و حکمت و سرتاسر عالم به تدبیر و تقدیر حکیمانۀ 

ْل ُهَو 
او اداره می شود. او خود را در کتاب آسمانی اش معّرفی کرده و فرموده است: >�تُ

َ�ٌد<؛ اسم من »اهلل« است و من خدای یگانه ام و جز من خدایی نیست. 
أ
اهلُل ا

ِم�نُ  ُموأْ
ْ
ال اُم 

َ
ل الّ�َ وُ� 

ُ
ّد �تُ

ْ
ال َمِلُك 

ْ
ال ُهَو  ا 

َّ ل اإِ َه  ـٰ لَ اإِ ا 
َ
ل ی  ِ دن

َّ
ال ـُه 

َّ
الل  >ُهَو 

ُر<؛2 ّ
�بِ

َ
ك ُم�تَ

ْ
ال اُر  َ �بّ

َ
حب
ْ

ال رنُ  �ی ِ َ�رن
ْ
ال ِم�نُ  ُمَه�یْ

ْ
ال

مالـک مطلـق بـر همـه جـا و همـه چیـز عالـم منـم، اگـر خـدای دیگـری هسـت، 
پـس چـرا صدایـی از او در نمی آیـد و دسـتوری از او صـادر نمی شـود. در نهج البالغـه3 

بزرگوارشـان  فرزنـد  بـه  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ ضمـن وصّیـت  امـام  کـه  می خوانیـم 

فرموده انـد:  مجتبـی؟ع؟  امـام 

ْیَت 
َ
َرأ

َ
ُه َو ل

ُ
 َتْتَك ُرُسل

َ َ
َك َشِریٌك ل ْو َكاَن ِلَرّبِ

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
ْم َیا ُبیَنَّ أ

َ
»َو اْعل

َطاِنِه؛4 
ْ
ِكِه َو ُسل

ْ
آَثاَر ُمل

1. سورۀ نور، آیۀ 35. 
2. سورۀ حشر، آیۀ 23. 

3. نامۀ 31. 
4. بحار األنوار، جلد  4، صفحه 317.
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بدان ای فرزندم! اگر خدای تو شریکی داشت، بطور حتم از جانب 

او نیز رسوالنی می آمدند و آثاری از ملک و سلطنتش را می دیدی«. 

پـس وقتـی می بینیـم هیـچ خللـی در نظـام ثابـت عالـم مشـاهده نشـده اسـت و 

نمی شـود و احـدی بـه عنـوان پیامبـری و رسـالت از جانـب غیـر ذات اقـدس اهلل؟ج؟ 

نیامـده اسـت بلکـه همـۀ یکصد و بیسـت و چهار هزار پیامبـر از جانب خدای واحد 

آمده انـد و پیـام او را بـه عالـم انسـان ابـالغ کرده انـد، می فهمیـم و معتقـد می شـویم کـه 

خدایـی جـز ذات اقـدس اهلل؟ج؟ در عالـم وجـود ندارد و در شـبانه روز مکـّرر می گوییم: 

َمُد<. 
َ

ـُه الّ�
َّ
َ�ٌد * الل

أَ
ـُه ا

َّ
ْل ُهَو الل

>�تُ

تمام موجودات، مطیع فرمان خالق خود

ایـن کتـاب خلقـت و آفرینـش آنقـدر بـزرگ و قطـور و عظیـم اسـت و صفحـات بـی 

پایـان و سـطرهای فـراوان و کلمـات پـر مغـز بی شـمار دارد کـه روی هـر کلمـه اش اگـر 

بشـر قرن هـا عمـر صـرف کـرده و تحقیـق کنـد، مطالعاتـش بـه پایـان نمی رسـد و بـا هـر 

قـدم تـازه ای کـه در راه علـم و تحقیـق و اکتشـاف بـر مـی دارد مجهوالتـی و مطالـب 

ناشـناخته ای سـر راهـش پیـدا می شـود و او همچنـان ایـن آیـات را در پیـش روی خود 

می بینـد کـه دعوتـش می کنـد و می گویـد بیـا: 

 
�نَ َماِء َک�یْ ى الّ�َ

َ
ل �تْ * َو اإِ ِل�تَ  �نُ

�نَ ِل َک�یْ �بِ اإِ
ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

ُرو�نَ
�نُ �ن َ ا �ی

َ
ل

�نَ
أَ
>ا

 
�نَ َک�یْ ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
ال ى 

َ
ل اإِ َو   * �تْ  ِ��بَ

�نُ  
�نَ َک�یْ اِل  َ �ب حبِ

ْ
ال ى 

َ
ل َواإِ  * َ��تْ  ُر�نِ

؛1 ُ�ِ�َح�تْ

آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است و به آسمان 

نصب  چگونه  که  کوهها  به  و  شده  افراشته  چگونه  که 

شده و به زمین که چگونه گسترده شده است<. 

1. سورۀ غاشیه، آیات 17 تا 20. 
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ایـن تحقیقـات ارزنـدۀ دانشـمندان علـوم طبیعـی که قسـمت عمدۀ عمرشـان را 

در مطالعـۀ زندگانـی حشـرات و جانورهـا بـه سـر برده انـد و تطّورات حیاتـی آنها را مورد 

دّقـت قـرار داده و نتیجـۀ تحقیقاتشـان را بـه قلـم آورده و کتاب هـا نوشـته اند کـه در 

طریـق خداشناسـی بسـیار مفیـد و اثربخـش اسـت. نشـان می دهـد که یـک ارادۀ توأم 

بـا علـم و تدبیـر و حکمـت در عالـم کار می کنـد و همـۀ موجـودات در پرتـو نـور هدایـت 

او تدبیـر و تنظیـم می شـوند. 

شگفتی آفرینش حشرۀ آموفیل

نام  به  حشره ای  خواندم،  بود  شده  نوشته  حشرات  دربارۀ  که  کتابی  در  من 

»آموفیل«، علفخوار است ولی نوزادهای او کرم خوار هستند؛ یعنی وقتی بّچه ها از 

تخم بیرون می آیند تا مّدتی باید از کرم مخصوصی تغذیه شوند تا به مرحلۀ علف 

فرا  و لذا این حیوان وقتی احساس می کند که هنگام تخمگذاری  خواری برسند 

رسیده دنبال آن کرم مخصوص می رود و پس از پیدا کردن آن به آن نیش می زند 

و  بمیرد  نه  که  گونه ای  به  می کند  حّس  بی  و  فلج  را  آن  خود  مخصوص  سّم  با  و 

متعّفن شود و نه قادر به فرار کردن باشد. نیمه جان بماند تا غذای نوزادانش شود. 

کرم  نوزادانش  که  فهمیده  کجا  از  حیوان  این  آیا  کنید!  تأّمل  جا  همین  شما  حاال 

خوار هستند؟ ما که انسان و دارای عقل و فکر هستیم اگر ندیده بودیم که نوزادان 

بشری شیر می خورند، هیچ باورمان نمی شد که ما ابتدا شیرخوار بوده ایم چون اآلن 

 که این حیوان علفخوار از 
ً
خود را می بینیم که نانخوار و گوشتخواریم. پس این اّول

کدام  که  برده  پی  چگونه   
ً
ثانیا و  شد  خواهند  خوار  کرم  نوزادانش  که  فهمیده  کجا 

از   
ً
ثالثا برود.  آن  کردن  پیدا  دنبال  تا  شود  نوزادانش  غذای  باید  مخصوص  کرم 

کجا فهمیده که اگر کرم بمیرد می گندد و متعّفن می شود و نافع به حال نوزادانش 

نمی باشد و اگر زنده بماند فرار می کند و لذا طوری نیش می زند و از سّم مخصوص 
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خود آن قدر در پیکر آن کرم می ریزد که نه بمیرد و نه بتواند فرار کند. آیا این حیوان 

کوچک از کجا به این حقایق پی برده است؟ قرآن کریم جواب می دهد: 
ّمَ َهَدٰى؛1

ُ ُه �ش �تَ
ْ
ل ْیٍء �نَ

َ ْعَطٰى ُکّلَ �ش
أَ
ی ا ِ دن

َّ
ا ال َ �ن

ُّ اَل َر�ب
َ  >�ت

 ]موسی؟ع؟ به فرعون[ گفت: پروردگار ما کسی است که 

نوعی اش[  تکامل  رسم  و  راه  ]به  را  او  و  آفریده  را  موجودی  هر 

هدایت کرده است<. 

تمامـی موجـودات اعـّم از جمـاد و نبـات و حیـوان بدون اینکه خودشـان بفهمند 

تسـلیم دسـت خالـق خـود هسـتند و تکوینـًا مطیـع فرمـان او می باشـند. بـه فرمـان 

او می جنبنـد و بـه فرمـان او می خسـبند، بـه فرمـان او زنـده می شـوند و ابـراز حیـات 

دلربـا  و  زیبـا  او  فرمـان  بـه  ل 
ُ
گ می شـوند.  خـاک  و  می میرنـد  او  فرمـان  بـه  و  می کننـد 

می شـود و بلبـل بـه فرمـان او عاشـق شـیدای گل می شـود و بـه عشـق او »َچـه َچـه« 

می زنـد. تمـام عالـم همیـن اسـت. 

ـُه ِم�ن 
َّ
�تَ الل

َ
ل ْر�نِ َوَما �نَ

أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال و�تِ الّ�َ

ُ
ك

َ
ى َمل ِ

ُروا �ن
�نُ �ن َ ْم �ی

َ
َول

أَ
 >ا

ْیٍء؛2
َ �ش

آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است نمی نگرند<. 

ای چشم دارها! ای متفّکران! ای دانشمندان! نمی خواهید فکر کنید و چشم عقل 

باز کنید تا تنظیم کنندۀ این نظام عجیب را بشناسید. در سورۀ قیامت می خوانیم: 

�ن 
أَ
ا ٰى 

َ
َعل �نَ  اِدِر�ی

َ �ت ٰى 
َ

ل َ �ب  * اَمُه 
َ ِع�ن َمَع  ْ

حب
�نَّ �ن 

َ ّݧ ݧ
 ل

أَ
ا �نَ�ا�نُ  اإِ

ْ
ال َ��بُ  حْ َ

�ی
أَ
>ا

ُه؛3
ا�نَ َ �ن َ َی �ب َ�ِوّ

�نُّ

پوسید  خاک  دل  در  و  ُمرد  وقتی  ]که  کرده  گمان  انسان  این 

1. سورۀ طه، آیۀ 50. 
2. سورۀ اعراف، آیۀ 185. 

3. سورۀ قیامت، آیات 3 و 4. 
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را  او  گشته ی[  ]متلاشی  استخوان های  نمی توانیم  ما  دیگر[ 

جمع کنیم، چرا ما می توانیم ]حتّی[ خطوط سر انگشتانش را 

هم ]به همانگونه که قبلًا بوده است از نو[ مرتّب سازیم<. 

کافر آلمانی با همین آیۀ شریفه  مسلمان شدن یک 

تفسـیر طنطـاوی کـه از تفاسـیر معـروف اسـت نقـل کـرده کـه یـک کافـر آلمانـی بـا 

همیـن آیـه )آیـات 3 و 4 سـوره قیامـت( مسـلمان شـده اسـت چـون ایـن آیه سـخن از 

خطوط سـر انگشـتان به میان آورده اسـت و حال اینکه این حقیقت از مکتشـفات 

عصـر علـم اسـت کـه هر انسـانی خطوط سـر انگشـت منحصـر به خود دارد و متشـابه 

بـا سـایر افـراد نمی باشـد و لـذا بـرای مـدرک گرفتـن از افـراد، انگشـت نـگاری می کننـد 

و قـرآن کریـم هـزار سـال پیـش، ایـن حقیقـت را بـه عنـوان یـک آیـت از آیـات علـم و 

قـدرت الهـی نشـان داده اسـت. 

چگونگی نگرش حضرت علّی امیر؟ع؟ به آیات الهی

ـم، امـام علـی؟ع؟ را بنگریـد. او هـم در نهج البالغـه از جمـاد و نبـات و 
ْ
امیـر ِعل

حیـوان بحـث می کنـد اّمـا همـه را چنـان کـه قـرآن فرمـوده اسـت آیـات خـدا معّرفـی 

نمـوده و در مـرآت1 وجـود همـۀ آن هـا، »خـدا« را مشـاهده می نمایـد. در آیینـۀ وجـود 

یـک مورچـۀ ریـز جنبنـدۀ در زمیـن و یک ُخّفاش پرندۀ کوچـک در هوا، جمال خدا را 

چنـان نشـان می دهـد کـه آدمـی را غـرق در حیـرت و اعجاب می سـازد. آری! اوسـت 

کـه -همـۀ عالـم فـدای خـاک پایـش بـاد- می گویـد: 

ُه َو َبْعَدُه َو َمَعُه؛2 
َ
ْیُت اهَّلَل َقْبل

َ
 َو َرا

ّ
 ِال

ً
یُت َشْیئا

َ
»ما َرا

مـن چیـزی را ندیـدم مگـر ایـن کـه خـدا را پیـش از او و بـا او و بعد 

از او دیدم«. 

1 . مرآت:  آینه.
کلمات مكنونۀ فیض؟حر؟، صفحۀ 3.   .2
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یعنی من خدا را محیط بر همه جا و همه چیز می بینم. 

ای نانموده ُرخ، تو چه بسیار بوده ایبر هر چه می نگرم تو نمودار بوده ای

ببیننــد؛  ســر  چشــم  بــا  را  چیــز  همــه  می خواهنــد  کــه  ظاهربینانــی  بــه  رخ  او 

نشــان نمی دهــد چــرا کــه چشــم ســر، تنهــا اجســام را می بینــد و او منــّزه از جســم 

و جســمانیات اســت! او بــا چشــم جــان و دیــدۀ ایمــان مشــاهده می گــردد و لــذا 

دارنــدگان آن چشــم و آن دیــده، او را در همــه جــا و بــا همــه چیــز می بیننــد و بــه زبــان 

قــال می گوینــد:  و  حــال 

بینــمبــه صحــرا بنگــرم صحرا تــو بینم تــو  دریــا  بنگــرم  دریــا  بــه 

بینــمبه هر جا بنگرم کوه و در و دشت تــو  زیبــای  روی  از  نشــان 

»قّیوم« اسم جامع خداوند متعال

آیـۀ)1( شـریفه در سـورۀ آل عمـران، در مقـام دعـوت بـه توحیـد و مذّمـت شـرک و 

توبیِخ ُمشـرک اسـت. عقل را به داوری می طلبد و می گوید: آیا آن کسـی که بر انسـان 

و همـۀ اعمالـش احاطـه و اسـتیال دارد، سـزاوار پرسـتش اسـت یـا موجوداتـی کـه نـه از 

خـود وجـود دارنـد و نـه صفـت کمـال دیگـری: 
؛2 �تْ َما َکَ��بَ ٍس �بِ

�نْ
ٰى ُکِلّ �نَ

َ
ٌم َعل ا�أِ

َ َم�نْ ُهَو �ت
�نَ
أَ
>ا

انجام داده مراقب است  آیا کسی که بر هر شخصی بدانچه 

]مانند کسی است که از همه جا بی خبر است [؟<.

یعنـی شـخص  م<  ا�أ >�ت ایسـتادن.  یعنـی  قیـام  و  قیـام اسـت  از  مشـتّق  م<  ا�أ >�ت

ط کامـل بـر کار اسـت. کسـی کـه می خواهـد 
ّ
ایسـتاده و اینجـا کنایـه از اسـتیال و تسـل

کاری را بطـور جـّدی و اهتمـام شـدید انجـام بدهـد، برمی خیـزد و می ایسـتد. وقتـی 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 18. 
2. آیۀ 18. 
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ط بـر انجـام کار می شـود: از پیـش رو، از پشـت سـر، از 
ّ
ایسـتاد، از شـش طـرف مسـل

بـاالی سـر، پاییـن پـا، سـمت راسـت و سـمت چـپ. 

اسـتیال  از  کنایـه  اسـت-  جسـمانیات  از  منـّزه  -کـه  خداونـد؟ج؟  مـورد  در  قیـام 

بـر عالـم خلـق اسـت و از »صفـات فعـل خـدا« اسـت. »صفـات ذات خـدا«، عیـن 

»ذات« اوسـت. مثـل »علـم« و »قـدرت« و »حیـات« کـه تحّقـق آن در ذات اقـدس 

حـق، ارتبـاط بـا عالـم خلـق نـدارد. بـدون لحـاظ عالـم خلق نیـز او ؟ج؟ حـّی و علیم و 

قدیـر اسـت؛ اّمـا »صفـات فعـل خـدا«، آن صفاتـی اسـت کـه ذات اقـدس، بـه لحاظ 

ارتبـاط بـا »عالـم خلـق« مّتصـف به آن صفات می شـود. مثل خالـق، رازق، ُمحیی، 

ُممیـت، غفـور، رحیـم، ودود. 

م< هـم از »صفـات فعـل« اسـت؛ یعنـی قیـام بـه ایجـاد کائنـات و تدبیـر امـور  ا�أ  >�ت

ـِم خلـق می کنـد و اگـر از وجـود اقـدس امـام حّجـة بـن الحسـن المهـدی؟جع؟ 
َ
عال

تعبیـر بـه »قائـم« می شـود از ایـن نظـر اسـت کـه آن ولـّی اهلل اعظـم؟جع؟ نیـز بـه اذن 

خـدا، هـم اکنـون، قیـام بـه تدبیـر امـور عالـم دارد و مجـرای فیـض حضـرت فّیـاض 

عّزوعـال نسـبت بـه عالمیـان اسـت! و پـس از ظهـوِر باهرالّنـورش نیـز قیـام بـه اصـالح 

ـی جامعـۀ بشـر و اقامـۀ عـدل و قسـط خواهـد نمـود. 
ّ
کل

البّتـه همـۀ انبیـا و امامـان؟مهع؟ در اعصـاِر خودشـان »قائـم بـه امـر« بوده انـد لیکـن 

بـه گونـۀ محـدود و موّقـت! تنهـا دوازدهمیـن وصـی از اوصیـای حضـرت خاتـم؟ص؟ 

م< حضـرت بـاری تعالـی  ا�أ ـی  گاِه صفـت >�ت
ّ
اسـت کـه بـه گونـۀ جامـع و کامـل، تجل

می باشـد. »اهلل« ؟ج؟ »قائـم بالقسـط« اسـت؛ چنـان کـه فرمـوده اسـت: 
ْ�ِط؛1 �تِ

ْ
ال ًما �بِ ا�أِ

َ ِم �ت
ْ
ِ�ل

ْ
و ال

ُ
ول

أُ
هتُ َوا

َ
ك ا�أِ

َ
َمل

ْ
ا ُهَو َوال

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
ُه ل

�نَّ
أَ
ـُه ا

َّ
ِهَد الل

َ >�ش

خدا که همواره به عدل، قیام دارد، گواهی می دهد که جز او 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 18. 
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]نیز گواهی  دانشوران  و  ]او[  فرشتگاِن  و  نیست؛  هیچ معبودى 

می دهند[<.

دوازدهمین امام؟جع؟ نیز »قائم بالقسط« می باشد: 

 َو َعْدًل«؛ 
ً
َْض ِقسطا ݧ  اهَّلُل ِبِه الرݧ

َ
ل »َیْ

ِمَن  اْجَعلنا  َو  ِقسَط 
ْ
ال ِبِه  ِقْم 

َ
ا َو  ریف 

َ
الّش َفَرَجُه  ل  َعّجِ هّمَ 

ّ
لل

َ
»ا

ݔَن ِلُظهُوِره«؛ ْنَتِظرںݫ ُ الْ

کلمـه ی »قّیـوم« نیـز مشـتّق از قیـام و صیغـۀ مبالغـه اسـت و بـه فرمـودۀ عالمـان، 

سـماء« اسـت یعنـی تمـام اسـماء از »صفـات فعـل خـدا« در دامـن ایـن اسـم 
َ
ّمُ ال

ُ
»ا

جامـع قـرار گرفتـه اسـت و خـدا از آن جهت که »قّیوم« اسـت، قیام بـه تدبیر امور عالم 

کـرده اسـت. خالـق و رازق اسـت. ُمحیـی و ُممیـت )زنده کننـده و میراننـده( اسـت. 

کیفـر و پاداش دهنـده اسـت. عزیـز و ذلیل کننـده و غفـور و َودود اسـت. 

جاللت آیه الکرسی به سبب دو اسم حّی و قّیوم

وم< از اسـماء اهلل الُحسـنی اسـت و از نظـر اربـاب سـیر و سـلوک کـه  �یُّ
>الحّیَ ال�تَ

برای هر اسـمی از اسـمای خدا و هر ذکری از اذکار، آثار و اسـرار خاّصی می شناسـند، 

لحّیُ القّیوم« اسـراری مکنون اسـت و جاللت آیة الکرسـی را هم به 
َ
در این دو اسـم »ا

خاطـر اشـتمال بـر ایـن دو اسـم عظیـم می دانند. 
وُم <؛1 �یُّ

�تَ
ْ
َحّیُ ال

ْ
ا ُهَو ال

َّ ل َه اإِ
ـٰ لَ ا اإِ

َ
هلُل ل

َ
>ا

 »َحـّی« اشـاره بـه »صفـت ذات« اسـت کـه حیـات، عین ذات حّق تعالی اسـت 

ـم خلـق دارد. تنهـا 
َ
و قّیـوم، اشـاره بـه »صفـت فعـل« اسـت کـه قیـام بـه تدبیـر امـور عال

اوسـت کـه زنـده و ذاتـًا دارای حیـات اسـت. ماسـوای او، همـه در حـّد ذات خـود 

1. سورۀ بقره، آیۀ 255. 
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مرده انـد و حیاتشـان عارضـی اسـت. حّتـی بـه پیامبراکـرم؟ص؟ فرمـوده اسـت: 

؛1  و�نَ �تُ ّ
�یِ

َ
ُهم ّم

�نَّ �تٌ َواإِ ّ
َك َم�یِ

�نَّ >اإِ

تو مّیت هستی و آنها هم مّیتند!<. 

کـه  دم  هـر  و  اسـت  شـده  حیاتـی  افاضـۀ  مرده هـا  شـما  بـه  زنـده،  آن  جانـب  از 

می گیـرد.  شـما  از  را  آن  خواسـت، 

ّمَ 
ُ ْم �ش

ُ
ك �تُ ِم�ی ُ ّمَ �ی

ُ اُکْم �ش َ ْ��ی
أَ
ا

َ ا �ن ً ْمَوا�ت
أَ
ْم ا �تُ �ن

ُ
ـِه َوک

َّ
الل  �بِ

ُرو�نَ
�نُ

ْ
ك  �تَ

�نَ �یْ
َ

 >ک
ْم؛2

ُ
ك �ی �یِ

حْ ُ
�ی

مرده  شما  که  آن  حال  و  می ورزید  کفر  اهلل  به  چگونه  پس 

بودید. او شما را زنده کرده است و باز می میراند، آن گاه بار 

دیگر زنده تان می سازد!<. 

بـرزخ و محشـر، همـه در حـّد ذات  و  از زنده هـای دنیـا  اعـّم  تمـام زنده هـا  آری، 

خـود مرده انـد و از آن زنـدۀ حقیقـی یعنـی خـدا، افاضـۀ حیـات بـه آنهـا شـده اسـت و 

می شـود. آن گاه بـا همـان حیـات افاضی اشـان -البّتـه بـا حفظ اختالف مراتبشـان- 

بـه اذن خـدا قیـام بـه تدبیـر امـور عالـم می کننـد! آنهـا هـم می تواننـد در خلـق و رزق 

ـت ببخشـند و ِاماتـه و ِاحیـا نماینـد و... 
ّ
عالمیـان اثرگـذار باشـند، عـّزت و ذل

کائنات تسلیم ارادۀ پروردگار همۀ 

همانطور که اشاره شد تمامی موجودات، بدون این که خود متوّجه باشند، تسلیم 

ق حکیمند. به فرمان او می جنبند و به فرمان او می ُخسبند.3 به 
ّ

ارادۀ حضرت خال

ل به فرمان او زیبا و دلربا می شود و 
ُ
فرمان او زنده می شوند و به فرمان او می میرند. گ

ابّیت زنان نسبت به مردان 
ّ

ل می گردد. آیا این جذ
ُ
بلبل به فرمان او عاشق شیدای گ

1. سورۀ زمر، آیۀ 30. 
2. سورۀ بقره، آیۀ 28. 

3 . می خسبند:  می خوابند.
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و مجذوبیت مردان نسبت به زنان و حاصل این جذب و انجذاب، به وجود آمدن 

فرزندان و ابقای نسل بشر، از چیست و به فرمان کیست؟! 

آیـا زنـان، بـه میـل و ارادۀ خـود، دلربایـی می کننـد و مـردان بـه میـل و ارادۀ خـود 

دلـداده می شـوند؟ در حالـی کـه هـم زنـان از رنـج مـادران آگاه و از دردهـای جانـکاه 

و  درد  ایـن  پـس چـرا  مّطلـع.  عائلـه داری  از مصائـب  مـردان  هـم  و  باخبرنـد  زایمـان 

یـا خیـر، همـه  بـه میـل و ارادۀ خـود درکارنـد  آیـا  بـا جـان و دل می خرنـد؟  رنج هـا را 

بـه فرمـان آن فرمانـدۀ مقتـدر عالـم هسـتی در جریاننـد و در برابـر خواسـت و ارادۀ او 

تسـلیمند. اوسـت کـه غریـزۀ جنسـی را همچـون فرماندهـی قّهـار بـر آدمیـان از مـردان 

ط کـرده کـه وقتـی فرمـان جـذب و انجـذاب از جانـب او صـادر می شـود 
ّ
و زنـان مسـل

ْمـر1 بـا هـم مـزدوج گشـته و در 
َ ْ
از جـا می جهنـد و بـه سـوی هـم می شـتابند و امتثـااًل ِلل

ابقـای نسـل بشـر می کوشـند. 

توّجه دائم انسان به علم و قدرت خدا

قـرآن، روی مسـألۀ علـم و قـدرت خـدا، زیـاد تکیـه و تأکیـد دارد! در بسـیاری از 

ٌم<  ْیٍء َعِل�ی
َ ُکِلّ �ش ـَه �بِ

َّ
 الل

�نَّ ٌر< و >اإِ ِد�ی
ْیٍء �تَ

َ ٰى ُکِلّ �ش
َ

ـَه َعل
َّ
 الل

�نَّ آیـات می بینیـم بـا جملـۀ >اإِ

قـادر  و  عاِلـم  روی  را  انسـان  توّجـه  واقـع می خواهـد علی الـّدوام،  در  ختـم می شـود. 

بـودن خـدا متمرکـز سـازد. یـک جـا می گویـد: 

ْمُر 
أَ
ا

ْ
ُل ال رنَّ �نَ �تَ َ ُه�نَّ �ی

َ
ل ْ ْر�نِ ِم�ش

أَ
ا

ْ
َع َ�َماَوا�تٍ َوِم�نَ ال �تَ َ��بْ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
ـُه ال

َّ
>الل

َ�اَط 
أَ
ْد ا

ـَه �تَ
َّ
 الل

�نَّ
أَ
ٌر َوا ِد�ی

ْیٍء �تَ
َ ٰى ُکِلّ �ش

َ
ـَه َعل

َّ
 الل

�نَّ
أَ
ُموا ا

َ
ْ�ل ُه�نَّ ِل�تَ �نَ �یْ َ �ب

ًما؛ 2
ْ
ْیٍء ِعل

َ ُکِلّ �ش �بِ

اهلل کسی است که هفت آسمان و از زمین نیز همانند آنها را 

ْمر: فرمانبرداری از دستور.
َ ْ
 ِلل

ً
1. امتثاال

2. سورۀ طالق، آیۀ 11. 
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آفریده، فرمان ]ایجاد[ از جانب او در میان آسمان ها و زمین فرود 

می آید؛ برای این که بدانید بدون تردید، اهلل بر همه چیز قادر و 

علمش، به همه چیز محیط است!<. 

کائنات اسرار آفرینش 

قـرآن کریـم در تمـام مباحثـش دعـوت بـه »علـم« می کنـد. یـک جملـه می گویـد: 

<؛ و در آیـۀ دیگـر آدمیـان را دعـوت بـه انسان شناسـی  ّ
ِ �ت حَ

ْ
ال  �بِ

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال �تَ الّ�َ

َ
ل >�نَ

همچنیـن  و  <؛  �نٌ �ی ُم�بِ ٌم  ِ��ی �نَ ُهَو  ا 
دنَ اإِ

َ �ن هتٍ 
ْ��نَ

�نُ ِم�نْ  َ�ا�نَ 
�نْ اإِ

ْ
ال �تَ 

َ
ل >�نَ می گویـد:  و  می کنـد 

دعـوت بـه مطالعـه در اسـرار خلقـت نمـوده می فرمایـد: 
؛1 �تْ ِل�تَ  �نُ

�نَ ِل َک�یْ �بِ اإِ
ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

ُرو�نَ
�نُ �نْ َ ا �ی

َ
ل

�نَ
أَ
>ا

در  اسراری  و  رموز  چه  ببینند  تا  نمی اندیشند  شتر  دربارۀ  آیا 

آفرینش او و دیگر حیوانات اعمال شده است<. 

چنانکه مالحظه می فرمایید در قرآن کریم، ذیل آیات مربوط به آفرینش کائنات 

این جمله مکّررًا آمده است: 

<؛  ُرو�نَ
َّ

ك
�نَ �تَ َ ْوٍم �ی �تَ

ّ
ا�تٍ ِل �یَ

آ
ا

َ
ِلَك ل

ى دنَٰ ِ
 �ن

�نَّ  >اإِ

<؛  و�نَ
ُ
ل ْ��تِ َ ْوٍم �ی �تَ

ّ
ا�تٍ ِل �یَ

آ
ا

َ
ِلَك ل

ى دنَٰ ِ
 �ن

�نَّ  >اإِ

<؛  ُرو�نَ
َ

ّک
دنَّ ْوٍم �یَ �تَ

ّ
هتً ِل �یَ

آ
ا

َ
ِلَك ل

ى دنَٰ ِ
 �ن

�نَّ  >اإِ

کائنــات،  آفرینــش  اســرار  بــه  بــردن  پــی  کــه  می دهــد  نشــان  بیــان  ایــن  بــا  و 

ــه کار انداختــن نیــروی فکــر و عقــل دارد و ایــن منحصــرًا  ــه اندیشــیدن و ب احتیــاج ب

کار اندیشــمندان و متفّکــران جهــان اســت کــه مثــاًل بفهمنــد خورشــید چــه اثــری 

ــه  ــمان چگون ــاه آس ــا م ــان ها دارد؟ ی ــی انس ــری در زندگ ــه اث ــی و چ ــۀ شمس در منظوم

1. سورۀ غاشیه، آیۀ 17. 
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ســبب پیدایــش جــزر و مــّد دریاهــا می شــود و ســپس جــزر و مــّد دریاهــا چــه اثــری 

در زندگــی انســان ها دارد و گرنــه افــراد ســطحی نگر کــه بــه آســمان نــگاه می کننــد، 

از  بیــش  و  آســمان می بیننــد  رفتــۀ در ســینۀ  فــرو  را همچــون میخ هــای  ســتارگان 

ــه می کننــد کــه  ــا راه مّک ــه راه شــیری ی ــر ب ایــن چیــزی نمی فهمنــد. از کهکشــان تعبی

حاجی هــا بــا اســب و االغ و اســتر از آن راه عبــور کــرده و کاه از َمْرَکبشــان بــه زمیــن 

ریختــه و ســفید شــده اســت. 

گفته انــد: مــرد بهانه گیــری کــه همیشــه دنبــال بهانــه ای می گشــت تــا بــا زنــش 

دعــوا کنــد و او را کتــک بزنــد؛ در یــک شــب تابســتانی، زن رختخــواب او را پشــت بام 

خانه شــان زیــر آســمان انداختــه بــود. مــرد بهانه گیــر همیــن را بهانــه کــرد و فریــاد زد ای 

دشــمن جــان مــن! تــو مــرا آوردی زیــر راهــی خوابانــدی کــه شــترها و اســب ها و اســترها 

و االغ هــای حاجی هــا کــه از آن راه عبــور می کننــد بــر ســر مــن بیفتنــد و مــرا بکشــند و 

بنــا کــرد او را زدن! 

در شـب هایی کـه مهتابـی نباشـد و آسـمان تاریـک و صـاف باشـد، کهکشـان بـه 

صورت یک نوار سـفید در وسـط آسـمان دیده می شـود که عوام مردم آن را راه شـیری 

یـا »راه مّکـه« می نامنـد. منظـور ایـن کـه انسـان های عـادی از دیـدن اجـرام آسـمانی 

بیـش از ایـن چیـزی نمی فهمنـد، تنهـا دانشـمندان ستاره شناسـند کـه راجـع بـه آنهـا 

<؛ در  و�نَ
ُ
ل ْ��تِ َ �ی ْوٍم  �تَ

ّ
ِل ا�تٍ  �یَ

آ
ا

َ
ل ِلَك 

دنَٰ ى  ِ
�ن  

�نَّ >اإِ قـرآن:  فرمـودۀ  بـه  و  مطالعـات علمـی دارنـد 

ایـن اجـرام آسـمانی نشـانه هایی از علـم و قـدرت و حکمـت آفریدگارشـان هسـت که 

تنهـا بـرای اندیشـمندان و خردمنـدان و پندپذیـران اسـت که راه ارتبـاط آنان با خالق 

یکتـای جهـان و جهانیـان اسـت. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

402

اعجاز قرآن در همۀ قرون و اعصار

بیابان نشین  اعراب شترسوار  به  و چهارصد سال پیش  قرآن است که هزار  این 

می فرمود: 

 
�نَ َماِء َک�یْ ى الّ�َ

َ
ل �تْ * َو اإِ ِل�تَ  �نُ

�نَ ِل َک�یْ �بِ اإِ
ْ
ى ال

َ
ل  اإِ

ُرو�نَ
�نُ �ن َ ا �ی

َ
ل

�نَ
أَ
>ا

 
�نَ َک�یْ ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
ال ى 

َ
ل اإِ َو   * �تْ  ِ��بَ

�نُ  
�نَ َک�یْ اِل  َ �ب حبِ

ْ
ال ى 

َ
ل اإِ َو   * َ��تْ  ُر�نِ

؛1  ُ�ِ�َح�تْ

آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده است و به 

آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته شده است و کوه ها 

را نمی بینند که چگونه در جای خویش استوار گردیده است 

و زمین چگونه مسّطح گشته است؟!<. 

هـم امـروز نیـز عیـن همیـن آیـات را خطـاب بـه دنیـای علـم و دانـش عصـر تسـخیر 

فضـا و جت سـواران موشک سـاز القـا می کنـد و میلیون هـا سـال بعـد هـم خطـاب بـه 

بشـر متکامـل در علـم و پیشـرفتۀ در صنعـت خواهـد فرمـود: 

...<؛  �تْ ِل�تَ  �نُ
�نَ ِل ک�ی �بِ اإ

ْ
ى ال

َ
ل ُرو�نَ اإ

�نُ �نْ لا �ی
 �نَ

أ
 >ا

و  قیامـت  روز  تـا  خاتم النبییـن ؟ص؟  حضـرت  ختمّیـۀ  نبـّوت  سـند  قـرآن،  چـون 

معجـزۀ جاودانـۀ آن نبـی مکـّرم اسـت و بایـد در تمـام ازمنـه و اعصـار، رمـز اعجاز خود 

را بـه دانشـمندان بشـری -از هـر قبیـل کـه هسـتند- ارائـه کـرده و صدق اّدعـای نبّوت 

آورنـده اش را بـه اثبـات رسـاند و لـذا بـا همیـن آیـات کریمـه نشـان می دهـد، بشـر بـه 

هـر درجـۀ از کمـال در علـم و صنعـت برسـد، بـاز در حیوان شناسـی و زمیـن و آسـمان 

شناسـی مجهـوالت فـراوان خواهـد داشـت و در هـر زمان که به برخی از شـاهکارهای 

خلقـت در سـاختمان بـدن بشـر و دیگـر حیوانـات و زمیـن و کـوه و آسـمان پـی خواهد 

1. سورۀ غاشیه، آیات 17تا20. 
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بـرد، در همـه حـال خـود را در زمیـن و قـرآن را در آسـمان خواهـد دیـد. 

آری! قــرآن، هــم در عالــم تکویــن بــا بیــان حقایــق ناشــناختۀ در جهــان علــم، 

افــکار دانشــمندان هــر عصــر را اشــباع می نمایــد و هــم در عالــم تشــریع بــا تبییــن ِحَکــم 

و اســرار احــکام اجتماعــی و حقوقــی و جزایــی دیــن، دل هــا را در برابــر خــود خاضــع 

می گردانــد. 

هدف اصلی شناختن خالق سبحان

مالحظه می فرمایید قرآن در عین اینکه سـخن از کّل کائنات از زمین و آسـمان، 

کـوه و دریـا و بیابـان، گیاهـان و جانـوران، رفت وآمـد شـب و روز و... بـه میـان مـی آورد، 

در عیـن حـال از همـۀ آنهـا تعبیـر بـه » آیـت« یعنـی نشـانه ای از یـک حقیقـت دیگـر 

ً منظـور اصلـی  ّ
می نمایـد و بـا ایـن تعبیـر می فهمانـد کـه خـوِد ایـن کائنـات، مسـتّقال

قـرآن نمی باشـند بلکـه همـۀ اینهـا از آن نظـر کـه مـرآت و آیینـۀ نشـان دهنـدۀ »خالـق 

حکیـم« خـود هسـتند، مـورد توّجـه قـرآن قـرار گرفته انـد! وگرنـه هـم این هـا خودشـان 

فناپذیرنـد و هـم دانشـمندانی کـه عمـر گرانقدر خود را در راه شـناختن این موجودات 

فناپذیر سـپری کرده اند - هم خودشـان و هم انباشـته های علمی اشـان - با مرگشـان 

بـرزخ می گردنـد و کم  تریـن  بـا جانـی فقیـر و تهی دسـت وارد عالـم  و  نابـود می شـوند 

بهـره ای از تالش هـای فکـری و علمـی خـود نمی برنـد و بلکـه بـه کیفـر تبـاه سـاختن 

سـرمایۀ عمرشـان محکـوم بـه عـذاب جـاودان می گردنـد! 

انسـان  کمـال  کـه  و...  ستاره شناسـی  و  حیوان شناسـی  و  گیاه شناسـی  تنهـا 

نیسـت! انسـان، َاجّل و َاشـرف از این اسـت که عمر خود را در راه شـناختن مورچه و 

موریانـه و زنبـور و عنکبـوت تبـاه سـازد. انسـان را بـرای شـناختن خالـق یکتای جهان 

آفریده انـد و چـه زیبـا سـخن گفتـه قـرآن: 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

404

؛1  و�ن �نُ و�تِ
ْم �تُ

ُ
ك ّ

اِء َر�بِ َ ِل�ت ْم �بِ
ُ

ك
َّ
َ�ل

َ
ا�تِ ل �یَ

آ
ا

ْ
ُل ال ّ�ِ

�نَ ُ >�ی

خدا این همه نشانه ها به شما ارائه می کند به این منظور که 

]شما را با آفریدگارتان آشنا سازد و[ شما را به لقاء و دیدار او مؤمن 

و موقن گرداند<. 

نشانه هایی از علم و حکمت و قدرت خداوند

صحنـۀ دیگـری از نشـانه های حکمـت و قـدرت خداونـد ایـن آیـۀ شـریفه اسـت 

کـه می فرمایـد: 

؛2  اِوَرا�تٌ حبَ �تَ َ�ٌع ّمُ ْر�نِ �تِ
أَ
ا

ْ
ى ال ِ

 >َو�ن

در زمین قطعات مختلفی در کنار هم و در همسایگی هم قرار 

گرفته اند<. 

کـه در عیـن اّتصـال بـه یکدیگـر، از حیـث اسـتعدادهای گوناگـون بـرای پـرورش 

اورا�ت <  حب انـواع مختلـف گیاهـان از هـم متمایزنـد و بـه همیـن جهـت تعبیـر بـه  >م�ت

و )همسـایگان( شـده اسـت زیـرا اگـر یکنواخـت بودنـد؛ افـراد یـک خانواده می شـدند 

زمیـن،  گرفتـۀ  قـرار  هـم  کنـار  در  ایـن قطعـات  پـس معلـوم می شـود  نـه همسـایگان. 

گوناگـون.  اسـتعدادهای  دارای  و  متعـّددی هسـتند  خانواده هـای 

ٌل؛  �ی حنِ
ْرٌع َو�نَ ا�بٍ َورنَ َ ْع�ن

أَ
ا�تٌ ِم�نْ ا

َ �نّ َ >َو�ب

انگور و زراعت و نخل  ها  انواع درختان  از  باغ ها و بوستان هایی 

]درختان خرما[ در این زمین وجود دارد<. 

نقل شـده: شـاید صدها نوع انگور و خرما در میان میوه ها شـناخته شـده باشـد و 

1. سورۀ رعد، آیۀ 2. 
2. سورۀ رعد، آیۀ 4. 
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ل< با صیغۀ جمع آمده اسـت.  �ی حن
ن

< و >� ا�ب احتمـااًل بـه همیـن جهت کلمه ی >اع�ن

؛  َوا�نٍ ُر ِ��نْ �یْ
َوا�نٌ َوعنَ  >ِ��نْ

پاره ای از درخت های متعّدد، از یک پایه و یک ساقه می رویند 

غیر  ]که  مختلف  پایه های  و  ساقه  از  پاره ای  و  صنوانند[  ]که 

صنوانند[<. 

و جالب این که: 

ماٍء واِ�ٍد؛  ٰى �بِ ُْ��ت  >�ی

همه ] ی این درخت ها[ از یک آب سیراب می شوند!<. 

ُکِل؛ 
أُ
ا

ْ
ى ال ِ

ْ��نٍ �ن ٰى �بَ
َ

َها َعل
ْ��نَ َ ُل �ب

ّ
�نِ

�نَ
>َو�نُ

و ]در عین حال[ برخی از این درخت ها را از حیث میوۀ مأکول بر 

برخی دیگر برتری می دهیم<. 

این تفاضل بین درخت ها و میوه ها با این که همه در یک زمین می رویند و همه 

از یک آب سیراب می شوند و از یک هوا و از یک نور برخوردار می باشند، آیا این ها 

دلیل بر نظم و حساب صادر شدۀ از یک مدّبر علیم و حکیم و قدیر نمی باشد؟ 

چــرا در یــک زمیــن چندیــن نبــات مختلــف بینــم؟

ز نخل و نار و سیب و بید و چون آبی1 و چون زیتون

همیدون می خورند از یک آب و در یک بوستان رویند
برنــگ و نیــل و صبــر و ســنبل و مــازو و مازریــون2

سنایی غزنوی

1 . آبی: گالبی.
گیاهان. 2 . برنگ، صبر، مازو، مازریون: انواع مختلف 
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؛  و�نَ
ُ
ل ْ��تِ َ ْوٍم �ی ا�تٍ ِل�تَ �یَ

آ
ا

َ
ِلَك ل

ى دنَٰ ِ
 �ن

�نَّ >اإِ

به یقین در این جریان نشانه هایی است ]از علم و قدرت و حکمت 

اّما[ برای کسانی که عقل خود را به کار می افکنند!<. 

حرکت َدَورانی سّیارات

از جملـه سـؤاالتی کـه طـرح می شـود ایـن اسـت کـه چـرا همـه، حرکـت َدَورانـی 

دارنـد و سـرعت حرکاتشـان نیـز مختلـف اسـت در صورتـی کـه طبیعـت واحـده یـک 

اقتضا بیشـتر ندارد و همه باید حرکت مسـتقیم داشـته باشـند و سـرعت حرکتشـان 

نیـز یکسـان باشـد. 

در حـاالت یکـی از دانشـمندان نوشـته اند: کـه بـه قـدری روی ایـن مطلـب فکـر و 

مطالعـه می کـرد کـه گاهـی شـام خـوردن یـادش می رفـت و کنـار سـفرۀ شـام بی اختیار 

بـه  سـاعت  چندیـن  رختخوابـش  کنـار  و  می شـد  بیـدار  خـواب  از  می بـرد.  خوابـش 

حـال بهـت و حیـرت می نشسـت. روزی برایـش مهمـان آمـد، میزبـان یـادش رفـت 

کـه مـرغ بریـان سـر میـز، انتظـار او و مهمـان را دارد! مهمـان هـم خسـته و گرسـنه بـود 

آمـد نشسـت غـذا را خـورد و خوابیـد. میزبـان آمـد دیـد اسـتخوانی باقی مانـده گفـت: 

کـه  ولـی معلـوم می شـود غـذا خـورده ام  نخـورده ام  فکـر می کـردم غـذا  مـن  عجـب! 

اسـتخوانش باقی مانـده اسـت!! خالصـه ایـن کـه نوشـته اند چهـارده سـال تمـام ایـن 

آدم در همیـن مسـألۀ اجـرام آسـمانی متفّکـر بـود تا روزی آن جریان معـروف پیش آمد 

کـه زیـر درخـت سـیب نشسـته بـود و فکـر می کـرد. در این اثنا سـیبی از درخـت افتاد. 

او از همیـن حادثـه در فکـر فـرو رفـت کـه چـرا ایـن سـیب از درخت جدا شـد و به زمین 

افتـاد تـا بعـد از مطالعـات زیـاد بـه ایـن حقیقـت پـی بـرد کـه »قانـون جاذبـۀ عمومـی« 

در اجسـام هسـت و هـر چـه جسـم بزرگ تـر باشـد، جاذبـه اش بیشـتر اسـت و لـذا کـرۀ 

زمین ماه را به سـوی خود می کشـد و کرۀ خورشـید، زمین و ماه و سـایر سـیارات را به 
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خـود جـذب می کنـد آن وقـت بـه فکـر افتـاد کـه پـس بایـد تمـام کرات بـر اثر ایـن قانون 

بـه هـم بخورنـد و سـقوط کننـد و آنـگاه پـی بـرد کـه نیروی دیگـری هم در کار هسـت به 

نـام »نیـروی گریـز از مرکـز« کـه تعـادل و تـوازن بیـن کـرات و اجـرام آسـمانی بـر اثـر ایـن دو 

نیـرو برقـرار می شـود. 

هـر کـره ای در مـدار خـودش بـه گـردش درآمـده و هیچـگاه از مـدار خـود تخّطـی 

نمی کنـد و از ایـن رو تصـادم و سـقوطی در کـرات بـاال پیش نمی آید و از اینجاسـت که 

هـر انسـان اندیشـمندی پـی می بـرد کـه قـدرت عظیـم دیگـری در کار هسـت کـه ایـن 

دو نیـرو را به وجـود آورده و آنهـا را بـا هـم تعدیـل کـرده و هـر جرمی را در مـدار معّینی قرار 

داده و بزرگـی و کوچکـی و فاصلـۀ آن را بـا جـرم دیگـری حسـاب کـرده کـه نـه خیلـی 

نزدیـک و نـه خیلـی دور باشـند و ایـن جز بـا تقدیر و اندازه گیـری و تنظیم حکیمانه ای 

توجیه بـردار نمی باشـد و ایـن همـان اسـت کـه قـرآن کریـم می فرمایـد: 

ْمِرِه؛1 
أَ
ا َرا�تٌ �بِ

وُم ُمَ�حنَّ حبُ
 >َوال�نُّ

تمام نجوم ]و ستارگان از بزرگ و کوچک و دور و نزدیک[ مسّخر 

امر و فرمان او هستند<. 

یعنـی اویـی در عالـم هسـت و او امـری و فرمانـی دارد کـه تمـام نجـوم بـه تسـخیر او 

ـت عظمتـه و َعُظـَم شـأنه 
ّ
و طبـق فرمـان او در گردشـند و او ذات اقـدس اهلل اسـت جل

ستون های نادیدنی آسمان

ا؛2
َ
ول رنُ

�نْ �تَ
أَ
 ا

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ْمِ�ُك الّ�َ ُ ـَه �ی

َّ
 الل

�نَّ >اإِ

به یقین اهلل است که آسمان ها و زمین را از زوال نگه می دارد<. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 12. 
2. سورۀ فاطر، آیۀ 41. 
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َها؛1
َرْو�نَ

ِر َعَمٍد �تَ �یْ
�نَ َماَوا�تِ �بِ َع الّ�َ

ی َر�نَ ِ دن
َّ
ـُه ال

َّ
>الل

اهلل آن کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که آنها 

را ببینید؛ برافراشته است<. 

یعنـی آسـمانها سـتون هایی کـه شـما ببینیـد ندارند و لذا حضـرت امام رضا؟ع؟ 

را  آنهـا  آیـه فرمـوده اسـت در آسـمان ها سـتون هایی هسـت ولـی شـما  ذیـل همیـن 

نمی بینیـد! ایـن همـان نیـروی جاذبـۀ عمومـی تعدیـل شـدۀ بـا نیـروی گریـز از مرکـز 

اسـت کـه نگـه دارنـدۀ اجـرام سـماوی اسـت و بـا چشـم سـر دیدنـی نیسـت. حـال آیۀ 

مـورد بحـث هـم می فرمایـد: 

َرا�تٌ 
وُم ُمَ�حنَّ حبُ

َمَر َوال�نُّ �تَ
ْ
ْمَس َوال

َّ َهاَر َوال�ش
َل َوال�نَّ �یْ

َّ
ُم الل

ُ
ك

َ
َر ل

>َوَ�حنَّ
ْمِرِه؛2

أَ
ا �بِ

خدا مسّخر کرده برای شما شب و روز و خورشید و ماه را و همۀ 

ستارگان مسّخر فرمان او هستند و به امر او در حرکتند<. 

؛3  و�نَ
ُ
ل ْ��تِ َ ْوٍم �ی �تَ

ّ
ا�تٍ ِل �یَ

آ
ا

َ
ِلَك ل

ى دنَٰ ِ
 �ن

�نَّ  >اإِ

همانا در این پدیده ها نشانه هایی است برای گروهی که عقل 

خود را به کار می برند<.

به حقیقت در همۀ این نظامات محّیرالعقول، نشانه هایی روشن است. ولی 

برای انسان های متفّکر، نه برای حیوان صفتان غافل که به فرمودۀ امام امیرالمؤمنین 

ُفَها؛4 مانند چارپای به آخور بسته ای که تمام 
َ
َها َعل ْرُبوَطِة َهُّ َ یَمِة الْ َبِ

ْ
علی؟ع؟: »َكال

نجوم  و  قمر  و  شمس  و  نهار  و  لیل  به  کار  چه  اینها  است«.  علفش  خوردن  هّمش 

1. سورۀ رعد، آیۀ 2. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 12. 

3. همان. 
4. نهج البالغۀ فیض، نامۀ 45. 
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ْمِرِه< دارند تا از طریق این نظام حیرت انگیز پی به حکمت خدا ببرند. 
أَ
ا  �بِ

َرا�تٌ
>ُمَ�حنَّ

از اّول سـورۀ مبارکـۀ نحـل تـا آیـۀ هجـده وقتی دّقـت می کنیم، می بینیـم تمام این 

آیـات در مقـام ارائـۀ نشـانه های تدبیـر اسـت، یعنی نشـان می دهد کـه در عالم، تدبیر 

و تقدیـری وجـود دارد کـه هـر چیـز را تحـت انـدازۀ معّینـی بـا نظـم و حسـاب دقیقـی 

متناسـب بـا حوائـج انسـان ها در زندگـی مـاّدی و معنوی اشـان به وجـود مـی آورد. از 

لحـاظ مقـدار احتیـاج و کیفّیـت و زمـان احتیـاج، ایـن همـه را در نظـر می گیـرد و ایـن 

همـان معنـای ُربوبّیـت اسـت کـه قـرآن کریم خـدا را به عنـوان »رّب العالمین« وصف 

و  انحرافـات  تمـام  و  واقعـی عالـم«  »رّب  گـرو شـناختن  ایـن حقیقـت در  و  می کنـد 

شـقاوت ها نیـز بـر اثـر نشـناختن »رّب واقعـی عالم« اسـت! تمام مسـتکبران جهان از 

نمرودهـا و فرعون هـا و... خـود را بـه عنـوان رّب آدمیان معّرفی کرده و جامعۀ بشـری را 

در وادی هـای جهالـت و ضاللـت دچـار انـواع و اقسـام بدبختی هـا نموده انـد. در ایـن 

کـه انسـان نیازمنـد بـه موجـودی خـارج از خـود می باشـد تـا در ابعـاد مختلـف زندگی 

از او رفـع نیـاز بنمایـد تردیـدی نیسـت، منتهـٰی آنچـه کـه بطـور حتـم بـر او الزم اسـت 

ایـن اسـت کـه آن کسـی را کـه رافـع نیـاز او در ابعـاد گوناگون زندگی اوسـت بشناسـد تا 

ـت و در آخـرت دچـار 
ّ
بـر اثـر انحـراف و دور افتـادن از »رّب واقعـی« در دنیـا مبتـال بـه ذل

عـذاب ابـدی نگـردد؛ بـه دنبـال »رّب شناسـی« اسـت کـه همـۀ معـارف بـرای انسـان 

حاصـل می شـود، زیـرا وقتـی انسـان »رّب« را شـناخت، قهـرًا »نبـی« یعنـی پیامبـر را 

هـم کـه سـفیر اوسـت می شناسـد. آنـگاه برنامـۀ تربیتـی او را که همان »دین آسـمانی« 

اسـت می پذیـرد و در نتیجـه اعتقـاد بـه معاد و عالم کیفـر و پاداش که معلول اطاعت 

و عصیان نسـبت به آن برنامۀ آسـمانی اسـت پیدا می کند و از این رو اسـت که قرآن 

کریـم بـرای نشـان دادن »رّب واقعـی«، نعمت هـای فـراوان حضـرت خالـق حکیـم را 

کـه سراسـر زندگـی بشـر را پـر کـرده اسـت در ابعـاد مختلـف زندگـی انسـان بـا بیانـات 

گوناگـون ارائـه می نمایـد. 
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کوه و ستاره نعمت نهرهای آب، راه، 

از نعمت هـای خـدا بـر بندگانـش، )نهرهـای آب( اسـت کـه از دامـن کوه هـا بـر اثـر 

ذوب شـدن برف و یخ و یا جوشـیدن چشـمه ها از درون صخره ها جاری می شـوند و 

همچنیـن راه هایـی کـه در پیـچ و خم کوهسـتان ها قرار داده شـده اسـت تـا رهگذران 

<؛1  ُدو�نَ ْه�تَ ْم �تَ
ُ

ك
َّ
َ�ل

َ
لًا ل َهاًرا َوُ��بُ

�نْ
أَ
و مسافران، از طریق آنها به مقاصدشان راه یابند. >َوا

و از آن نظـر کـه غالبـًا راه هـای واقـع در دشـت ها و کوهسـتان ها مشـابه بـا یکدیگرنـد و 

اگـر نشـانه ها و عالمت هـای خاّصـی در کار نباشـد، تشـخیص راه بـه سـوی مقصـد 

<؛2  اَما�تٍ
َ
>َوَعل می فرمایـد:  رو  ایـن  از  می شـود،  دشـوار  مسـافران  از  بسـیاری  بـرای 

عالمت هایـی خـدا در میـان راه هـا قـرار داد از شـکل های کوه هـا و رنگ هـای گوناگـون 

ـم 
ُ
آنهـا و فـراز و نشـیب های دّره هـا و تّپه هـا تـا راه مشـّخص شـناخته شـود و مقصـد گ

نشـود، ولـی چـون گاهـی مسـافرانی در شـب های تاریـک در بیابـان یـا میـان دریاهـا 

سـفر می کننـد و از ایـن عالمـات در دیدگاهشـان چیـزی نیسـت، خـدا بـرای راهیابـی 

آنهـا عالمت هـای آسـمانی از سـتارگان قـرار داده و می فرمایـد: 

؛3  ُدو�نَ ْه�تَ َ ِم ُهْم �ی حبْ
ال�نَّ  >َو�بِ

آنان، به وسیلۀ ستارگان راهنمایی می شوند<. 

نعمت باران

از جملـه آیـات توحیـد خـدا ایـن کـه آبـی از آسـمان نـازل کـرده کـه دارای طبیعـت 

واحـده اسـت و در عیـن حـال از همیـن مـاّدۀ واحـده، انـواع و اقسـام آشـامیدنی ها و 

میوه هـای گوناگـون و مـواد غذایـی مختلـف هـم بـرای حیوانـات و هـم بـرای انسـان ها 

1. سورۀ نحل، آیۀ 15. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 16. 

3. همان. 
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به وجـود می آیـد و ایـن خـود آیـت و نشـانه ای اسـت بـر ایـن کـه فـوق طبیعـت آب، 

قدرتـی علیـم حکیـم کار می کنـد کـه ایـن مـاّدۀ واحـده را بـه صورت هـای مختلف در 

مـی آورد و آن صورت هـای مختلـف را هـم با حوائج مختلف انسـان تطبیق می کند. 

آن آب در یـک قطعـه از زمیـن در دل خـاک رفتـه بـا یـک حّبـۀ در دل خـاک می آمیـزد 

و  اقسـام مختلـف دارد  انگـور  ایـن  انگـوری می شـود.  بـه درخـت  و عاقبـت تبدیـل 

انگـور مثـاًل پوسـتش  یـک حّبـۀ  رنگ هـا و خـواّص مختلـف و طعم هـای گوناگـون. 

یـا  خاصّیتـی  آبـش  و  خاصّیتـی  گوشـتش  دارد،  خاصّیتـی  هسـته اش  و  خاصّیتـی 

خـواّص متعـّدد دارد. در صورتـی کـه آب یـک آب و خـاک هم یک خاک اسـت و این 

همـه آثـار و منافـع گوناگـون! در آیـه ای می خوانیـم: 

ُل 
ّ
�نِ

�نَ
َو�نُ َواِ�ٍد  َماٍء  �بِ ٰى  ُْ��تَ �ی  ... اِوَرا�تٌ  حبَ �تَ ّمُ َ�ٌع  �تِ ْر�نِ 

أَ
ا

ْ
ال ى  ِ

>َو�ن  

؛1  و�ن
ُ
ل ْ��تِ َ �ی ْوٍم  �تَ

ّ
ِل ا�تٍ  �یَ

آ
ا

َ
ل ِلَك 

دنَٰ ى  ِ
�ن  

�نَّ اإِ ُکِل 
أُ
ا

ْ
ال ى  ِ

�ن ْ��نٍ  �بَ ٰى 
َ

َعل َها 
ْ��نَ َ �ب

چند قطعۀ زمین کنار هم قرار گرفته اند ... از یک آب سیراب 

می شوند و در عین حال بعضی بر بعضی از جهت خوراکی و مواّد 

غذایی برتری دارند. در این جریان نشانه هایی است برای کسانی 

که عقل خود را به کار می اندازند!<. 

؛2 َرا�بٌ
َ ُه �ش �نْ م ِمّ

ُ
ك

َّ
َماِء َماًء ل َل ِم�نَ الّ�َ رنَ �ن

أَ
ی ا ِ دن

َّ
>ُهَو ال

آورده  فرود  آبی  سرتان[  بالای  ]از  آسمان  از  که  کسی  اوست 

که آشامیدنی شما از آن است<. 

نظافت  و  طهارت  عامل  هم  و  زنده  موجود  هر  حیات  عامل  هم  خودش  آب، 

است. قدرت تطهیر آب هم منحصر به این نیست که فقط کثافات را حرکت بدهد 

1. سورۀ رعد، آیۀ 4. 
2. سورۀ نحل، آیۀ 10. 
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از جایی به جایی ببرد. بلکه فرموده اند: در خوِد آب موجودات ذّره بینی است که مواّد 

آلی را که منشأ آلودگی ها است تبدیل به مواّد خاکی می کنند و لذا همیشه صفای 

دریاها محفوظ است و حال آن که این همه کثافات عاقبت در میان دریاها ریخته 

می شود ولی مع الوصف آن صفای آب محفوظ است. در آب حیواناتی هست که 

قدرت تطهیر دارند که مواّد آلی منشأ آلودگی ها را تبدیل به مواّد خاکی می کنند. 

خالصه این که آب، هم عامل حیات است و هم وسیلۀ طهارت و نظافت. گذشته 

از این که باال می رود و تبخیر می شود و به صورت برف و باران و تگرگ پایین می آید. 

در مقالـه ای خوانـدم دانشـمندانی کـه اهـل تحقیـق در ایـن بـاب بوده اند هـزار نوع 

بـرف تشـخیص داده انـد. بسـیاری از چیزهـا اکنـون در اختیـار مـا هسـت کـه اصـاًل بـه 

وجـودش پـی نمی بریـم تـا چـه برسـد بـه ایـن کـه انـواع و اقسـامش را بشناسـیم. بلکـه 

مّجـان و رایـگان و فـراوان در اختیـار مـا قـرار داده شـده و مکّرر هـم آن را می بینیم اصاًل 

از وجـودش غفلـت داریـم تـا چـه رسـد بـه ایـن کـه پـی بـه نعمـت بودنـش ببریـم. مثـاًل 

به وجـود هـوا زنده ایـم ولـی اکثـرًا اصـاًل از وجـود هـوا غفلـت داریـم کـه هـوا هـم در عالـم 

هسـت. مثـل بّچه هـای مـا کـه اآلن چشـم بـاز کرده انـد از اّول تلفـن در خانـه دیده اند و 

چراغ برق و آب لوله کشـی در همه جا دیده اند. اصاًل باورشـان نمی شـود که مّدت ها 

بـر بشـر گذشـته کـه بـا شـمع و چـراغ نفتـی زندگـی می کـرده، آب نداشـته و بـرای بـه 

دسـت آوردن آب چـه زحماتـی متحّمـل می شـده اسـت! از تلفـن خبـری نبـوده کـه 

حـاال اینجـا بنشـینند و مثـاًل بـا آمریـکا صحبـت کنند. اینهـا اکنون بـرای بّچه های ما 

عـادی اسـت و خیـال می کننـد همیشـه ایـن طـور بوده، همیشـه در دنیا تلفـن و چراغ 

بـاز کرده ایـم هـوا دیده ایـم، زمیـن  بـرق و لوله کشـی آب بـوده، حـاال مـا هـم تـا چشـم 

دیده ایـم، آسـمان دیده ایـم، سـتارگان بـاالی سـر دیده ایـم. هیـچ باورمـان نمی شـود 

کـه اینهـا را دسـت قدرتـی روی حسـاب و نظـم دقیقـی به وجـود آورده اسـت. مـا اکثـرًا 

از وجـود اینهـا غافلیـم تـا چـه رسـد بـه نعمـت بودنشـان! 
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زندگی اسرار آمیز حشرات

دانشمندانی عمر خود را در شناختن زنبور عسل و مطالعۀ در نظامات زندگی 

اجتماعی این حشرۀ به ظاهر کوچک صرف کرده و کتاب ها نوشته اند مطالعۀ این 

کتاب ها به راستی حیرت انگیز است و آدمی را به این فکر وا می دارد که این نیروی 

َخاّلقیت و تدبیر و تنظیم نظامات عجیب از کجا به این موجود ضعیف که فاقد 

عقل و ادراکات انسانی است القاء می شود، تا آنجا که قرآن کریم از نیروی تدبیر و 

ً به نام سورۀ  ّ
تنظیم این حشرۀ ضعیف الجّثه تعبیر به »وحی« کرده و سوره ای مستّقال

»زنبور عسل« آورده است. حاال در دنیای امروز که علم پیشرفت کرده و رشته های 

و  عسل  زنبور  از  سخن  است،  آمده  به وجود  گوناگون  انشعابات  با  علمی  متعّدد 

مورچه و عنکبوت به میان آوردن و زندگی آنها را روی موازین علمی تشریح نمودن؛ 

تعّجب آور نیست؟ تعّجب آنجاست که هزاروچهارصد سال پیش در محیطی که 

نه علم و دانشی در کار بود و نه مدرسه و دانشگاهی، همه جا ظلمت جهل و نادانی 

اعراب  است،  روز  آن  حال  و  وضع  دهندۀ  نشان  جاهلّیت،  زمان  نام  و  بود  حاکم 

جاهلی که مردمی بودند پیوسته شمشیر به دست و خنجر به کمر، جز آدم کشی و 

و ناموس ربایی هنری نداشتند، در یک چنین زمان و محیط منحّطی،  غارتگری 

ناگهان صدای پیامبر عظیم الّشأن خدا؟ص؟ در فضا پیچید: 

َك   َوَر�بُّ
أْ
َرا

ٍ * ا�تْ �ت
َ
َ�ا�نَ ِم�نْ َعل

�نْ اإِ
ْ
�تَ ال

َ
ل �تَ * �نَ

َ
ل ی �نَ ِ دن

َّ
َك ال ّ

اْ�ِم َر�بِ  �بِ
أْ
َرا

>ا�تْ

ِم؛1 
َ
ل �تَ

ْ
ال َم �بِ

َّ
ی َعل ِ دن

َّ
ْکَرُم * ال

أَ
ا

ْ
ال

ق آفرید. بخوان، 
َ
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از َعل

و پروردگار تو کریمترین ]کریمان [ است. همان کس که به 

وسیله قلم آموخت<.

1. سورۀ نحل، آیۀ 68.
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در نخستین آیات نازلۀ بر قلب شریفش، سخن از »علم« و »قلم« به میان آورد و با 

< به یک مسألۀ پیچیدۀ علمی که از مکتشفاِت عصر  ٍ �ت
َ
َ�ا�نَ ِم�نْ َعل

�نْ اإِ
ْ
�تَ ال

َ
ل جملۀ >�نَ

ترّقی علم و دانش است اشاره نمود و آن تکّوِن انسان از یک موجود ریز ذّره بینی شناور 

در نطفۀ مرد و زن به صورت زالو می باشد تا برسد به مسائل مربوط به کرات آسمان 

و کهکشان ها که پس از گذشت قرن ها تازه، بشر دانشمند توانسته است اندکی راه 

به آنها پیدا کند. آن روز که پیامبر اسالم؟ص؟ می خواست مردم زمان خود را از طریق 

ارائۀ آثار ُصنع حکیمانۀ خدا دعوت به توحید بنماید و سخن از زنبورعسل و مورچه 

و عنکبوت به میان می آورد، شاید آن عربی که جز کوه و صحرا و شتر چیزی نمی دید، 

از شنیدن آن سخن، می خندید و می گفت این را ببین که می خواهد ما را به وسیلۀ 

زنبور و مورچه و عنکبوت با خدا آشنا گرداند. 

اّما امروز می بینیم این رشد علمی که در دنیا به وجود آمده و دانشمندان بشری 

حکیمانۀ  صنع  آثار  و  پرداخته اند  حشرات  و  حیوانات  زندگی  تشریح  و  تحلیل  به 

نشان  زندگی اشان  گوناگون  ابعاد  و  آنها  وجودی  ساختمان  در  را  خالق  حضرت 

آشنا  عّزوعال-   - حق  حضرت  ُرُبوبّیت  عالم  با  را  انسان  عالم  چگونه  می دهند، 

تا آنجا که می گویند تاکنون 686 هزار نوع حشره کشف کرده اند و تنها  می گردانند 

در یک مؤّسسۀ حشره شناسی آمریکا 20هزار کتاب فقط دربارۀ »مورچه« نوشته شده 

کتاب،  نوع  هر  شاید  که  کتاب  نوع  هزار  بیست  بلکه  جلد،  هزار  بیست  نه  است 

متجاوز از 8 جلد باشد. 

زنبور عسل وحشی شناخته شده  نوع  تا به حال 4500  همچنین نقل شده که 

است. حاال این سخنان در دنیای پیشرفتۀ از لحاظ علم و دانش امروز، شگفت آور 

نیست؟ تعّجب آنجاست که هزاروچهارصد سال پیش در میان مردم سراپا جهل و 

ناآگاهی از حقایق هستی، رسول خدا؟ص؟ آورندۀ قرآن کریم سه سوره از کتابش را به 

نام »حشرات« آورده است. سورۀ َنْحل )زنبور عسل( ، سورۀ َنمل )مورچگان( و سورۀ 
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عنکبوت و با همین اعالم کرده که این حشرات دارای اسراری می باشند و سزاوار 

مطالعه و تحقیق و تدقیقند و یکی از راه های پی بردن به وجود مدّبری علیم و حکیم 

می باشند که می فرماید: 

ِر  حبَ
َّ ا َوِم�نَ ال�ش

ً و�ت �یُ ُ اِل �ب َ �ب حبِ
ْ

ی ِم�نَ ال دنِ حنِ
تَّ

�نِ ا�
أَ
ْحِل ا

ى ال�نَّ
َ
ل َك اإِ

ْوَحٰی َر�بُّ
أَ
>َوا

؛  و�نَ
ُ ْ�ِر�ش َ ا �ی

َوِمّمَ

خدای تو به زنبورعسل وحی کرد که از کوه ها و از درخت ها 

و از آنچه که مردم به صورت داربست ها می سازند خانه هایی 

برای خود برگزین<. 

جلوه های فریبندۀ طبیعت

فریبندۀ عالم طبیعت  دنیا مجذوب ظواهر  در  انسان موّحد فطری  این   حاال 

شده است. از پستان پر شیر مادر گرفته تا دامن پر مهر پدر، آب و نان و کفش و کاله، 

کیف و کتاب، دوست و رفیق، زن و فرزند، پول و مقام؛ همه او را دوره کرده و به دام و 

کمند خویش افکنده اند و از مطلوب اصلی دور و محرومش ساخته اند؛ بعد از اینکه 

خداپرست فطری بود، اینک بت پرست طبیعی شده است. آن فطرت خداجویی 

دهد  نجات  فقر  از  را  او  باید  که  مطلقی  غنّی  آن  که  پنداشته  چنین  و  رفته  یادش 

م و استاد، پول و مقام و... 
ّ
همین ها هستند؛ مادر و پدر، دوست و رفیق، معل

راز تفاوت چهره ها

شـما در آفرینـش انسـان تأمـّل بیشـتری بفرماییـد که چه تدبیـر و تقدیر عجیبی در 

آن بـه کار رفتـه اسـت! از آن روز کـه انسـان خلـق شـده اسـت و می شـود، ایـن خلقـت 

همیشـه تـازه اسـت و هیچـگاه کهنـه نمی شـود و انسـان ها بـا هـم مخلـوط و مشـتبه 

نمی شـوند. دو نفـر را شـما پیـدا نمی کنیـد کـه از هـر جهـت تسـاوی در خلقـت داشـته 
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باشـند با این که تمام صورت یک انسـان یک وجب بیشـتر نیسـت و در همین یک 

وجـب آن نّقـاش توانـا میلیاردهـا چشـم و ابـرو می کشـد! بینـی و لب و دهان می کشـد 

اّمـا دو تـا از اینهـا یـک جـور در نمی آینـد!! در صورتـی کـه همـه انسـانند و همـه چشـم 

و ابـرو و بینـی و لـب و دهـان دارنـد اّمـا دو تـا چشـم و ابـرو از همـه جهـت بـا هـم یکسـان 

نمی باشـند تـا چـه رسـد بـه روحیـات و افـکار و اخالقشـان کـه قـرآن می فرمایـد: 

ْم 
ُ

ك ِ �ت
ِ��نَ

ْ
ل

أَ
ا  

ا�نُ
َ
ل �تِ

َوا�نْ ْر�نِ 
أَ
ا

ْ
َوال َماَوا�تِ  الّ�َ �تُ 

ْ
ل �نَ ِه  ا�تِ َ �ی

آ
ا >َوِم�نْ 

ْم؛1
ُ

ك َوا�نِ
ْ
ل

أَ
َوا

اختلاف  و  زمین  و  آسمانها  آفرینش  او  ]قدرت [  نشانه هاى  از  و 

زبانهاى شما و رنگهاى شماست<.

باطن مختلف؛  و  از ظاهر  و اشکال  الوان  زبان ها مختلف، صداها مختلف، 

این همه از آیات و نشانه های تدبیر و تقدیر و تنظیم حکیمانۀ حضرت خاّلق علیم 

قدیر است و راستی اگر بنا بود تمام افراد بشر همه از هر جهت با هم مشابه بودند، 

صداها یک جور، قیافه ها یک جور، زبان ها یک جور، افکار و اخالق یک جور، خدا 

داند که چه فسادی هول انگیز به وجود می آمد! طلبکار، بدهکار را نمی شناخت. 

بدهکار، طلبکار را نمی شناخت. زن، شوهر خود را و شوهر، زن خود را و برادر، برادر 

خود را نمی شناخت اّما در اثر این اختالفی که با هم دارند، چه نظم متینی به وجود 

آمده است اختالف در السنه و الوان، نظمی عجیب به وجود آورده است! 

تحریک عقِل منکرِ خدا

گفت:  و  آمد  عباسی  خلفای  از  یکی  نزد  مسلک2  دهری  مردی  شده:  نقل 

از  نبود  اثبات کنید. خلیفه که خود اهل بحث  را  برای من وجود خدا  می خواهم 

1. سورۀ روم، آیۀ 22. 
2 . دهری مسلک: منکر خدا.



��ت �ی د و ط�ب و��ی �ت

417

یکی از عالمان زمان خواست در مجلس حاضر شود و با آن مرِد دهری بحث کند. 

آن مـرد عالـم کـه از جریـان آگاه شـد، عمـدًا یکـی - دو سـاعت دیرتـر از وقـت مقـّرر 

ـت تأخیـر سـؤال کـرد. عالم گفت: مـن از منزل خیلی 
ّ
وارد مجلـس شـد. خلیفـه از عل

زود بیـرون آمـدم ولـی کنـار شـّط کـه رسـیدم قایقی نبـود که در آن بنشـینم و از آب عبور 

کنـم! ناچـار منتظـر نشسـتم تـا درختـی از درختان کنار شـّط از ریشـه کنده شـد، شـاخ 

و برگـش ریخـت و سـاقه اش تراشـیده شـد و بـه صـورت کشـتی درآمد!! در آن نشسـتم 

و آمـدم. از ایـن جهـت دیر شـد. 

که  عالم  تو  گفت:  و  گرفت  خنده اش  حرف  این  شنیدن  از  خدا  منکر  مرد  آن 

نیستی، هیچ، اصاًل عاقل هم نیستی! آخر مرد حسابی! مگر می شود درختی خود 

به خود از ریشه کنده و کشتی بشود. مرد عالم که منتظر همین حرف بود گفت: آقای 

عاقل! تو که باورت نمی شود یک قایق کوچک بدون کشتی ساز پیدا شود؛ چگونه 

باورت شده که این عالم سراسر نظم و حساب بدون صانعی علیم و حکیم به »نام 

اهلل؟ج؟« به وجود آمده باشد؟! او از همین جواب به خود آمد و راه حق یافت. 

کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفتزین قّصه هفت گنبد افالک پر صداست

ٰى؛  َ�ّمً ٍل ّمُ �بَ
أَ
ِری ِلا ْ

حب
َ
>ُكّلٌ �ی

تمام کائنات ]از خورشید و ماه و... [ تا مّدت معینی در حال 

حرکت به سوی مقصد ]مقصود از خلقت[ خود می باشند<. 

و سـرانجام ایـن عالـم مـاّده و طبیعـت بـه پایان دوران خود می رسـد و انسـان نیز از 

ُبعـد جسـمانی اش می میـرد و حیات پس از مرگش شـروع می شـود. 

؛  و�نَ �نُ و�تِ ْم �تُ
ُ

ك ّ
اِء َر�بِ َ ِل�ت ْم �بِ

ُ
ك

َّ
َ�ل

َ
ا�تِ ل �یَ

آ
ا

ْ
ُل ال ّ�ِ

�نَ ُ ْمَر �ی
أَ
ا

ْ
ُر ال ّ

َد�بِ >�یُ

خداوند تمام امور ]جهان از آمد و رفت کائنات و انحاء تحّولات 

آن ها[ را ]روی ِحکم و مصالح خاّصی[ تدبیر و تنظیم می کند 

بلکه شما به دیدار پروردگارتان یقین پیدا کنید<. 
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خداونـد آیـات و نشـانه های حکمـت و قـدرت خـود را بـا تمـام دقائـق و رقائـق1 

آنهـا تفصیـل و تبییـن می نمایـد؛ بـه ایـن منظـور کـه شـما بـا پی بـردن به هدفـداری آن 

خالـق حکیـم، از به وجـود آوردن ایـن نظـام عجیـب و حیرت انگیـز آفرینـش، ایمـان و 

ایقـان بـه لقـاء و دیـدار پروردگارتـان پیـدا کنیـد و خـود را آمـاده بـرای روز لقائـش بنمایید. 

آنچـه کـه بایـد دقیقـًا مـورد توّجـه قـرار گیـرد، دو مطلـب اسـت: 

اّواًل خداونـد حکیـم، از تمـام کائنـات، از زمیـن و آسـمان و محتویـات آنهـا تعبیـر 

بـه »آیـت« می کنـد. آیـت یعنـی نشـانه و آیـات یعنـی نشـانه ها و بـا ایـن تعبیـر اعـالم 

می کنـد کـه هـدف از آفرینـش این هـا، شـناختن خودشـان نیسـت؛ یعنـی هـدف این 

نیسـت کـه شـما انسـان های زنـدۀ بـا عقـل و شـعور، تمـام عمـر گرانقـدر خـود را در راه 

شـناختن موجـودات مـردۀ بی عقـل و شـعور از جمـاد و نبـات و حیـوان تلـف کنیـد و 

عاقبـت بمیریـد در حالـی کـه نـه خـود را شـناخته اید و نـه خبـری از مبـدأ و منتهـاِی 

عالـم بـه دسـت آورده ایـد. آیـا ایـن، جـز یـک زندگی سـفیهانه چیز دیگـری خواهد بود 

و لـذا حضـرت خالـق حکیـم می فرمایـد: مـن تمامـی موجـودات را آفریـده ام کـه آیـت 

و نشـانه ای از صفـات کمـال خـودم باشـند و شـما انسـان ها از طریـق شـناخت آنهـا 

پـی بـه صفـات مـن ببریـد و مـرا بشناسـید و خودتـان را بـا عمـل بـه دسـتورات مـن بـه 

مـن نزدیـک سـازید و سـرانجام بـه لقـاء و دیـدار مـن نائـل شـوید و بـه حیـات ابـدی و 

سـعادت سـرمدی برسـید: 

؛2   و�نَ �نُ و�تِ ْم �تُ
ُ

ك ّ
اِء َر�بِ َ ِل�ت م �بِ

ُ
ك

َّ
َ�ل

َ
ا�تِ ل �یَ

آ
ا

ْ
ُل ال ّ�ِ

�نَ ُ >�ی

به  شما  که  امید  می نماید،  بیان  روشنی  به  را  ]خود[  آیات  و 

لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید<.

از  موجـودات  روی  دو،  هـر  الهـی  دانشـمند  یـک  و  مـاّدی  دانشـمند  یـک  آری، 

1 . رقائق: ریزه کاری ها.
2. سورۀ رعد، آیۀ 2. 
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جمـاد و نبـات و حیـوان و زمیـن و آسـمان و... تجزیـه و تحلیل علمـی دارند اّما با این 

تفـاوت کـه دانشـمند مـاّدی، تنهـا بـه خـوِد آن موجـود می نگـرد و آن را تجزیه و تشـریح 

می کنـد و بـه خـواّص آن پـی می بـرد و دیگـر کاری بـا خالـق و آفریـدگار آن نـدارد و لـذا 

وقتـی ُمـرد، تمـام انباشـته  های علمـی اش همـراه بدنـش می پوسـد و کم تریـن بهـره ای 

از آنهـا در حیـات برزخـی و محشـری اش نمی بـرد! اّمـا دانشـمند الهـی، آن موجـود را 

بـه عنـوان آیـت و نشـانه ای از صفـات آفریـدگارش مـورد تجزیـه و تحلیـل و تشـریح قـرار 

می دهـد و از تماشـای آن دقائـق حکمـت، دم بـه دم می گویـد: 

ر؛  َصّوِ ُ َقّدِر، ُسْبحاَن الْ ُ اِلق، ُسْبحاَن الْ
ْ

»ُسْبحاَن ال

پاک و منّزه است آفریدگار این! پاک و منّزه است تقدیر کننده و 

اندازه گیرندۀ این! پاک و منّزه است مصّور و صورت دهندۀ این!«. 

و لحظـه بـه لحظـه بـر معرفـت و محّبتش نسـبت به خالق حکیـم می افزاید و پس 

از رحلـت از ایـن دنیـا، بـا جانـی منـّور بـه نـور معرفـت و محّبـت بـه خـدا و سـرمایه ای 

پایان ناپذیـر از علـوم بـه دسـت آورده اش، ادامـۀ حیـات می دهـد. 

آری، دانشـمند الهـی، عالـم َخلـق را آیینـه و مرآتـی بـرای نشـان دادن جمـال حّق 

قـرار می دهـد و بـه زبـان جانـش می گویـد: 

ای نانمــوده ُرخ، تــو چــه بســیار بــوده ایبــر هــر چــه می نگرم تــو نمــودار بــوده ای

* * *
خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا راچشــم کوتــه نظــران بــر ورق روی نگاریــن

اینک قرآن را بنگرید که در جای جای آن سـخن از آیات اسـت و زمین و آسـمان 

را نشـان از او دانسـته و عاقبت کار را هم لقاء و دیدار او نشـان می دهد که: 

این آیات را هم با حضور دل بخوانیم و در آن بیندیشیم و در جان بنشانیم: 
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ا�تٍ  �یَ
آ
ا

َ
َهاِر ل

ِل َوال�نَّ �یْ
َّ
ِ الل ا�ن

َ
ل �تِ

ْر�نِ َوا�نْ
أَ
ا

ْ
َماَوا�تِ َوال ِ الّ�َ �ت

ْ
ل ى �نَ ِ

 �ن
�نَّ >اإِ

؛1  ا�بِِ َ �ب
ْ
ل

أَ
ا

ْ
وِلى ال

أُ
ِلّا

روز،  و  شب  وآمد  رفت  و  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  یقین،  به 

آیات و نشانه هایی است برای صاحبان مغز و دل!<. 

ّب یعنی مغز. انسان پوستی دارد و مغزی. مغز آدمی 
ُ
ّب« است و ل

ُ
باب جمع »ل

ْ
َال

همان قلب است و جان. نمی دانیم آن را به چه وابسته ساخته ایم و علی الّدوام به 

چه می اندیشیم؛ به خدا یا به َهوٰی؟ 

کیست؟  اهلل 

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بــا اشــاره بــه نشــانه هایی از قــدرت و حکمت خالق 

حکیــم می فرمایــد؛ اهلل آن ذات اقدســی کــه شــما پیوســته از او ســخن می گوییــد کــه 

 ِبــاهَّلِل« ، او کیســت؟ او کســی اســت کــه ذات 
َّ

َة ِإل  ُقــّوَ
َ

 َو ل
َ

َحــْول
َ

 اهَّلُل« ، »ل
َّ

ــَه ِإل
َ
 ِإل

َ
»ل

اقدســش بــرای مــا قابــل درک و اکتنــاه2 نمی باشــد؛ زیــرا او نــه جســم و جســمانی 

اســت کــه بــا چشــم و لمــس و حــواس دیگــر ادراک گــردد و نــه دارای ماهّیتــی اســت 

کــه در احاطــۀ عقــل و ذهــن مــا قــرار گیــرد. تنهــا راه شــناخت او مشــاهدۀ آثــار گســتردۀ 

ــد:  او در پهنــۀ آســمان و زمیــن اســت. چنــان کــه می فرمای

َها؛3 
َرْو�نَ ِر َعَمٍد �تَ �یْ

�نَ َماَوا�تِ �بِ َع الّ�َ
ی َر�نَ ِ دن

َّ
ـُه ال

َّ
>الل

را  آن  که  ستونی  بدون  را  آسمان ها  که  است  کسی  آن  اهلل 

ببینید برافراشته است<. 

مـا نمی دانیـم آسـمان و آسـمان ها چیسـت و چگونـه اسـت؟ آنچـه کـه بـاالی سـر 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 190. 
کتناه: پی بردن به حقیقت و ماهّیت چیزی. 2 . ا

3. سورۀ رعد، آیۀ 2. 
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ح می بینیـم؛ بـه تعبیـر قـرآن، کواکـب و سـتارگانی 
ّ
ح یـا غیـر مسـل

ّ
خـود بـا چشـم مسـل

هسـتند کـه زینـت آسـمان دنیـا یعنـی نزدیکتریـن آسـمان می باشـند. 

؛1  َواِک�بِ
َ

ك
ْ
هتٍ ال �نَ �ی ِ رن ا �بِ َ �ی

�نْ
ُ

َماَء الّد ا الّ�َ
َ �نّ

َّ �ی ا رنَ
َ �نّ >اإِ

ما آسمان پایین را با ستارگان آرایش داده ایم<. 

آنچـه مـا از کـرات و منظومه هـا و کهکشـان ها مـی بینیـم، زینـت آسـمان نزدیکند؛ 

اجسـام  همـه  ایـن  حـال،  نداریـم.  اّطالعـی  دور  آسـمان های  و  آسـمان  خـود  از  اّمـا 

سـنگین غول پیکـر کـه در فضـا در حـال چرخیـدن و گردیـدن هسـتند، چگونه اسـت 

آیـا سـازندۀ  بـا هـم تصـادم نمی نماینـد؟  کـه سـقوط نمی کننـد و چگونـه اسـت کـه 

این هـا کیسـت و نگـه دارنـدۀ اینهـا در فضـا و ربـط دهنده شـان بـه یکدیگـر بطـوری که 

هـر کـدام در مـدار خـاّص و در ُبْعـد و فاصلـۀ خاّصـی قـرار گرفته انـد؛ کیسـت؟ 

؛2 
ُحو�نََ َْ��بَ ٍك �ی

َ
ل

ى �نَ ِ
ُكّلٌ �ن >وݩَ

هر یک در مدار خاّصی شناورند<. 

جواب قرآن این است: 

َها؛ 
َرْو�نَ ِر َعَمٍد �تَ �یْ

�نَ َماَوا�تِ �بِ َع الّ�َ
ی َر�نَ ِ دن

َّ
ـُه ال

َّ
 >  الل

ستونی  بدون  را  ثقیله  اجرام  این  که  است  اهلل  اقدس  ذات  او 

محسوس بالا برده و نگه داشته است<. 

ها< دو گونه معنا شده است:  رو�ن جملۀ >�ت

< برگردد. یعنی؛ آسـمان ها را می بینید  ها< به >الّ�ماوا�ت رو�ن اّول آن که ضمیر >�ت

که سـتون ندارند. 

ــه >َعَمد< برگــردد کــه جمــع عمــود اســت. در ایــن  ها< ب رو�ن دّوم آن کــه ضمیــر >�ت

ات، آیۀ 6. 
ّ
1. سورۀ صاف

2. سورۀ یس، آیۀ 40. 
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صــورت، معنــا چنیــن می شــود: آســمان ها ســتون دارنــد اّمــا شــما آن ســتون ها را 

نمی بینیــد! 

چگونگی ستون آسمان

یعنـی  دافعـه  و  جاذبـه  قـّوۀ  دو  تعـادل  گفته انـد:  نیـز  ستاره شـناس  دانشـمندان 

جاذبـۀ مرکـزی و نیـروی گریـز از مرکـز سـبب شـده اسـت کـه کـرات آسـمان هـر یـک در 

مـدار مخصـوص بـه خـود بماننـد و در واقـع ایـن دو نیـرو بـه صورت یک سـتون نامرئی 

اجـرام سـماوی را برافراشـته نگـه داشـته اسـت. 

حدیثـی از امـام ابوالحسـن الّرضا؟ع؟ نیـز ذیـل همیـن آیـه وارد شـده کـه راوی بـه 

چـه؟  یعنـی  ک<؛1  �بُ
حُ
ْ

ال ا�تِ  دن ماِء  الّ�َ >َو  کـرد:  سـؤال  امـام  از  »حسـین بن خالد«  نـام 

امـام؟ع؟ فرمـود: یعنـی قسـم بـه آسـمانی کـه راه هـای ارتباطـی ]بـا زمیـن[ دارد. 

بـا  آن مـرد گفـت: قـرآن کـه فرمـوده اسـت آسـمان ها سـتون ندارنـد پـس چگونـه 

فرمـود:  امـام؟ع؟  ارتباطنـد؟  در  زمیـن 

 ِبَغیِر َعَمٍد َتَروَنا؛ 
ُ

یَس اهَّلُل یُقول
َ
 ل

َ
»ُسْبحاَن اهَّلِل ا

منّزه است خدا مگر خدا نفرموده است آسمانها ستونی که شما 

ببینید؛ ندارند؟«. 

گفت: بله، چنین است. 

امام؟ع؟ فرمود: 
َّ َعَمٌد َوِلكْن ل َتَروَنا؛2 َ

»ث

آسمان ستون دارد ولی شما آن را نمی بینید«. 

بر اساس این حدیث، تفسیر دّوم مناسب تر است. 

1. سورۀ ذاریات، آیۀ 7. 
2. تفسیر برهان، جلد 3، صفحۀ 278. 
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حدیث دیگر نیز از امام امیرالمؤمنین؟ع؟ منقول است که فرموده است: 

ِف  ِت 
َّ
ال َداِئِن  َ الْ  

ُ
ِمْثل َمَداِئُن  َماِء  الّسَ ِف  ِت 

َّ
ال ُجوُم  الّنُ »َهِذِه 

ُنوٍر؛1 ِمْن  َعُموٍد  ِإیَل  َمِدیَنٍة   
ُّ

ُكل َمْرُبوَطٌة  ْرِض 
َ ْ
ال

این سـتاره ها که در آسـمانند، شـهرهایی هسـتند مانند شـهرهایی 

کـه در زمیننـد. هـر شـهری ]یعنـی هـر سـتاره ای[ بـه سـتونی از نـور 

بسـتگی دارد«. 

روشـن اسـت کـه بهتریـن تعبیـر بـرای فهمانـدن سـتون نامرئـی بـه مـردم آن روز، 

نـور اسـت.  همیـن تعبیـر عمـودی از 

ــه کــرۀ مــاه و مّریــخ و زحــل رفتــه و آنهــا را خالــی از ســاکن دیــده  حــال فرضــًا کــه ب

باشــند و در ایــن گفتــار هــم صــادق باشــند؛ دلیــل بــر ایــن نمی شــود کــه تمــام کــرات 

بــاال ویرانــه و خالــی از اهــل اســت و تنهــا کــرۀ زمیــن کــه در جنــب ایــن عالــم کبیــر 

همچــون دانــۀ ارزن افتــادۀ در بیابانــی اســت؛ آبــاد اســت و مســکن مــا عزیزُدردانــۀ 

خداســت! خیــر، عالــم بســیار بــزرگ و قــدرت خــدا فوق العــاده عظیــم و رحمــت خــدا 

ــت.  ــیع اس ــٰی وس ــم بی منته ه

رعد و برق، دو نشانۀ الهی

ا َوَطَمً�ا؛2 
ً ْو�ن ْر�تَ �نَ �بَ

ْ
ُم ال

ُ
ك ِر�ی ُ ی �ی ِ دن

َّ
>ُهَو ال

عقل  و  خیال  و  وهم  و  حّس  از  غایب  که  اقدسی  ذات  ]آن  او 

با  را  شما  صنعش  آثار  ارائۀ  طریق  از  تنها  و  شماست  محدود 

نشان  شما  به  را  برق  که  است  کسی  می سازد[  آشنا  خودش 

می دهد که هم مایۀ ترس و هم سبب امید شما گردد<. 

1. سفینة البحار، جلد 2، صفحۀ 574. 
2. سورۀ رعد، آیۀ 12.
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تولیـد  »بـرق«  نـام  بـه  یکدیگـر، جرّقـه ای  بـه  در فضـا  ابـر  قطعـات  برخـورد  اثـر  در 

می شـود و صدایـی مهیـب بـه نـام »رعـد« ایجـاد می گـردد، در نتیجـه ممکـن اسـت 

باران هـای  یـا  و  آورد  بـار  بـه  ویرانگـر  صاعقه هـای  خـود  دنبـال  بـرق«،  و  »رعـد  ایـن 

پربرکـت از دامـن ابرهـا فـرو ریـزد. 

اَل؛1  َ �ت ّ
َحا�بَ ال�شِ یأُ الّ�َ �شِ �نْ ُ  >َو�ی

اوست که ابرهای سنگین بار ]از باران ها[ ایجاد می کند<. 

هم  و  می شود  ترس آور  هم  یکدیگر  به  ابرها  برخورد  از  برق  پیدایش  طبعًا  و 

ݐ الّثناء و الّتحیه«2 دعایی  ݧ طمع انگیز. در صحیفۀ مبارکۀ سّجادیه »عل منشهئا آلڡݧ

در مورد »رعد و برق« آمده است: 

ِمْن  َعْوَناِن  ْیِن  َهذَ َو  آَیاِتَك،  ِمْن  آَیَتاِن  ْیِن  َهذَ ِإّنَ  ُهّمَ 
َّ
»الل

 
َ

َفل ٍة،  َضاّرَ َنِقَمٍة  ْو 
َ
أ َناِفَعٍة  ٍة  ِبَرْحَ َطاَعَتَك  َیْبَتِدَراِن  ْعَواِنَك، 

َ
أ

ِء؛3
َ

َبل
ْ
ال ِلَباَس  َما  ِبِ ِبْسَنا 

ْ
ُتل  

َ
ل َو  ْوِء،  الّسَ َمَطَر  َما  ِبِ ِطْرَنا  ُتْ

از  نشــان  دو  بــرق[  و  ابــر  یــا  رعــد  و  ]بــرق  دو  ایــن  بارالهــا! 

می باشــند  تــو  از خدمتگــزاران  دو خدمتگــزار  و  تــو  نشــانه های 

کــه در مقــام فرمان بــرداری ات بــه رحمتــی ســودمند یــا عقوبتــی 

زیان بــار می شــتابند. حــال بــه وســیلۀ آن دو، بــاران عــذاب بــر مــا 

مبــاران و لبــاس بــال بــر مــا مپوشــان«. 

1. سورۀ رعد، آیۀ 12. 
2. بر پدیدآورندۀ آن هزاران درود و صلوات. 

3. دعای 36. 



��ت �ی د و ط�ب و��ی �ت

425

گفتن »رعد«  تسبیح 

ْمِدِه؛1  حَ ْعُد �بِ ُح الّرَ ّ
َُ��بِ >َو�ی

و رعد هم تسبیح می کند خدا را و او را سپاس می گوید<. 

»تسـبیح« یعنـی تنزیـه و شـهادت دادن بـه منـّزه و مبّرا بودن خـدا از صفات نقص 

»حمـد« یعنـی سـتودن خـدا بـه صفـات کمـال از  ]از جهـل و عجـز و بخـل و... [ و 

حیـات و علـم و قـدرت وجـود و... 

البّتـه تسـبیح خـدا انحصـار بـه »رعـد« نـدارد، تمـام موجـودات -از هـر قبیـل کـه 

هسـتند- تسـبیح خـدا می کننـد چنـان کـه فرمـوده اسـت: 
ْمِدِه؛2 حَ ُح �بِ ّ

َُ��بِ ا �ی
َّ ل ْیٍء اإِ

َ �ن �ش �ن ِمّ >َواإِ

هیچ موجودی نیست مگر این که ]خدا را تسبیح می کند و[ او 

را سپاس می گوید<. 

 و شاید سّر این که »رعد« اختصاص به »ذکر« یافته، این باشد که چون به حسب 

ساختمان های  آن  شّدت  احیانًا  و  است  سطوت  و  هیبت  دارای  »رعد«،  ظاهر 

عظیم را ویران می کند، از این رو ممکن است در برخی از اذهان این توّهم پیش آید 

که این سطوت و هیبت از خود اوست و لذا برای دفع این توّهم می فرماید: رعد هم 

مخلوق و مقهور ارادۀ خالقش می باشد و نسبت به خالقش زبان تسبیح و تحمید 

دارد اّما راجع به چگونگی این تسبیح، آقایان مفّسران نظرات گوناگون دارند، آن را 

بعضی »تسبیح حالی« و برخی »تسبیح قالی« می دانند. 

وجـودش،  و  هسـتی  حـال،  زبـان  بـه  موجـودی  هـر  کـه  نیسـت  تردیـدی  ایـن  در 

شـهادت به وجـود و هسـتی خالقـش می دهـد و از طریـق صفـات کمـال خویـش از 

حیـات و علـم و قـدرت و... صفـات کمـال خالقـش را اثبـات می نمایـد آن گونـه کـه 

1. سورۀ رعد، آیۀ 13. 
2. سورۀ اسراء، آیۀ 44. 
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یـک تابلـوی نّقاشـی بسـیار زیبـا، نشـان از ذوق و مهـارت نّقـاش می دهـد. عـالوه بـر 

ایـن، از نظـر برخـی از صاحبـان حکمـت و معرفـت، تمام کائنات در حـّد خود دارای 

نوعـی درک و شـعور هسـتند و گذشـته از »تسـبیح بـه زبـان حـال«، »تسـبیح بـه زبـان 

قال« نیز دارند و سرتاسـر عالم هسـتی یک پارچه زمزمه و غلغله و غوغاسـت و شـاید 

از جملـۀ آخـر آیـه، ایـن حقیقـت را بشـود اسـتنباط کـرد کـه می فرمایـد: 
َحُهْم؛1 �ی ْ��بِ

ُهو�نَ �تَ �تَ
�نْ ا �تَ

َّ ـِٰك�ن ل ْمِدِه َولَ حَ ُح �بِ ّ
َُ��بِ ا �ی

َّ ل ْیٍء اإِ
َ �ن �ش �ن ِمّ >َو اإِ

تمامی موجودات در حال تسبیح و تحمید خدا می باشند ولیکن 

شما تسبیح آنها را نمی فهمید!<. 

در صورتی که اگر مراد از تسبیح موجودات، تسبیح تکوینی و زبان حالی باشد، 

آن را که ما اجمااًل می فهمیم و می دانیم که همۀ موجودات از طریق هستی خود، 

نشان از هستی خالق خود می دهند. پس معلوم می شود آنها زبان و صوت و زمزمۀ 

دیگری دارند که ما از درک آن ناتوانیم. دربارۀ حضرت داود پیامبر؟ع؟ می فرماید: 
َر؛2 �یْ

َ
ى َمَ�ُه َوالّ� �بِ

ِوّ
أَ
اُل ا َ �ب ا �بِ َ لًا �ی

�نْ
ا �نَ

َ ا َداُووَد ِم�نّ َ �ن �یْ
�تَ
آ
ْد ا �تَ

َ
>َول

]به  بزرگ عطا کردیم  نعمتی  و  از جانب خود فضل  داود  به  ما 

کوه ها و پرندگان گفتیم[ ای کوه ها و ای پرندگان! با داود هم 

آواز شوید ]و همراه او تسبیح خدا گویید[<. 

در آیۀ دیگر آمده است: 
َر؛3 �یْ

َ
ْح�نَ َوالّ� ّ

َُ��بِ اَل �ی َ �ب حبِ
ْ

ا َمَع َداُووَد ال
َ ْر�ن

>َوَ�حنَّ

کوه ها و پرندگان را مسّخر داود ساختیم که با او تسبیح ]خدا[ 

می گفتند<. 

1. سورۀ اسراء، آیۀ 44. 
2. سورۀ سبأ، آیۀ 10. 

3. سورۀ انبیاء، آیۀ 79. 
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تسـبیح خـدا  بـه  بیابـان  میـان  مواقـع خاّصـی  در  وقتـی جنـاب داود؟ع؟  لـذا  و 

می پرداخـت، صـدای تسـبیح از همـه جـا و از همـه چیـز بـر می خاسـت و غلغلـه و 

می پیچیـد.  فضـا  در  غوغایـی 

کوه آفرینش 

ْم<؛1  کوه های محکم و ثابت در پوستۀ زمین 
ُ

ك َد �بِ ِم�ی �نْ �تَ
أَ
ْر�نِ َرَواِ�َی ا

أَ
ا

ْ
ى ال ِ

ٰى �ن �تَ
ْ
ل

أَ
>َوا

افکنـده اسـت و آن را بـه وسـیلۀ کوه هـا اسـتقرار و آرامشـی خـاّص بخشـیده اسـت تـا 

در اثـر حـرکات مختلفـی کـه بـر آن عارض می شـود شـما را نلرزاند. شـما اندکی دربارۀ 

همیـن کـرۀ زمیـن بیندیشـید تـا بـه گوشـه ای از عظمـت خلقـت در جهان هسـتی پی 

ببریـد. اهـل تحقیـق در فـّن خودشـان می نویسـند قریـب بـه 3000 میلیون سـال از عمر 

ایـن کـرۀ خاکـی می گـذرد کـه در ایـن فضـا می چرخـد! راجـع بـه وزنـش هـم گفته انـد 

6000 میلیـارد تـن وزن دارد و چهـارده حرکـت مختلـف بر آن عارض می شـود که یکی 

از آنهـا »حرکـت انتقالـی« اسـت کـه در ظـرف یـک سـال دور خورشـید می چرخـد. در 

هـر ثانیـه 30 کیلومتـر و در هـر دقیقـه 1770 کیلومتـر و در سـاعت 108 هـزار کیلومتـر 

سـرعت دارد. 

کـه دور خـودش می چرخـد. در  نـام »حرکـت وضعـی« دارد  بـه  حرکـت دیگـری 

آن حرکـت نیـز 1680 کیلومتـر در سـاعت سـرعت دارد و طبیعـی اسـت کـه عـروض 

چهـارده حرکـت گوناگـون بـر یـک کـرۀ خاکـی، سـبب اضطـراب آن می شـود. عـالوه بر 

گازهـای متراکـم در داخـل زمیـن کـه فشـار بـر آن آورده و مضطربـش می کننـد، عامـل 

اضطـراب دیگـری از خـارج زمیـن طوفان هـای تنـد و شـدیدی اسـت کـه از جهـت 

مخالـف حرکـت زمیـن بـه حرکـت در می آینـد و تصـادم بـا حرکـت زمیـن پیـدا کـرده 

و  نوسـان  آنکـه می بینیـم چنیـن  و حـال  زمیـن می گردنـد.  قهـرًا سـبب اضطـراب  و 

1. سورۀ نحل، آیۀ 15. 



د�ن ک �ش د�ی رن ه او �ن �ن و �ب �ت ا�ن �ن دا را �ش د �ن و��ی �ت

428

اضطرابـی بـرای اهـل زمیـن وجـود نـدارد و سـبب آن وجـود کوه  هاسـت.

از بـاب مثـل اتومبیـل کـه وقتـی بـا سـرعت مثـاًل 100 کیلومتـر در سـاعت حرکـت 

می کنـد، ناگهـان بـه مانعـی بـر می خـورد و راننـده فـورًا پـا روی ترمـز می کوبـد و ماشـین 

سـبب  حرکـت  تغییـر  همیـن  و  می کنـد  تغییـر  حرکـت  سـرعت  و  می کنـد  توّقـف 

می شـود کـه سرنشـین های ماشـین بـه سـمت جلـو پرتـاب می شـوند و پـس از برطـرف 

شـدن مانـع از سـر راه اگـر بخواهـد دوبـاره به همان سـرعت اّولیه گاز بدهـد، این دفعه 

تغییـر  اثـر  بـر  بـه جلـو و عقـب  پرتـاب  ایـن  پرتـاب می شـوند.  بـه عقـب  سرنشـین ها 

سـرعت حرکـت پیـدا می شـود. حـال ایـن کـرۀ زمیـن نیـز کـه بـا سـرعتی کـه گفتیـم 

حرکـت می کنـد در اثنـاء اگـر بـا طوفان  هـای سـهمگین کـه از جهـت مخالـف حرکت 

زمیـن پیـش می آیـد تصـادم کنـد، ضربـه ای کوبنـده بـر زمیـن فـرود می آیـد آنگونـه کـه 

گفته انـد برابـر بـا انفجـار ناگهانـی 69 میلیـون عـدد بمـب اسـت و بدیهـی اسـت کـه 

چنیـن ضربـه ای بـه حیـات تمـام موجـودات زنـده پایـان می دهـد. 

کوه نعمت 

می گوینـد در هـر دسـتگاهی کـه حرکـت َدَورانـی دارد، چـرخ لنگـری در آن نصـب 

می کنند که آن چرخ لنگر سـرعت حرکت و تغییر حرکت را تنظیم می کند و جلو آن 

ضربـه را می گیـرد و خطـری پیـش نمی آیـد. حـال خداوند حکیم نیز کوه هـا را همانند 

چـرخ لنگـری بـرای کـرۀ زمیـن کـه حرکـت َدَورانـی دارد قـرار داده اسـت و از آنهـا تعبیـر 

بـه »راسـیه « فرمـوده اسـت کـه کوه هـای ریشـه دار محکـم را در زمیـن افکنـده آنگونـه 

کـه چـرخ لنگـر را می افکننـد کـه کشـتی را نگـه دارد تـا زمیـن کـه عوامـل اضطـراب 

فـراوان بـر آن وارد می شـود، شـما را نلرزانـد و سروسـامان زندگـی شـما را بـه هـم نریـزد 

کـه اگـر ایـن »رواسـی« یعنـی کوه هـای محکـم ریشـه دار نبودنـد، ایـن کـرۀ زمیـن در هـر 

لحظـه ای در معـرض اضطرابـات شـدید از داخـل و خـارج قـرار می گرفـت و آسـایش و 
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آرامـش را از شـما سـلب می کـرد. 

ْم؛1 
ُ

ك َد �بِ ِم�ی
�نْ �تَ

أَ
ْر�نِ َرَواِ�َی ا

أَ
ا

ْ
ى ال ِ

ٰى �ن
�تَ
ْ
ل

أَ
>َوا

کوه های ثابت و محکم در ]سینه ی[ زمین افکنده تا زمین شما را 

نلرزاند ] و از شما سلب آرامش ننماید[<. 

اد<.  قـرآن کریـم از کوه هـا گاهـی تعبیـر بـه »رواسـی« می کنـد و گاهـی تعبیـر بـه >او�ت

در سـورۀ نبـأ می فرمایـد: 
اًدا؛2 َ ْو�ت

أَ
اَل ا َ �ب حبِ

ْ
 ِمَهاًدا * َوال

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َ�ِل ال ْ

حب
ْم �نَ

َ
ل

أَ
>ا

آیا نه این است که ما زمین را آسایشگاهی و کوه ها را میخ هایی 

قرار داده ایم؟<. 

زمین همانند گهواره ای که طفل را حرکت می دهد و او را می خواباند، دائمًا در 

حال حرکت است و به سرنشینان خویش آرامش می بخشد. با این که هم »حرکت 

سریع وضعی« به دور خود دارد و شب و روز را تولید می کند و هم »حرکت انتقالی« 

به دور خورشید دارد و فصول چهارگانه را به وجود می آورد؛ در عین حال ما حرکت 

آن را هیچ احساس نمی کنیم و خیلی آرام روی آن می خوابیم و برمی خیزیم! کسب 

و کار و تجارت داریم. ساختمان می سازیم و... این گهواره که میلیون ها سال است 

در این فضا می چرخد، ابتدا به صورت یک گلولۀ آتشین از خورشید جدا شده و 

سپس سرد شده و به صورت یک گلولۀ خاکی در فضا به گردش درآمده و هیچگاه 

هم از هم نمی پاشد و متالشی نمی گردد؛ زیرا خدا آن را به وسیلۀ کوه های محکم 

ریشه دار، از هر طرف میخکوب کرده است که مانند زرهی از تمام اطراف، این کرۀ 

خاکی را در برگرفته و از متالشی شدن نگه داشته اند. 

1. سورۀ نحل، آیۀ 15. 
2. سورۀ نبأ، آیات 6 و7. 
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اهـل تحقیـق گفته انـد: اگـر ایـن کوه هـا نبـود، در اثـر فشـاری کـه از گازهـای درونـی 

زمین بر سـطح آن وارد می شـد و تندبادها و طوفان هایی که از بیرون به آن می رسـید، 

خالـق  حضـرت  اّمـا  بـود.  اضطـراب  و  تزلـزل  حـال  در  علی الـّدوام  خاکـی  کـرۀ  ایـن 

حکیـم؛ این چنیـن نظـم دقیـق در سـاختمان آن بـه کار بـرده کـه می فرمایـد: کوه هـای 

محکـم در زمیـن افکنـده تـا زمیـن شـما را نلرزانـد. 

آماده بودن زمین برای زندگی

خداوند متعال می فرماید: 

<؛1 
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
 ال

َ
ی َمّد ِ دن

َّ
 >َوُهَو ال

 >هو< یعنی او. آن ذات اقدسی که هست و غایب از حّس است، از نشانه های 

هسـتی اش همیـن زمینـی اسـت کـه زیـر پـای شـما پهـن اسـت و روی نظـم و حسـاب 

دقیقـی بـرای زندگـی شـما آمـاده شـده و همـه گونـه وسـایل رفـاه از آب و هـوا و نـور و 

خـاک مناسـب در آن فراهـم گشـته اسـت؛ در صورتـی کـه اگـر روی اّتفـاق و تصـادف و 

بـدون حسـاب بـود، چـرا سراسـر، کوه هـا و تختـه سـنگ های سـفت و سـخت نشـد؟ 

چـرا سراسـر، لجنـزار و باتـالق کـه پـا در آن فـرو رود نشـد؟ چـرا داغ و سـوزان و یـا سـرد 

و یخبنـدان نشـد؟ بلکـه چنـان کـه می بینیـم؛ پهـن و مسـّطح و آمـاده بـرای کشـت و 

زرع و بنـا و سـاختمان و حفـر چـاه و قنـات و انحـاء تصّرفـات فـراوان شـده اسـت و در 

عیـن حـال بـه صـورت گوی بزرگی در وسـط این فضای وسـیع بـا حرکت های متعّدد 

َدَورانـی بـه دور خـود و خورشـید می چرخـد و مـا که روی آن زندگی می کنیم نه سـقوط 

می کنیـم و نـه صـدای حرکـت آن را می شـنویم؟! ایـن نظـم و حسـاب دقیـق را چـه 

کسـی بـرای آن مقـّرر کـرده اسـت؟ 

؛ 
ْر�نَ

أَ
ا

ْ
 ال

َ
ی َمّد ِ دن

َّ
 >َوُهَو ال

اوست آن کسی که زمین را مسّطح کرده<. 

1. سورۀ رعد، آیۀ 3. 
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ها َرواِ�َی؛  �ی َ�َل �ن َ >َو �ب

و در آن راسیه ها 1 قرار داده است<. 

در آیۀ دیگر آمده: 
ْم؛2

ُ
ك َد �بِ م�ی

�نْ �تَ
أَ
ْر�نِ َرواِ�َی ا

أَ
ا

ْ
ى ال ِ

ى  �ن �ت
ْ
ل

أَ
>َو ا

در زمین کوه هایی افکند تا شما را نلرزاند<. 

اد< یعنی میخ ها شده است:  در سورۀ نبأ از کوه ها تعبیر به >او�ت

اًدا؛3  َ ْو�ت
أَ
اَل ا َ �ب حبِ

ْ
 ِمَهاًدا * َوال

ْر�نَ
أَ
ا

ْ
َ�ِل ال ْ

حب
ْم �نَ

َ
ل

أَ
 >ا

آیا زمین را گاهواره و محّل آرامش شما و کوه ها را میخ  های آن 

قرار ندادیم؟!<.

که همچون زرهی محکم، پوسـتۀ زمین را در هم فشـرده و آن را از متالشـی شـدن 

نگـه داشـته اند. اگـر کوه هـا نبودنـد؛ ایـن کـرۀ خاکـی طـی میلیون هـا سـال کـه در فضـا 

می چرخـد، تـا بـه حـال متالشـی شـده و زیـر ضربـات کوبنـدۀ توفان هـای ویرانگـر از 

بیـن رفتـه بود. 

َهاًرا<؛ 
�نْ
أَ
 >َوا

و روی حسـاب دقیقـی در سـطح زمیـن و خـالل کوه هـا، نهرهـا و مجـاری آب را قرار 

داده کـه در رفـع نیازمندی هـای آدمیـان، نقـش حیاتـی بزرگی را ایفـا می کنند. 

؛4  �نِ ْ �ی
�نَ
ْ �نِ ا�ش ْ �ی َ ْو�ب َها رنَ �ی َ�َل �نِ َ َمَرا�تِ �ب

َّ >َوِم�نْ ُکِلّ ال�ش

و از تمام میوه ها دو جفت در زمین قرار داده است<. 

1 . راسیه: کوه ثابت و محکم.
2. سورۀ نحل، آیۀ 15. 

3. سورۀ نبأ، آیات 6 و7. 
4. سورۀ رعد، آیۀ 3. 
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قانون عمومی زوجّیت از نگاه قرآن

موضـوع جریـان زوجّیـت در میـان گیاهـان از مکتشـفات عصـر علـم اسـت کـه 

ثابـت شـده گیاهـان نیـز ماننـد حیوانات، از طریق آمیزش شـکوفه های ماده و نر بارور 

می شـوند و میـوه می دهنـد. در هـزار وچهارصـد سـال پیـش کـه بویـی از ایـن حقیقت 

به شـاّمۀ فکری هیچ دانشـمندی از دانشـمندان بشـری نرسـیده بود، آن روز این راز را 

قـرآن فـاش کـرده و فرموده اسـت: 
َح؛1 َوا�تِ

َ
اَح ل َ �ی ا الِرّ َ �ن

ْ
ْرَ�ل

أَ
>َوا

ما بادها را بارور کننده فرستادیم<. 

نـر  شـکوفه های  از  نطفـه  گرده هـای  و  می کننـد  گردافشـانی  خـود  وزش  بـا  کـه 

می گیرنـد و بـه شـکوفه های مـاده می رسـانند و از ایـن طریـق عمـل »تلقیـح« انجـام 

داده و آنهـا را بـارور می سـازند؛ اگـر چـه احتمـال ایـن هسـت کـه این آیه ناظـر به تلقیح 

ابرهـا باشـد کـه بادهـا قطعـات ابـر را بـه هـم پیوند می دهنـد و آنها را آماده بـرای ریزش 

بـاران می سـازند... و بـه هـر حـال ایـن از »معجـزات علمـی قـرآن« اسـت کـه جریـان 

قانـون زوجّیـت را در عالـم گیاهـان و یـا در میـان ابرهای آسـمان اثبات می کند و بلکه 

ایـن را یـک قانـون عمومـی جـاری در میـان تمـام اشـیاء ارائـه کـرده و فرمـوده اسـت: 
؛2 �نِ ْ �ی َ ْو�ب ا رنَ َ �ن �تْ

َ
ل ْیٍء �نَ

َ >َوِم�نْ ُکِلّ �ش

ما از هر چیز دو زوج ]دو جفت[ آفریدیم<. 

جهـان  اشـیاء  تمـام  در  موجـود  منفـی  و  مثبـت  نیروهـای  تمـام  شـامل  احتمـااًل 

شـده اند.  سـاخته  منفـی  و  مثبـت  ذّرات  از  کـه  باشـد 

و نکتـه دیگـر اینکـه خداونـد شـب را می بـرد و روز را جـای آن می نشـاند و سـپس 

جامـۀ شـب را بـر انـدام روز می پوشـاند تـا نـه موجـودات بـر اثـر دائمـی بـودن شـب و 

1. سورۀ حجر، آیۀ 22. 
2. سورۀ ذاریات، آیۀ 49. 
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محرومّیـت از نـور خورشـید از بیـن برونـد و نـه بـر اثـر دائمـی بـودن روز و تابـش سـوزان 

آفتـاب بسـوزند و نابـود شـوند. 

تفاوت تفّکر ماّدی با تفّکر الهی

را  آفرینـش  حیرت انگیـز  نظـام  ایـن  الهـی  دانشـمندان  اینکـه  پایانـی  سـخن  و 

می شناسـند.  حکیـم  علیـم  بخـش  نظـام  آن  جمـال  تماشـای  بـرای  آیینـه ای 

در گذشــته عــرض شــد: فــرق دانشــمند مــاّدی بــا دانشــمند الهــی در همین اســت 

کــه »دانشــمند مــاّدی« تمــام هّمــش شــناختن یاخته هــای نبــات و اجــزای بــدن 

حیــوان اســت. او کاری بــا خالــق و آفریننــدۀ آن نبــات و حیــوان نــدارد؛ اّمــا »دانشــمند 

الهــی« آن نبــات و حیــوان را بــا تمــام ریزه کاری هایــی کــه در ســاختمان وجودشــان بــه 

کار رفتــه اســت، بــه عنــوان آیــت و نشــانه ای از علــم و قــدرت و حکمــت آفریدگارشــان 

مــورد مطالعــه قــرار می دهــد. 

دانشـمنِد مـاّدی مطالعاتـش عقیـم و نـازا اسـت ولـی دانشـمند الهـی مطالعاتـش 

تولیدگـر و معرفت زاسـت. دانشـمند مـاّدی بـه بن بسـت می رسـد -در جمـاد و نبات و 

حیـوان توّقـف می کنـد- اّمـا دانشـمند الهـی تمام کائنات را می شـکافد و راه به سـوی 

عالـم بـاال را بـه روی خـود می گشـاید و تـا سـاحت قـرب خـدا پیـش مـی رود. و معنـای 
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دانشـمند مـاّدی تمـام انباشـته های علمـی اش بـا مـرگ بدنـش می پوسـد و هیـچ 

و پـوچ می شـود اّمـا دانشـمند الهـی بـا تمـام فرآورده هـای علمـی اش بـه عالـم حیـات 

پـس از مـرگ انتقـال می یابـد و آنهـا را سـرمایۀ حیـات ابـدی اش قـرار می دهـد و بـرای 

همیشـه بـا آنهـا زندگـی سـعادتمندانه می نمایـد. 

     

و السالم علی من اتبع الهدی      

پایان      
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