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 مولف مقدمه

 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 اوالده و اميرالمومنين وصيه بواليه بالتمسك اكرمتنا و االنام خير رسلك سيد امه من جعلتنا و باالسالم علينا مننت من يا اللهم نحمدك

.  الظالم يكشف النور مادام عليهم نسلم و نصلى و الكرام

 در تحقيق و نظر اهل از گروهى شركت با آن مطالب از برخى و البالغه نهج پيرامون كتابى باشند آگاه عزيز خوانندگان از برخى شايد

 حقايق به معاصر نسل راهنمايى و معارف به اى ارزنده خدمت يابند، توفيق اندازه هر بررسى و بحث در نويسندگان كه است تاليف دست

. بود خواهد اسالمى علوم و فرهنگ و

 آن قبول از خود، قابليت عدم و موضوع اهميت علت به كه كنم تقديم اى مقاله موضوعات، از يكى پيرامون كه شد دعوت نيز اينجانب از

. كردم خوددارى مكرر دعوت و اصرار وجود با

 وسيع ميدان اين در كه ديدم مى ادب از دور واقعا و نداشتم را بزرگ امر اين در ورود جسارت دارم كه قصورى و عجز به توجه با حقير

. گذارد قدم من چون ضعيفى ندارند وجود عرض توانايى پهلوانان، و تهمتنان كه اى كرانه بى و

 عميق و دينى، و علمى مختلف هاى رشته در متعالى حقايق و بلند، مضامين و مطالب و آميز اعجاز كلمات و الفاظ آن با را البالغه نهج

 و خدا كالم از پس كه جنگ و صلح اخالقى، حكومتى، سياسى، اجتماعى، نظير بى هدايتهاى و ها، برنامه الهى، و فلسفى مباحث ترين

 خاك در را خود و ديدم مى اعلى عرش در است اى گوينده هر و فالسفه، تمام گفتار مافوق -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول گفتار

 كجا من نشينم مى عقب فرسنگ هزاران گذارم پيش به دعوت اين قبول براى قدمى اينكه جاى به پس نيازمندى، و علمى فقر و مسكنت

 محققان ى انديشه توسن چه هر كه كتابى با ارتباط و كجا من! كجا؟ -السالم عليه -على تابناك هاى انديشه بلند آسمان به پرواز هوس و

!. شود مى افزوده آن وسعت بر و رسد مى نظر به دورتر آن كرانه رود مى تندتر متفكران و

 دوره هر و بسيار، ها ناگفته آن پيرامون هم باز بنويسند و بگويند چه هر و شود، نمى تمام متعاليش معانى و حقايق كه است كتابى چه اين

. كند مى جلب ديگر حقايق و مبانى به را كشيده زحمت دانشمندان و ضمير، روشن خردمندان و دارد، جلوه ديگر اى بگونه عصر هر و

 حقايق اين كه شيوايش و رسا بيان و گويا زبان از اكبر اهللا! است متعالى دركهاى و حقايق، اين منبع كه على وجود غيب از اكبر اهللا

. ] 30 ى آيه بقره، ى سوره[  'تعلمون ال ما اعلم انى': رمز و خواند بشريت گوش به متناهى حروف و كلمات و الفاظ قالب در را نامتناهى

 سوره[  'الكتاب علم عنده من و': مصداق و. ] 32 ى آيه فاطر، ى سوره[  'عبادنا من اصطفينا الذين الكتاب اورثنا ثم': معنى و آشكار را

. داد نشان را. ] 43 ى آيه رعد، ى

 وادى، اين در سالها كه بزرگ متفكران و دانشمندان بلكه نيست على مقاصد شامخ قله به شدن نزديك يارايى مرا چون ضعيفانى فقط نه

 به وصول از را خود عجز اند، پرداخته تامل و تفكر به و گذرانده البالغه نهج با را روزشان و شب و رانده طلب و كوشش و تالش اسب

. اند كرده درك بيشتر آن
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 اين خور در كالمى و مقال چون گفت، سخنى و كرد باز زبان و گرفت دست به قلم نبايد آيا نوشت؟ و گفت بايد چه و كرد بايد چه پس

 اى قطره خود گمان به كس هر است سزاوار كه نشست، يوسف خريداران گروه و زمره در و نوشت، و گفت بايد يا نداريم؟ متعالى موقف

 كنند استفاده آن از كه دهد قرار ديگران نظر معرض در را آن و برگيرد حصر و بيحد خرمن اين از اى دانه يا بردارد بيكران اقيانوس اين از

. نمايند بررسى را آن يا و شوند مند بهره و

 بهتر آيا ندارند ديگران كه اند كرده پيدا عظيم كريم كتاب اين با ارتباطى و آشنايى دارند مراجعه و مطالعه البالغه نهج در كه آنان باالخره

 نيز آنان تا بگذارند ديگران اختيار در اند كرده حاصل خودشان علمى سرمايه و معرفت حد در كه را ارتباطى و آشنايى همين كه نيست

 بهتر اين يقينا نمايند؟ سفر البالغه نهج مقاصد سوى به يكديگر همكارى با و جمعى طور به و بيفزايند آن بر را خود تحقيقات و معلومات

. است

 ضمن -السالم عليه -مولى حضرت واليت رفيع موقع از و نمود استخاره تعالى خداوند از و داد جرات خود به نيز ناچيز اين بنابراين،

 على الهدايا ان': و نمايد هديه واليت ملك سليمان آن چاكران درگاه به را ملخى ران موروار، كه كرد استجازه شايان، معذرتهاى عرض

.  'مهديها مقدار

 كردم؟ انتخاب را الهيات بحث چرا

 و بود مناسبتر دارم ها رشته آن در كه تحقيقاتى و جانب اين فعلى اشتغاالت با متعددى مباحث بود شده مطرح كه بحثهايى ميان از البته

 كرده انتخاب قبال را مباحث آن چون ولى دارم هايى نوشته مباحث آن در اكنون هم و نگاشتم مى كاملتر و جامعتر را مباحث آن كه بسا

 بحثهاى در خطا و اشتباه از آن در خطاى و اشتباه و بيشتر، مباحث تمام از آن اهميت كه اين با را 'البالغه نهج در اليهات' بحث. بودند

. برگزيدم تحقيق و بررسى براى. است خطرناكتر و عظيمتر ديگر

 ساير از بيشتر مراتب به پيچيده و مفصل، وسيع، دقيق، علمى، حساس بسيار بحث اين در من چون كسى ناتوانى و عجز است بديهى

 مبحث اين در لغزش و خطا از مرا علم و فكر كه خواهم مى متعال خداوند از فقط داناست، خدا برآيم عهده از حد چه تا و است، مباحث

 بررسى است اميد. فرمايند تكميل اصالح قلم با را مقاله اين لفظى و معنوى نواقص هرگونه كه دارم تقاضا دانشمندان از و فرمايد، حفظ

. بگذارد عموم افكار معرض در دارتر مايه و تر زنده را بحث اين آينده در فضالء، و دانشمندان

 و اختالف، رفع و اسالمى، مذاهب بين تقريب نظر از آن ى فايده كرد، تشويق بحث اين نوشتن بر مرا كه ديگرى مهم نكته كه نماند ناگفته

 الضالل من االمه امان': و 'العريضه خطوطه فى الخطيب مع': مثل هايم نوشته در و داشته نظر در را آن همواره كه است تفاهم و اتفاق ايجاد

 تعصب اگر هم جا اين در ام داده تذكر را اتحاد حصول و تقريب هاى راه و اختالف، زيانهاى 'الصدق دعوه و الحق صوت': و 'االختالف و

 تاريخ شهادت به كه حساس هاى نكته مهمترين از زيرا شود، مى حاصل بزرگ ى فايده اين نماييم بررسى منصفانه و بگذاريم كنار را

 امروز تا و شد مختلف مذاهب و تفرق، و تشتت و مسلمين ضعف به منجر و گرديد سياستها دستاويز و جنگها و خونريزيها ها، فتنه باعث

 كالم، عدل، مثل خداست صفات و الهيات به مربوط مسائل كرد، يكديگر تكفير و نزاع جدال، سرگرم را معتزله و اشاعره و است باقى هم
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 طرفين و شد واقع اختالف آن در كه مطالبى ساير و جنب عين، بصريد، سمع، معنى و تناهى نفى محل، نفى جسميت، نفى تشبيه، نفى علم،

. واداشت يكديگر تحميق و تفسيق تكفير، به را

 اگر و. است اختالف حل ى وسيله ترين قاطع و حاكم بهترين -السالم عليه -اميرالمومنين كالم شك بدون مجادالت و منازعات اين در

 فريقين اتفاق به على از پيروى زيرا ماند، نخواهد باقى كشمكشها و اختالفات همه اين براى جايى نمايند رجوع حضرت آن به همه

 در و الهيات در كه مذهبى در را على بتواند كه نيست هم غير و سلفيه معتزله، حنابله، اشاعره، از كسى و است رستگارى و نجات موجب

. بداند باطل طريق بر -باهللا العياذ -عقايدش در را او و دهد نسبت خطا به است داشته صفات و اسماء معانى و قرآن آيات شرح و تفسير

 و بگرويم او به و برويم -السالم عليه -على كالم سوى به برادرانه اسالمى فرق ى همه با و شمرده غنيمت را فرصت كه بهتر چه پس

 در الحديد ابى ابن كه را مثل اين كه بجاست و فراگيريم حضرت آن از را صفات و اسما صحيح مفاهيم و معانى و درست حقايق و الهيات

 وقتى 'معقل نهر بطل اهللا نهر جاء اذ': كه بگوييم نيز ما پرداخته، على مدح و فضيلت بيان به سپس و است گفته اشباح خطبه شرح ضمن

 جاى باشد مسلمين اختيار در البالغه نهج وقتى و باشد كرده روشن را حقايق و باشد فرموده سخن توحيدى مباحث و الهيات در على

: كه نيست ديگران و قيم ابن تيميه، ابن اسفراينى، باقالنى، ابوبكر الحرمين، امام اشعرى، ابوالحسن عطاء، بن واصل بصرى، حسن به مراجعه

. معقل نهر بطل اهللا نهر جاء اذ

 باز بيت اهل ساير و -السالم عليه -على از علم اخذ از را آنها حكام، سياستهاى و بودند گرفته را متواتر ثقلين حديث همان مسلمانان اگر

 و خدا به نسبت معقول غير سخيف عقايد و شد نمى طويل و عريض معرفت، بى خودرايان مجادالت همه اين با كالم علم بود، نداشته

 مسلمانان است سزاوار است افتاده اهميت از يا رفته بين از حدى تا سياستها آن كه اينك. گرديد نمى ظاهر مسلمين در الطبيعه ماوراء

. بياموزند -السالم عليه -على مكتب از را الهيات و شوند منتفع پيغمبر بيت اهل علوم از قرن چهارده از پس

 -على از توحيدش ى رساله در داند مى على از الصدور قطعى را البالغه نهج كه اين با! عبده محمد شيخ البالغه نهج شارح از است عجب

 اين در كه است تاسف جاى و است كرده تكرار را گذشتگان مجادالت و اشتباهات همان متعدد موارد در و نكرده اقتباس -السالم عليه

 اساس بر فعال و اند يافته حكومت عربستان و حرمين در انگليسى استعمارگران نفتى سياست اساس بر كه 'وهابى' نام به اى فرقه هم عصر

 و كنند مى عنوان تمامتر چه هر اصرار با الهيات، در را مجسمه نامعقول سخنان همان نمايد، مى محافظت آن از آمريكا استعمار سياست

 و يهوديت خود، فاسد عقايد ضمن و دهند مى جلوه عكس به نامعقولشان سخنان با را اسالمى الهى معارف و توحيد زيباى جمال

 بزرگترين اين من نظر به و. كنند مى متوجه خود به داشتند نصارا و يهود به مسلمانان كه را معقولى اعتراضات و ترويج را كنونى مسيحيت

 عقايد دنيا در كسى اگر يعنى كند، مى تهديد را آنها باور قابل و منطقى و فطرى عقايد و مسلمين جامعه وهابيها جانب از كه است خطرى

 مى كار به را جمود ترين عرفى غير سنت و كتاب ظواهر و الفاظ در و دارد اصرار خدا تجسم در كه وهابى نفر يك چشم از را اسالمى

. ديد خواهد معقول غير و خرافى بسيار منظرى ببيند، خواند مى جوارح و اعضاء تمام صاحب را خدا و گيرد

 گلپايگانى صافى اهللا لطف
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 الهيات

 صفات و باريتعالى وجود اثبات و خدا شناخت به مربوط است مباحثى كالم، و فلسفه عرف مفهوم و مصطلح معناى به الهيات و الهى علم

 و اوسع اكمل، آن ى فايده كه كرد مطرح وسيعتر معنايى به را آن توان مى و. فعل و ذات صفات و سلبيه و ثبوتيه از او، جمال و جالل

 و او ى كماليه صفات نيز و است شده اقامه او وجود بر كه اى ادله و خدا اثبات از كنيم مى بحث الهيات در كه بگوييم يعنى باشد اشمل

 از كنيم مى بحث همچنين و. است واجب اختيار و اراده به او از آن صدور لطف، و حكمت حسب بر كه او تشريعى و تكوينى افعال

 عنايات و شود نمى صادر او از كه افعالى از و الهى افعال غايات و نتايج و تكليف و تشريع عالم و تكوين و خلقت عالم در الهى سنتهاى

. بندگان به نسبت او ى خاصه و عامه

 علوم تمام يعنى اوست، ظاهرى و غيبى جنود از چه هر و معاد و تشريع ى فلسفه و شرايع و نبوت توحيدى، مباحث تمام مفهوم، اين در

 مطرح البالغه نهج در كه موضوعاتى ى همه شود بررسى وسيع سطح اين در البالغه نهج در الهيات اگر بنابراين. شود مى وارد اسالمى

. نيست خارج دايره اين از موضوعات از هيچيك زيرا گيرد، مى قرار عنوان اين زير است شده

 بسيار الهيات عنوان با بحث توسعه امكان كه است تذكر شايسته نكته اين فقط جا اين در و است وسيع استقصاء به محتاج بحث، اين البته

 از كرديم وارد بحث اين در ندارند مستقل عنوان دين اصول و فلسفه و كالم كتب در كه را مباحث از برخى خدا يارى به ما اگر پس است

. ايم نشده خارج موضوع

 

 البالغه نهج در الهيات

 و درخشان اعجاز، رشته هر در قرآن آيات تمام آنكه عين در است يگانه خداى پرستش و توحيد خداشناسى، معرفت، دين اسالم دين

. دارد خاص اى جلوه و درخشندگى آن، الهيات است نور

 خدا كه دارد قرار اساس اين بر اسالم و قرآن هاى برنامه همه و شود مى آغاز كلمه اين از اسالم دعوت و. است توحيد كلمه 'اسالم' كلمه

 در و ننهند گردن خدا غير حكومت به و نكنند پرستش را او غير و بدانند پرستش مستحق و معبود را او فقط و بشناسند يگانگى به را

. نباشند تسليم و خاضع الهى شريعت جز مرامى و مسلك برنامه، قانون، هيچ برابر

 ى سوره[  'اياه اال تعبدوا اال امر هللا اال الحكم ان': خداست مخصوص قانونگذارى و حكم: كه است اين باريتعالى توحيد شوون از يكى

 خود براى كه كسى و ندارند قانونگذارى صالحيت و حق اكثريت يا جامعه يا ملت يا فرد "باشد كس هر" ديگران و. ] 40 ى آيه يوسف،

. است برگشته توحيد از و كرده رو شرك به داند مى حق اين صاحب را خدا از غير ديگرى يا است معتقد قانونگذارى حق
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 معرفت آيات و است فرموده دعوت تعقل و تفكر به را همه قرآن و دارد قرار تامل و تفكر تحقيق، براساس اسالم در خداشناسى و معرفت

: آيات اين مانند. است قرآن محكم آيات از خداشناسى راهنماى و

. ] 163 ى آيه بقره، ى سوره. [ 'الرحيم الرحمن هو اال اله ال واحد اله الهكم و'

 ماء من السماء من اهللا انزل ما و الناس ينفع بما البحر فى تجرى التى الفلك و النهار و الليل اختالف و االرض و السموات خلق فى ان'

 ى سوره. [ 'يعقلون لقوم اليات االرض و السماء بين المسخر والسحاب الرياح تصريف و دابه كل من فيها بث و موتها بعد االرض به فاحيا

. ] 164 ى آيه بقره،

 لقوم اليات ذلك فى ان النهار الليل يغشى اثنين زوجين فيها جعل الثمرات كل من و انهارا و رواسى فيها جعل و االرض مد الذى هو و'

 بعض على بعضها نفضل و واحد بماء يسقى صنوان غير و صنوان نخيل و زرع و اعناب من جنات و متجاورات قطع االرض فى و يتفكرون

. ] 4 و 3 ى آيه رعد، ى سوره. [ 'يعقلون لقوم اليات ذلك فى ان االكل فى

 و سكنا الليل جعل و االصباح فالق توفكون فانى اهللا ذلكم الحى من الميت مخرج و الميت من الحى يخرج النوى و الحب فالق اهللا ان'

 لقوم االيات فصلنا قد البحر و البر ظلمات فى بها لتهتدوا النجوم لكم جعل الذى هو و العليم العزيز تقدير ذلك حسبانا القمر و الشمس

. ] 95 -97 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'يعلمون

 خلق اياته من و يتفكرون لقوم اليات ذلك فى ان رحمه و موده بينكم جعل و اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته من و'

 فى ان فضله من ابتغاوكم و النهار و بالليل منامكم اياته من و للعالمين اليات ذلك فى ان الوانكم و السنتكم اختالف و االرض و السموات

. ] 21 -23 ى آيه روم، ى سوره. [ 'يسمعون لقوم اليات ذلك

. ] 21 ى آيه ذاريات، ى سوره. [ 'تبصرون افال انفسكم فى و للموقنين ايات االرض فى و'

. ] 59 و 58 ى آيه واقعه، ى سوره. [ 'الخالقون نحن ام تخلقونه ءانتم تمنون ما افرايتم'

. ] 64 و 63 ى آيه واقعه، ى سوره. [ 'الزارعون نحن ام تزرعونه ءانتم تحرثون ما افرايتم'

. ندارد را منطق اين نفوذ و تاثير و حالوت گفتارى هيچ است خردپسند و نافذ و جاذب العاده فوق الهيات در قرآن منطق

 غزوات شهداى و حذيفه عمار، مقداد، سلمان، ابوذر، جعفر، حمزه، چون موحدانى و مومنان كه بود معجزه و نظير بى عالى، منطق، اين

. شدند حائز را اليقين حق و اليقين عين اليقين، علم مراتب كه آنجا تا پرورانيد اسالم تاريخ طول در را بزرگ مجاهدين و اسالم

 مصنوعى رژيمهاى و الهى غير حكومتهاى برابر در خضوع از و مجسمه و بت عبوديت و پرستى بشر از را مسلمانان كه است منطق اين و

 و ايران فرمانروايان ظاهرى عظمتهاى و جالل و مراسم تشريفات، كاخها، كه داد پرورش محكم و قوى آزاد، چنان را آنها و بازداشت

 بى و زحمتكش و عادى فرد يك به كه كردند مى نگاه همانطور قدرتها و ها سلطه آن صاحبان به و كرد نمى جلوه آنها چشم در روم،

. كردند مى نگاه زيور و زر و زور
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 در. بود اسالم مكتب خداشناس نخستين و پيغمبر اول شاگرد اسالم، خداشناسى مكتب ى برجسته و نمونه معلم -السالم عليه -على

 او. نداريم البالغه، نهج هاى خطبه همين شهادت به و تاريخ شهادت به تر مومن و تر سابقه با آگاهتر، ، روشنتر على از خداشناسى اسالم،

 كلمه صد و. هماميه خطبه شرح ،2 جلد ،550 ى صفحه الحديد، ابى ابن البالغه نهج شرح[  'يقينا ازددت ما الغطا كشف لو': فرمود كه بود

 و توحيدى سخنان. ] طواط و رشيد شرح و عبدالوهاب شرح و ميثم ابن شرح مثل. است شده نوشته متعدد شروح آن بر كه جاحظ

 معين ارزش توان نمى آن از اى جمله هيچ براى كه است اسالم وحى و قرآن مكتب الهيات روح تجلى و عرفان مقام جلوه على عرفانى

. است معرفت و حكمت از سرشار و گوينده روح بلند اوج بر دليل كدامش هر كه هايى جمله كرد

 مدرسه عاليقدر معلم آن اسالم بزرگ پيغمبر با اتصالش و ارتباط تماس، كه است اسالم مكتب واقعى موحد و الهى رجل اولين على

. است اسالم تعاليم كامل تجسم و خدا رسول نماى تمام ى آيينه او كه نيست ترديدى كه بود استوار و محكم قدرى به قرآن الهيات

 پروراند را على كه مكتبى با داد تحويل دنيا به را -آله و عليه اهللا صلى -محمد امكان عالم اول شخص كه تعليم و تربيت مكتب آن اصوال

 و داشت حضور نيز على داد مى تعليم را -آله و عليه اهللا صلى -االنبياء خاتم حضرت الهى شديدالقواى معلم كه مكتبى آن در بود يكى

 و تبليغ به مامور و مخاطب -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر كه تفاوت اين با گشت مى منكشف او بر وحى و شنيد مى را تعليمات آن

. شد اصل مطابق اى نسخه على تا فرمود مى آگاه كرد مى تلقى جبرئيل واسطه بدون آنچه از را على پيغمبر و مستمع على و بود رسالت

: فرمايد مى قاصعه خطبه در

 الى يضمنى ولد انا و حجره فى ضعنى و الخصيصه المنزله و القريبه بالقرابه -آله و عليه اهللا صلى -اهللا رسول من موضعى علمتم قد و'

 فعل فى خطله ال و قول فى كذبه وجدلى ما و يلقمنيه ثم ء الشى يمضغ كان و. عرفه يشمنى و جسده يمسنى و فراشه فى يكنفنى و صدره

 العالم اخالق محاسن و المكارم طريق به يسلك مالئكته، من ملك اعظم فطيما كان ان لدن من -آله و عليه اهللا صلى -به اهللا قرن لقد و

 سنه كل فى يجاور كان لقد و به باالقتداء يامرنى و علما اخالقه من يوم كل فى لى يرفع امه اثر الفصيل اتباع اتبعه كنت لقد و نهاره و ليله

 نور ارى ثالثهما انا و خديجه و -آله و عليه اهللا صلى -اهللا رسول غير االسالم فى يومئذ واحد بيت يجمع لم و غيرى يراه ال و فاراه بحراء

. النبوه ريح اشم و الرساله و الوحى

 من قدايس الشيطان هذا: فقال الرنه؟ هذه ما اهللا رسول يا: فقلت -آله و عليه اهللا صلى -عليه الوحى نزل حين الشيطان رنه سمعت لقد و

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'خير لعلى انك و لوزير لكنك و بنبى لست انك اال ارى ما ترى و اسمع ما تسمع انك عبادته

. ] 811 ص "قاصعه" 234

 كند تفسير و بازگو چنان را قرآن الهيات اگر نيست عجيب وحى، نور به آشنايى و خدا بزرگ پيغمبر به اتصال اين با و سوابق اين با پس

. باشد نشده شنيده توضيح و بسط و تفسير و شرح آن ، صحابه از هيچيك از كه

 برسد خداشناسى از مقام هر به كس هر و نباشد متصور بشر براى آن مافوق كه باشد اى مرتبه داراى الهيات در على اگر نيست عجيب و

 را خدايش و داشت على كه اى مرتبه فراسوى گوييم مى كه آنجا تا رسيد نخواهد است كرده توصيف و شناخته را او على آنچه از بيشتر

. نيست خداشناسى در شناساند، مى و خواند مى و ستود مى
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 و گفت نخواهند على كلمات از تر قاطع كالمى باشند گفته و بگويند او صفات و خدا وجود پيرامون چه هر كه هستند الهى فالسفه اين

 على كلمات و قرآن از كه خداشناسى در ستايشى و نيايش نثر، شعر، كالم، هر شناخت نخواهند على شناخت از تر منزه و برتر را خدا

 و وجود اعماق در بشر كه است همان و است فطرى عرفان همان چون شود مى دلپسند و دلچسب باشد هماهنگ آنها با و گرفته الهام

. نيست آن از غير و است همان خدا كه كند مى احساس هستيش، نهان

 هر و گردد مى آگاه بيشتر خود نياز و فقر و ناتوانى و عجز به و شود مى افزوده تحيرش بر برود جلوتر بشر چه هر كه است مقامى اينجا

 -السالم عليه -على و شود مى آشناتر بارى ذات قدرت و علم به و نيازى بى به شود، واقف ممكنات ذاتى نواقص و امكانى فقر به قدر

. است رفته جلو ميدان اين در بوده ممكن كه آنقدر

 ى پايه و رسيده كجا به معرفت در على كه بشناسد تواند مى الهيات در اعجازآميز بيانات همين از بشناسد را على بخواهد كسى اگر

. است بلند و رفيع حد چه تا قدرش

 

 سنت اهل بزرگ دانشمند كالم

 'تسنن' خود مذهب در اينكه با است علما و دانشمندان نوادر از كه است اين بر دليل البالغه نهج بر شرحش كه معتزلى الحديد ابى ابن

 تحليل و تجزيه متعصبانه را حقايق دارد على از كه تفضيلى و تعظيم تجليل، ى همه با بسيارى موارد در متاسفانه و فشارد مى پا سخت

: گويد مى 84 خطبه شرح در نمايد مى

 شيئا يتضمن لم الصحابه اكابر من غيره كالم ان و الرجل هذا كالم من اال عرفت ما االلهيه الشريفه المباحث و العدل و التوحيد ان اعلم و... '

 ابى ابن ى البالغه نهج. [ '-السالم عليه -فضائله اعظم عندى الفضيله هذه و لذكروه تصوروه لو و يتصورونه كانوا ال و اصال ذلك من

. ] 346 ص ،84 ى خطبه ،6 ج الحديد،

 اصال صحابه اكابر از ديگران گفتار و ،"على" مرد اين كالم طريق از جز است نشده شناخته الهى شريف مباحث و عدل و توحيد كه بدان'

 مى تصور اگر "زيرا" كنند تصور را مباحث و معارف اين تا نبودند ميدان اين مرد آنها و نيست الهى علوم و معارف از چيزى متضمن

. 'است -السالم عليه -على فضيلت بزرگترين من نزد فضيلت اين و آوردند مى زبان به كردند

 براى خدا رسول از بعد كامل عدالت: گويد مى -السالم عليه -على فضايل در مطالبى ضمن خبير مرد اين ،231 خطبه شرح ضمن در و

 در و نبود عرب از احدى فن الهى امور در بحث و حكمت': گويد مى كه رساند مى اينجا به را كالم سپس. نشد حاصل على جز احدى

 در عدل و توحيد دقيق مباحث كه بود 'على' كرد خوض علوم اين در كه عرب از كس نخستين و نداشت سابقه آنها اكابر و اصاغر

. 'نبودند حقايق اين تصور اهل آنها كه يافت نخواهى الهى معارف در اى كلمه تابعين و صحابه از احدى كالم در و است پراكنده سخنانش

. اند بوده على مكتب شاگرد علوم اين در اسالم علماى تمام كه نمايد مى اثبات و كند مى دنبال را سخن بعد و
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 يا بفهمد را اين كه است اين از كمتر عرب و است الهى علم دقايق از نيز اين': گويد مى 'بامد ال دائم': ى جمله اين شرح در ضمن در و

 شرح ،13 ج الحديد، ابى ابن ى البالغه نهج[  '.است بوده ربانى انوار و مقدس فيض به ممنوح خدا جانب از "على" مرد اين ولى بگويد،

. ] 48 ص ،231 ى خطبه

 خطبه اين ارزش و عظمت در سخن از الكن منى چون بيان و زبان و است خطب جالئل از كه "90 خطبه" اشباح خطبه شرح ضمن در و

: گويد مى است

 خاك نسبت او كالم و او به فصيحى هر نسبت و شود مى باطل عرب فصاحت بيايد ميدان به على قدسى لفظ و ربانى كالم گونه اين وقتى

 اين به كجا از باشد توانا آن به شبيه يا فصيح الفاظ و سخنان اين مثل گفتن بر عرب كه كنيم فرض هم اگر و گردد مى خالص طالى به

 -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول صحابه بلكه جاهلى عرب كجا از و يابد دست است آنها متضمن الفاظ اين كه مضامينى و معانى و مواد

 حمار اسب، شتر، وصف در فصاحتش جاهلى عرب. بياورند كلمات و الفاظ قالب در بتوانند كه دانستند مى را آسمانى غامض معانى اين

 شده برده نام فصاحت به كه كسانى -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول اصحاب فقط و بود امور اين امثال و فالتها و ها كوه يا گاو وحش،

. [ كرد نمى تجاوز جهاد و جنگ به تشويق و ترغيب يا دنيا مذمت و مرگ ذكر و موعظه در سطر سه يا سطر دو از فصاحتشان منتهاى اند

: گويد مى اينكه تا. ] 425 ص ،"اشباح" 90 ى خطبه شرح ،6 ج الحديد، ابى ابن ى البالغه نهج

 عليه الوجد غلب و نحوه هام و خلده و روعه فى العظيم اهللا عظمه استشعر و قلبه رجف و جلده اقشعر اللبيب تامله اذا الكالم هذا اقسم و'

 ص ،"اشباح" 90 ى خطبه شرح ،6 ج الحديد، ابى ابن ى البالغه نهج[  '.وجدا و صبابه هيكله يفارق ان و شوقا مسكه من يخرج ان كاد و

426 [ .

 خدا عظمت به و خورد مى تكان قلبش و ايستاد خواهد راست بدنش بر موى كند تامل سخن اين در عاقل هرگاه كه كنم مى ياد سوگند'

 خود پوست از شوق شدت از شود مى نزديك كه گردد مى چيره او بر وجد و شور چنان و كند مى پيدا شعور خود معبوديت و ضمير در

. 'رود بيرون

: گويد مى '164 خطبه العباد خالق هللا الحمد': خطبه شرح ضمن در و

 همه بر آن واسطه به و كرده ممتاز خودش زمان در عرب قاطبه از را -السالم عليه -على كه است فنى "الهى معارف فن" فن اين كه بدان'

 كه بينى نمى مگر. است 'علم' و 'عقل' يابد مى امتياز بهائم از آن به كه انسان ويژگى كه همچنان است يافته فضيلت و تقدم استحقاق

 چه هر و نيست عالمه عاقله ى قوه به جز آدمى براى امتيازى پس دارند شركت انسان با اراده به حركت و خون و گوشت در حيوانات

 يكتا و منفرد فن، اين در "السالم عليه -على" مرد اين كه است معلوم و است تمامتر او انسانيت باشد بيشتر آن از انسان نصيب و بهره

 نشده نقل حرف يك فن اين در او غير عرب از احدى از و است معلومات تمام اشرف آن معلوم چون است علوم اشرف علم اين و. بوده

 با است شرعيه علوم كه ديگر فنون در و يگانه امر اين در او و اند فهميده مى را آن نه و رسيده مى معارف اين به آنها ذهنهاى نه است،

 داخلتر انسانيت صورت در اعلم كه كرديم بيان ما چون است ايشان كاملترين پس دارد رجحان و برترى آنان بر و است شريك ديگران

. ] 257 و 256 ص ،164 ى خطبه شرح ،9 ج الحديد، ابى ابن ى البالغه نهج. [ 'است همين افضليت معنى و "است تر انسان يعنى" است
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 على فن فقط -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر اصحاب بين در الطبيعه ماوراء و الهى معارف و الهيات كه است اين مرد اين حرف حاصل

 رشته البالغه نهج عرفانى و ذوقى و علمى هاى رشته بهترين و است حضرت آن علم تجلى عاليترين على توحيدى هاى خطبه آرى. است

 از بلند بسيار حقايق كوتاه هاى جمله ضمن در و است شده مطرح محكم و پخته نظير بى نحو به كتاب اين در كه 'است خداشناسى'

 خداوندان و تحقيق ارباب و دانش اهل اختيار در دارد، نياز سرشار ذوق و مطالعه دقت، غور، عميق، هاى بررسى به آن درك كه را الهيات

. است گذارده ايمان و بينش

 و الفاظ با اينكه با و است سابقه بى و جالب آن منهج و است سلبيه و ثبوتيه صفات و توحيد و الهى علم شعب تمام متضمن البالغه نهج

 و ها خطبه اين كه است معلوم آن مضامين از كرده توصيف و ستايش را خدا گوناگون، لغات و عبارات قالب در و مختلف بيانات

 در جهان خداى از اش گوينده عرفان و فهم و درك و كند مى رهبرى حقيقت يك سوى به و است شده صادر منبع يك از همه سخنرانيها

 مسائل مثل مسائلى است بديهى. است شده انشا وقت يك و مجلس يك در ها خطبه اين تمام گويى چنانكه است يكسان مواقف ى همه

 ترجمان جا همه در بيانش و زبانش برسد حقيقت همان به كسى وقتى و است يكى آن حقيقت و واقع زيرا باشد، گونه همين بايد الهيات

. شود مى حقيقت آن

 مابانه فيلسوف اند، خاضع آن برابر در الهى حكماى و است مطابق فلسفى و علمى مبانى ترين قطعى با چند هر الهيات در على سخنان

. است سخنى هر از خردپسندتر ولى نيست كالم و فلسفه منطقش كه است قرآن مانند و نيست

 در و يابد مى خود كالم از استوارتر و محكمتر و پسندد مى را آن متكلم و فيلسوف اما دارد فرق كالم اهل و فالسفه منطق با على منطق

 چون بيند نمى على سخن پايه در را خود سخن اما كند مى مالقات موقف آن در على با چه اگر رسد مى حقيقت به فيلسوف كه مواردى

 سازد مشغول خود به را او تواند نمى شكى و شبهه هيچ كه شوق و انس و ايمان و يقين از سرشار و مومن و مطمئن روح از على سخن

 يا گردد مى صادر جامد و مجادل و آرام نا و نگران روحى از يا شود ادا قاطعانه چند هر متكلم يا فيلسوف سخن ولى است كرده تراوش

 به او مانند را شبى نه و كرده درك على چون را خدا با خلوت و انس لذت نه او كه زيرا است نرسيده ايمان و يقين قوت به كه روحى از

 خود نقطه همان جوانب و ديگر نقاط در كند، پيدا حقيقت به يقين نقطه يك در هم اگر فيلسوف. است رسانده صبح به پرستش و عبادت

 باور و ايمان از لبريز... و غيب عوالم معاد، نبوت، الهيات، در -السالم عليه -على سخنان اما يابد مى ترديد و شك گرفتار و سرگردان را

. است يافته اتصال و تماس آنها با و كرده لمس را لمس قابل غير حقايق گويى است،

. 'سامرها و فجاورها الكليه الروح الزم عربى اول طالب ابى بن على ان عقيدتى فى': گويد مى مسيحى 'خليل جبران'

 كه گيرم مى شاهد را خدا': گويد مى الخطاب بن عمر. است غيب عالم به او استوار ايمان شاهد على كردار و اعمال گفتار، و سخنان

 ى كفه در على ايمان و شود گذاشته ترازو ى كفه يك در زمين هفت و آسمان هفت اگر: فرمود -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول شنيدم

. ] 100 ص العقبى، ذخائر. [ 'داشت خواهد فزونى على ايمان ديگر،
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 لهيات در نهج البالغها ۱۱

 ها خطبه اين ى گوينده كه آيد برمى روشنى به ديگر كتابهاى روايت به چه و البالغه نهج در چه الهيات در -السالم عليه -على بيانات از

 اشتياق و خدا معرفت از و خدا به كامل ايمانى داراى باريتعالى تقديس و تنزيه و تسبيح و حمد در وافى و شافى و پرمعنى هاى جمله و

 تكاليف و احتياجات اگر كه است برده مى لذت چنان آن و است بوده لبريز وجودش او با مناجات و عبادت و قرب بساط بر نشستن به

 است عارفى بزرگ همان على. شد نمى شنيده او از تنزيه و تمجيد تسبيح، از غير كالمى و. گفت نمى خدا سخن از غير سخنى نبود ديگر

 ذخائر در و 68 ص ،1 ج االولياء، حليه. [ 'تعالى اهللا ذات فى ممسوس انه': فرمود او ى درباره -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول كه

. ] 'اهللا ذات فى ممسوس فانه عليا تسبوا ال': فرمود -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر كه است كرده روايت عجره بن كتب از 99 ص العقبى،

 

 البالغه نهج در الهيات مباحث و فصول

 الهيات در كه است فصولى از بسيارى حاوى و متعدد مباحث ى بردارنده در يك هر البالغه نهج عرفانى بيانات و توحيدى هاى خطبه

 -رضى شريف كه را اى خطبه اولين مثال طور به. نيست آن در كند اشاره الهى مباحث از موضوع يك به فقط كه اى خطبه و است مطرح

 معلوم شود بررسى اختصار و اجمال نحو به چه اگر است برده بكار استهاللى براعت انتخاب، اين با و آورده البالغه نهج در -سره قدس

. بردارد در را الهى علم متعدد و مهم مطالب و مسائل كه شود مى

 مى آغاز خدا سوى به را خود سفر -السالم عليه -على راهنمايى به و بررسى را مباحث اين از برخى مختصر بررسى اين در هم با لذا

 لنهدينهم فينا جاهدوا الذين و': حق قولك و القائل فانك اليك الموصله سبلك واهدنا به العمل و الخير الهمنا و وفقنا و سددنا اللهم. كنيم

. ] 69 ى آيه عنكبوت، ى سوره. [ 'سبلنا
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 لهيات در نهج البالغها ۱۲

 البالغه نهج و قرآن مقاصد و مطالب محور اهللا

 البالغه نهج و قرآن در اسالمى بينى جهان

 يعنى اول كتاب زيرا است اسم اين كتاب دو اين الهى علم بحثهاى تمام محور و آمده بسيار 'اهللا' جالله اسم مجيد قرآن مثل البالغه نهج در

. خداست حجت و بشر كالم و فرع دوم و خداست كالم و وحى و اصل مجيد قرآن

 مسماى به را افعال و دهد مى تعليم را او به تقرب و دعا ذكر، و تنزيه تسبيح، و حمد و نمايد مى اثبات 'اهللا' براى را كمال صفات قرآن

 را زمين و آسمانها و كرده نازل اش بنده بر كتاب كه است "جهانيان پروردگار" العالمين رب 'اهللا' ى ويژه 'حمد' كند مى مستند اسم اين

. اوست ملك است زمين و آسمانها در چه هر و آفريده

 زمين و آسمان در آنچه. آورد مى بيرون زنده از را مرده و مرده از را زنده. است فلك مجرى و ملك مالك هسته، و دانه شكافنده 'اهللا'

 'اهللا' از غير. ماند نمى پنهان 'اهللا' از زمين و آسمان در چيزى. است 'اهللا' با زمين روى در اى جنبنده هر روزى و 'اهللا' گوى تسبيح است

 و سقوط و زوال از و نگاهداشته را زمين و آسمان كه است 'اهللا'. است برافراشته ستون بى را آسمان كه است 'اهللا'. نيست الهى و معبود

 آنها بتواند كه نيست او جز كسى گردند خارج نظام از و شوند متزلزل زمين و آسمان اگر و كند مى حفظ دارند كه مسيرى از رفتن بيرون

 'اهللا' و كنند مى سجده 'اهللا' براى است زمين و آسمان در آنچه. است كرده نازل را "قرآن" الحديث احسن. سازد ثابت و آرام و نگهدارد را

 داده قرار اى اندازه چيز هر براى و. سازد مى تنگ و دهد مى بسط را روزى. نيست غافل كنند مى ستمگران آنچه از. است چيز هر خالق

 به و. است العقاب شديد و پذيرد مى را توبه و آمرزد مى را گناهان كند مى باز اسالم براى كند هدايت بخواهد كه را كسى ى سينه. است

 با. است مهربان كند، نمى ستم است، مومنان اختيار صاحب و ولى است، حكيم و بردبار نياز، بى. تواناست كارى هر به و دانا چيزى هر

 به كس هر و است كرده مبعوث را انبيا. است 'اهللا' ى ويژه فرمان، و حكم. دارد مى دوست را نيكوكاران است، نيكوكاران با و پرهيزكاران

 مى را گياهان و كند مى نازل باران و فرستد مى را ابرها. است كافر و فاسق كند حكم "ديگر قانون به و" كرده نازل 'اهللا' آنچه غير

... و گرديم مى باز او سوى به همه و هستيم 'اهللا' ملك همه. روياند

 و بزرگ اسم اين با و است شده برده 'اهللا' جالله اسم و شده مشخص اسالمى و قرآنى بينى جهان مجيد قرآن در مورد 2702 در بالجمله

: فرمايد مى آيه اين در كه چنان است كرده متوجه خودشان ضاللت به و عاجز را مشركان است 'اهللا' آن محور كه منطقى با

 ى سوره[  'يشركون عما تعالى و سبحانه ء شى من ذلكم من يفعل من شركائكم من هل يحييكم ثم يميتكم ثم رزقكم ثم خلقكم الذى اهللا'

. ] 40 ى آيه روم،

 ماء السماء من انزلنا و دابه كل من فيها بث و بكم تميد ان رواسى االرض فى القى و ترونها عمد بغير السموات خلق': آيه دو اين در يا

. 'كريم زوج كل من فيها فانبتنا

. ] 11 و 10 ى آيه لقمان، ى سوره. [ 'مبين ضالل فى الظالمون بل دونه من الذين خلق ماذا فارونى اهللا خلق هذا'
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 لهيات در نهج البالغها ۱۳

 من اثاره او هذا قبل من بكتاب ائتونى السموات فى شرك لهم ام االرض من خلقوا ماذا ارونى اهللا دون من تدعون ما ارايتم قل': آيه اين يا

. ] 4 ى آيه احقاف، ى سوره. [ 'صادقين كنتم ان علم

 اگر كه است اين يكى داده قرار 'اهللا' آنها با را كالم محور اينكه جهت و نداشتند جوابى محكم منطق و بينى جهان اين برابر در است بديهى

 نمى خود پيش در خود فطرت به مراجعه با اما بودند شده محجوب آن از و كردند مى انكار زبان، به و نبودند قائل را 'اهللا' وجود آنها چه

 بيشتر مسمى يك كه است بوده كمال صفات مستجمع ذات همان مفهومش آنها زبان در و 'اهللا' آنكه ديگر و. كنند انكار را او توانستند

. كرد مستند توان نمى او بغير را احياء و اماته و رزق و خلق و افعال اين و ندارد

 جالله اسم مورد 1293 در. ] 'اهللا' ى كلمه ذيل ،2 ستون ،17 ص مصطفوى، دكتر الكاشف،[  بعضى احصاء حسب بر نيز البالغه نهج در

 به كه مورد 1293 اين بر اگر و. است 'اهللا' مواعظ و دعا و تمجيد و تسبيحى ثناء و حمد و الهيات بحث محور و است شده وارد 'اهللا'

 مطلب و جمله موضوع و محور و شده اشاره 'اهللا' به مستتر يا بارز ضمير و كنايه به كه نيز را مواردى است شده ذكر جالله كلمه صراحت

 و له خاشع ء شى كل': مثل و 'المجتهدون حقه يودى ال و العادون نعمائه يحصى ال و القائلون مدحته يبلغ ال': مثل كنيم اضافه گرفته قرار

. شود مى بيشتر هم مورد هزار چندين از 'برحمته الرياح نشر و بقدرته الخالئق فطر': مثل و 'به قائم ء شى كل

 -گفتيم چنانكه -باشد آن با مرادف كه لغت هر از اسمى هر و اسم اين چون است؟ اسم اين بيشتر مطلب و بحث محور چرا: بحث محور

 كسى به و احدى به و است، كمال صفات جميع مستجمع ذات آن و ندارد بيشتر مسمى يك لسان هر اهل و عرب عرف در كه است اسمى

 اثبات آن براى را كمال اوصاف از وصفى هر يا و بگوييم را اسم اين وقتى و دارد سلب صحت و ندارد اطالق صحت او از غير چيزى و

 رازق، مالك، عالم، خالق، مثال. ندارد را كمال وصف اين 'اهللا': بگويد تواند نمى كسى و است ثابت 'معها قياساتها قضايا': مانند نماييم

 اين كه كسى زيرا است، 'اهللا' غير صفت و نيست مربوط 'اهللا' به است البالغه نهج در كه كماليه اوصاف اين يا و نيست مميت و محيى

. است 'اهللا' همان دارد را صفات

 و موصوف بدون افعال، و اوصاف اين صورت اين در -باهللا العياذ -ندارد موصوف و مسمى آن، اوصاف و اسم اين يا: ديگر عبارت به

 و ؟. ]باشد پاسخگو تواند نمى احدى موحد، جز كه است سوالى اين[  است استناد قابل 'اهللا' جز كسى چه به و توجيه قابل چگونه فاعل

. باشد تواند نمى او غير و است 'اهللا' همان آن، موصوف و مسمى صورت اين در دارد موصوف و مسمى يا

 و كيست؟ افعال و صفات اين فاعل و موصوف پس: كه پرسيد خواهيم او از كند انكار را 'اهللا' مسماى و خدا وجود اصل معاندى، اگر پس

 ،'اهللا' براى كمال صفات تمام زيرا ندارد، معقول معناى او، بر نقصى اثبات يا و او كمال صفات از صفتى نفى ديگر نكند، انكار را 'اهللا' اگر

 بر مالكيت و ربوبيت الوهيت، عنوان به را خود كه كسانى از او، غير بر لفظ اين كه است جهت همين به مبراست نقص از او و است ثابت

 و ندارد اطالق صحت اند گرفته خود معبود و رب خالق، جهالت، روى از را آنها مردم يا و اند نموده استعباد را توده و كرده تحميل مردم

 خدا خاصه صفات بايد و شود نمى مفهوم آن از او غير و است اهللا براى از علم غلبه ى واسطه به يا وضع ى واسطه به لسان اهل عرف در

 كه اند داشته را بحث اين همواره مشركين با موحدين و انبيا و است شرك كه نشناخت صفات آن به را كسى و دانست خدا براى فقط را

. است محال و ندارد ثبوت امكان او غير براى خدا ى خاصه صفات
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 لهيات در نهج البالغها ۱۴

 و 'اهللا' وجود و "شود مى درك آن از آسمانى اديان ى همه و اسالم بينى جهان كه" باشد 'اهللا' توحيدى مطالب در بحث محور اگر بنابراين

 و شود مى مرتفع اند شده معتقد 'اهللا' از غير خدايانى به كه كسانى گمراهيهاى و مشركين جهالتهاى ى همه شود، شناخته كماالتش اوصاف

: كه يافت تواند مى تحقق آيه اين مفاد آنگاه يافت، راه ها انديشه قلمرو در 'اهللا' وجود اصل چون

 سوره. [ 'اهللا دون من اربابا بعضا بعضنا يتخذ ال و شيئا به نشرك ال و اهللا اال نعبد اال بينكم و بيننا سواء كلمه الى تعالوا الكتاب اهل يا قل'

. ] 64 ى آيه عمران، آل ى

 خود اختيار صاحب و ارباب باشد، داده واليتى آنها به خدا اينكه بدون را خدا غير و نشود پرستش خدا غير كه است همين مطلب تمام و

 و انقالبى و ملى اصطالح به رهبران ما زمان در چنانكه و. گرفتند خود ارباب را خود رهبانهاى و احبار نصارا، و يهود چنانكه نگيريد

. دانند مى حاكم و پذيرند مى را الهى غير رژيمهاى يا حزبى

 اين خداوند ديگر الحسناى اسماء با آن فرق و شود مى آورده آن براى كالم در كه اوصافى و 'اهللا' ى جالله اسم باب در سخن حاصل

 گاهى و است صادق آنها بر موصوف كلى مفهوم كه است افرادى ساير از ء شى آن تميز و تعيين براى 'ء شى' توصيف گاهى كه است

 اين براى بلكه است فرد به منحصر مصداقش كه است مفهومى يا است معين شخص يا لفظ مفهوم چون است مالحظه اين به نه آن توصيف

 و گردد حاصل اوصافش به توجه و التفات و شود معرفى تفصيل نحو به فرد به منحصر يا معين مسماى و مفهوم همان كه شود مى توصيف

 ذات آن براى اسم 'اهللا' كه پذيرفتيم وقتى كه كمال صفات جميع جامع مثل شود مى مفهوم لفظ از كه است اجمالى همان تفصيل اين دليل

. بدانيم ثابت او براى بايد تفصيل به را كمال صفات اين تمام است كمال صفات جميع مستجمع

 و است كثيرين بر صادق مفهوم حسب بر كه است موصوفى كنيم مى ثابت برايش اوصافى يا وصف كه موصوفى گاهى: ديگر عبارت به و

 صادق كه است موصوفى گاهى و كند تعيين را موصوف آن فرد كه بياوريم وصفى بايد اينجا در گردد، مى مختلف اوصاف مالحظه اين با

 بطور كه را مسمائى يا شناساند مى را او خود آوريم مى او براى كه وصفى اينجا در است ممتنع آن فرد بودن متعدد يا نيست كثيرين بر

 كند نمى پيدا وجود صفت آن بدون موصوف آن كه است نحوى به و كند مى معرفى تفصيل بطور شده تصور گذارى اسم مقام در مجمل

. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  'القائلون مدحته يبلغ ال الذى هللا الحمد': آيد مى البالغه نهج در اگر پس 'اهللا' لفظ مثل

 و 'اهللا' يا مسمى چون فرمايد، مى تفصيل به را 'اهللا' به مسمى وصف. ] 227 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  'الشواهد تدركه ال' يا

 وصفى اينكه به احتياج و است فرد به منحصر خارج در فردش كه است مفهومى يا است كماليه صفات جميع جامع و معين خارجى وجود

 باشد داشته ديگر فرد كه است محال يعنى نيست چنين چون اينكه بر عالوه نيست، سازد متمايز ديگر فرد از را او كه شود آورده او براى

 و دانست منزه باشد وصفى چنين موضوع اينكه از را او بايد و شود نمى تصور او در سازد متمايز ديگر فرد از را او كه وصفى چنين اصال

 چند هر 'البصير للسميع' يا 'القدير للعليم الحمد' گفتيم اگر ولى. است معلوم محمود و است تمام كالم 'هللا الحمد' جمله مثل در اين بر عالوه

 آن از بعد وصفى هر است كثير بر صادق مفهومش قدير و عليم چون و نيست معين و معلوم صريحا محمود اوال است عهد الم و الف

 است 'اهللا' همان محمود كه شود مى اين جا اين در اش فايده و كند مى مفهوم افراد ساير از متميز و مشخص را موصوف وصف آن بياوريم

. است عليم قادر خداى كالم اين در عليم و قادر مصداق و
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 مستجمع ذات چون است 'اهللا' به مختص حمد افراد جميع يا جنس چرا بگويد كسى كه نيست اين مجال 'هللا الحمد' گوييم مى وقتى پس

 و الف چند هر ،'البصير للخبير الحمد' گفتيم اگر اما. است مسمى اصل نفى مستلزم اختصاص اين نفى و باشد چنين بايد كمال صفات جميع

 را اقتضا اين خود به خود بودن بصير و خبير و سميع چون است باقى حدى تا سوال اين مجال است عهد الم و الف بصير و الخبير در الم

 جمله لذا است دارا را صراحت و خصوصيت اين باشد مختصه اسماى از كه ديگر اسم هر بعد ى درجه در و جامع اسم اين 'اهللا' اما ندارد

 و 'باهللا اال قوه ال و حول ال' و 'اقعد و اقوم قوته و اهللا بحول' و 'هللا انا' و 'االرض و السموات ملك هللا' و 'االمر هللا' و 'هللا الملك' مثل هايى

 فرق و است آن مفاد بر دليل مانند جمله خود و است ديگر هاى جمله از اصرح معنى ى افاده در همه و همه 'الصمد اهللا احد اهللا هو قل'

. است تفصيل و اجمال به خبر و مبتدا و موصوف و صفت و محمول و موضوع بين

 عرف در 'اهللا' كه شود مى استفاده مجيد قرآن ى شريفه آيات از كه است الزم نكته اين تذكر شد طوالنى حدى تا كه بيان اين ى خاتمه در

: است بوده كمال صفات جميع جامع و عليم قادر ى يگانه ذات همان مفهومش قرآن عصر و عرب لسان

 االمر يدبر من و الحى من الميت يخرج و الميت من الحى يخرج من و االبصار و السمع يملك امن االرض و السماء من يرزقكم من قل'

. ] 31 ى آيه يونس، ى سوره. [ ' تتقون افال فقل اهللا فسيقولون

. ] 71 ى آيه قصص، ى سوره. [ 'بضياء ياتيكم اهللا غير اله من القيامه يوم الى سرمدا الليل عليكم اهللا جعل ان ارايتم قل'

. ] 72 ى آيه قصص، ى سوره. [ 'فيه تسكنون بليل ياتيكم اهللا غير اله من القيامه يوم الى سرمدا النهار عليكم اهللا جعل ان ارايتم قل'

 توانستند نمى بالفطره الاقل كيست افعال و اسما و صفات اين صاحب كه سوال اين برابر در نيز مشركين كه شود مى استفاده آيات اين از

 صفات اين تمام صاحب و افعال اين تمام فاعل كه است ذاتى براى اسم آنها عرف در 'اهللا' و كنند معرفى 'اهللا' از غير را كسى يا چيزى

 از بسيارى ايمان عدم با اين و. اند دانسته نمى كمال صفات جميع جامع و اسم اين به مسمى را كسى يگانه ذات آن از غير و است كمال

... ': كه مطلب اين فهم با و او وجود به آنها فطرت حكم با "اهللا" كمال صفات جميع جامع به نداشتن ايمان زيرا ندارد منافاتى خدا به آنها

. است جمع قابل 'باشد نمى جايز نيست كمال صفات جميع جامع اينكه دليل به باشد كه هر او غير به اهللا اطالق
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 از پدرم مرا كرد حديث: فرمود كه است فرموده روايت بزرگوارش پدر الحسين بن على حضرت از -السالم عليه -باقر حضرت حديثى در

 آن معناى كه 'الرحيم الرحمن اهللا بسم': از مرا بده خبر كرد عرض حضرت آن به مردى كه -السالم عليه -اميرالمومنين از برادرش

 و شود ناميده آن با خدا غير نيست سزاوار كه است اسمى آن و است تعالى خداى نامهاى از اسما بزرگترين 'اهللا' تو سخن': فرمود چيست؟

. ] 27 ص "ع" عسكرى حسن امام به منصوب تفسير. [ '...است نشده نامگذارى آن به مخلوقى

 ابى حضرت از كردم سوال گفت كه جعفرى هاشم ابى از شده روايت صدوق توحيد در: است مطالب همان مويد هم شريف حديث اين

 و السموات خلق من سالتهم لئن و: عزوجل اهللا قال كما بالتوحيد اليه االلسن اجتماع الذى: قال الواحد؟ معنى ما -السالم عليه -ثانى جعفر

. ] 38 ى آيه زمر، ى سوره. ] [ 83 ص الموحد، و التوحيد و الواحد معنى باب ،3 باب صدوق، توحيد. [ 'اهللا' ليقولن االرض

 به نسبت زبانها ى همه كه است كسى آنچنان او كه است اين است واحد خدا اينكه معنى: فرمود چيست واحد معنى اينكه پاسخ در: يعنى

 و آسمانها كسى چه كه ايشان از بپرسى اگر و': است فرموده -عزوجل -خداى چنانكه دارند اتفاق و اجتماع او توحيد به و است يكى او

. ' خدا البته گويند مى آينه هر است كرده خلق را زمين

. است همه اتفاق مورد صفات و ذات در 'اهللا' توحيد اينكه بر كند مى داللت حديث اين

 دانسته غيره و تجسم مانند سخيف بسيار عقايد صاحب الهيات در را آنان و شده آنها سخنان فريفته كه بعضى و 'وهابيه' فرقه: مهم تحقيق

 و كرده تقسيم ربوبيت و الوهيت به را توحيد اينان شود مى استفاده كتابهايشان بعض از چنانكه! دانند مى توحيد اهل و خالص موحد و

 ربوبيت همه بر كه يكتا عالم، قادر خداوند به ايمان و اعتقاد معناى به را ربوبيت توحيد و كرده معنى معبود را 'اله' و معبوديت را الوهيت

 وحدت و الوهيت توحيد اثبات و معبود تعدد نفى مفادش 'اهللا اال اله ال' توحيد كلمه گويند مى و كنند مى معنى است همه صاحب و دارد

 و اند نبوده ربوبيت توحيد منكر عرب مشركين يا عام طور به مشركين چون ندارد ارتباط ربوبيت توحيد به آن اثبات و نفى و است معبود

 دعوت ربوبيت توحيد به و كردند مى الوهيت توحيد به دعوت خصوصا -آله و عليه اهللا صلى -اعظم رسول حضرت و عموما انبياء لذا

 و يكتاپرستى وجوب بر داللت كه مجيد قرآن از آياتى به مدعى اين اثبات براى و "بودند معترف آن به مردم ى همه چون" كردند نمى

 مسلمين بين كه مراسمى و مظاهر بعضى با را خود تضاد اساس اين بر كه است اين غرضشان و اند نموده استشهاد دارد عبادت توحيد

 اعمال و نمايند توجيه كند نمى وارد عبادت توحيد به خللى گونه هيچ و دارد ديگر شرعى عناوين يا شعار جنبه و است مرسوم و معمول

 و عظيم مواقف بود ياد بناهاى و اسالم بزرگ رجال و بيت اهل مشاهد ساختن ويران در را خود ى مزدورانه و جاهالنه و متعصبانه

 ضرايح بوسيدن و -السالم عليهم -ائمه و -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر مشاهد زيارت از جلوگيرى و اسالم تاريخى روزهاى و ارزنده

. دهند جلوه شرعى را آنها از شفاعت و دعا طلب و استشفاع و آنها
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: دهيم مى قرار بحث مورد را جهت دو مغرضانه كارى اشتباه اين پاسخ در ما بنابراين

 منحصر نمايند مى آن از اينان كه معنايى به الوهيت توحيد به اسالم دعوت خصوص به و انبياء دعوت كه است مساله اين ما نخست بحث

 و بنا زير و اساس توحيدى حقايق اين به دعوت بلكه و برگرفته در را الهيه كماليه شوون ساير و خالقيت و ربوبيت و ذات توحيد و نيست

 جامع وجود در خود نيت و قصد و عبادت دادن تمركز به او توجه و انسان روح كمال موجب كه است حقايق اين شناخت و است اصل

. شود مى او در پرستش حصر و او به جستن تقرب و كماالت اين

 مى محقق گرفته، قرار معبود كه آنچه برابر در عابد شخص خالص اعمال از كه است عنوانى اند گفته آنان كه معنايى به الوهيت و معبوديت

 عمل اين اگر. دارد عابد شخص عمل با رابطه بيشتر اين بينيم مى چنانكه و شود مى حاصل او غير عبادت ترك به هم آن توحيد و شود

 و اعالم با آن اثبات يا نفى و شود خالصه آن در عظيم محتواى آن با توحيد كلمه كه نيست چيزى اين و نيست نباشد اگر و هست باشد

. گردد محقق اخبار

 است اين پاسخ نيست الوهيت و پرستش مستحق كس هيچ 'اهللا' از غير اينكه و است الوهيت توحيد به عقيده غرض، كه شود گفته اگر و

 به" عبادت در شرك عبادتى هر و نيست پرستش كارى هر اما نيست عبادت و پرستش مستحق كسى 'اهللا' از غير و است حق اين البته كه

 به اعتقاد با خدا غير از فرمانبرى و اطاعت و احترام و خضوع مطلق بلكه خضوع نهايت. نيست "عبادت در شرك از متبادر معناى

 حتى مشركانه فكرى انحراف بدون و است عبادت در شرك قبيل اين از ديگر باطل عقايد و خدا حلول به اعتقاد يا او خدايى و الوهيت

 كه است اين است توحيد منافى و شرك ديگر اشياى و بت برابر در ديگر اعمال بعضى و سجده اينكه سر و نيست شرك نيز خضوع نهايت

 شرك از حاكى هم و عملى شرك هم است عقايد از ناشى چون كه است عملى كالم ديگر به و. است مشركانه اعتقادات ى نشانه و اماره

 نمى آن به امر او به يوسف برادران ى سجده يا آدم به مالئكه ى سجده در باشد شرك است خضوع نهايت كه سجده اگر اال و است فكرى

 موحدانه فكر از ناشى چون هم مروه و صفا بين سعى و كعبه خانه طواف و حجراالسود استالم لذا و دادند نمى انجام يوسف برادران و شد

 اگر چند هر نيست مواقف اين و اشيا اين پرستش مواقف، اين در دعا همچنين و آنهاست تعظيم و احترام چه اگر و است الهى امر امتثال و

 مجددا نيز كتاب اين در شايد و ايم كرده بحث فصل مطلب اين پيرامون چون و شود مى شرك و كفر باشد توحيدى غير انديشه از ناشى

 تمام به عظام انبياى دعوت اينكه بر دارند داللت كه مجيد قرآن از آياتى به و كنيم نمى دنبال را سخن اين از بيشتر اينجا در نماييم بحث

: اندازيم مى نظر است توحيدى حقايق

 و السموات ملك له الذى جميعا اليكم اهللا رسول انى الناس ايها يا قل': است آيه اين اسالم دعوت اعالم مورد در آيات اين ى جمله از

. ] 158 ى آيه اعراف، ى سوره. [ 'كلماته و باهللا يومن الذى االمى النبى رسوله و باهللا فامنوا يميت و يحيى هو اال اله ال االرض

 خدا به ايمان عام معناى. دارد قرار دعوت سرآغاز و پايه و خدا رسول و خدا به ايمان است شده امر آيه اين در شود مى مالحظه چنانكه

. اوست ى كماليه صفات و خدا وجود به ايمان

 ابراهيم قال اذ الملك اهللا آتاه ان ربه فى ابراهيم حاج الذى الى تر الم': فرمايد مى 'خليل ابراهيم' با 'نمرود' ى محاجه مورد در جمله از

. ] 258 ى آيه بقره، ى سوره. [ 'اميت و احيى انا قال يميت و يحيى الذى ربى
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: گفت كه فرعون گفته از همچنين و. است بوده ربوبيت و احياء و اماته بر قدرت و خدايى مدعى نمرود كه است معلوم

 ى سوره. [ 'الكاذبين من الظنه انى و موسى اله الى اطلع لعلى صرحا لى فاجعل الطين على هامان يا فاوقدلى غيرى اله من لكم علمت ما'

. ] 38 ى آيه قصص،

 آيات و است بوده متعال خداوند منكر كه شود مى استفاده خوبى به. ] 24 ى آيه نازعات، ى سوره[  'االعلى ربكم انا': ديگرش گفته و

 در و مستقيما آيات اين در. كرد مطالعه توان مى هم كنار در را همه 'الحكيم قرآن آيات تفصيل' كتاب نبوات، و الهيات بخش در كه ديگر

 صراحت به افعال و صفات و ذات توحيد به دعوت پرستان بت و خدايى مدعيان و زمان طواغيت با آنها برخورد انبياء دعوت نكات ضمن

 كه است اى يگانه الوهيت و 'اله' توحيد به دعوت اصول تمام اصل كه است شده بيان تر قاطع چه هر تاكيد و صراحت با و است معلوم

. است عقايد تمام زيربناى

 قدرت نفى بر قرآن در برهان ى اقامه و گوييم مى ما كه عامى معناى همان به الوهيت توحيد مورد در مشركين و كفار به خطابها و آيات

 توحيد' در را آنها باشند داشته قرآنى مختصر بينش كه افرادى آيات، همه اين با كه است عجيب و است بسيار باطل معبودهاى از واليت و

 توحيد و كنند تفسير معبوديت را الوهيت و نمايند نظر صرف دارد اصالت آسمانى رسالتهاى دعوت در آنچه از و كنند خالصه 'عبادت در

. دهند قرار آن مقابل در است ربوبيت توحيد از اشمل كه را الوهيت

 براى او مزدورى سوابق كه" را 'عبدالوهاب بن محمد' مخصوصا و مجسمه و جامدين از برخى مقاالت كه است اين براى كارها اين البته

 شرك را آنچه و نمايند توجيه "است شده برمال سعودى مشركانه نظام و وهابى فرقه و خودش از انگليس سياست پشتيبانهاى و انگلستان

 بر وهابيها كه را هايى ضربه و جنايتها و اسالم اثرى تاريخ و تاريخى آثار و توحيد شعائر محو توحيد، اسم به و دهند جلوه شرك نيست

! بشمارند؟ مشروع زدند اسالم جاودان آثار

 

 الوهيت و اله مطابقى معناى

 داراى كه كسى سرانجام و مميت و محيى رازق، مطاع، مالك، صاحب، خالق، مطلق براى است جنس اسم بلكه نيست معبود معناى به 'اله'

 به متصف ذات كلمه اين مسماى: ديگر عبارت به. باشد نظر مورد آن در تفرد يا تعدد اينكه بدون است مطلق ربوبيت محدود غير شوون

 باشد كلمه اين جمع 'آلهه' اينكه با ندارد هم منافاتى و ندارد اطالق صحت ديگر هيچكس به او، به جز و است كمالى و عالى صفات اين

 چون كنند اطالق نيز اهللا غير به را آن مشركين اينكه با ندارد منافات چنانكه است نشده مالحظه 'اله' مسماى در تفرد يا تعدد گفتيم چون

 بر مفهوم تطبيق در كند، مى رد را آنها كه هم مجيد قرآن و دانند مى 'اله' مسماى مصاديق از خوانند مى 'اله' كه را آنچه خود زعم به آنان

. فرمايد مى رد مصداق
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 و است شاملتر و وسيعتر خالقيت و ربوبيت توحيد از بلكه نيست عبادت توحيد و معبوديت توحيد الوهيت، توحيد مطابقى مفهوم خالصه،

 يا صفات ساير به و باشد بوده 'اله' فعل يا ذات صفات بعضى به نظرشان حق، 'اله' غير بر 'اله' كلمه اطالق در مشركين از برخى چند هر

 اين بر دليل اينها از هيچيك اما ثنويه، مثل و انواع ارباب به معتقدين مثل باشند، دانسته آن به موصوف را ديگرى يا نداشته نظر اصال

 وصف اين در بلكه خداست، به معبوديت انحصار اثبات و خدا غير معبود نفى 'اهللا اال اله ال' و است معبود ،'اله' مطابقى معناى كه نيست

 پرستش و شمردند مى معبود را او دانستند مى 'اله' را بحق 'اله' غير مشركين چون و است ثابت 'اله' براى است اين بر نظر نيز معبوديت

 او برابر در خضوع نهايت جهت اين از و نيست اله داند، مى اله مشرك كه را آنچه: كه است اين مشرك با موحد سخن و كردند مى

 با كه تذللى و خضوع گونه هر هذا على و است عملى شرك يعنى اوست پرستش عقيدتى شرك بر زايد و نيست جايز و اوست پرستش

 شرع در چند هر نيست شرك نباشد، فاسد عقائد آن از حاكى اگر و است شرك باشد، آن بر مبتنى و عقيدتى شرك آن از حاكى قرائنى

 از مقصود زيرا شود اطالق شرك اوالد، به محبت و ريايى عبادت بر كه ندارد منافات اين و سجده مثل باشد حرام آن انجام خدا غير براى

 خدا غير پرستش ريا و است مترتب آن بر شرع در خاص احكام و باشد عقيده فساد آن منشاء كه است شركى همان اينجا در ما بحث

. خداست غير براى خدا پرستش بلكه نيست

 اين از كه صفاتى ساير و خالقيت و ربوبيت از اعم مفهومش و نيست معبوديت معنايش الوهيت و معبود معنايش 'اله' اينكه بر دليل و

: است مجيد قرآن آيات اين باشد، مى هستند رديف

. ] 91 ى آيه مومنون، ى سوره. [ 'بعض على بعضهم لعلى و خلق بما اله كل لذهب اذا اله من معه كان ما و' -1

 مجيد قرآن استدالل اين باشد گويند مى آنها كه معنايى به الوهيت توحيد بر استدالل مراد و باشد معبود معناى به 'اله' اگر است بديهى كه

 به الهى هر توجه و خالقيت مستلزم خدا غير بودن معبود مجرد و خدا با ديگر معبود بودن مجرد زيرا ماند خواهد ناتمام مشركين برابر در

. باشد مفهوم 'اله' كلمه از نيز قادريت و خالقيت آنكه مگر نيست ديگر اله بر الهى علو و كرده خلق آنچه

. ] 22 ى آيه انبياء، ى سوره. [ 'لفسدتا اهللا اال الهه فيهما كان لو' -2

 شود مى زمين و آسمان فساد موجب آن تعداد كه است مدير و مدبر و قادر و متصرف و خالق 'اله' مفهوم كه است اين بر دليل نيز آيه اين

 خدا از غير متعدد معبودهاى با شود مى گفته آنكه بر عالوه. شد نخواهد حاصل آن تعدد از فسادى گونه هيچ باشد معبود آن مفهوم اگر و

. باشند نمى حق به معبود چند هر است نشده حاصل فسادى هيچ

. ] 99 ى آيه انبياء، ى سوره. [ 'وردوها ما الهه هوالء كان لو' -3

 كه باشد غالب عزيز خالق قادر خداى 'اله' مفهوم كه دارد حق 'اله' از غير متعدد ى آلهه الوهيت نفى بر داللت صورتى در نيز آيه اين

 نفى باشد معبودها معنى به آلهه اگر اما. باشد آنها الوهيت عدم بر دليل امتناع اين از آنها عجز و كنند امتناع جهنم در ورود از بتوانند

 حق به نفى غرض و نيستند حق به 'اله' آنها كه است اين مراد شود گفته اگر و. نيست صحيح است يافته تحقق امرى كه آنها معبوديت

 از امتناع بر قدرت موجب دارد مقهوريت عدم و قادريت بر داللت اينكه اعتبار به الوهيت كه است اين در ظاهر كريمه آيه آنهاست، بودن
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 آن مفهوم چون اينكه نه آنهاست الوهيت عدم بر دليل هستند، امتناع اين از عاجز اند گرفته 'اله' مشركين را آنچه چون و است ورود

. نيست اى مالزمه آتش نشدن وارد بر قدرت و بودن حق به معبود بين چون شدند نمى آتش وارد بودند حق به معبود اگر است، معبوديت

. ] 43 ى آيه انبياء، ى سوره. [ 'دوننا من تمنعهم الهه لهم ام' -4

 بر قدرت و معبودند 'آلهه' كه دانند مى جواب مشركين اال و نيست معبودين و معبود 'آلهه' و 'اله' مفهوم اينكه بر دارد داللت هم آيه اين

. ندارند كارى

. ] 42 ى آيه اسراء، ى سوره. [ 'سبيال العرش ذى الى البتغوا اذا يقولون كما الهه معه كان لو قل' -5

. شود مى استفاده خدا با معارضه بر قدرت دارند كه مفهومى با 'آلهه' و 'اله' از اينكه بر دارد داللت روشنى به نيز آيه اين

. ] 23 ى آيه جاثيه، ى سوره. [ 'هويه الهه اتخذ من افرايت' -6

. نمايد نمى عبادت را خود ى'هوا' كس هيچ زيرا معبود، نه است امور در مدبر و متصرف و مطاع اينجا در 'اله' از مراد كه است اين ظاهر

. ] 73 ى آيه مائده، ى سوره. [ 'واحد اله اال اله من ما و ثلثه ثالث اهللا ان قالوا الذين كفر لقد' -7

 معناى به 'اله' اينكه بدون اين و دارد داللت خدا يكتايى اثبات بر و باشند مى موثر سه و اقنوم سه به قائل كه نصارا عقيده رد بر آيه اين

. شود نمى مربوط گويند مى ثالثه ثالث را 'اهللا' كه آنان گفتار با باشد معبود معناى به 'اله' اگر زيرا شد نخواهد تمام باشد خدا

 معبود معناى به را 'اله' اگر كه 'واحد اله الهكم انما' و 'اهللا اال اله ال' و 'انا اال اله ال' و 'هو اال اله ال': مثل است مجيد قرآن در آيه دهها -8

 در بايد بدانيم معبوديت معناى به الوهيت توحيد اثبات و الوهيت در شرك رد وهابى ى وابسته ى فرقه ى گفته به را آيات اين و بگيريم

 بعد بايد لذا است واقع خالف خدا غير معبود نفى باطل معبودهاى همه اين وجود با زيرا بگيريم تقدير در اى كلمه حداقل آيات اين تمام

 صورت دو هر در. است شده نفى ادعاى بگوييم آنكه يا و. باشد صحيح كالم تا بگيريم تقدير در ثابت و حق مثل اى كلمه 'اله ال' از

 اصلى و عرفى مفهوم و معنا به كه حالى در شويم قائل دعايى مجازا يا باشد مقدر اى كلمه آيات اين تمام در كه است ظاهر خالف

 نفى بر 'اله ال' داللت و بود نخواهيم محتاج گوييها ظاهر خالف گونه اين به است، آيات همين بعض در كه هم قرائنى با بخصوص خودش

. بود خواهد تر گسترده و تر شامل نيز آن مفهوم و معنا و ماند خواهد معتبر و محفوظ 'اهللا' از غير 'اله' خارجى و حقيقى و حق
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 اهللا كلمه در تحقيق

 يا تفرد اينكه بدون كمال صفات جميع جامع و عالم و مدبر و مالك و رب و خالق يعنى خدا براى از است اسم 'اله' شد اشاره چنانكه

 اثر بر است بوده يكتا و يگانه خداى و واحد آن له موضوع لغوى وضع اصل در كه شود فرض هم اگر و باشد شده لحاظ آن در تعدد

 در آن مصداق حصر مساله به هم مجيد قرآن لذا و است توحيد و تعدد از مجرد مفهوم، اين لغت اهل عرف در خدا غير بر آن اطالق كثرت

. است داده تذكر آيه دهها ضمن در 'اهللا' در را آن مصداق انحصار و است نموده تصريح و تاكيد واحد

 اند نموده دعوت آن به را مردم و معتقد آن به انبيا و مليين كه خدايى و كماليه صفات جميع جامع ذات بر آن داللت در پس 'اهللا' اما و

 واحديت جمله آن از و است كمال صفات مستجمع ذات مدلولش چون است نشده اطالق او غير بر عرب افواه و السنه در و نيست شكى

 و تعريف 'ال' از باشد مركب اينكه يا او براى باشد علم تعيينى وضع به 'اهللا' كلمه كه باشد جهت اين از داللت اين خواه است احديت و

. اند دانسته اظهر را اين بزرگان بعضى چنانكه شده خوانده 'اهللا' 'اله' همزه حذف از پس كه 'اله'

 شده اراده 'اله' بفرد منحصر و حقيقى و واحد مصداق و يگانه خداى آن از است عهد براى اينجا در كه تعريف الم و الف دخول با بنابراين

 اثبات و خدا غير الوهيت نفى توحيد ى كلمه مفاد هذا على -اسمه جل -الوهيت مقدس ذات براى شده علم تعينى وضع به غلبه به و

. دارد الوهيت كه كاملى و عام مفهوم همان به است متعال خداوند در آن مصداق حصر

 قرآن ى آيه دهها از زيرا نيست عبادت در توحيد به دعوت متضمن انبيا دعوت كه شود گمان چنان نبايد شد تحقيق آنچه از: الزم تذكر

 و اهللا اعبدوا ان رسوال امه كل فى بعثنا لقد و': آيه اين در جمله از اند كرده دعوت عبادت توحيد به انبيا تمام كه شود مى استفاده كريم

. ] 36 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'الطاغوت اجتنبوا

 به كه را آنها دعوت است داده شرح را هود و شعيب صالح، نوح، مثل پيامبرانى رسالت كه آياتى بخصوص نيز متعدد هاى آيه در و

 و شود نمى خالصه اين در انبياء دعوت كه است معلوم ديگر آيات به توجه با اما. است فرموده بيان صراحت به بوده يگانه خداى پرستش

 و عبادت از تر گسترده معنايش لذا است متفرع آنها دعوت عقيدتى و علمى جنبه بر كه آنهاست دعوت عملى جنبه خدا عبادت واقع در

 اغواى مطلق پذيرش بر بلكه است عقيده فساد و اعتقادى شرك از كاشف و عبادت در شرك باشد خدا غير براى اگر كه است پرستشى

 و عرفى عبادت چه اگر شرعى دستورات اطاعت مطلق بر و شود مى اطالق عبادت نيز محرمات و واجبات ترك در حتى شيطان

. شود مى اطالق نيز واعظ و ناطق سخن شنيدن بر حتى و نباشد اصطالحى

 آن خاص مفهوم از غير نيستند هم خدايى مدعى كه زمان هر طاغوتهاى و شيطان از اطاعت شامل كه عبادت عام مفهوم: كه اين حاصل

 غرض دهد، مى روى اشتباهاتى گاهى آن موارد تشخيص در و شود مى عبادت توحيد از خروج و شرك خدا غير به نسبت كه است

. شود مى شمرده موحد مشرك، يا و مشرك موحد، كه شود مى ورزيهايى
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 خدا وجود اثبات بر ادله بعض

 فطرت برهان

 و بشر فطرى قبول اساس بر حق اين مطالب چه اگر و كند مى راهنمايى خدا سوى به را او فطرى هدايت و است خداشناس فطره انسان

 فطرى امور بين در و است روشنتر مسائل آن تمام از خداشناسى اما نيست، او فطرت و روح بر تحميل و شود مى عرضه او هاى خواسته

 مثل آنها بعض به انسان احتياج و نيستند درجه يك فطرت هاى خواسته و مسائل چون دارد، ديگر درخشان مقام و موقعيت و ديگر جاى

 ولى دارند قرار ديگر فطرى مساله حاشيه در يا سوم و دوم ى درجه در ديگر بعض و است تر ضرورى بلكه نان و آب و هوا به احتياج

 نمى الحاد به مومن و شود نمى محجوب آن از و است بشر فطرت خواسته نخستين كه است مستقلى فطرى مساله خداجويى و خداشناسى

 كان ثم': و. ] 179 ى آيه اعراف، ى سوره[  'بها يفقهون ال قلوب لهم': مصداق و دهد ادامه را عناد و انكار جنايت، گناه، آنكه مگر گرود

. بميرد او انسانى طبع و گردد. ] 10 ى آيه روم، ى سوره[  'السواى اساوا الذين عاقبه

 به است نتوانسته تاكنون اما كند آرام و مطمئن و قانع را خود روح و شود مومن خدا به مختصر توجه و كوتاه سير يك با تواند مى بشر

 نيست موثرى و مدبر و غيب عالم شهادت و حس عالم اين ماوراى كه سازد قاطع و قانع را خود است نتوانسته بياورد، ايمان مطلق الحاد

. 'نام خدا باشد صاحبى را جهان' كه كند قبول است توانسته ولى

 به ايمان و باور. تحير و ترديد و شك حال يا قبول و باور قابل امر يك به ايمان حالت يا دارد قرار حالت دو از يكى بين حقيقت در

 تحير و شك يا شود مى اداره و شده پديد اراده و شعور و احسن و متقن نظام و عدل اساس بر است حاكم آن بر كه اوضاعى و عالم اينكه

 با به ايمان و آن اوضاع و عالم به بينى خوش يا عالم بودن پوك و پوچ احتمال و قدير عليم خالق و مريد مدبر و صحيح نظام وجود در

 همين از مساله و نيست بين در سوم حالت و نيست خارج حالت دو اين از يكى از حقايق و معانى همه در شك يا عالم، اين بودن معنى

 دليل كه است ايجاب و اثبات طرف آن نيست بيشتر طرف يك شده قبول قابل بشر براى آنچه نقيض طرف دو از كه است مهم جهت

 هم بعدا و نشده قبول قابل حال تا وجه هيچ به سلب طرف ولى است بشر تاريخ طول در خداشناسان قاطبه باور همان آن شدن مقبول

 درون و وجدان اضطرابات و روحى ناآرامى و ملحدين سرگردانى و تحير آن دليل گذشت، نخواهد احتمال حد از و شد نخواهد قبول قابل

 عدم بر دليل دليل، عدم است معلوم كه است ديگر جانب وجود بر كافى دليل عدم خودشان گمان به محكمشان نظر آخرين كه آنهاست

. باشد نمى شك رافع و كند نمى تاييد را ديگر طرف و نيست

. عالم بودن مسخره و پوچ و الحاد -باهللا العياذ -يا است اصل عالم بودن معنى با و خداشناسى يا نيست خارج شق دو از مساله باالخره

 آرامش عالوه و نشست نخواهد اى پايه بر هم االبد الى عقلى و منطقى ديد از و نيست اعتماد مورد و نكرده پيدا اى پايه تاكنون الحاد

 خدا به ايمان و خداشناسى اما. است مخالف همه با بلكه نيست است سائد آن بر كه نواميسى و كاينات ى قافله سير با مطابق و بخش

 و است زبان به و معاندانه انكارش كند انكار هم كس هر و است فطرى ريشه و عقلى و منطقى استدالل هاى پايه بر و شده پذيرفته

 و نفى در كه است الهيين نظر صحت بر شاهد نيز همين و. باشد مى. ] 14 ى آيه نمل، ى سوره[  'انفسهم استيقنتها و بها جحدوا و': مصداق

 طرف با انسانها فطرت اثبات طرف در اما. ننمايد را نفى درك اقال يا نداشته موافقت فطرت كند، مى نفى كه طرفى با مساله اين اثبات
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 در شك كه احسان و عدل حسن مثل كنند مى شك فطرى و بديهى امر يك در تحيرند و شك در كه هم آنان و دارد موافقت خدا اثبات

. است فطرت و وجدان كار بودن نامنظم عالمت و فطرى امر در شك آن حسن

 نكشيده مهندس را اى نقشه يا باشد نداشته سازنده و بانى كارخانه يك ساختمان، يك كه را موضوع اين: گوييم مى مثال بطور هم باز

 بر را آن توان نمى كنند اصرار هم چه هر بياورد ايمان آن به و بپذيرد تواند نمى بشر فطرت باشد نداشته مولف و نويسنده كتاب، يا باشد،

 و نباشد موافق آن با تواند نمى فطرت و شود مى قبول آسانى به دارد مولف كتاب و بانى بنا اينكه و اثبات جانب اما كرد تحميل فطرت

. نپذيرد

 اين جوابش زيرا گرفتارند، شك و ترديد و الحاد در بسيارى كه حالى در است فطرى خدا به ايمان و خداشناسى اصل چگونه: نشود گفته

 از تلقينات و محيط تاثير يا علمى غرور يا زودباورى از فرار در افراط يا و شكوك و شبهات واسطه به اشخاص اين فطرت: كه است

 محال به حتى و كنند نمى حاصل يقين وسواسى آدم مثل فطرى و منطقى علمى، مسائل در كه كرده شكاك را آنها و شده منحرف استقامت

 به ناخودآگاه جهد مى برقى فطرتشان نور از كه هنگامى در نيز اينان ذلك مع دهند نمى راى -سوفسطائيها مثل -نقيضين اجتماع بودن

 مادى، وسايل از دست شدن كوتاه و نوميدى و ياس و مصائب سختيها، شدايد، در خصوص به برند مى را او نام و شوند مى متوجه خدا

: فرمايد مى قرآن چنانكه كنند مى التجا خدا سوى به و برند مى پناه خدا به

 بگو'. ] 41 و 40 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'تدعون اياه بل صادقين كنتم ان تدعون اهللا اغير الساعه آتتكم او اهللا عذاب اتيكم ان ارايتكم قل'

 مى را او بلكه راستگويانيد اگر خوانيد مى را 'اهللا' غير آيا برسد شما به "قيامت يا مرگ" ساعت يا خدا عذاب چون كه ايد ديده آيا

. 'خوانيد

: فرمايد مى ديگر آيه در

. ] 33 ى آيه روم، ى سوره. [ 'يشركون بربهم منهم فريق اذا رحمه منه اذاقهم اذا ثم اليه منيبين ربهم دعوا ضر الناس مس اذا و'

 را خود رحمت آنها به خدا كه آن از پس خوانند مى او سوى به بازگشت حال با را خدا بدى، حال و رنج مردم به برسد گاه هر و'

. 'شوند مى مشرك خود پروردگار به آنان از گروهى ناگاه چشانيد

 خدا ى درباره -السالم عليه -صادق جعفر امام حضرت از شخصى كه است روايت -السالم عليه -عسگرى حسن امام حضرت تفسير در

: فرمود جواب در حضرت پرسيد

 اى؟ شده كشتى سوار هرگز آيا

. بلى: داد جواب مرد

 كند؟ نياز بى را تو كه بدانى شنا نه و دهد نجات را تو كه باشد ديگرى كشتى نه كه حالتى در است شده شكسته تو كشتى آيا

. بلى -
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 اى؟ شده گرفتار آن در كه اى ورطه اين از دهد نجات را تو بتواند كه هست چيزى اينكه به گرفت تعلق تو دل آيا

. بلى -

 فرياد كه هنگامى است رس فرياد و نيست اى دهنده نجات كه هنگامى است دادن نجات بر توانا كه است 'اهللا' همان "كس آن و" چيز آن

. ] 41 ص ،3 ج بحار،. [ نيست اى رسنده

 است دليل محتاج نه او وجود     است عديل و بيقرن كه خداوندى

 رهايى جويى مى كه از او بجز     ابتالئى بدام افتى اگر

. ] سره قدس -گلپايگانى صافى جواد محمد مال آخوند اهللا آيت پدرم مرحوم دانش، گنج از[ 

: فرمايد مى قرآن چنانكه داد بازگشت فطرتشان به كنند مى انكار زبان، به گاه كه را متحير و شكاك افراد اين بايد

. ] 25 ى آيه لقمان، ى سوره. [ 'اهللا ليقولن االرض و السموات خلق من سالتهم لئن و'

 ى آيه عنكبوت، ى سوره. [ 'اهللا ليقولن القمر و الشمس سخر و االرض و السموات خلق من سالتهم لئن و': فرمايد مى ديگر ى آيه در و

61 [ .

. ] 10 ى آيه ابراهيم، ى سوره. [ 'االرض و السموات فاطر شك اهللا افى رسلهم قالت': فرمايد مى ديگر ى آيه در و

 ابتدا خدا بى بود چگونه     خدا بى جهان وجود نشايد

 عدم خواب ز برگرفتى سر كه     قدم بامداد خفتگان اين از

 آمدى عدم از وجود چگونه     زدى هستى بانگ نيستان بر كه

 از زدن باز سر و است آفريننده است اصل ، است حقيقت دارد واقعيت خدا: گويد مى انسان فطرت كه است اين مطالب اين ى خالصه

 تكذيب را آن تواند نمى و كند مى احساس را سرما و گرما و تشنگى و گرسنگى بشر كه همانطور نيست ممكن آن تكذيب و فطرت حكم

 و خاضع را عالم همه و نمايد مى احساس كند توكل و ببرد پناه او به كه را احتياجش و نمايد مى درك را خدا وجود هم فطرتش كند

:  شناسد مى او فرمان مطيع

. ] 83 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ 'يرجعون اليه و كرها و طوعا االرض و السموات فى من اسلم له و'

 هايش جمله نيست، فطرى درك بيان در آن از راستگوتر كه زبانى اما است فطرت زبان توحيدى و عرفانى مطالب قسمت در البالغه نهج

 به سخن هم چون نيستم البالغه نهج برخاسته فطرت از هاى جمله آوردن به محتاج اينجا در است پسند فطرت و برخاسته، فطرت از همه

 كه مواردى جز اجماال. كند مى تامين را ما مقصد گيرد مى قرار استشهاد مورد كه هايى جمله ديگر بحثهاى ضمن در هم و كشد مى درازا
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 همه اين با است فطرى ادراكات شرح و فطرت با مطابق عرفانى مطالب ى بقيه است خلقت تفاصيل و مقاصد شرح و عقلى استدالل

 و فطرت شان به آن در و گويد مى سخن ما با فطرت گويى بيانات آن در كه است شده عنوان فطرت ى مساله البالغه نهج در هم صريحا

. است شده توجه گذارده وديعه به آن در خدا كه آنچه به

 را آن -اهللا شاء ان -آينده در و است الهيات مباحث از مالحظه اين به و است الهى افعال از يكى كه انبيا بعثت ى فايده مساله در جمله از

: فرمايد مى اول خطبه در كنيم مى بررسى

. [ 'العقول دفائن لهم يثيروا و بالتبليغ عليهم يحتجوا و نعمته منسى يذكروهم و فطرته ميثاق ليستادوهم انبياءه اليهم واتر و رسله فيهم فبعث'

 پيمان كه بخواهند آنان از تا فرستاد آنان سوى به پى در پى را خود انبياى و برانگيخت مردمان ميان در را خود رسوالن خداوند، پس'

 "الهى وحى" ابالغ به برايشان و بياورند يادشان به را خدا شده فراموش نعمت اينكه براى و كنند ادا -را عبوديت به اقرار -را خود فطرت

 االسالم، فيض البالغه، نهج". 'بياورند بيرون و برانگيزانند است مدفون "گنج مانند" وجودشان در كه را خردهايشان و بياورند حجت

. ] "33 ص 1 ى خطبه

 از غرض جمله اين در. است. ] 22 و 21 ى آيه غاشيه، ى سوره[  'بمصيطر عليهم لست مذكر انت انما': ى آيه از اقتباس جمله اين كه

 معنى كه نحو هر به فطرت ميثاق است معلوم كه است فرموده معرفى شده فراموش نعمت يادآورى و فطرت ميثاق اداى طلب را انبيا بعثت

 شده فراموش نعمت و است ديگر فطرى مطالب و سلبيه و ثبوتيه صفات و توحيد و خدا وجود به اقرار براى از مقتضى كه است همان شود

 بزرگ نعمتهاى از كه است فطرت در عرفانى مقاصد ى ريشه و توحيدى مبانى و اصول وجود و فطرى هدايت نعمت همين ظاهرا هم

. است

 فطرت مساله اين 'فطرتها على القلوب جابل': ى جمله در 70 ى خطبه در و 'الفطره على ولدت فانى': ى جمله در 57 ى خطبه در و

 و': فرمايد مى است شده آغاز 'سبحانه اهللا الى المتوسلون به توسل ما فضل ان': جمله اين به كه 110 ى خطبه در و: است شده آورده

 دعوت كه است 'اهللا اال اله ال': همان اخالص كلمه. ] 338 ص ،109 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج[  'الفطره فانها االخالص كلمه

: فرمايد مى متعال خداوند مجيد قرآن در چنانكه است پيغمبران تمام

. ] 25 ى آيه انبياء، ى سوره. [ 'فاعبدون انا اال اله ال انه اليه نوحى اال رسول من قبلك من ارسلنا ما و'

 هر و چيز همه بلكه و دارد بسيار آثار شرايطش و حقيقت به التزام و لوازمش و آثار درك هدفش، و معنا فهم گفتنش، كه است كلمه اين

 'كلمه' به راجع چه اگر 'فانها' ضمير و دارد قرار آن لوازم به التزام و معنى به التفات و كلمه اين گرو در فضيلت و آزادى و سعادت و خير

 مفهوم و عالى معناى ى مالحظه به آن بودن فطرى كه است معلوم ولى است توحيد ى كلمه گفتن همان غرض شود توهم كه بسا و است

 توحيد عقيده از بشر فطرت كه است همين به اشاره و است آن خواهان و طالب و پذيرد مى را آن بشر فطرت كه است آن متعالى و مقدس

 استثمار، و استبداد تفرقه، و تحير طرد عامل كه دعوتى از كه است عاقل كدام آرى،. است گريزان و متنفر شرك از و كند مى استقبال

 و تواضع و صفا مهر، و محبت آزادى، و برابرى همصدايى، و هماهنگى مبداء ها، فاصله و اختالفات رافع ستمگران، و جباران استعباد

. ننمايد استقبال آن از و بگرداند روى است تعاون
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. 'الخالئق نفوس بعدد اهللا الى الطرق عدد': اند گفته كه آنجا تا است بسيار داليل خدا وجود اثبات در را خداشناسان

: گويد مى شاعر و

 الجاحد يجحده كيف ام     له اال يعصى كيف عجبا ايا

 شاهد تسكينه كل فى و     تحريكه كل فى وهللا

 واحد انه على تدل     آيه له ء شى كل فى و

: فرمايد مى قرآن

. ] 27 ى آيه لقمان، ى سوره. [ 'اهللا كلمات نفدت ما ابحر سبعه بعده من يمده البحر و اقالم شجره من االرض فى ما ان لو و'

 بعضى ذيال كه شود مى تقرير مختلف تعبيرات و بيانات ضمن در كه است حدوث و تغيير كند مى اقامه خداشناس كه اى ادله جمله از

. گذرد مى عزيز خواننده نظر از آن تقريرات
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 "تقرير پنج ضمن در" حدوث و تغيير برهان

 1 تقرير

 مادى عالم است قديم يا حادث ماده، اينكه از نظر صرف: كه است اين آن و رسيد، حقير اين نظر به برهان اين بررسى هنگام در تقرير اين

 و ها كوه نيست، خالى ها پديده و حوادث از باشد داشته وجود ماده كجا هر و آن ى نقطه هر و حركتها و ها پديده و حوادث از است پر

 همه شوند مى احساس مسلح غير و مسلح چشمهاى و ظاهر حواس با آنچه و كهكشانها و ها منظومه و جنبندگان و درختان و درياها

 غير و مردود عقال بالمرجح ترجيح چون است بديهى. شوند مى معدوم وجود از بعد و اند آمده وجود به عدم از پس كه هستند حوادثى

 است علت به محتاج ديگر مكان به مكانى از حركت حتى حادثه و پيدايش و حدوث هر 'يوجد لم يجب لم ما ء الشى' است قبول قابل

: نماييم مى بررسى را احتمال شش ها پديده و حوادث اين علت شناختن در بنابراين

 خوردن بهم و سابق حادث انهدام مقارن يابد تحقق بعد حادث كه باشد آن از قبل حادث، ارادى اثر و فعل پديده و حادث علت آنكه -1

 يا ديگر اجزاى با تركيب با سابق حادث اجزاى از قسمتى يا اجزاى كل از آن شدن معدوم مقارن اخرى عباره به و. آن تركيب و صورت

. ديگر اجزاء با تركيب بدون

. باشد قبل حادث ارادى غير اثر و فعل حادث هر علت -2

. باشد يكديگر آوردن وجود به و يكديگر كردن نابود و نفى در حوادث و ها پديده تاثير علت -3

. باشند نمى خالى داشتن صورتى و تركيب و داشتن شكل از حالى هيچ در كه باشد عناصر و ماده ذات علت -4

 باالخره و ديگر پديده به آن تبديل و پديده يك نفى و كيفى تغييرات و دگرگونيها موجب كه باشد اشيا باطن در موجود تضاد علت -5

. گردد مى ماده تكاملى حركت

. نمايد مى رهبرى و برقرار را نظام اين و ايجاد را آن و است جهان اين بر حاكم كه است شعورى و قصد و اراده علت -6

. است مردود و باطل احتماالت ساير ششم احتمال از غير به

 بر عالوه كه انسان و است مريد كه حيوان مثل محدود اختيارهاى و اراده صاحبان از غير كه است مردود جهت اين به: اول احتمال اما

 چيزى اينكه احتمال تا نيستند اراده صاحب غيره و آفتاب خاك، آب، معدن، دريا، كوه، مثل ها پديده ساير هست هم مختار اراده، داشتن

 بحث آن علت در كه هايى پديده و حوادث دارند اختيار و اراده كه هم انسان و حيوان مثل و گردد مطرح شود صادر ارادى فعل به آنها از

. است محدود اختيارشان و اراده نيز خودشان وجود محدوده در حتى و آنهاست اختيار و اراده ى محدوده از خارج داريم
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 شدن ويران و شدن بنياد و تكرارى را حوادث اگر اصوال گوييم مى نيست حوادث كل در آن اثبات براى راهى اينكه با: دوم احتمال اما

 ميليون چند هر در مثال كه نمايند مى فرض چنين را حوادثى مجموع يا است طور اين جزئى ى حادثه هر كه صورت اين به دانيد مى

 آن ى همه سپس رود، نمى جلوتر آن از كه پايانى به تا شود مى شروع صفر از ديگر عبارت به و. شوند مى تكرار حوادث سير سال

: كه است باطل جهت اين به احتمال اين. شود مى شروع دوباره و ريزد مى هم به تكاملها و حركتها و سيرها و ها ساخته

 مفهومى است، عالم بودن هدفى بى و پوكى و پوچى پذيرفتن و جهان كل و جهان حوادث در غرض و قصد انكار سخن اين مفهوم: اوال

. است بشر فطرت خالف كه

. بود نخواهد توجيه قابل يكديگر به عالم اجزاى و اوضاع ارتباط و تناسب و العقول محير نظام همه اين: ثانيا

 مى الزم باشد بعد حادثه براى از علت وجودش، حال در اگر حوادث مجموع از حادثه آخرين يا حوادث مجموع يا قبل ى حادثه: ثالثا

 حادثه وجود زمان وجودش از بعد اينكه بر عالوه باشد علت وجودش از بعد اگر و علت از معلول تخلف و معلول بدون علت وجود شود

 وجود از مانع سابق وجود كه گفت توان مى مقدار اين فقط است بديهى آن بطالن كه وجود در عدم تاثير شود مى الزم است جديد ى

. نيست آن وجود علت ء شى وجود از مانع عدم اما. شود مى منتفى هم مانع آن، رفتن بين از با كه است بوده الحق

 و پرسيم مى نخستين ى حادثه علت از كه دارند اگر ندارند؟ يا دارند سرآغازى و مبداء حوادث اين پرسيم مى اينها ى همه از پس: رابعا

 طور به اينجا و كنيم مى ثابت را آنها بودن مبداء بى بطالن شود مى بيان فصل اين از بعد كه تسلسل بطالن داليل با ندارند بگويند اگر

 علت آخرين و كنيم مى فرض متعدد هاى سلسله و ها رشته در هستند معلول و علت شما فرض به كه را حوادث اين: گوييم مى مختصر

 سوى به و كنيم مى كم علل از خواستيم چه هر همچنين و را آن از قبل علت سپس و كنيم مى كم سلسله يك از علل نزولى قوس در را

 آن يا نيستند يكديگر از بيشتر و كمتر و هستند مطابق هم با ها سلسله اين هم باز آيا كنيم مى مالحظه بعد رويم مى صعودى قوس و باال

 آنكه و ناقص كه نيست قبول قابل نيستند بيشتر و كمتر مفروض هاى سلسله همه بگوييد اگر بيشترند؟ بقيه و كمتر ايم كرده كم آن از كه

 ايم كرده كم آن از آنكه بگوييد اگر و. باشند مساوى ايم نكرده كم چيزى آنكه و كامل با ايم كرده كم عللش سلسله در آن از علت چند

 را حوادث اگر و. شود فرض آنها در بيشتر و كمتر و اكثر و اقل كه باشند داشته نهايتى بايد البد پس بيشتر ديگر هاى سلسله و است كمتر

 رسيده هستند اكنون كه اينجا به همه اند داشته كه سيرى در كه دانيد مى تكاملى مسير يك در را آنها كه است اين يا دانيد، نمى تكرارى

 به خود تكاملى سير در كاينات كه صورتى در زيرا باشند كرده شروع و آغاز جا آن از كه باشند داشته سرآغازى و مبداء بايد حتما اند

 تخمين ديگر كيفيتى و صورت به صورتى و كيفيتى از انتقال در را آنها بعض حركت و سير مدت اينكه يا اند رسيده كنونى مشخص مواضع

 تحول سير بايد تحوالت اين قدمت فرض با زيرا دارد، منافات تكاملى سير با تحوالت و حركات اين بودن مبداء بى و قديم اند زده

 نمى آن براى مبداء و شروع نقطه باشد قديم اگر و دارد الزم شروع ى نقطه تكاملى سير اصوال و باشد گذشته هست كه اينجا از كاينات

. كرد فرض توان
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 لهيات در نهج البالغها ۲۹

 اين اينكه به كند مى بازگشت -گفتيم چنانكه  -بحث كنيد نمى فرض آنها براى هم تكاملى سير و دانيد نمى تكرارى را حوادث اگر و

 و پرسيم مى آن علت از صورت اين در است شده شروع سكون و ركود از تحوالت و حركات اين و دارند سرآغازى و مبداء يا حوادث

 مفصل بطور اين از پس و شد اشاره آن به كه تسلسل بطالن براهين همان با را احتمال اين بشماريد قديم و متسلسل را حوادث اين اگر

. نماييم مى رد شود مى داده توضيح

 كه شود مى فرض اى گونه به مساله احتمال اين در كه تفاوت اين با است دوم احتمال مانند بطالن در نيز احتمال اين: سوم احتمال اما

 و ء شى يك رفتن ميان از يا پيدايش در و شوند مى مرتبط بهم كه حوادثى مجموع بلكه نشود شمرده بعد حادث علت قبل حادث فقط

 داشتيم دوم احتمال رد در كه بيانى همان از قسمتى به نيز احتمال اين رد در كه شود مى شمرده آن وجود علت هستند موثر حادثه يك

 ى نقطه به كه حركتى و سير هر در آغاز نقطه لزوم و تكاملى تحوالت و حركات در سرآغاز لزوم و تسلسل بطالن مثل كنيم مى اشاره

. باشد رسيده مشخص

 زيرا نيست اثبات قابل ديگر وجودى حادث به نسبت ها پديده و حادثات بودن فاعلى علت كه است اين است تذكر به الزم كه اى نكته

 علت كه است ثابت مقدار اين به و شود مى شمرده آن مادى علت كه است ديگر ى پديده به پديده يك اجزاى تحول و تبديل هست آنچه

 اجزاء همان خاص تحول اين و آن وجود فاعلى علت اينكه اما. است شده متحول آن به كه است ديگر پديده اجزاى پديده يك مادى

. نيست حسى درك قابل و شود نمى معلوم پيدايش و تحول و تغيير اين با آن از خارج ديگر چيز يا است

 و تحوالت علت و عامل ماده همواره كه باشد داشته را اقتضا اين كه باشد ماده ذات حوادث و ها پديده علت كه: چهارم احتمال اما

 بسيط ماده بالضروره كه است اين مقصود اگر كه است مردود جهت اين از باشد كيفيتى به كيفيتى و صورتى به صورتى از تغيير و تحركات

 و مختلف تحوالت و تغييرات سخن اين. ندارد خارجى وجود صورت، بدون و باشد هيئتى و صورت به مصور بايد مركب يا باشد

 و تحوالت به نسبت ماده ذات عليت انكار و نمايد نمى توجيه را يكديگر با آنها ارتباطات و گوناگون هاى پديده و حوادث اشخاص

 اين جواب است ماده خاصيت همه تغييرات اين و است تحوالت و تغييرات اين علت ماده ذات كه است اين غرض اگر و. هاست پديده

: كه است

 فلسفى و علمى و حسى دليل هيچ اينكه با ماده به را مثبت و نافى و متفاوت و گوناگون شمار بى خواص همه اين دادن نسبت: اوال »»

. است گرايى ماده و ماديگرى در غلو و نظرى تنگ از ناشى نمايد، نمى تاييد را آن

 و نماييد اقامه برهان بايد گوييد مى اگر را آن فاعلى عليت اما است مسلم مادى حادث و پديده هر براى ماده بودن مادى علت: ثانيا »»

 علت توانند نمى چنانكه نمايند، ثابت ها پديده به نسبت را ماده در فاعلى عليت توانند نمى هم تجربى علوم اصطالح به و تجربه حتى

 علت با را مادى اشياء مادى علت كه داده روى جا همين از بعضى براى اشتباه اين كنم مى گمان و. نمايند نفى را ماده از خارج فاعلى

. اند شمرده يكى را دو هر ناآگاهانه يا كرده اشتباه فاعلى
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 لهيات در نهج البالغها ۳۰

 ماده خواص و اوصاف از تحول و تغيير. مجرد يا است ماده در موجود خاصيت معلول ها پديده و تحوالت اشخاص گوييم مى: ثالثا »»

 مى اگر و. شود نمى توجيه ارتباطات و نظامها اين با تحوالت اشخاص هم باز است ماده اوصاف از تغيير و تحول مجرد بگوييد اگر است؟

 يا است قديم ماده گوييم مى دارد را وجود شگفتيهاى و اسرار از پر و پيچيده بهم روابط اين با تحوالت اين اشخاص اقتضاء ماده گوييد

 مى است قديم ماده گوييد مى اگر و است معلوم هم جواب و شود مى آن حدوث علت از سوال است حادث گوييد مى اگر است؟ حادث

 حاصل مختلف هاى دوران در و تدريج به مادى عالم در تغييرات و تحوالت علوم، علماء و دانشمندان از بعضى نظرات طبق بر گوييم

. باشد شده سپرى دورانش و شده حاصل كنونى تحوالت اينها از پيش خيلى بايستى مى بود قديم ماده اگر و شده

 اختيار': بگوييد اگر و. باشد شده محقق دگرگونيها اين آغاز، از بايد هاست پديده و دگرگونيها اين اشخاص علت ماده ذات اگر: رابعا »»

 هزارها ظهور و است قبلى تحوالت بعدى تحوالت شرط 'دهيم مى نسبت الل و كر ماده اين به خواهيم مى چه هر است ما خود دست

 جواب. است تدريج به و ترتيب به ماده عليت و است متقدم تاثيرات و خود قبل ما جلوه ظهور به مشروط ماده عليت هاى جلوه ميليون

 اسبق و سابق تحوالت ى نتيجه فعلى تحول و تدريجى تحول وقتى زيرا است داشته آغازى تحول كه است اين بر دليل خود اين دهيم مى

 تحول بايد اال و باشد آن نتيجه كنونى تحوالت اين كه شود منتهى خاصى تحول به و جايى به صعودى قوس در تحول بايد پس باشد... و

 عدم و علت تاثيرات عدم از سوال و اشكاالت آن قبول با كه باشد نداشته اثر الحق در سابق تحول يا باشد شده واقع ديگر اى گونه به

 سلسله بودن موثر و بودن مقدمه اصوال گوييم مى باالخره و ماند مى ثابت خود جاى بر آنها تاخر و تقدم علت و آغاز از حوادث تحقق

 و شروع آنجا از كه دارد آغازى كه است آن بر دليل المقدمه ذى به مقدمات آن رسيدن زيرا نيست قبول قابل ء شى حصول در نامتناهى

 بطالن برهان همان با بخواهد ديگرى پاسخ و ديگر راه يا نكند درك كسى را پاسخها اين كه فرض به و است شده منتهى جا اين به

. 'باهللا اال قوه ال و حول ال و' دهيم مى پاسخ شود مى داده توضيح هم بعدا و شده اشاره آن به كه را حوادث و پديده تسلسل

 ماده تكاملى حركت و ديگر ى پديده به پديده يك تغيير و تبديل و دگرگونيها موجب را اشيا باطن در موجود تضاد كه: پنجم احتمال اما

 وجود گاه هر ديگر عبارت به و. نباشند ممكن واحد مكان در و واحد آن در ء شى دو كه اين از است عبارت تضاد: گوييم مى بشمارند،

 كنند نمى پيدا اجتماع هم با يعنى داشت خواهند تضاد هم با ء شى دو آن نباشد الوجود ممكن واحد مكان در و واحد آن در ء شى دو

 كه نيست معنى اين به ء شى دو بين تضاد و ضديت و افتاد نخواهد اتفاق چنينى اين ء شى دو بين خارجى معارضه يعنى مضاده بنابراين

 آنها از هيچيك كه ضد دو هر عدم، حال در زيرا شود مغلوب ديگرى و غالب آنها از يكى سرانجام تا دارند دعوا هم با موجود ء شى دو

 و نيست آنها بين خارجى تضاد امكان ندارد وجود ديگرى چون آنها از يكى وجود حال در و باشد آنها بين خارجى تضاد تا ندارند وجود

. ندارند تضاد و تنافى هم با مكان دو يا زمان دو در آنها وجود حال در

  -آن عليت رسد چه تا  -آن يافتن خارجيت باشند، داشته نظر در را معنايى چنين اشيا درونى تضاد از اگر: گوييم مى توضيح اين از بعد

 عالم عالم، اصال گويند مى و نمايند مى انكار را ضدين اجتماع يعنى تضاد اين بودن محال اگر و ندارد امكان تحوالت و حوادث براى

 وجود شود مى شمرده اضداد آنچه بين ضديت كه است اين مقصودتان اگر دهيم مى پاسخ هست جا همه ضدين بين جمع و است اضداد

 واحد زمان در و واحد محل در را سفيدى و سياهى وجود امكان چگونه گوييم مى است واقع بلكه و دارد امكان آنها اجتماع و ندارد

 و زمين وجود امكان چگونه و دانيد مى ممكن نقطه دو در و محل دو در واحد آن در را متحركى ء شى وجود چگونه و كنيد مى توجيه



 

Noorfatemah.org 
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 در را اتم يا كهكشان يا خورشيد چگونه و كنيد مى قبول واحد آن در حركتند در خورشيد و زمين كه مدارها همين در را ديگر خورشيد

 چگونه و داريد سراغ اضداد بين جمع كجا در باالخره و شماريد مى منطقى آن قبل و بعد نقاط در و خود مدار از اى نقطه در واحد آن

! دارند؟ جمع امكان چگونه نبودن خودش و بودن خودش و خودش غير هم و باشد مى خودش هم چيزى

 چگونه گوييم مى باشد مى خودش ضد و خودش از مركب چيزى هر كه است اين ضدين اجتماع و تضاد از مقصود گوييد مى اگر و

 و محال مفهوم به ضدين اجتماع اين است محفوظ آن در اثنينيت و بودن دو كه است انضمامى تركيب شما غرض اگر گوييد مى را تركيبى

 شما سخن به و باشند نمى واحد ء شى يكديگر به مقترن و بهم منضم چيز دو و است ضدين اقتران و انضمام واقع در و نيست اصطالحيش

. كند نمى پيدا ارتباط دگرگونيهاست، عامل تضاد و است تضاد اشيا باطن در كه

 تركيب تركيب، از شما غرض اگر و. نماييد بررسى است يافته انضمامى تركيب دو آن از ء شى كه ضدى دو در را اشيا درونى تضاد بايد و

 ثالثى ء شى و نيست هم ضدين اقتران بلكه نيست ضد دو اجتماع اين باشد شده مخلوط بهم سفيد و سياه رنگ اينكه مثل است تاليفى

 ء شى و ضدش و خودش از باشد مركب چيزى هر اگر بعالوه. نيست آن باطن در تضادى و يافته وجود ضد دو شدن مخلوط از كه است

 از باشند مى مركب هستند چيزى چون ضدش و خودش از يك هر گوييم مى و ضدش و خودش در كنيم مى كالم نقل نباشد ثالث

 تسلسل و باشد خودش خودش، كه كرد نخواهيم پيدا چيزى ما بنابراين و كنيم مى اينها در كالم نقل هم باز و خودشان غير و خودشان

 خودش غير و ضدش است خودش اگر دانيد مى خودش غير هم و خودش هم را ء شى يك چگونه پس دانيد نمى مركب اگر و. آيد الزم

 و هست ء شى هر باطن در كه بقاست تنازع مساله مساله، گوييد مى اگر و نيست خودش باشد خودش غير و ضدش اگر و نيست

 نيز شده تشكيل آن از كه واحدهايى و فرد هر اجزاء بين دارد وجود انواع مستقل افراد و واحدها و انواع بين عالم كل در كه همانطور

 نخواهيم را مادى عالم اين اجزاء از چيزى باالخره و شود مى و شده ماهيتها و كيفيتها تغيير و دگرگونيها موجب تنازع همين و دارد وجود

. است نشده محرز جايى در تنازع اين عدم حداقل و باشد تنازع اين از خالى كه يافت

 اگر و شود مى ضدين اجتماع بودن محال اثر در هم بقا تنازع چند هر نيست ضدين اجتماع و تضاد تنازع، اين: اوال شود مى داده پاسخ

 را آن قابليت اما باشد حيوان يك يا انسان خوراك كه دارد را آن قابليت چيزى يك مثال نبود هم بقا تنازع نبود محال ضدين اجتماع

 بود جايز ضدين اجتماع اگر و. شود مى واقع تنازع آن سر بر دو آن بين لذا بشود حيوان يا انسان دو خوراك واحد زمان در كه ندارد

 ديگرى كه باشد اين بر متوقف چيز دو از يك هر بقاى است ممكن همچنين و. شد مى دو هر غذاى واحد زمان در و شد نمى واقع نزاعى

 تا نمايند مى منازعه هم با دو آن لذا است ضدين اجتماع و نيست جمع قابل ديگرى براى آنها از يك هر شدن غذا چون و شود او طعمه

. سازد مى خود خوراك را آن و گردد مى غالب ضعيف بر است قوى آنكه سرانجام

 با كه ديگرى ء شى وجودش از بعد واحد ء شى از كه است اينگونه به آيا شود مى تصوير چگونه ء شى هر باطن در تضاد و تنازع: ثانيا

 هستند؟ ء شى دو اول از يا شود مى توليد گردد مى منازع بقاء در او
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 چيزى هر گوييد مى اگر و نشد تصوير ء شى يك باطن در بقاء تنازع و نيستند ء شى يك پس باشند ء شى دو اول از اگر بنابراين،

 ء شى از هم ديگر ء شى آن و شده توليد ديگر ء شى از كيفيت همين به نيز خودش چنانكه نمايد مى توليد را خود منازع و ضد خودش

 هر غلبه احتمال كه صورتى به بقاء در تنازع اين عالوه و. گفتيم تسلسل بطالن در كه است همان جواب شود، الزم تسلسل تا... و ديگر

 تدريج به خود غير توليد از پس چيزى هر كه است اين واقعيتش و است غالب يكطرف هميشه بلكه نيست باشد مطرح متنازعين از يك

 شده غالب ديگرى و مغلوب طرف يك بلكه نشده چيزى پيدايش موجب بقاء در تنازع كه است اين ديگرش اشكال و رود مى بين از

 تنازع يا ضد براى ء شى هر عليت اين كه است اين هم ديگر اشكال و. نيست صحيح تنازع اين به دگرگونيها و حوادث تعليل و است

 خاص تنازع يا ضد آن وجود علت پس باشد العموم على اگر. نمايد مى توليد را خاصى منازع و ضد چيزى هر يا است العموم على خود

 اين از مقصود بگوييد اگر و است؟ بوده چه خاص منازع به آن عليت اختصاص سبب پس است خاص منازع و ضد عليت اگر و چيست؟

 و تبديل و تغيير و دگرگونيها و كيفيتها تغيير موجب تنازع همين و است تنازع انواع خود مثل انواع افراد اجزاى بين كه است اين تنازع

 باشد ثابت و محرز قانون اين از آن خروج كه است نشده يافت آنها اجزاى و افراد و انواع از چيزى و شود مى فنا و وجود و لبس و خلع

 يا است بوده مقدم تنازع اين پرسيم مى ولى نيست محرز مادى عالم تمام به نسبت آن شمول و است فرضيه يك اين اينكه با گوييم مى

 اند؟ بوده مقدم اشياء خود

 يكون ان يجوز ال و ء الشى ذلك عن متاخر ء الشى على متوقف هو ما وجود': چون است معلوم بطالنش بوده مقدم تنازع بگوييد اگر

. 'عليه متقدما

 و تقدم بگوييد اگر و. پرسيم مى آنها در تنازع حدوث علت از اند بوده قديم اشيا بگوييد اينكه فرض به اند بوده مقدم اشياء بگوييد اگر و

 گوييم مى نيست آنها اجزاى و افراد و انواع و اشيا از منفك است دگرگونيها و تغييرات موجب كه تنازع اين و نيست كار در تاخرى

 شود نمى حركتها و ويژگيها اين و باشند مى تكامل و ارتقا و شدن و تغيير و تبدل و سير و حركت در همواره ويژگى اين با اشيا بنابراين

 اين با رابطه در اينجا در كه سخنى آخرين و اند داشته آغاز كه است اين بر دليل كنونى صورت و حال در آنها بودن چون باشد آغاز بى

 ء شى دو با مغاير تغيير بالخصوص دگرگونيها براى آن عليت تنازع قاعده شمولى جهان فرض به كه است اين داريم ادعايى فرضهاى

 كرده مطرح را آن كه كسانى همه چون كنيم قبول را بقا در تنازع اينكه فرض به و شود نمى ثابت آن در غيبى قوه دخالت عدم و متنازع

 بدانند آغاز بى و ابتدا بى را آن توانند نمى بنابراين دانند مى مبتنى آن بر را افراد و انواع تكامل اند دانسته تبديالت و تغييرات علت و اند

 تنازع اين حداقل كه است اين دليل تكامل ى مرحله اين به رسيدن همين و بود كرده گذر فعلى تكامل ى مرحله از بود ابتدا بى اگر چون

 پس و ماند مى باقى خود جاى بر تغييرات و دگرگونيها اين اصلى علت از پرسش هم باز لذا و نيست مبتدا و مبداء بى و داشته سرآغازى

: كه ماند باقى ششم احتمال ما براى طلبيم مى پوزش خواننده از آن شدن طوالنى از كه پنجگانه احتماالت رد و توضيحات اين از

 محير نظام و نظم همه اين و است جهان اين موجد و جهان اين بر حاكم كه است شعورى و قصد و اراده حوادث و دگرگونيها همه علت'

. 'العليم العزيز تقدير ذلك  -است كرده برقرار آن در را العقول
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 لهيات در نهج البالغها ۳۳

 2 تقرير

 مخفى[  مادى ساختمان چه هر و ذرات كهكشان، خورشيد، زمين، آتش، آب، دريا، درخت، كوه، حيوان، انسان، از است عالم در آنچه

 و سازمان و تشكيالت و اتم و عناصر عالم ولى هستند ناپذير تبدل و تغيير بشود آنها در كه تصرفى از نظر قطع با اتمها و عناصر كه نماند

 و الكترونها حركت يعنى آنهاست در كه حركتى و است عليم عزيز خداوند تقدير بزرگ نشانيهاى از يكى است اتم در كه شگرف نيروى

 و تغيير در استمرار بطور دارد. ] نيست كمتر نباشد خورشيد دور به زمين حركت از انگيزتر شگفت و جالبتر اگر هسته دور به آنها گردش

 بيمارى، و تندرستى نيرو، و وزن حجم، و شكل از است تغييراتى دستخوش مرگ تا پيدايش آغاز از هم انسان و است دگرگونى و تبدل

. ندارد حصر و حد كه آن غير و پيرى و جوانى

 هاى ميكروسكپ و مسلح چشم با جز كه ذرات اين هستند، تغيير حال در دائما و پذير تغيير ناموس همين تحت همه نباتات و حيوانات

 آن هر و زمان هر ماده و كون عالم بنابراين، ايستند، نمى باز هرگز و هستند حركت در انقطاع بدون و هميشه نيست ممكن آنها ديدن قوى،

. عدم به ملحوق و مسبوق است وجودى و حادث صورتها اين از يك هر كه كند مى جلوه شمارى بى تغييرات و ديگر صورتهاى در

 اى پديده هر پس آن زوال از بعد ديگر عدم و تغيير و صورت هر وجود، از قبل عدم يك است، العدمين بين وجود ديگر عبارت به و

 و سريع حركاتش چه هر و باشد بسيار اعدادش چه هر. است محصور و حصر قابل باشد گونه اين چه هر و است عدم دو بين محصور

 چنين چه هر و. باشند مى العدمين بين محصور باشند چه هر همه اتمها ذرات و كهكشانها و اجرام و ستارگان حركات تمام باشد آسا برق

 دگرگونى و تغيير هيچگونه ماده آن در كه است زمانى البد است آغاز نقطه از پيش كه زمانى هر و دارد آغازى ى نقطه و ابتدا البد باشد

 حالت سبب آن تاثير تحت كه باشد سببى سببيت قانون حسب بر حركت و تبديل و تغيير اين شروع براى بايد ناچار پس است نيافته

 اين در اما باشد ماده خاصيت سبب اين است ممكن بدانيم حادث را ماده اگر حال. باشد شده تبديل تغيير حالت به ماده تغيير ال و سكون

 چون باشد ماده خود شود نمى سبب اين كند فرض قديم را ماده كسى اگر و دارد نياز وجودش از خارج سبب به ماده حدوث صورت

 محركى و بوده سبب به محتاج نخستينش حركت در ماده كه كنيم مى پيدا يقين جهت اين از مسبب بدون سبب وجود آن از آيد مى الزم

 پروردگار و خالق خداى از غير آن و نيست مادى و است ماده از خارج كه درآورده حركت حالت به حركت از قبل حالت از را آن

. باشد نمى جهانيان

 بنماييم آن حركات و ماده به نظر وقتى ما: گوييم مى كه بيان اين به برسيم، ماده در حركت حدوث سبب به است ممكن ديگر طريق از و

 و گردد مى اضافه ديگر حركات آن سابق حركات به بگذرد كه اى ثانيه هر و است تزايد در آن حركت و است حركت در الدوام على كه

 برگرديم عقب به ثانيه يك اگر و شود مى عارض آن بر جديدى و نو حركات و گردد مى افزونتر ماده حركات كند پيدا ادامه زمان چه هر

 و گردد مى افزوده حركات نقص بر برگرديم عقب به ثانيه دو اگر و شود مى كم بود شده زياد ثانيه اين در آنچه مقدار به حركات عدد از

 برسيم، اولى حركت ى نقطه به تا يابد مى افزايش نقصان اين برويم عقب به چه هر طور همين و شويم مى نزديكتر حركت شروع مبداء به

 نخست حركت دارد انجامى و آغاز حركات اين تمام چون و انتهاست و فنا قابل است نقصان قابل چه هر چون رسيم مى نقطه آن به چرا

. است آن پايان و آن وجود پيدايش نقطه كه داشته انجامى و آغاز نيز
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 لهيات در نهج البالغها ۳۴

 محتاج وجود و حدوث و حركت سوى به عدم و سكون از انتقال قطع طور به و است سكون و عدم به مسبوق اولى حركت قطعا بنابراين

 و نداشت معنى آن سكون بود ماده خود در سبب اين اگر زيرا باشد آن سكون حالت در ماده، از خارج چيزى بايد آن كه است سبب به

. نيست خدا از غير است مادى غير كه ماده در حركت موجد و فاعل اين و بود محال

 صورت و جلوه و حالت و حركت از پس صورتى و جلوه و حركت در و حالتى در ء شى حصول و بودن: گوييم مى ديگر عبارت به و

 و آغاز برداشتن دليل است آن حدوث بر قطعى دليل چنانكه خاص صورت و حركت به آن رسيدن و خاص زمان به آن تخصص و ديگر

 انسان، وجود در نبات، وجود در مثال. دارد جريان قاعده همين حركتى هر در و ثابت غير چيز هر در است حركت مبداء و شروع نقطه

 نخستين حال همان به يا نداشت آغاز نقطه اگر است انسان وجود آغاز نقطه بر دليل پيرى حالت به انسان رسيدن ديگر، چيزهاى و حيوان

 حال به نه نيست چنين چون و نبود مشخصى حصول نقطه آن براى و بود گذشته كنونى حركت از حركتش اينكه يا ماند مى ثابت و باقى

 و ء شى رسيدن و دارد شروع نقطه و آغاز البد پس. دارد مفهوم آن به نسبت مشخص نقطه در نداشتن حصول نه و است باقى نخستين

 كه ببينيم جارى نهرى در را آبى اگر چنانكه است، آن بر دليل كاملتر صورت يا زمان اين در موجود و مشخص و واقع حركت به حركت

 توانيم مى كنيم فرض حركت بى و ساكن را چيزى اگر بلى، دارد ابتدا و شروع نقطه كه كنيم مى حكم باشد رسيده نهر از نقطه يك به

 بخصوص نيست صحيح شود محدود حدى به كه چيزى هر به نسبت هم فرض اين چه اگر نيست معلوم آن داشتن انجام و آغاز: بگوييم

 پس. نداريم بحث جهت اين در ما فعال اما باشد مى محدود نيز زمانى حد به است محدود مكانى حدود به چيزى چنانكه ماديات عالم در

. بود نخواهد خدا از غير گفتيم چنانكه آن و است محتاج مادى غير سبب به آنها نخستين الاقل يا يك هر حركتها اين باالخره

 و نهايه ال ما الى اسباب سلسله و باشد داشته ديگر مادى غير سبب نيز ماده از خارج مادى غير سبب اين است ممكن: كه شود سوال اگر

 از غير كنيد مى فرض واحد و قديم را آن و نيست حادث اگر مادى غير سبب اين كه است اين جوابش نشود؟ منقطع تسلسل بطور

 اين جوابش. شويد مى قائل است محال كه قدما تعدد به و نماييد مى فرض نهايت بى و متعدد اگر و بود نخواهد قدير واحد قديم خداوند

 غير سبب گوييد مى اگر و. است فرض مجرد تسلسل نحو به هم آن ديگر ء شى به عدم به مسبوق غير و قديم وجود استناد كه است

. شود مى رد شد رد له النهايه ما الى ماده حركات تسلسل كه بيانى همان با است حادث مادى

 و زمان به محدود كه" ماده عالم به و مانده باقى نهايتى بى همان در بود نهايت بى اسباب سلسله اين اگر كه شود مى گفته عالوه به و

 هر براى و رود مى اسباب سوى به مسببات از غلط به وهم كه شود مى پيدا اينجا از تسلسل توهم و رسيد نمى "است عدم به مسبوق

 سلسله و سه و دو ى شماره سبب آن از پس و نمايد مى فرض يك شماره سبب مسبب را عالم كه نحو اين به كند مى فرض سببى مسببى

. است واقع خالف اين كه حالى در كند مى فرض نهايت بى صعود قوس در را اسباب

 نهايت بى كه است اين بر دليل رسند مى ماده عالم به نزول قوس در اسباب چون و است مسبب از قبل سبب كه است نحو اين به واقع

 شوند تمام اسباب تا شويم مى نزديكتر ماده عالم به شوند مى زيادتر اسباب چه هر نزول قوس در. است نشده آغاز نهايت بى از و نيستند

 اگر و شود مى كم سبب يك اسباب از نباشد يك شماره سبب اگر پس. واحد به برسد تا هست نيز نقص قابل باشد زياده قابل چه هر و

 ماده عالم به چه هر و شود مى كمتر اسباب شويم دورتر ماده عالم از چه هر همچنين و شود مى كم سبب دو نباشد دو شماره سبب



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۳۵

 مناقض ماده عالم و كون وجود پس نيست نهايت بى باشد زياده و نقصان قابل كه چيزى هر و شوند مى زياد اسباب شويم نزديكتر

. كند مى ثابت را اسباب بودن نهايت بى بطالن و تسلسل عدم فرض بلكه است اسباب تسلسل

 و مخالف واقع و عينى وجود با كه اى فرضيه و است ماده و كون خالق مناقض و ماده عالم و كون وجود مناقض تسلسل فرضيه بنابراين

 را براهينى تسلسل ابطال در كنيم تقرير روشنتر و مستحكمتر را بيان دو يا برهان دو اين بخواهيم اگر و است باطل بالضروره باشد مناقض

: گوييم مى و آوريم مى اند آورده كالم و فلسفه كتب در كه

 اين زيرا باشد، علل و معلوالت تسلسل نحو به و متناهى غير نيست ممكن است ماده در كه تبديلى و تغيير و مستمر و متعدد حركات اين

 الهيه، لمعات در زنوزى عبداهللا مال[  اى گانه ده عقلى ادله طبق بر مجرد يا باشد مادى خواه علل و اسباب تسلسل كلى بطور و تسلسل

 كه. ] 'است رسيده حقير اين نظر به' برهان هفده جمله آن از است بسيار تسلسل محاليت و بطالن بر عقليه براهين: گويد مى 31 ص

 باشد ماده خود نيست ممكن آن علت كه دارد آغازى و مبداء حتما حركات اين پس است، محال و باطل اند كرده اقامه متكلمين و فالسفه

 در نباشد حركت بدون ماده زمانى هيچ و نشود فرض آغازى آن براى بايد كنيم فرض قديم را ماده اگر بود، مى علت ماده خود اگر زيرا

 ماده حركت و دارد آغاز و مبداء آن، حركات و شده حاصل ماده در كه تغييرى كه گردد مى اثبات علل، تسلسل بطالن اثبات با كه حالى

 سبب البد پس باشد حركت اين سبب تواند نمى باشد قديم اينكه فرض به ماده خود چون و نيست ابتدا بى آن تبدل و تغيير و سكون از

 خدا از غير هم آن كه پرسيم مى آن حدوث سبب از هم باز كنيم فرض حادث را ماده اگر و بود نخواهد خدا جز آن و است مادى غير آن

. شود مى ثابت آن بطالن تسلسل، بطالن ادله همان به باز كنيم فرض متناهى مادى غير علل اگر و نيست

 ملحد و مادى شخص كه اى نتيجه كه آيد برمى ادله آن بعض از كه است شده اقامه اى عقليه ادله تسلسل بطالن براى: تسلسل بطالن اما

 اين بياناتش جمله از اول قسم اما. دارد علل تسلسل بطالن اصل به نظر ادله بعض و شود نمى گرفته بگيرد تسلسل فرض از خواهد مى

 فرض كه نامتناهى سلسله اين زيرا شود خدا وجود اثبات از مانع تواند نمى حادثه تغييرات و حركات كردن فرض متناهى غير كه است

 است اين مثل اين و شوند موجود سلسله از خارج علت بى است محال باشند مى ممكن و حادث و العدمين بين وجود همه كه است اين

 كنند نيازى بى و مال كسب هم از است متناهى غير نفراتشان كه فقيرانى و گدايان كه

: شاعر است گفته نيكو چه

 شد نان جوياى گدا بهر گدا     شد ميهمان گدايى را گدايى

 كرد طلب ميهمان پى از نان كفى     كرد طلب نان ديگر مسكينان ز

 خواست غنى از اال حاجت نتوان كه     راست بيمايگان آن از كارش نشد

 گواهى خود بنفى امكان دهد     تناهى ال اندر چه وحدت در چه

 درويش تو بى و غنى تو از جهان     پيش غنا و جود وحدت در تويى

 باشند درويش و بيمايه همه     باشند بيش گر و كم گر گدايان
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 اى وسيله خارج از اينكه بدون شود روشن ديگرى از يك هر و كنند نور كسب هم از نور بى و خاموش متناهى غير بسيار چراغهاى يا

. نماييم روشن آن از را ديگر چراغهاى سپس و كنيم روشن را چراغها اين از يكى يا تمام آن با كه باشيم داشته كبريت مثل

 مگر سازد نمى بالغير واجب و بالذات واجب را آنها تغييرات و حركات و حوادث بودن متناهى غير بلكه و كردن فرض متناهى غير پس

 اين خود از و داشته روشنى خود از كه علتى كه كنيم مى يقين ديديم روشن را چراغها اين ما اگر پس. باشند داشته خارج از علتى اينكه

 را تغييرات و حوادث و روشن چراغهاى نامتناهى يا متناهى سلسله اين وقتى ديگر عبارت به و است ساخته روشن را آن نيست چراغها

 اين حدوث و وجود و چراغها اين روشنى سبب و است خود خودى به وجودش و نورش و است سلسله از خارج كه علتى به ديديم

: كريمه ى آيه از تفسيرى و ترجمه است همين و كنيم مى پيدا يقين است حوادث و موجودات

. [ 'االرض و السموات نور اهللا': تفسير به باشد اى اشاره هم شايد و. ] 35 ى آيه طور، ى سوره[  'الخالقون هم ام ء شى غير من خلقوا ام'

. ] 35 ى آيه نور، ى سوره

 اثبات "خارج در تسلسل امكان با حتى" مبداء نفى در را تسلسل به تمسك بطالن ولى نيست تسلسل اصل بطالن بر چه اگر برهان اين

. است 'الخالقون هم ام ء شى غير من خلقوا ام': آيه از استفاده و اقتباس و 'بالذات ما الى ينتهى بالعرض ما كل': قاعده اساس بر و كند مى

 

 بيان وجه چند به برهان اين و است كامل با ناقص بودن مساوى امتناع و تطبيق برهان دارد تسلسل اصل بطالن به نظر كه دوم قسم اما

: است شده

 آن از و شود مى حاصل مواردى در كه را حركاتى سلسله يك مثال كنيم، مى مقايسه هم با را مختلف حركات هاى سلسله اين: آنكه يكى

 سلسله دو اين افراد نماييم مى فرض متناهى غير را دو هر و كنيم مى قياس ديگر سلسله با آيد مى پديد مختلف موجودات و صورتها

 كنيم حذف را سلسله يك از فرد يك اگر حال بود خواهد ديگر ى سلسله از فردى سلسله يك از فرد هر برابر در و يكديگر با مساوى

 كم آن از كه اى سلسله اين از است، نشده كم چيزى آن از كه اى سلسله از فرد هر برابر در هم باز اگر پس است شده كم آن از يكى يقينا

 از بيش متناهى غير دو از هيچيك زيرا شود مى معلوم دو هر تناهى بيايد كم اگر و زائد با ناقص تساوى شود مى الزم باشد فردى شده

. شود نمى ديگرى

 زائد و ناقص تساوى هم باز كنيم فرض متناهى غير علل و معلوالت از مرتب اى سلسله اگر: كه است اين ديگر برهان يا ديگر بيان و

 نيست چيزى علت كه اخير معلول كه حالى در باشند يكديگر اندازه به بايد هستند متناهى غير دو هر معلوالت و علل چون آيد مى الزم

 در: بگوييم آنكه مگر گردد، مى الزم زايد و ناقص تساوى و سازد مى علل سلسله از بيشتر را معلوالت سلسله است معلول فقط و

. نيست علت كه هست معلولى نيز نزولى قوس در چنانكه نيست معلول كه هست علتى علل منتهاى
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 مسلم و محكم قاعده بر است مبنى و است علل تسلسل بطالن بر برهان هم و خداست وجود بر برهان مستقال خود كه هم ديگر برهان

 صورتى در نيستند واجب الفرض على همه كه معلوالت و علل سلسله اين كه است اين 'يوجد لم يجب لم ما ء الشى': فلسفى و عقلى

 بالغير يا و "ندارند بالذات وجوب و هستند ممكن كه است اين فرض كه" بالذات يا باشد داشته وجوب وجودشان كه كنند مى پيدا وجود

 و باشد متناهى چه سلسله تمام عدم امكان زيرا داشت نخواهد وجوب آنها وجود دو اين از يكى بدون و باشد بالذات واجب غير آن كه

 كند نمى پيدا وجود نگردد واجب معلول هر وجود و نشود تبديل وجوب به امكان اين كه مادام و است باقى خود حال به متناهى غير چه

 نشده واجب چون معلول آن وجود پس نيست بالغير و بالذات الوجود واجب است واجب غير علتش امكان ناحيه از چون معلولى هر و

 وجوب و است وجودشان وجوب بر دليل وجودشان پس دارند وجود همه معلوالت اين بينيم مى ما كه حالى در شد نخواهد موجود است

 كتاب بحث اين نوشتن از پس. [ است الوجود واجب غير آن و باشد بالغير بايد ناچار هستند ممكن همه چون نيست بالذات هم وجودشان

 و تسلسل بطالن براهين و دور اين بطالن بيان و تسلسل و دور تعريف توانند مى زبانان فارسى رسيد دستم به زنوزى الهيه لمعات فارسى

. ] كنند مطالعه نيز فلسفى كتاب اين در را خدا اثبات ادله

 درجه در زمان آن در كه اند گذاشته سر پشت را زمانى كواكب، از است كون عالم در آنچه و زمين كره كه است كرده ثابت علم ديگر دليل

 سازد مى نابود را حيات العاده فوق برودت و عالى درجات در حرارت زيرا ندارد امكان حيات درجه آن در كه اند بوده حرارت از اى

 امر يك حيات كه فهميم مى ندارند زندگى درجه 1500 از بيشتر اى درجه در حيات عناصر از عنصرى هيچ كه دانيم مى ما وقتى پس

 بعد و رفته بين از گدازد مى را سنگها كه حرارت درجه اين در بوده حياتى قبال اگر زيرا يافته وجود عدم از بعد كه است زمين در حادث

 پيدا چگونه حيات پس دهد مى شرح زمين در را حيات ظهور علم، كه صورتى در است شده عقيم بكلى حيات از زمين شدن سرد از

 آنها بلكه كند حيات افراز بتواند ماده كه نرسيده نتيجه اين به فقط نه دانشمندان تحقيقات و آزمايشها حاليكه در شده پيدا ماده از آيا شده

 دواها حيات، از غذاها و دواها كردن عقيم امكان اساس بر الحيات علم علماى بينيم مى لذا و است شده پديد حيات از حيات كه جازمند

 در حيات ظهور: دهند مى پاسخ پرسيم مى مساله اين از نما ملحد دانشمندان از وقتى و كنند مى عقيم زنده موجودات و ميكروبها از را

. است نيامده بر آن حل ى عهده از انسان كه است لغزى و معما زمين

 ماده عالم اين از اينكه شرط به نمايد كشف آسانى به را آن تواند مى انسان كه است سرى لغز اين كه است اين صحيح و واقعى جواب ولى

 باشد، مومن انسان و نباشد. ] 7 ى آيه روم، ى سوره[  'الدنيا الحيوه من ظاهرا يعلمون': مصاديق از و گذارد بيرون گامى آن قوانين و

 از و بينديشد شده معتاد و مانوس مادى امور از آن به آنچه غير در تواند مى كه است قدرى به فكرش و انديشه افق وسعت كه انسانى

:  كند مى تالوت را آيه اين اعتقاد و اطمينان با كه مومنى انسان شود، آزاد ماده اوضاع بر جمود

. ] 95 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'توفكون فانى اهللا ذلكم الحى من الميت مخرج و الميت من الحى يخرج النوى و الحب فالق اهللا ان'

 آورنده پديد آورد مى بيرون زنده از را مرده و مرده از را زنده و است هسته و دانه ى شكافنده كه خدايى آن': كه است همين جواب

. 'است حيات
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 وجود به حكيمى حكمت و عليم علم و مريد اراده به كه است اين يا بينيم مى استوار نظم و محكم ترتيب از عالم اين در آنچه: ديگر دليل

 صورتها و بديع شكلهاى همه اين و شده مركب خود به خود ذرات اين و شده فراهم ذرات اجتماع واسطه به خود به خود اينكه يا آمده

. كهكشانهاست و كواكب نجوم، انسان، ها، پديده و شكلها اين جمله از كه است آمده پديد

. كند مى رد را آن تصادف و صدفه قانون كه است مصادف فرض دوم فرض

 مواد و عناصر و اجزاء ازدياد نسبت به اتفاق و تصادف بطور چيزى هر حدوث احتمال كه است اساس اين بر قانون اين: صدفه قانون

 و هم با آنها ارتباطات و يكديگر با آن اجزاى اجتماع وضع و پيچيدگى و غموض نسبت به چنانكه گذارد مى ضعف به رو چيز آن تركيبى

. نيست اعتماد قابل بالمره كه حدى تا شود مى ضعيفتر و كمتر تصادف بطور آن حدوث احتمال نيز آن آثار و اسرار و خواص كثرت

 

 يعنى است، دو بر يك افتد معين سمت يك به تصادف بطور اينكه احتمال بيندازيم باال سوى به را آن و باشيم داشته سكه يك اگر: مثال

 بر يك احتمال برگردد زمين به معين سمت يك به بار دو هر در كه بيندازيم دوباره را آن بخواهيم اگر و. است احتمال دو در احتمال يك

. احتمال يك احتمال چهار در يعنى شود مى چهار

 بيشتر چه هر همچنين و. افتد زمين به مقصود سمت به كه است اين احتمال يك و بيفتد زمين به كيفيت اين غير به كه است اين احتمال سه

 مخالف احتمال با ما خواست موافق احتمال نسبت بيفتد زمين به معين سمت همان به بار هر در متواليا كه كنيم تكرار را عمل اين بخواهيم

 شنيده را هندوستان پادشاه آن حكايت شايد[  برسد "شطرنج هاى خانه تعداد" چهار و شصت تعداد به وقتى كه حدى تا شود مى كمتر

 كه دانشمند كرد مشورت دانشمند خود با و بدهد بزرگى ى جايزه بود داده انجام مهمى خدمت كه دانشمندى به خواست مى كه باشيد

 نيز سوم خانه در و كنند برابر دو دوم خانه در و بگذارند شطرنج اول خانه در گندم دانه يك كند امر پادشاه كرد پيشنهاد بود هم رياضيدان

 او به خواسته را آنچه كرد امر دانشمند نظرى كوتاه و لوحى ساده از تاسف با شاه. چهارم و شصت خانه به برسد تا سازند مضاعف را آن

 تمام در بلكه سلطنتى انبارهاى در فقط نه گندم مقدار اين كه رسانيد اطالع به و آمد شاه مالى امور حسابدار كه نكشيد طولى ولى بدهند

 اين كه است معلوم و شود مى بيليون هيجده به يك نسبت ديگر احتماالت به نسبتش مقصود موافق احتمال. ] ندارد وجود هم كشور

 هزار چهار و شصت و هزار چهار و شصت را چهار و شصت اين اگر اما و. نيست عقاليى اعتناء شامل ديگر احتماالت به نسبت احتمال

. مصادفه قانون است اين. كرد نخواهد باور را موافق احتمال عقل اصال كنيم فرض بيشتر و بيشتر و ميليون

 يكديگر به مخلوقات همه اين ارتباطات و مختلف تركيبات و اجزاء و عالم اين معلوالت و علل و اسباب به بشر كه زمانى آن در آرى،

 مجموع در و مخلوقات بزرگترين تا پديده كوچكترين در را عجيب انتظام و اسرار همه اين وسيع، كاوشهاى و علم نيروى با و نبود آگاه

 هم باز نبود فعلى عالى سطح در بشر آگاهى چه اگر هم زمانها آن در بلكه بود تصادف احتمال براى جايى شايد بود نكرده كشف عالم

. است شمرده مى مردود را تصادف و صدفه احتمال و است بوده آگاه عالم انتظام از هميشه
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 اين به اشكالى مختار فاعل اراده به عالم اين تشكيل ارتباط عدم و تصادف احتمال رد در احتماالت حساب به برهان اين در: اشكال يك

: كه شود مى طرح گونه

 تصادف و است همينطور حقا چنانكه شماريم نمى علت بدون را اى حادثه هيچ و دانيم مى مردود مطلقا را تصادف احتمال كه است اين يا

 به چه هر شمرديم منطقى و معقول را تصادف احتمال اگر و. نيست معيار احتماالت حساب صورت اين در بگيريم، معقول توانيم نمى را

 بنابراين، و بود خواهند آن با مساوى ضعف در نيز احتماالت ساير شود ضعيف يكى خصوص وقوع احتمال احتماالت، كثرت ى واسطه

 بيشتر و احتمال ميلياردها در يا هزار صد در يا هزار در يك احتمال همان پذيرفت مى صورت محتمل شكلهاى و صورتها از يك هر

 تصادفى و شود نمى آن بودن تصادفى احتمال ضعف موجب ديگر احتماالت به احتماالت از يكى نسبت اين و يافت مى وقوع صورت

. سازد نمى ارجح اند نشده واقع كه ديگر احتماالت به نسبت را آن نبودن

 اقدام كارى در بخواهيم ما اگر بلى. نمود نخواهد را آن تصادف نفى احتمالى تصادف ميلياردها بين از احتمالى تصادف يك وقوع باالخره

 ما موفقيت احتمال شود بيشتر احتماالت چه هر است ميلياردها و ميليون در يا هزار در يك مثال آن در ما احتمالى موفقيت كه كنيم

. شود مى عقاليى غير ما اقدام كه حدى تا شد خواهد ضعيف

 توان نمى كه احتماالتى در تصادف كه است اين است تصادف احتمال رفع موجب كه آنچه: اوال كه است اين اشكال اين به پاسخ: پاسخ

 در و شود نمى واقع شعور و قصد بدون نوع حسب به كه هايى پديده در اما است، قبول قابل دانست شعور و قصد و اراده از حاكى را آن

. است عقاليى غير تصادف احتمال نمايد، مى شعور و قصد بر داللت شده ديده چه هر آن نظاير و امثال

 وقوع جواز فرض به" تصادف احتمال نباشد باشد منظور غايتى اينكه بر داللت و نباشد ارتباطى محتمالت بين كه آنجا: ديگر عبارت به و

 آن در حكيم عاقل فعل احتمال تصادف وقوع جواز عدم قبول با چنانكه نيست بين در شعور و قصد بر داللتى و است عقاليى "تصادف

 قضاوتهاى احتمال ميلياردها بين در دارد شعور و قصد بر داللت كه فعلى در مختار فاعل اراده عدم و تصادف احتمال اما نيست عقاليى

 به بنا اگر زيرا است، عقاليى غير و ضعيف بسيار احتمال يك است عقاليى حكيم قادر فعل به آنها وقوع عدم و تصادف احتمال كه ديگر

 به كند نمى حكيم فاعل فعل بر داللت يا شود مى تلقى تصادفى وقوع فرض به كه ميلياردها و ميليونها هزاران، از يك هر بود تصادف

 و شعور نقص بر دليل آن احتمال طرح كه است دور ذهن از قدرى به نباشد محال اگر آن بودن تصادفى كه احتمالى از بود نزديكتر وقوع

. است سفاهت از كاشف

 و قصد بر دليل است عقاليى كامال آن نبودن تصادفى احتمال كه نوع كه اين وقوع احتمال ميلياردها و هزارها بين از گوييم مى بنابراين

. شود مى مورد اين خصوص در تصادف احتمال ضعف موجب تصادفات احتمال كثرت و است تصادف عدم و شعور

 تصادف ميلياردها و هزارها احتمال برابر در تصادف يك احتمال بودن عقاليى غير و ضعف موجب آنچه: گوييم مى ديگر عبارت به و

 نيز و. شود مى داده آن تصادف احتمال كه است ء شى چگونگى بلكه نيست ديگر احتماالت به نسبت در آن قلت فقط است ديگر

 برابر در هم و است بعيد بسيار آن شدن واقع تصادفى احتمال نفسه حد فى كه است اى گونه به چگونگى اين هم كه شود مى مالحظه
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 بلكه ندارد بعدى گونه هيچ آنها شدن واقع تصادفى احتمال نفسه حد فى كه است اى گونه به آنها چگونگى كه ديگر صورتهاى ميلياردها

. است ضعيف ميلياردها و ميلياردها به يك نسبت به آن احتمال و است منطقى و معقول "تصادف امكان قبول فرض با"

 بودن تصادفى احتمال چون شود مى احتماالت آن وقوع بودن تصادفى ضعف موجب يكديگر به مرتبط تصادفات احتماالت كثرت: ثانيا

 لذا بود نخواهد قبول قابل هرگز آن هزارهاى و صدها باشد قبول قابل اگر مرتبط حادثه چندين و حادثه سه هم، به مرتبط حادثه دو

 شد خواهد تر عقاليى غير و ضعيفتر شود بيشتر تصادف احتمال چه هر كه هم به مرتبط تصادفات احتمال كثرت به شود مى مرتبط مساله

 زيادتر چه هر كه نبودن مرتبط احتمال برابر در "است نيافته وجود تصادف به پيچيده و غامض نظم و وضع اين كه است اين بر دليل و"

. شد نخواهد ضعيف آن در تصادف احتمال شود

 را هم به مرتبط احتماالت اين از يك هر اگر البته كه است يكديگر به مرتبط تصادفات احتماالت كثرت شود مى مالحظه آنچه بنابراين،

 مرتبط غير و محصور غير احتماالت برابر در كه رسيم مى نتيجه اين به بسنجيم احتماالت حساب همان با مرتبط غير احتماالت به نسبت

 قابل هرگز نيستند چيزى احتماالت حساب همان با مرتبطها غير برابر در محصورند غير اينكه با كه بهم مرتبط احتماالت اين وقوع هم به

 و شود نمى هرگز آرى،. كرد توجيه ديگر ى گونه به مختار حكيم فعل و شعور و قصد غير به را آنها توان نمى و نيست تصادف بر حمل

 احصاء توان نمى اينها به نسبت را كثرتشان كه مرتبط غير احتماالت وقوع عدم و تصادف به هم با مرتبط محتمالت همه اين وقوع احتمال

. باشد نمى ديگر چيز تصادف به قصد و شعور دادن نسبت جز مفهومش كرد

 تصادف عنوان به متخصص عامل يك بدون را منظم و كوچك بسيار عمل يك تواند نمى كه انسانى كه است اين غلط ى انديشه بزرگترين

 پيدا اراده با و عليم صانع بدون صنعتها دقيقترين و ترتيبات و تنظيمات وسيعترين و بزرگترين كه كند قبول يا بدهد، احتمال كند، تصديق

: بگيريد نظر در را انديشه اين بودن غلط مثال اين با هم باز باشد شده

 قرار هدف را اول سوزن سوراخ مردى بگويند ما به و ببينيم ديگر سوزن آن سوراخ در و ببينيم معينى جايگاه يا ديوارى در را سوزنى اگر

 كه كسى بگويند اگر و كنيم مى تعجب مرد آن مهارت از است كرده اصابت و انداخته هدف سوى به را سوزن مترى دو فاصله از و داده

 مترى بيست فاصله از كودك اين بگويند اگر اما. شود مى زيادتر ما تعجب است بوده ساله سه دو مميز غير كودك افكنده را سوزن اين

 تا همينطور گرفت قرار سوم سوزن سوراخ در چهارم و دوم سوزن سوراخ در سوم سوزن انداخت، ديگرى از پس يكى ديگر سوزن يازده

 آنجا عقل انكار و تعجب و كند تصديق را اين كسى كه است دشوار خيلى گوييم مى و نماييم نمى باور و كنيم نمى قبول دوازدهم، سوزن

 صد و هزار صد و هزار و صد از و كنيم فرض بيشتر را سوزن دوازده اگر. است داده انجام را عمل اين كورى بگويند كه شود مى زياد

 بدهند نسبت ماهر بسيار تيرانداز نفر يك به را آن اگر كه حالى در كنيم مى تصادف اين بودن محال به حكم برويم باالتر بيشتر و ميليون

 هر وقوع احتمال نسبت سنجيدن هم شده واقع كه جريانى چگونگى هم و بهم مرتبط احتماالت كثرت حساب هم اينجا در. كنيم مى قبول

. سازند مى تر يقينى را مطلب ى همه و است مالحظه قابل همه ديگر احتماالت با ديگر سوزن سوراخ در سوزن
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: كه است اين سازد مى روشن را آن وقوع نفى و مصادفه بطالن كه ديگر مثالى

 حروفچينان كه باشند چيده و گذارده منظم هايى جعبه در را آن از نوعى هر كه چاپ حروف ميليون يك داراى كنيد فرض را اى چاپخانه

 بچينند دهند مى آنها دست به كه اى نوشته و كتاب طبق را آن منظم بطور و بردارند معين هاى جعبه از را حروف آسانى به مسلط و آگاه

 و ريخته هم در و بريزد بيرون صندوقها از همه حروف آن و شود خراب چاپخانه شود، واقع اى زلزله ناگهان و سازند آماده چاپ براى و

. گردد برابر چند زحمتش و معطلى كند حروفچينى سطر يك بلكه صفحه يك شرايط آن در بخواهد اگر ماهر حروفچينى كه شود جابجا

 و شده چيده چينند مى آن بر را حروف كه هايى صفحه بر منظم بطور همه حروف اين زلزله اين ى نتيجه در كه دهند خبر ما به اگر

 نهايت در واحد موضوع در و بحر يك و قافيه يك در بيت هزار يا بيت ده يا بيت يك كه آمده پديد آن از منظم هايى جمله و كلمات

 و فيزيك و رياضى بزرگ كتابهاى يا سنائى يا نظامى ديوان يا است شده شعرى ى ويژه سبك با و اسلوب حسن و رسايى و فصاحت

 از غير كنيم مى تلقى چگونه را خبر اين آيا است رسيده چاپ به فردوسى ى شاهنامه يا -طبرى يا اثير ابن تاريخ مثل -تاريخى يا شيمى

 قبل مثال در كه تصادف احتمال كه حالى در شماريم مى ديوانه نكنيم مزاح و شوخى به حمل اگر را دهنده خبر گذارش كه است اين

 پس كند، مى استهزا را احتماالت اين عقل يقينا است ميليارد صدها به يك نسبت مثال اين به نسبت داشت ابا آن قبول از عقل "سوزن"

 و عناصر و ذرات از هايش جمله و كلمات و حروف عدد كه او تكوينى كتاب و خدا مخلوقات مورد در و بگذاريم تصادف بر بنا چگونه

 و شده تعبيه حيوان و انسان هر در كه اى زنده موجودات و برگها و درختها و آتش و آب و خاك و سنگ و گياه و حيوان و انسان

 با اى صفحه ميليون صد كتاب يك نسبت كه... و هوا و اقيانوسها و كهكشانها و شمسى هاى منظومه مورد در و آنها از يك هر وظايف

 ى اراده بدون كه بپذيريم چگونه است كمتر ميليارد صدها هم باز و ميليارد صدها به يك نسبت از آنها به حروفش و كلمات ميلياردها

 است؟ شده موجود مدبر عليم خالق

 نظر در خواهد مى كه را كاينات از يك هر كند درك روشنى به را موضوع اين بخواهد كسى اگر و دهد نمى را احتمال اين عقل يقينا

 يا مغز يا المسه حس يا گوش يا و چشم روى و بگيرد نظر در را انسان مثال كند بررسى و مطالعه آن از بخشى و قسمتى روى و بگيرد

 همين در آن احتمال و تصادف ى بهره و حظ كه بفهمد تا كند مطالعه ديگر كاينات و بدن قسمتهاى ساير با قسمت همان ى رابطه و خون

 تصور حد از كه است كمتر قدرى به اى صفحه ميليون يك كتاب آن پيدايش در تصادف احتمال از خودش جسم كوچك قسمت يك

 عالم با ارتباط و انتظام و شرايط همه آن با شنوايى و گوش كارخانه يا بينايى و چشم كارخانه يك ساختمان كه بفهمد تا است خارج

 جهاز و دهان و دندان روى را مطالعه اين بتواند كسى اگر و نيست شود حمل تصادف بر اينكه قابل آب و غذا و هوا و نور مثل خارج

 كند، نمى وفا آن به عمر هرگز كند تكرار كاينات ساير و كهكشانها و ستارگان و حيوانات روى و جنين و مثل توليد ى قوه روى و هاضمه

: شود مى بلند صدايش اختيار بى و شود مى ايمان از پر وجودش ذرات تمام و سراسر انسان ناگزير

 و وحدانيته على تدل آيات الكواكب و النجوم و االحجار و االشجار و النبات و الحيوان صنوف من فيها ما و االرض و السماوات ان اشهد'

 مجده و بتسبيحه ناطق الكون فى ما جميع ان و وجوده كرمه بحر من قطره كلها البحار و وجوده ادله اوراقها على سطرت دفاتر االشجار ان

. 'بحمده يسبح اال ء شى من ان و
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 قصد و عنايت برهان

 به موجودات ارتباط از قصد و عنايت اين. شود مى درك اشيا آفرينش در كه است قصدى و عنايت خدا وجود بر ادله واضحترين از

 ارتباطى بر عالوه درخت يك شود، مى آشكار دارند هم با كه موافقتى و مطابقت از و هم با آنها تناسب و احوال و اوضاع از و يكديگر

. دارد ارتباط و مناسبت نيز ديگر چيزهاى با دريا با خاك با آب با هوا با آفتاب نور با خارج موجودات با دارند هم با اجزائش كه

 آنچه كه باشد شده تعبيه آن در متعدد دستگاههاى كه بزرگى ى كارخانه مانند باد، باران، برف، ابر، دريا، كوه، انسان، حيوان، است همچنين

 دستگاه يك سازد، مى نخ دستگاه يك كند، مى پاك پنبه مثال دستگاه يك: بسازد خود را همه باشد الزم كارخانه جنس تحويل براى را

 كه صورتى به است، مربوط بهم همه دستگاهها اين و نمايد مى بافندگى ديگر دستگاه و كند مى رنگرزى ديگر دستگاه و پيچد مى را نخ

 نتيجه و فايده بودن نظر در و عنايت و قصد بر دليل وضع اين. شود مى ثمر بى و ناقص كارشان يا كنند كار توانند نمى يا ديگرى بدون

. است

 با همه كه بگيريد نظر در را دستگاهها ساير و معده روده، مغز، ريه، خون، كليه، قلب، زبان، بينى، چشم، گوش، پا، دست، از انسان اعضاى

 و خوراكيها انواع و نباتات و آسمان و زمين با خارج، عالم با ديگر، انسانهاى با خودش، با را انسان هم كنار در و همكار و مربوط هم

 فهميده عنايت و قصد همكارى و تناسب همه اين از كه است اين از غير. دهند مى ارتباط معدن و خاك و سنگ و بوييدنيها و ها نوشابه

 و ارتباط اين از حكايت رسيده آن به بشر و شده كشف آنچه و دارند ارتباط بهم همه عالم اجزاى است، انسان مثل نيز عالم تمام شود مى

 آنها تعاون و اجزاء و شرايط و است حركت در حيات يك و قلب يك و نبض يك به واحد جسم و انسان مثل عالم تمام. كند مى تناسب

. كند مى استوار و محكم را حكيم مدبر خالق وجود به معرفت غش و غل بى نفوس در

 آنان از غير -احدى براى شايد و نيست آسانى كار يكديگر با آنها تناسب و همكارى و بزرگ دستگاههاى اين تمام ارتباط مشاهده البته

. [ 'كنيم نگاه اشيا حقايق به چگونه كه ايم نشناخته امروز تا ما': گويد مى 'برگسون' لذا. باشد نشده ميسر -باشند 'عنداهللا من' مويد كه

. ] 571 ص االيمان، قصه

 يا مغز يا چشم همان به نظرش وقتى گوش، يا چشم روى يا دارد مطالعاتى مغز، روى مثال كه دانشمند نفر يك زيرا است محققانه كالم اين

 كند، مطالعه حدودى تا فرضا اعضا ساير اوضاع در اگر و كند مى مطالعه انفرادى حال در را آن وضع باشد شده جلب پوست يا گوش

 را اشيايى آن، از دورتر و گيرد نمى نظر در دارند ارتباط آنها با اعضا اين كه را خارج عالم از ديگر اشياى نيز و نيست كامل مطالعاتش

. است عنايت و قصد ى نشانه بيند مى چه هر همه اين با بينند، نمى مربوطند اشيا اين با كه

 جداگانه كتابى موضوع يك هر جوى آثار ساير و هوا و آب ژئوفيزيك شيميايى زيستى هاى پديده نظر از خورشيد تاثيرات كامل مطالعه

 كه آفتاب نور با است حيوان و انسان سر در كه چشمى مثال. دارند قرار خورشيد حرارت و نور تاثير تحت همه ما جوارح و اعضا. است

 آن با چشم العقول محير و عظيم كارخانه ببيند، تواند نمى نور، بدون چشم، و است مرتبط تابد مى ما به فاصله راه كيلومتر ميليون نود از

 را چشم نور آيا ولى است انسان براى روح و جسد براى قلب مثل چشم براى نور شود، مى ثمر بى و فايده بى دقايق و عجايب همه

 است؟ شده متوجه نور به خودش نياز به و كرده ايجاد را نور چشم يا و شود مند بهره آن از كه آفريده
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 آن و كنند نمى و نكرده را نياز احساس و ادراك اين هرگز چشم و نور است سخيف احتماالت گونه اين از باالتر مطلب دانيم، مى همه

 با را نور و ديگر اشياى با را چشم و داده ارتباط يكديگر به هم را نور و چشم كرده مرتبط بهم را كون عالم كه اى حكيمانه دقيق تصميم

. است ساخته مربوط هم اجسام ساير

 ديگر جهات از چيزها ساير و باران با و ديگر جهت از نبات و حيوان و انسان زندگى با و است مربوط جاذبه با جهتى از كه هوا اين

 باز گردد كم آن اكسيژن اگر و گردد مى معدوم حيات و شود مى پراكنده آن اطراف از هوا شود ضعيف زمين جاذبه اگر كه است مربوط

. شود مى نابود حيات هم

. نه يقينا است؟ عنايت و قصد اثر از غير زمين جاذبه با و انسان زندگى با آن اكسيژن نسبت و وزن و هوا بين ارتباط اين آيا

 خورد مى بهم كنونى نظام شود پيدا آن در تغييرى اگر كه نزديكى و دورى و فاصله نظر از خورشيد به زمين دقيق بسيار ارتباط اين آيا

 است؟ عنايت و قصد بدون

 پنجاه حدود در سرعتى با كه آسمانى سنگهاى ميليون بيست صدمه از را آن و كرده احاطه را زمين صخيم گازهاى با كه جوى آيا

 نيست؟ عنايت و نظم دليل است ساخته مسلح كنند مى تصادم آن با ثانيه در كيلومتر

 نباتات به حيوان و انسان باشند مى ضرورى و الزم هم براى سه هر كه دارند هم با كه محكمى ارتباط با نبات و حيوان و انسان همچنين

 و بقا از نبات و شد مى كم نباتات كرد عمل ى واسطه به هوا كربن نسبت نبود اين اگر و دهند مى كربنيك گاز خود تنفس وسيله به

 و انسان آنكه واسطه به هوا در اكسيژن نسبت نبود نبات اگر و دهد مى اكسيژن انسان به مقابل، در نيز نبات و گشت مى محروم استمرار

. شد نمى پذير امكان آن در حيوان و انسان حيات و شد مى كم كند مى استهالك را او حيوان

 خودش نبات يا دهد؟ كمك اكسيژن با را او تا آفريده را نبات دهد مى اهميت آن به و است حريص خود زندگى و حيات به كه انسان آيا

 را الزم اكسيژن نيست ممكن آن بدون حياتش و دارد احتياج اكسيژن به انسان است ديده چون مهربانى روى از و سخاوتمندانه و تبرعا

 است؟ گذارده او اختيار در

 را نبات حيات اند خواسته و اند؟ گرفته نظر در را او زندگى و نبات وضع دهند مى كربن گاز خود تنفس وسيله به كه حيوان و انسان آيا

 دهند؟ نجات

 نشانه اوضاع فقط نيست، مطرح احتماالت اين اصال و است شبيه ديوانگان احتماالت به و نيست خردمندانه و عقاليى احتماالت اين يقينا

 و روابط محكمترين و ترتيب عاليترين كه قادرى حكيم 'اهللا' نيروى آنهاست، ى آفريننده و اينها بر مسلط و مافوق نيروى عنايت و تصميم

. است كرده برقرار موجودات بين را تعاطى و تبادل و همكارى
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 لهيات در نهج البالغها ۴۴

 مى الم و درد احساس تشنگى، احساس كند مى گرسنگى احساس كه بشرى آيا شوند، مى رهبرى خود منافع به كه موجوداتى اين آيا

 همه آن و رود مى دانه دنبال كه اى مورچه آن آيا است عالقمند همه اين خود بقاى به و كند مى درك را زيان و سود و بد و خوب نمايد،

 مناسب اجزائش ساير و شكوفه برگ، ميوه، ساختن براى را آنچه و گيرد مى غذا زمين از كه درختى دهد، مى نشان خود از شعور و درك

 آنها برخاست و نشست و زنبورها و مگسها انتقال و حركت يا باد ى وسيله به كه تلقيحى آيا گيرد، مى ها ريشه وسيله به زمين از است

 تصميم خودشان همه كاينات اين آيا... ديگر پرسشهاى بيشتر و بيشتر و ميليون هزار صدها و گيرد مى انجام درختها هاى شكوفه روى

 از ريشه توسط به بايد پس باشيم داشته گرسنگى احساس بايد داريم آب و غذا به نياز زندگى در و هستيم محتاج ما چون كه اند گرفته

 را قوا اين بايد پس داريم نياز اعضا و قوا ساير به يا باشيم داشته شعور و عقل بايد پس دارد الزم شعور و عقل انسان يا بگيريم غذا زمين

 و داللت تكوينا را همه و كند عطا اند بوده نيازمند را آنچه همه كه گرفته تعلق اين به عليم حكيم قادر خداى 'اهللا' اراده يا بسازيم؟

 است؟ فرموده راهنمايى

 پاسخ در موسى حضرت زبان از كه قرآن با بايد همه و خداست وجود بر دليل احساسات اين و ها همبستگى اين و روابط اين همه البته

. ] 50 ى آيه طه، ى سوره. [ 'هدى ثم خلقه ء شى كل اعطى الذى ربنا': بگوييم و شويم همصدا است فرموده فرعون

 علوم بحثهاى بلكه است گذارده مشتاقان اختيار در را مطالب اين بسيار كتابهاى فقط نه و است بسيار كالم بسط مجال مطالب اين در

. است اراده و تصميم و عنايت و قصد از حاكى مطالب، اين به مربوط بسيار

 قصد و عنايت بر دليل همه كه دهد مى روز يك ظرف در نفر يك بدن دستگاههاى كار از را كوچكى آمار آنكه از پس اطالع اهل از يكى

 شايد كه كنيد تاليف كتاب دوره يك بايد برسيد دهد مى انجام روز يك در بدن كه كارهايى تمام حساب به بخواهيد اگر: گويد مى است

 تو -است فرد يك بدن فعاليت يكروز حساب اين تازه باشد داشته صفحه يكصد جلدى هر كه زند مى سر جلد صد چهار به آن تعداد

. مجمل اين از بخوان مفصل حديث خود

 عليه -صادق حضرت از كه 'است مفضل توحيد' كتاب سازد مى روشن تفصيل بطور را آفرينش در عنايت و قصد كه كتابى بهترين

 از دانشمندان از جمعى توسط عديل بى و نفيس كتاب اين. شمرد حضرت آن علمى معجزات از بايد را آن و است شده روايت -السالم

 كتاب اين مطالعه اند كرده ترجمه را آن معاصرين از بعضى نيز ما عصر در گرديده، ترجمه فارسى به -سره قدس -مجلسى عالمه جمله

. نماييم مى توصيه عموم به را توحيدى
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 البالغه نهج در خدا وجود بر استدالل چگونگى

 در اما. دارد مقدمه عنوان البالغه نهج در خدا وجود ى ادله بحث موضوع براى -شد طوالنى و مفصل چند هر -شد بيان اينجا تا آنچه

 مبداء انكار كه را كسانى ها خطبه از بعضى در است شده مطرح كمتر مستقل بطور خدا وجود بر استدالل البالغه نهج در موضوع اصل

 اظهار بينند مى را خدا خلق و آفرينش اينكه با نمايند مى خدا وجود در شك كه كسانى از يا فرموده توبيخ نمايند مى را مدبر و مقدر

 لمن عجبت و': يا. ] 737 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'المدبر جحد و المقدر انكر لمن فالويل': مثل است كرده تعجب

. ] 1145 ص ،121 الحكم قصار االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'اهللا خلق يرى هو و اهللا فى شك

 آنانكه ى عقيده تصحيح و خدا افعال و اوصاف تذكر بيشتر است الهيات پيرامون مقدس كتاب اين در كه بياناتى و ها خطبه مجموع در و

 به اين و است گرفته قرار -السالم عليه -امام عنايت مورد است كمال با منافى آنچه و نقايص از خدا تنزيه و هستند خدا وجود به قائل

: است جهت دو

 آن در كند، رجوع خود فطرت به بشر وقتى ولى است گرفته قرار برخى انكار مورد چه اگر جهان، خالق و 'اهللا' وجود اصل: كه اين يكى

 مى گواهى آن بر باشد مانده محفوظ فطرتش پاكى كه كس هر كه شناسد مى بديهياتى از يكى را آن و بيند نمى ترديد و شك اظهار جاى

 آخرين در قرب و خفا موجب ء شى ظهور شدت كه نبود اگر و نيست الهيات عميق و فكرى و پيچيده و دشوار مسائل از اين كه دهد،

 انعكس حده جاوز اذا ء الشى' كه است شده آن خفاى موجب الهى ذات ظهور شدت ولى. نبود اثرى الحاد از شايد است رويت مانع درجه

. 'ضده

 خويشتن نور به پنهان رخت وى     خويشتن ظهور در مخفى تو اى

 پيدائى كه بس ز عالم همه از نهانى     حال همه در است تو روى هم تو روى حجاب

 چيست كافتاب آن از غافل و آفتاب در     روند مى سراسيمه ذره هزار چندين

: شاعر است گفته خوب چه و

 القمر يعرف ال اكمه على اال     احد على تخفى ال و ظهرت لقد

 استترا بالعرف من يعرف فكيف     محتجبا اظهرت بما بطنت لكن
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: است عرفه دعاى در

 عليها تزال ال و تراك ال عين عميت اليك توصل التى ثارهى اال تكون حتى بعدت متى و عليك يدل دليل الى تحتاج حتى غبت متى'

. ] 569 ص عرفه، روز در -السالم عليه -حسين امام دعاى الجنان، مفاتيح: [ 'نصيبا حبك من له تجعل لم عبد صفقه خسرت و رقيبا

 تو به رسيدن و وصول ى وسيله ها نشانه تا بودى دور كى و كند تو بر داللت كه راهنمايى و دليل به باشى نيازمند تا بودى پنهان كى'

 خودت دوستى از او به كه اى بنده سوداى كند زيان و نگهبانى او بر پيوسته تو آنكه حال و بيند نمى را تو كه چشمى باد كور. گردد

 آب است، آب از ما زندگى گويند مى: گفتند او به و شدند حاضر آگاهى و دانا ماهى نزد دريا ماهيان: گويند مى مثل در. [ 'ندادى نصيبى

. ] دهم نشان شما به را آب من تا بدهيد نشان من به آب غير چيزى شما: داد پاسخ آنها به دانا ماهى. بده نشان ما به را

: فيه نحن فيما قيل نعم و

 را تو كنم هويدا كه اى نگشته پنهان     را تو كنم پيدا كه ديده ز اى نه غايب

 را تو كنم تماشا ديده هزار صد با     من كه آمدى برون جلوه هزار صد با

 'بسطامى فروغى'

 كه است فرموده مى كسى با سخن و خدا به معترف اند بوده اشخاصى -السالم عليه -اميرالمومنين مخاطب كه است اين جهت از ديگر و

 و جالل صفات و شود تكميل و تصحيح خدا مورد در آنها معارف و عقايد كه اند داشته نياز ولى كردند، نمى شك اظهار خدا وجود در

 چه هر آنها فطرت نور و گردد آنها جان جزء معرفت تا شوند رهبرى تفصيل بطور الهى مباحث فروغ به و بشناسد را او افعال و جمال

: تعبيرات و بيانات گونه اين حتى و شود پيدا آنان جوارح و اعضا در معرفت عملى آثار و سازد روشن را وجودشان نواحى تمام بيشتر

: جمله اين همچنين و. ] 467 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  'ازليته على خلقه بمحدث و بخلقه، وجوده على الدال'

 فعليه اوصاف بيان. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  'وجوده على خلقه بحدوث و خلقه بحدوث قدمه على الدال'

. شود مى حاصل -اسمه جل -او داللت به نيز معرفت حتى اينكه و است باريتعالى تمجيد و خدا

 را حنيف دين اينكه با و ،. ] 10 ى آيه ابراهيم، ى سوره[  'االرض و السموات فاطر شك اهللا افى': فرمايد مى اينكه با مجيد قرآن در

: فرمايد مى و نمايد مى معرفى فطرى

. ] 30 ى آيه روم، ى سوره. [ 'عليها الناس فطر التى اهللا فطره حنيفا للدين وجهك فاقم'

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۴۷

: فرمايد مى و

. ] 25 ى آيه لقمان، ى سوره. [ 'اهللا ليقولن االرض و السموات خلق من سالتهم لئن و'

: آيه اين مثل است شده استدالل خدا وجود بر مستقال و رسما بسيارى آيات در معذلك

. ] 35 ى آيه طور، ى سوره. [ 'الخالقون هم ام ء شى غير من خلقوا ام'

 ام تخلقونه ءانتم تمنون ما افرايتم'. ] 64 و 63 ى آيه واقعه، ى سوره. [ 'الزارعون نحن ام تزرعونه ءانتم تحرثون ما افرايتم': آيات اين و

. ] 59 و 58 ى آيه واقعه، ى سوره. [ 'الخالقون نحن

 فرق و ملل تمام با قرآن. ] 19 ى آيه انعام، ى سوره[  'بلغ من و به الندركم': حسب بر چون -السالم عليه -خليل ابراهيم استدالل مثل و

 سوره[  'انفسهم استيقنتها و بها جحدوا و': مصداق كه آنها با و ملحد و موحد از جهان اهل ى همه با يعنى است جهانى كتاب و دارد سخن

 و خدا به اعتقاد اصل جنبه هم جنبه دو هر به لذا 'الناس ايها يا': مثل دارد عام خطابات و گويد مى سخن باشند مى. ] 14 ى آيه نمل، ى

. دارد عنايت آنان معرفت تكميل و مومنين و معتقدين اعتقاد تصحيح جنبه هم

 است توحيد علم الفاظ و اصطالحات و مباحث مفاهيم توضيح و عقايد تصحيح به راجع الهياتش و عرفانى مطالب بيشتر البالغه نهج ولى

 مى پرسش -السالم عليه -مولى حضرت از مباحث اين از بلكه و داشته احتياج بيشتر رشته اين به اند بوده مخاطب كه كسانى چون

 نيز عظيم كتاب اين در زيرا! كال و حاشا شود، نمى ديده خدا وجود ى ادله بحث البالغه نهج در كه بگوييم خواهيم نمى ذلك مع. كردند

 ى ادله -اسمه جل -احديث حضرت تمجيد و تقديس تنزيه، اوصاف، از بحث ضمن در و شده مطرح بسيار خداشناسى ى ادله

 بر متقن داليل و محكم، براهين و گوشزد نيست كمتر استقاللى بحث از آن ارزش كه ضمنى بطور -السالم عليه -امام نيز را خداشناسى

 مخلوق هر و چيز هر اينكه به حتى و شده واقع توجه مورد مستقل بطور ادله اين هم موارد بعض در و است فرموده اقامه خدا وجود

: فرمايند مى اشباح خطبه در چنانكه است، شده تصريح اوست هستى بر دليل و او براى از حجت

 فيض البالغه، نهج. [ 'قائمه المبدع على داللته و ناطقه بالتدبير فحجته صامتا خلقا كان ان و عليه دليال و له حجه خلق ما كل فصار'

. ] 235 ص ،90 ى خطبه االسالم،

 بر گويا حجت او وجود نظام و خدا تدبير باشد نداشته گويا زبان چه اگر و اوست بر دليل و او براى از حجت كرده خلق را چه هر': يعنى

. 'است برپا و قائم آفريننده وجود بر او داللت و خداست وجود

 البالغه نهج از جمله چند و شد اشاره آن به كه" فطرت برهان و قصد و عنايت برهان و خلق و حدوث برهان وجود، برهان مثل براهينى

 چه اگر كه است شده داده شرح گوناگون بيانات و الفاظ و عبارات به مكرر البالغه نهج در ديگر براهين بعض و "آمد نوشته آن به راجع

 و ظاهر دهد تفصيل و شرح را او كمال صفات و جمال و جالل و اوصاف خواهد مى گوينده كه باشد اين از حاكى لفظ و كالم سياق

 شنونده ذهن در حال عين در تا است، بوده توجه مورد نيز آن و نشده نظر صرف اصلى مطلب از مطالب همين ضمن در كه است آشكار

: كنيم مى مطالعه را موارد اين بعض تفصيل اينك. دهد مايه نيز جهت اين در را او و شود حاضر نيز خداشناسى ى ادله



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۴۸

 تشهد الذى فهو': ى جمله و 'الظهور اعالم عليه دلت و': جمله اين امثال كه اند داده احتمال تحقيق اهل از بزرگان از بعضى: وجود برهان

 وجود برهان همان به ارشاد و اشاره. ] 136 ص ،49 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  'الجحود ذى قلب اقرار على الوجود اعالم له

 ى سوره[  'شهيد ء شى كل على انه بربك يكف لم او': شريفه ى آيه و نهاده نام صديقين برهان را آن الرئيس شيخ سينا ابوعلى كه است

 اصاله مبناى بر ديگر نحو به را 'صديقين برهان' خودش اصطالح به شيرازى صدرالدين[  است دانسته آن به اشاره را. ] 53 ى آيه فصلت،

 ديگر مبانى و وحدت عين در كثرت و كثرت عين در وحدت و مراتب و تشكيك به آن اختالف و وجوديه كثرات تباين عدم و الوجود

 'ظهور اعالم' كه صورتى در ها جمله اين و. ] است شمرده براهين ساير رديف در را بوعلى وجود برهان و كرده بيان

 و موجودات وجود نفس به است متعال خداوند وجود به استدالل بگيريم آنها واقعيت و موجودات وجود نفس به اشاره را 'وجود اعالم' و

 در كه اى رساله در "1070 متوفى" تبريزى رجبعلى مال حكيم[  بدانند لفظى مشترك را موجود و وجود لفظ خواه آنها، ذوات واقعيت

 وجود لفظى اشتراك به قول مجريطى احمد مسلمه حكيم و مدنيه فصول در ثانى معلم و اثولوجيا در اول معلم از است نوشته واجب اثبات

 امر را وجود و مجعول را ماهيت خواه و بدانند معنوى مشترك يا ممكنات و مخلوقات و باريتعالى بين. ] است كرده نقل را موجود و

. بگويند اعتبارى را ماهيت و مجعول را وجود يا اعتبارى و انتزاعى

 يا است واجب يا عقلى حصر حسب بر كنيم مى تقسيم را وجود نفس وقتى: است شده گفته دليل اين تقرير در: وجود دليل تقرير اما

. ممكن

. است قائم خود به و دارد وجود اقتضاى بالذات كه است وجودى آن 'واجب'

. برپاست ديگرى به و است بالغير وجودش و عدم اقتضاى نه و دارد وجود اقتضاى نه بالذات كه است آن 'ممكن' و

 موثر، بدون آن وجود و است موثر به نيازمند است ممكن اگر و است ثابت مطلوب است واجب اگر پس ندارد، راه اينجا در سومى قسم

. است محال

 پس است موثر به محتاج هم باز باشد ممكن اگر ممكن يا است واجب يا نيز موثر آن و است امكان موثر به ممكن احتياج علت چون و

 بر ء شى دو از يك هر تقدم شود الزم اينكه براى دور اما. باطلند دو هر و شود مى الزم تسلسل يا دور يا واجب به انتهاء عدم فرض با

 آن است، ديگرى بر ء شى اين تقدم جهت همان از كه ديگرى بر ء شى دو از يك هر تقدم ديگر عبارت به و واحد جهت از ديگرى

 است ء شى عدم و وجود فرض مستلزم و مرتبه دو به است ء شى خود بر ء شى تقدم اين ى الزمه و باشد داشته تقدم اين بر نيز ديگرى

 بيان اين به. ] شد اشاره تسلسل بطالن ادله بعض به اين از پيش[  بطالنش پس تسلسل اما و است محال و نقيضين اجتماع كه واحد آن در

 كه شود مى الزم باشد تامه علت و موثر مجموع اگر پس است ممكن المجموع حيث من موثرات نامتناهى سلسله اين مجموع كه است

 آن اجزاء تمام علت و ء شى آن علت ء شى ى تامه علت چون است باطل نيز آن باشد علت آن اجزاء بعض اگر و باشد خود علت ء شى

 الزم باشد آن اجزاى علت مركب علت اگر عالوه و باشند علت هم با اجزاء علت با بلكه نباشد تامه علت شود مى الزم واال. است ء شى

 غير مراتب به و باشد كرده تاثير نيز خود سابق علل در و باشد نيز خودش علت است علت فرض به بنا كه مركب جزء اين شود مى

 و داخل از مركب امر يا مجموع در موثر كه فرض اين ماند مى باقى پس است، باطل بالبداهه همه اينها كه باشد يافته تقدم خود بر متناهى
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 نيز اينجا در داشت مى وجود مستقال جزء بودن علت در كه اى فاسده توالى همان چون است محال اول اما. خارج امر يا و باشد خارج

 آن در كه است صديقين و عليين طريقه اين گويند مى و است الوجود واجب آن ناچار باشد ممكنات سلسله از خارج امر اگر و هست

. شود مى الوجود واجب اثبات وجود نفس در نظر به بلكه نيست مصنوعات و مخلوقات بر استدالل و موجودات در نظر به حاجت

 از و است موثر به محتاج كه است وجودى آن ممكن. ممكن يا است واجب يا كنيم مى نظر وجود نفس به وقتى ما: ديگر عبارت به و

 غير "اليه مضاف نه باشد آن صفت ممكن كه" ممكن وجود طرفى از و. گردد واجب به منتهى بايد پس دارد ابا باشد خود خودى به اينكه

 احتياج ى مساله اين و گردد ممكن وجود مرجح كه باشد "است وجود صفت اينجا در واجب" واجب وجود بايد پس است انكار قابل

 اگر باشد، متساوى آن نبود و بود احتمال و باشد احتمال دو آن در كه را چيزى هر ما كه شود مى معلوم جا اين از نيز واجب به ممكن

 برف يا باران يا دختر، يا پسر جنين اين يا نشد يا شد دار ميوه درخت اين اگر پرسيم، مى آن علت از شد واقع احتمال دو از يكى ببينيم

 آن از يك هر احتمال زيرا پرسيم، مى آن علت از الغر يا بود فربه و چاق حيوان يا انسان اين يا بود زيادتر يا كمتر يا باريد فصل اين در

 آن و است موثر به محتاج است متساوى دو هر آن نبود و بود احتمال كه ممكن وجود كه نيست شكى بنابراين هست آن در طرف دو

. نيست الوجود واجب جز موثر

 است عقلى حصر حصر، اين باالخره. را موجود يا كنيم ممكن و واجب به تقسيم را وجود كه ندارد تفاوت برهان اين در كه نماند مخفى و

 نماند مخفى نيز و. اند نشده اثبات در واسطه مصنوعات و مخلوقات و اشيا برهان اين در و نيست بيرون قسم دو اين از موجود يا وجود و

 از عالوه و است بعضى ى خدشه مورد آن مبانى بعضى اينكه با اند كرده مطرح سبزوارى و شيرازى صدر كه نحوى به صديقين برهان كه

 اولم': شريفه ى آيه داللت در چنانكه نيست درك قابل ظاهرا 'الظهور اعالم عليه دلت و': البالغه نهج ى جمله اين مثل از است دور اذهان

 صدر و سينا ابوعلى تقرير" تقارير اين از يك هر به وجود برهان بر. ] 53 ى آيه فصلت، ى سوره[  'شهيد ء شى كل على انه بربك يكف

 نياز و احتياج او به و دهد مى شهادت او به چيز هر يعنى است محتمل باشد 'مشهود' معنى به 'شهيد' اگر چند هر است تامل نيز "شيرازى

 براى واسطه مخلوقات و اشياء كه ديگر ى ادله بر آيه ظهور باشد هم 'مشهود' معنى به 'شهيد' اگر كه است اين انصاف ولى دارد تعلق و

. است بيشتر هستند حق اثبات

 بلكه كند نمى پيدا ارتباطى براهين اين با آيه مفاد باشد شاهد معنى به اگر اما بگيرند مشهود معنى به را شهيد كه است صورتى در اين

 حق فعل و خلق به كه است گرفته كسانى برهان بيان را آن الرئيس شيخ كه آيه صدر اما و. دارد چيز هر به خدا علم احاطه بر داللت

 به راجع 'الحق انه' در ضمير و نيست خدا وجود بر استدالل به مربوط نيز آيه اين از قبل آيه و تفاسير بعض حسب بر كنند مى استدالل

 نيست ظاهر آن در آيه كه معنايى در قرآن تفسير قطع بطور و است احتمال بگويند شانه تعالى حق به راجع را آن هم فرضا و است قرآن

 يا آيات از اى آيه كنند، مى بحث كه را مطلبى هر و داورى پيش روايات و آيات تفسير مقام در حكما حضرات بعض ولى نيست، جايز

 اينان ولى نيست، مطلب آن آيه آن مفاد گاهى باشد صحيح مورد آن در هم آنها مطلب اگر كه حالى در نمايند مى منطبق آن بر را حديثى

 نشان خود راى با موافق و سازند مى منصرف است معقول و صحيح نيز آن كه خود ظاهر از را آيه تاويالتى، يا بعيد احتمال يك مجرد به

. 'هفواتنا و زالتنا لهم و لنا اهللا غفر' شود مى ديده جرات اين كند دقت و غور كسى اگر اسفار موارد بعض در چنانكه دهند، مى
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 به باشد بيشتر آگاهى طالب كس هر و شد داده توضيحاتى اين از پيش برهان اين خصوص در: تناسب و نظام و عنايت و قصد برهان

 شناسى زيست شناسى، زمين و شناسى گياه تشريح، و طب علوم كلى بطور و نمايد رجوع است شده نوشته خصوص اين در كه كتابهايى

 و حيوان و انسان بدن ساختمان به مربوط علمى مختلف هاى رشته و االعضا وظايف و شناسى كيهان و شناسى جنين شناسى، حيوان و

 شود مى تصور آنچه از تر گسترده را عنايت و قصد برهان اين همه و همه يكديگر با آنها روابط و عالم اين كاينات در مطالعه گونه هر

. رسد نمى پايان به هم بسيار كتابهاى نوشتن با آن شرح كه دارد مى عرضه

: فرمايد مى نخستين ى خطبه در جمله از است عنايت و قصد برهان از مشحون كه هست هايى خطبه البالغه نهج در

. ] 25 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  '.ارضه ميدان بالصخور وتد و برحمته الرياح نشر و'

. 'كرد استوار و ميخكوب سخت، و بزرگ سنگهاى به را زمينش و پراكنده خود رحمت به را بادها': يعنى

: فرمايد مى خطبه همين ضمن در نيز و

 عارفا انتهائها، و بحدودها محيطا ابتدائها قبل بها عالما اشباحها، الزمها و غرائزها غرز و مختلفاتها بين الم و الوقاتها االشياء احال... '

. ] 25 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ '...احنائها و بقرائنها

 نظام در و خودشان به مختص اوقات كه باشد اين مراد است ممكن[  آنها اوقات براى درآورد گردش به و داد جوالن را اشيا': يعنى

 در كدام هر تا. ] انداخت جريان به آنها وسعت

 امور ميان در و آنها وقتهاى به را اشيا داد حواله يا و. برسند خود حاالت كمال و رشد به و كنند نمو مقرر وقت در و آيند پديد مقرر وقت

 و داد قرار آنها در را آنها خاصيتهاى و طبايع يعنى داد اختصاص اى غريزه به را يك هر و داد قرار همبستگى و سازش آنها گوناگون

 به و داشت احاطه آنها پايان و حدود به و بود دانا آنها، آغاز از پيش آنها به كه حالى در گردانيد آنها مالزم را آنها اشخاص و اشباح

 از عنايت و قصد" الهى افعال به را سخن آن، از پس. بود شناسا دارند اعوجاج و هستند قرين هم با كه آنهايى به يا آنها جوانب و نفوس

 كيهان شناسى، زيست طبيعى، علوم به مربوط است فرموده كه بياناتى بررسى و تفصيل و شرح كه است داده بسط "شود مى استنباط آنها

. است... و شناسى

 فى الحنائها مالئمه العضائها جامعه اشالء و عشاها عن لتجلو ابصارا و عناها، ما لتعى اسماعا لكم جعل': فرمايد مى 83 خطبه در و

. ] 189 ص ،82 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'الرزاقها رائده قلوب و بارفاقها قائمه بابدان عمرها مدد و صورها تركيب

 جامع كه اندامى و بخشند روشنى و جال كورى از تا ديدگانى و نگهدارند است مفيد برايش را آنچه تا آفريد گوشهايى شما براى': يعنى

 دلهايى و هستند خود حوائج و منافع به قائل كه بدنهايى با باشند عمرشان مدتهاى و صورتها تركيب و هم با مناسب و باطن قواى و اعضا

. 'خودند هاى روزى طالب كه
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 بمساك يقيمها ان الى الخلق من الحاجه اعتراف و حكمته اثار به نطقت ما عجائب و قدرته ملكوت من ارانا و': فرمايد مى 91 خطبه در و

 و له حجه خلق ما كل فصار حكمته، اعالم و صنعته اثار احدثتها التى البدائع فظهرت معرفته، على له الحجه قيام باضطرار دلنا ما قوته،

 و 235 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'قائمه المبدع على داللته و ناطقه بالتدبير فحجته صامتا خلقا كان ان و عليه دليال

240 [ .

 به او حكمت آثار كه شگفتيهايى و خود قدرت ملكوت از نماياند ما به': يعنى

 معرفت بر قطعى و ضرورى حجت و دليل كه را آنچه دارد، برپا خود قوت به را آنها اينكه به را خلق حاجت اعتراف و است ناطق آن

 از حجت فرموده خلق را چه هر گرديد پس او حكمت نشانيهاى و او صنعت آثار كرده ابداع را آنچه و بدايع در گرديد ظاهر و اوست

 پديد وجود بر او داللت و است گويا و ناطق او تدبير به او حجت پس باشد خاموش و صامت خلق چه اگر و او بر دليل و او براى

. 'برپاست و قائم ى آورنده

 دون يقصر لم و منزلته حدود يتعد فلم لوجهته وجهه و تدبيره فالطف دبره و تقديره فاحكم خلق ما قدر': فرمايد مى خطبه اين در هم و

. ] 240 و 235 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'ارادته على بالمضى امر اذ يستصعب لم و غايته الى االنتهاء

 و فرمود استوار محكم را آن تقدير و "كرد مقرر اندازه و قدر به را او چيز همه يعنى" كرد تقدير فرموده خلق را آنچه خداوند': يعنى

 و حد از نه پس كرد توجيه آن هدف و وجهه سوى به را او و برد كار به لطافت و لطف آن تدبير در و كرد مالحظه را آن مال و عاقبت

 زياد و كم بى داشت الزم چه هر يعنى" فرمود كوتاهى برساند اش فايده و مقصد به را او كه آنچه از نه و كرد تجاوز او منزلت و موقعيت

. 'او اراده طبق بر حركت و سير به را مخلوق هر "تكوينى امر به" فرمود او وقتى شمرد دشوار نه و "كرد عطا او به

 حدود از و خود سمت و جهت از چنانكه آن: فرمود توجيه جهتش سوى به را چيزى هر: باشد اين جمله سه اين معناى است محتمل و

 و سير به شد امر كه وقتى نگرفت دشوار و نشد كوتاه خود نهايت و غايت به رسيدن و شدن منتهى از و. نكرد تجاوز خود مكان و منزلت

 از و باشند مى او تكوينى هدايت و معين مسير در همه و داد قرار اعتدال حد در را مخلوق هر و چيز همه يعنى" او اراده طبق بر جريان

. "رسند مى ناخواه و خواه است مقرر برايشان كه پايانهايى و نهايات به و ندارند امتناع آن

 مختلفات اجناسا فرقها و قرائنها اسباب وصل و متضادها بين بقدرته الءم و حدودها نهج و اودها االشياء من فاقام': است خطبه اين در و

 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'ابتدعها و اراد ما على فطرها و صنعها احكم خالئق بدايا الهيئات و الغرائز و االقدار و الحدود فى

. ] 240 ص ،90

 و. كرد برقرار ماليمت آنها متضاد ميان خود قدرت به و داد، قرار روشن را آنها حدود و گرداند راست را چيزها كجى و انحراف': يعنى

. 'ساخت مشخص و جدا هم از هيئتها و ها غريزه و ها اندازه و حدود در مختلف اجناس به و داد پيوستگى بهم را آنها
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 ذلل و ازواجها بين و بينها وشج و انفراجها صدوع الحم و فرجها رهوات تعليق بال نظم و': فرمايد مى آسمان وصف در خطبه اين در و

 صوامت االرتتاق بعد فتق و اشراجها عرى فالتحمت دخان هى اذ بعد ناداها و معراجها حزونه خلقه باعمال الصاعدين و بامره للهابطين

 جعل و المره مستسلمه تقف ان امرها و بايده الهواء خرق فى تمور ان من امسكها و نقابها على الثواقب الشهب من رصدا اقام و ابوابها

 و الليل بين ليميز درجهما مدارج فى سيرهما قدر و مجراهما مناقل فى اجراهما و ليلها من ممحوه ايه قمرها و لنهارها مبصره ايه شمسها

. ] 242 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ '...بمقاديرهما الحساب و السنين عدد ليعلم و بهما النهار

 ميان و آنها ميان و ساخت مرتبط بهم را آن گشادگى شكافهاى و كرد منظم باشد شده بسته چيزى به اينكه بدون را آسمان راههاى': يعنى

 مى باال را خلق كارهاى و آيند مى فرود "فرشتگان" كه آنان براى را آن بر صعود و آمدن فرود دشوارى و پيوست بهم را آنها جفتهاى

 درهاى بودن بسته از بعد و پيوستند بهم داشتند فاصله يكديگر از كه آن قطعات تا كرد ندا بود دود آنكه از بعد را آن و فرمود آسمان برند

 در فروافتادن و سقوط از را آنها خود قدرت دست با و كرد مقرر نگهبان آن راههاى بر درخشان هاى ستاره از و كرد باز را آن بسته

 او فرمان تسليم كه حالى در "نگردند خارج خود مدار از و" باشند داشته قرار خود جاى در كه داد فرمان و داشت نگه هوا شكافهاى

 و جريان حركتشان و نقل محل در را آنها و داد قرار شب عالمت شد محو نورش كه را ماه و روز براى بيناكننده عالمت را آفتاب و باشند

 و آنها مقادير به حساب و سالها عدد و شود تميز روز و شب بين تا كرد مقرر خود به مختص مدار و مدارج بر آنها سير و بخشيد حركت

. 'گردد دانسته حركتشان

 متقاذفات تصطفق و امواجها اذى او تلتطم زاخره، بحار لجج و مستفحله امواج مور على االرض كبس': فرمايد مى خطبه اين در هم و

 مستخذيا ذل و بكلكلها وطئته اذ ارتمائه هيج سكن و حملها لثقل المتالطم الماء جماح فخضع هياجها، عند كالفحول زبدا ترغو و اثباجها

 تياره لجه فى مدحوه االرض سكنت و اسيرا منقادا الذل حكمه فى و مقهورا ساجيا امواجه اصطخاب بعد فاصبح بكواهلها عليه تمعكت اذ

 سكن فلما ثباته، و زيفان بعد لبد و نزقاته بعد فهمد جريته، كظه على كعمته و غلوائه سمو و انفه شموخ و اعتالئه و باوه نخوه من ردت و

 و بيدها سهوب فى فرقها و انوفها عرانين من العيون ينابيع فجر اكتافها، على البذخ الشمخ الجبال شواهق حمل و اكنافها تحت من الماء هيج

 قطع فى الجبال لرسوب الميدان من فسكنت صياخيدها، من الشم الشناخيب ذوات و جالميدها من بالراسيات حركاتها عدل و اخاديدها

 متنسما الهواء اعد و بينها و الجو بين فسح و جراثيمها، و االرضين سهول اعناق ركوبها و خياشيمها جوبات فى متسربه تغلغلها و اديمها

 الى ذريعه االنهار جداول تجد ال و روابيها عن العيون مياه تقصر التى االرض جرز يدع لم ثم مرافقها تمام على اهلها اليها اخرج و لساكنها

 المزن لجه تمخضت اذا حتى قزعه تباين و لمعه افتراق بعد غمامها الف نباتها تستخرج و مواتها تحيى سحاب ناشئه لها انشاء حتى بلوغها

 درراها الجنوب تمريه هيدبه، اسف قد متداركا، سحا ارسله سحابه، متراكم و ربابه كنهور فى ميضه و ينم لم و كففه فى برقه التمع و فيه

 و النبات االرض هوامد من به اخرج عليها، المحمول ء العب من به استقلت ما بعاع و بوانيها برك السحاب القت فلما شابيبه دفع و ضيبه

 ذلك جعل و انوارها ناضر من به سمطت ما حليه و ازاهيرها ريط من البسته بما تزدهى و رياضها بزينه تبهج فهى االعشاب الجبال زعر من

 عليه -ادم اختار امره انفذ و ارضه مهد فلما طرقها، جواد على للسالكين المنار اقام و افاقها، فى الفجاج خرق و لالنعام رزقا و لالنام بالغا

. ] 257 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ '...خلقه من خيره -السالم
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 لهيات در نهج البالغها ۵۳

 با امواج و درياها و آن گرفته آب قسمتهاى و آن خشكيهاى و زمين وضع به است شده اشاره -السالم عليه -امام بيانات اين در[  يعنى

 پيدايش و زمين تحوالت چگونگى و روابط و روئيدنيها و ابر و باران ها، رودخانه و نهرها ها، چشمه و كوهها و آن سهمگين و عظمت

 امام معجزات از بايد را سخنان گونه اين و گفت سخن آنها در بايد مختلف علوم با رابطه در كه ديگر بسيار مسائل و آبادى و عمران

 و دقايق و تشبيهات و مجازات و استعارات متضمن چون نكنم مبادرت امام كلمات سنخ اين ترجمه به كه داشتم نظر در جانب اين شمرد،

 تهدلت علينا و عروقه تنشبت فينا و الكالم المراء انا و' فرمود توصيفشان در خود كه آنان و حضرت آن كالم در جز كه است لطايفى

 كار است الزم آنها از اطالع بيانات اين فهم در كه ديگر مختلف دانشهاى و علوم و فلسفى پيچيده مسائل به توجه با و نشود يافت 'غصونه

. آيند برنمى آن عهده از نادرى افراد جز كه بگويم بايد نيست كسى حد در نگويم اگر و است دشوار بسيار بيانات اين ترجمه

 پيرامون كه هايى فرضيه و نظرات و غيرها و طبيعيات و الهيات و فلكيات و جديد و قديم علوم كليه از بايد خطبه اين ترجمه براى مترجم

 نيز اطالع همين چند هر بنمايد را مناسب استظهار امام كلمات و الفاظ از بتواند تا باشد داشته مختصر و فشرده اطالع الاقل هست آنها

 از بسيارى در يكديگر بر آنها ترجيح و شود مى متعدد ترجمه مقام در حتى احتماالت زيرا شود مى ترجمه دشوارى و صعوبت موجب

 گونه اين تواند نمى آن ترجمه كه است كلمات گونه اين محاسن از متعدد احتماالت همين حال عين در و است دشوارى كار موارد

 را كلمات اين ترجمه كار اطالع كم و مبتدى يك چه هر لذا سازد، مرتبط مختلف علوم و مسائل به را كالم و بياورد ذهن در را احتماالت

 كردن معنى بلكه است زحمت پر و دشوار ترجمه فقط نه و بيند مى دشوارتر را آن باشد رفته جلو بيشتر چه هر منتهى شمارد مى آسان

. است دشوار اندازه همين به نيز نباشد تحقيقى بيان و تفسير و شرح كه طورى به عربى به آن

 حتما كه بيابيم -السالم عليه -امام كالم با مناسب غير و سطحى را آنها كنيم مى غور ايم ديده كه هايى ترجمه در چه هر اگر بنابراين و

 و اند نتوانسته اين از بيشتر كه نداريم اعتراض حق هم مترجمان به نيستند اصل دهنده جلوه و اصل مطابق اى نسخه كدام هيچ بگوييم بايد

 يقين من مالحظات اين به است بوده خودشان بينش و درك ميزان ى دهنده نشان و خودشان پايه اند كرده درك چه هر البالغه نهج از

 به اى ترجمه كجا هر و باشد داشته البالغه نهج ترجمه در تواند نمى دارد عادى گفتارهاى ترجمه در مترجم نفر يك كه را تعهدى دارم

 مفاهيم كلى به ندارد را مفيد شرحهاى مطالعه فرصت و داند نمى عربى زبان اگر خواننده كه است اين براى فقط نمايم تقديم خوانندگان

 ترجمه صحيح معناى به ترجمه موارد از بسيارى يا بيشتر در كه كنيم مى تصديق اال و نماند مجهول برايش -السالم عليه -امام سخنان

 برد، فرو آب از مملو درياهاى هاى لجه و هيجان پر و شديد امواج جنبش در را زمين'. ]: 'العظيم العلى باهللا اال قوه ال و حول ال' و نيست

 آب هيجان پس آورند، مى لب بر كف هيجان هنگام در كه نر شتران مانند خورد، مى هم به و است متالطم آن عظيم امواج كه درياهايى

 آن بر زمين كه وقتى شد فروتن و خاضع آب و گشت ساكن آن برخورد و جهش و شد آرام و خاضع زمين سنگينى جهت به متالطم

 فرمانبر و محدود آهنين لجام حلقه در و ايستاد باز هياهو و طغيان از امواجش و يافت قرار و آرامش اضطراب، و شدت از پس و غلتيد

 آن بر را بلند و بزرگ هاى كوه متعال خداوند و گرفت را زمين دور و نشست فرو آب پس شد مانع آن سركشى و نخوت از زمين و كرد

 اضطراب از و ساخت متعادل ها كوه با را زمين حركات و نمود جارى و ظاهر نهرها و بيابانها در را آب هاى چشمه و كرد نصب

 مصالحشان و منافع تمام با را زمين اهل و ساخت متناسب تنفس براى را هوا و كرد برقرار وسعت و فسحت زمين و جو بين و نگهداشت

 آب آنها بلندى و ارتفاع واسطه به كه زمين از قسمتهايى براى و ساخت آماده آن در نبات و گياه روييدن براى را زمين و آورد بيرون

. آورد مى بيرون را آن گياه و سازد مى زنده را مرده هاى زمين كه فرمود ابر ايجاد نشيند نمى آنها بر ها رودخانه و ها چشمه
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 لهيات در نهج البالغها ۵۴

 اتصال از بعد و گردد متحرك تا ساخت متصل و پيوسته بهم را آنها و داد الفت بودند جدا هم از آنكه از بعد ابر درخشان هاى پاره ميان و

 از و زمين گياه بى مكان از آن به و است بارنده آب كه حالى در فرستاد را آن خدا و آيد، لمعان در آن از برق و شود بزرگ يكديگر به

 زيبا و نورانى هاى شكوفه و ها سبزه و مرغزار به شود مزين و طراوت با زمين آن از پس آورد بيرون خرم و تازه گياه گياه، كم كوههاى

 رفع و مقاصد به مردم رسيدن وسيله "را خود قدرت آثار و مناسبات و ارتباطات و ها آفرينش و امور اين" متعال خداوند و بو خوش و

 و عالمات سالكان و رهروان براى و گشود را ها راه بلنديها و ها كوه بين و زمين اطراف در و داد قرار چهارپايان روزى و نيازمنديها

... داد قرار نشانيها

 

 الضياء يقبضها التى الخفافيش هذه فى الحكمه غوامض من ارانا ما خلقته عجائب و صنعته لطائف من و': فرمايد مى 155 خطبه در و

 و مذاهبها فى به تهتدى نورا المضيئه الشمس من تستمد ان عن اعينها عشيت كيف و حى لكل القابض الظالم يبسطها و ء شى لكل الباسط

 بلج فى الذهاب عن مكامنها فى اكنها و اشراقها سبحات فى المضى عن ضيائها لو بتال ردعها و معارفها الى الشمس برهان بعالنيه تتصل

 ال و ظلمته اسداف ابصارها يرد فال ارزاقها التماس فى به تستدل سراجا الليل جاعله و حداقها على بالنهار الجفون مسدله فهى ائتالقها

 وجارها، فى الضباب على نورها اشراق من دخل و نهارها اوضاح بدت و قناعها الشمس القت فاذا دجنته، لغسق فيه المضى من تمتنع

 قرارا و سكنا النهار و معاشا و نهارا لها الليل جعل من فسبحان لياليها ظلم فى المعاش من اكتسبته بما تبلغت و ماقيها على االجفان اطبقت

 العروق مواضع ترى انك اال قصب ال و ريش ذوات غير االذان شظايا كانها الطيران الى الحاجه عند بها تعرج لحمها من اجنحه لها جعل و

 يفارقها ال ارتفعت اذا يرتفع و وقعت اذا يقع اليها ء الجى بها الصق ولدها و تطير فيثقال يغلظا لم و فينشقا يرقا لما جناحان لها اعالما بينه

 من خال مثال غير على ء شى لكل ء البارى فسبحان نفسه مصالح و عيشه مذاهب يعرف و جناحه للنهوض يحمله و اركانه تشتد حتى

. ] 483 ص ،154 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'غيره

 است داده نشان ما به ها پره شب اين در خود پوشيده حكمتهاى از كه است چيزى او حكمت شگفتيهاى و خدا صنعت لطايف از': ترجمه

 چشم بندد، مى را اى زنده هر ى ديده كه تاريكى و بندد مى را آنها چشم گرداند مى گشاده و باز را چيز هر ديده كه روز روشنايى كه

 به و يابند راهنمايى راهها در آن از كه نورى به بگيرد مدد تابان آفتاب از اينكه از است ناتوان آنها ديدگان چگونه. نمايد مى باز را آنها

 كه نقاطى به رفتن از آفتاب نور تاللوء اثر در را ها پره شب اين چگونه برسانند شناسند مى آنچه به را خود خورشيد شدن آشكار هنگام

 ساخته پنهان خودشان جايگاه در دارد تابش آن بر آفتاب نور كه جاهايى به رفتن عوض را آنها و است كرده منع تابد مى آن بر آفتاب

 استفاده روزى طلب براى آن از كه اند داده قرار چراغى را شب و انداخته حدقه بر را خود چشمان پلكهاى روزها پرگان شب اين است

 كه آنگاه پس نمايند مى خوددارى شديد تاريكى وجود با شب در رفتن از نه و شود مى مانع تاريكى سختى را آنها ديدگان نه نمايند مى

 بر پلكها پرگان شب شد وارد سوسمار هاى النه در آن نور تابش و شد ظاهر روز هاى روشنى و انداخت خود روى از پرده آفتاب

 براى را شب آنكه است منزه و پاك پس نمايند مى اكتفا كرده كسب معاش جهت شبها تاريكيهاى در آنچه به و گذارند مى ديدگان اطراف

 هنگام در تا داد قرار گوششان از بالهايى آنها براى و استراحت و آرامش هنگام او براى را روز و داد قرار زندگى گذران زمينه و روز او

 را رگها جاى تو ولى است استخوان و پر بدون و است انسان گوش هاى الله مانند بالهاشان گويا آيند پرواز به آن با پرواز به حاجت
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 لهيات در نهج البالغها ۵۵

 سنگين كه است ستبر و كلفت چندان نه و شود پاره زدن بال هنگام كه است رقيق چنان نه كه است بال دو آنها براى بينى مى آشكار

 از كند پرواز و شود بلند كجا هر و آيد فرود آيد فرود او كجا هر است پناهنده و چسبيده او به اش بچه كه حالى در كند مى پرواز. باشد

 است منزه پس گردد شناسا خود مصالح و زندگى راه به و شود شايسته پرواز براى بالش و گردد سخت و قوى اعضايش تا شود جدا او

. 'باشد شده صادر او غير از كه اى سابقه و نمونه بى آفريد را چيزى هر كه خدايى

 نهج. [ 'النجاد مخصب و الوهاد مسيل و المهاد ساطح و العباد، خالق هللا الحمد': است فرموده آغاز ها جمله اين به را 163 ى خطبه و

. ] 520 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض البالغه

. 'است گياهان ى روياننده و آب ى كننده جارى و زمين ى گستراننده و بندگان آفريننده كه سزاست را خداى مر سپاس': يعنى

 و طين من سالله من بدئت االستار، مضاعفات و االرحام ظلمات فى المرعى المنشا و السوى المخلوق ايها': فرمايد مى آن ضمن در و

 دار الى مقرك من اخرجت ثم نداء تسمع ال و دعاء تحير ال جنينا امك بطن فى تمور مقسوم اجل و معلوم قدر الى مكين قرار فى وضعت

 ان هيهات، ارادتك، و طلبك مواضع الحاجه عند عرفك و امك ثدى من الغذاء الجترار هداك فمن منافعها، سبل تعرف لم و تشهدها لم

 االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'ابعد المخلوقين بخدود تناوله من و اعجز خالقه صفات عن فهو االدوات و الهيئه ذى صفات عن يعجز من

. ] 520 ص ،162 ى خطبه

 اى خالصه از شدى آغاز متضاعف هاى پرده و ارحام تاريكيهاى در شده ايجاد و معتدل و متناسب و متساوى ى شده آفريده اى': يعنى

 بودى، جنين كه حالى در مادر شكم در شده قسمت موت و اجل و معلوم ى اندازه تا استوار جايگاه و قرار در شدى گذارده و گل از

 به شدى خارج خود قرارگاه از آن از پس. شنيدى مى را صدايى و ندايى نه و دادى مى پاسخ را خواندنى نه داشتى اضطراب و جنبش

 تو و كرد راهنمايى مادرت پستان از غذا كشيدن به را تو كى پس دانستى نمى را آن منافع راههاى و بودى نديده را آن كه اى خانه سوى

. داد شناسايى تو خواسته و طلب محلهاى به نياز هنگام در را

 از و ناتوانتر خود آفريننده صفات از باشد عاجز است اعضا و صورت داراى آنكه صفات توصيف يا شناخت از ناتوان كه كسى! دريغا

. 'است محرومتر و دورتر دارند مخلوقات كه نهايتهايى و حدود به "ندارد نهايت و حد" كه او ذات درك

 و صنعته لطيف على البينات شواهد من اقام و حركات ذى و ساكن و موات و حيوان من عجيبا خلقا ابتدعهم': فرمايد مى 165 خطبه در و

 التى االطيار صور مختلف من ذرا ما و وحدانيته على دالئله اسماعنا فى نعقت و له مسلمه و به معترفه العقول له انقادت ما قدرته عظيم

 مرفرفه و التسخير زمام فى مصرفه متباينه هيئات و مختلفه اجنحه ذات من اعالمها رواسى و فجاجها خروق و االرض اخاديد اسكنها

 منع و محتجبه مفاصل حقاق فى ركبها و ظاهره صور عجائب فى تكن لم اذ بعد كونها. المنفرج الفضاء و المنفسح الجو مخارق فى باجنحتها

 فمنها صنعته دقيق و قدرته بلطيف االصابيغ فى اختالفها على نسقها و دفيفا يدف جعله و خفوفا الهواء فى يسمو ان خلقه بعباله بعضها

 فيض البالغه نهج. [ 'به صبغ ما بخالف طوق قد صبغ لون فى مغموس منها و فيه غمس ما لون غير يشوبه ال لون قالب فى مغموس

. ] 529 ص ،164 ى خطبه االسالم،
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 لهيات در نهج البالغها ۵۶

 بر آشكار هاى گواه از كرد اقامه و آورد وجود به عدم از متحرك و ساكن و جماد و حيوان از را انگيز شگفت و عجيب خلق خدا': يعنى

 فرمان و حكم تسليم و او به ى كننده اعتراف كه حالى در گرديدند او فرمانبر و منقاد عقلها كه را آنچه خود قدرت بزرگى و لطيف صنعت

 مختلف صورتهاى از آفريد را آنچه آشكارى كوههاى از داشت برپا همچنين و زد فرياد او وحدانيت داليل ما گوشهاى در و اويند

 در باشند مى گوناگون شكلهايى و بالها صاحب كه پرندگانى. داد مسكن كوهها سر و ها دره و زمين شكافهاى در را آنها كه پرندگان

 را آنها زنند مى بال و پر وسيع فضاى و فسيح و گشاده هواى شكافهاى در و هستند گردش و تصريف در الهى تسخير مهار در كه حالى

 مى پوست و گوشت حجاب در كه مفصلهايى و محكم استخوانهاى در را آنها و نبودند آنكه از بعد داد وجود ظاهر و عجيب صورتهاى در

 پرواز زمين نزديك كه داد قرار چنان و كرد منع برخيزند هوا به سبك كه اين از هيكل سنگينى به را آنها از بعضى و فرمود تركيب باشند

 ديگر رنگ به كه شد آميزى رنگ و رفته فرو رنگى در آنها بعضى پس. داد ترتيب مختلف رنگهاى در را آنها خود توانايى لطف به و كنند

. 'اند شده مطوق است رنگ آن خالف كه طوقى به كه شدند برده فرو رنگى در آنها از بعضى و نيست مخلوط و مشوب

 اراده و قصد و عنايت و توانايى و قدرت آثار و است داده بسط است آن در كه لطايفى و اوصاف و طاووس خلق بيان به را سخن سپس

. است فرموده شرح آن در را حكيمانه

 السماوات خلق خلقه شواهد فمن المبرم، القضاء و المتقن التدبير عالمات من ارانا بما للعقول ظهر بل': فرمايد مى 182 خطبه در و

 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  '...مبطئات ال و متلكئات غير مذعنات طائعات فاجبن دعاهن سند، بال قائمات عمد، بال موطدات

. ] 587 ص ،181

 فرمان و استوار تدبير هاى نشانه از است نموده ما به آنچه به گرديد ظاهر "ما ى" خردها براى -نواله عم و اسمه عز -خداوند': يعنى

 در پس خواند را آنها چيزى به استناد بدون پا بر و ستون بدون استوار آسمانهاست آفرينش او آفرينش هاى گواه از پس خويش، جايگير

. 'كردند اجابت توقف و درنگ بدون بودند معترف و فرمانبر كه حالى

 ،181 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'االقطار فجاج مختلف فى الحيران بها يستدل اعالما نجومها جعل': است خطبه اين در نيز و

. ] 587 ص

 آنها وسيله به زمين اقطار و گشاده و مختلف راههاى در سرگردان و متحير شخص كه نشانيهايى را آسمانها ستارگان داد قرار': يعنى

. '"بجويد را مقصدش راه و" كند استدالل

 و عليله القلوب لكن و الحريق عذاب خافوا و الطريق الى لرجعوا النعمه جسيم و القدره عظيم فى فكروا لو و': فرمايد مى 185 خطبه در و

 الى انظروا البشر، و العظم له سوى و البصر و السمع له فلق و تركيبه اتقن و خلقه احكم كيف خلق ما صغير الى ينظرون اال مدخوله البصائر

 الحبه تنقل رزقها، على صبت و ارضها على دبت كيف الفكر، بمستدرك ال و البصر بلحظ تنال تكاد ال هيئتها لطافه و جثتها، صغر فى النمله

 يحرمها ال و المنان يغفلها ال بوفقها، مرزوقه برزقها مكفول لصدرها، وردها فى و لبردها حرها فى تجمع مستقرها، فى تعدها و جحرها الى

 ما و بطنها شراسيف من الجوف فى ما و سفلها و علوها فى اكلها، مجارى فى فكرت ولو الجامس، الحجر و اليابس الصفا فى لو و الديان

 يشركه لم دعائمها، على بناها و قوائمها على اقامها الذى فتعالى تعبا، وصفها من لقيت و عجبا خلقها من لقضيت اذنها و عينها من الراس فى
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 فاطر هو النمله فاطر ان على اال الدالله دلتك ما غاياته لتبلغ فكرك مذاهب فى ضربت لو و قادر خلقها على يعنه لم و فاطر فطرتها فى

 و سواء اال خلقه فى الضعيف و القوى و الخفيف و الثقيل و اللطيف و الجليل ما و حى كل اختالف غامض و ء شى كل تفصيل لدقيق النخله

 تفجر و النهار، و الليل هذا اختالف و الحجر و الماء و الشجر و النبات و القمر و الشمس الى فانظر الماء، و الرياح و الهواء و السماء كذلك

 ،185 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'المختلفات االلسن و اللغات هذه تفرق و القالل هذه طول و الجبال هذه كثره و البحار هذه

. ] 733 ص

 ليكن و ترسيدند مى سوزان عذاب از و گشتند مى باز راست راه به يقين به خدا نعمت بزرگى و قدرت عظمت در انديشيدند مى اگر': يعنى

 و است ساخته محكم را آن خلقت چگونه كه است آفريده كوچك آنچه سوى به كنيد نمى نظر آيا. است معيوب ديدگان و است بيمار دلها

. است نموده معتدل را پوستش و استخوان و كرده عطا آن به چشم و گوش و داده قرار استوار را آن تركيب

 درآيد انديشه به نه و شود ديده چشم به نيست نزديك كه هيئت و شكل لطافت و كوچك ى جثه آن با كه مورچه سوى به كنيد نگاه

 مى آماده خود النه در را آن و برد مى خود سوراخ سوى به را دانه و برد مى هجوم خود روزى به و كند مى حركت زمين روى چگونه

 داده روزى مزاجش موافق و شده كفايت روزيش آورد مى گرد ناتوانى موقع براى توانايى هنگام و سرما هنگام براى گرما در و نمايد

 اگر و. باشد استوار و خشك و صاف سنگ در مورچه چه اگر سازد نمى محروم را او و كند نمى غفلت او از منان خداوند. است شده

 تعجب آينه هر گوش، و چشم از اوست سر در آنچه و اوست درون در آنچه و او اعضاى پستى و بلندى و او غذاى مجارى در بينديشى

 مورچه كه خدايى است بلند پس. يافتى مى دشوار را آن توصيف و كردى مى

 شريك مورچه آفرينش در را خدا اى آفريننده هيچ. نمود بنا ستونهايش بر را اندامش ساختمان و پاهايش و دست روى بر داشت برپا را

 را تو برسى آن پايانهاى به اينكه براى كنى سير خود فكر در اگر و. است نكرده يارى آن خلقت در را او توانمندى هيچ و نگرديده

 اختالف غموض و دشوارى جهت از و تفصيل لطافت و دقت جهت از خرماست درخت خالق مورچه خالق اينكه بر مگر نكند راهنمايى

. باشند مى مساوى او آفرينش در "همه" آب و باد هوا و آسمان و ناتوان و نيرومند و سبك و سنگين و بزرگ و كوچك و حياتى ذى هر

 و كوهها اين بسيارى و درياها اين شدن منفجر و روز و شب اين شد و آمد و سنگ آب، درخت، گياه، ماه، آفتاب، سوى به بنگر پس

. 'مختلف زبانهاى و لغتها اين جدايى و تفرق و ها قله اين بلندى

 بين مقارن متعادياتها، بين مولف. بالصرد الحرور و بالبلل والجمود بالبهمه، الوضوح و بالظلمه النور ضاد': فرمايد مى 186 خطبه در و

. ] 741 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'متدانياتها بين مفرق متباعداتها، بين مقرب متبايناتها،

 با كه اشيايى ميان است دهنده الفت گردانيد، ضد سردى با را گرمى و رطوبت با را خشكى و ابهام با را آشكار و ظلمت با را نور': يعنى

 دور و يكديگر به هم از دور اشياى كننده نزديك و باشند مى جدا هم از كه است چيزهايى ى كننده مقارن و دارند مخالفت و معادات هم

. 'است يكديگر از بهم نزديك اشياى ى كننده
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 بغير رفعها و قوائم بغير اقامها و قرار غير على ارساها و اشتغال غير من فامسكها االرض انشا و': فرمايد مى خطبه اين ضمن در هم و

 فلم اوديتها، خد و عيونها استفاض و اسدادها ضرب و اوتادها ارسى االنفراج، و التهافت من منعها و االعوجاج و االود من حصنها و دعائم

. ] 741 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'قواه ما ضعف ال و بناه ما يهن

 بر آنكه بى كرد ثابت را آن و بازماند ديگر كارهاى از و گردد مشغول آن نگهدارى به آنكه بى نگهداشت را آن و آفريد را زمين': يعنى

 از را آن دهد، قرار ستونى بر آنكه بى كرد بلند و گذارد بايستند آن بر كه چيزى بر آنكه بى داشت پا بر را آن و دهد قرار چيزى باالى

 و نمود نصب را آن سدهاى و گردانيد ثابت را "كوهها" زمين ميخهاى و كرد منع شدن پاره و سقوط از و نگهداشت اعوجاج و كجى

. 'نگرديد ضعيف داد قوت را آنچه و نشد سست كرد بنا را آنچه پس شكافت را آن واديهاى و گردانيد جارى را آن هاى چشمه

 جامدا، يبسا المتقاصف، المتراكم الزاخر البحر ماء من جعل ان صنعته، لطائف بديع و جبروته اقتدار من كان و': فرمايد مى 211 خطبه در و

 القمقام و المثعنجر االخضر يحملها ارضا ارسى و حده على قامت و بامره فاستمسكت ارتتاقها بعد سموات سبع ففتقها اطباقا منه فطر ثم

 الزمها و مراسيها فى فارساها اطوادها و متونها نشوز و جالميدها جبل و لخشيته منه الجارى وقف و لهيبته اذعن و المره ذل قد المسخر،

 انصابها، مواضع و اقطارها متون فى قواعدها اساخ و سهولها عن جبالها فانهد الماء، فى اصولها رست و الهواء فى رووسها فمضت قراراتها،

 تزول او بحملها، تسيخ او باهلها، تميد ان من حركتها على فسكنت اوتادا، فيها ارزها و عمادا لالرض جعلها و انشازها اطال و قاللها فاشهق

 لجى بحر فوق فراشا لهم بسطها و مهادا لخلقه فجعلها اكنافها، رطوبه بعد اجمدها و مياهها موجان بعد امسكها من فسبحان. مواضعها عن

 فيض البالغه، نهج. [ 'يخشى لمن لعبره ذلك فى ان الذوارف الغمام تمخضه و العواصف الرياح تكركره يسرى ال قائم و يجرى ال راكد

. ] 670 ص ،202 ى خطبه االسالم،

 بديع و "موضوع و مورد هر در و موجود هر و چيز هر به نسبت" اش اراده اجراى و جبر بر او توانايى و جبروت و اقتدار از': يعنى

 را طبقاتى آن از سپس و داد قرار جامد و خشك ء شى انباشته هم روى و مواج و سرشار درياى آب در كه است اين او صنعت لطايف

 را خود خدا امر به آسمانها پس. بود پيوسته و متصل بهم آنكه از بعد آسمان هفت به گشود هم از و كرد باز را آن سپس و آفريد

 آن كرد حمل شده تسخير درياى و سيالن با نبود آب كه را زمينى و ايستادند است كرده مقرر ايشان بر كه جايى و حد بر و نگاهداشتند

 كوهها بلند هاى تپه و بزرگ سنگهاى تخته از ايستد، مى فرو جارى، آب وى، از بيم با و اوست جاللت و هيبت مطيع و او فرمان رام دريا

 از را كوهها پس گرفت قرار آب در ها پايه و بيخها و برافراشت آسمان به ها قله كه بدانگونه كرد استوار خود جاى در را آنها و برآورد را

 و را ها كوه هاى قله گردانيد بلند پس آن، عالمات مواضع در و فروبرد آن قطرهاى متن در را آنها اساس و ساخت مرتفع زمين هموارى

 حركت در چه گر زمين سپس. كرد ثابت زمين در وار ميخ را آنها و داد قرار ستون زمين براى را كوهها و برد فراتر زمين از را آنها ارتفاع

. گشت آرام و ساكت فروبرد، را خود اهل يا گردد منهدم خود موضع از يا بلرزاند را خود اهل اينكه از بود

 داشت رطوبت آنكه از بعد را آن و داشت نگاه آن آبهاى زدن موج از بعد را زمين كه را كسى كنم مى ياد پاكى به و كنم مى تنزيه پس

 و بزرگ دريايى فراز بر باشد بساطشان و فرش تا برايشان گسترانيد را آن و ساخت آرامگاه خود خلق براى را آن پس گردانيد خشك

 ابرهاى را آن دهد مى حركت و تند بادهاى را آن زند مى بهم و گرداند برمى كه حالتى در سارى غير و ايستاده و جارى غير و ساكن

. 'است عبرت ترسد مى كه كسى براى اين در همانا و ريزان
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 االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'خرم من يتنفس و بعظم يسمع و بلحم يتكلم و بشحم ينظر االنسان لهذا اعجبوا': فرمايد مى 8 حكمت در و

. ] 1091 ص ،7 الحكم قصار

 مى نفس شكافى از و شنود مى استخوانى با و گويد مى سخن گوشتى با و كند مى نگاه اى پيه با كه انسان اين براى آييد شگفت به': يعنى

. '"بينى و گوش و زبان و چشم" كشد

 گفته بسيار سخن چه اگر آن تفصيالت و عالم آفرينش چگونگى در كه است اين شود يادآورى بايد ها خطبه اين پيرامون كه موضوعى

 و كند مى تاييد جهان اين سازمان در را تناسب و عنايت و قصد و نظم شده عرضه موضوع اين در كه نظرهايى از يك هر اما است شده

 ، دارند اتفاق نمايد مى اداره را آن عنايت و قصد و كرده برقرار عنايت و قصد را جهان اين نظم كه اين در همه نباشد قطعى آرا اين چه هر

 نداريم، نيازى ديگران و شناس كيهان و شناس زمين و طبيعت علماى آراى با -السالم عليه -اميرالمومنين بيانات تطبيق به اينجا در ما لذا

 در را -السالم عليه -مولى حضرت كالم ما كه است احتياط از دور و نيستند قطعى و دارند فرضيه صورت آرا اين از بسيارى زيرا

 باز كه بهتر چه كنيم، حمل نظر آن و معنى آن بر رسد نمى نظر به موافق نظرها بعضى با يا ندارد معنايى در پسند عرف ظهور كه مواردى

 كند جلوه متشابه صورت در ما نظر در امروز بسا كه بيانات برخى حقايق و شود نايل بيشترى پيشرفتهاى به علم تا بكشيم انتظار هم

 كه علمى اى قاعده و مسلم مطلب يك با بيانى و اى جمله اگر اما. است شده آشكار تاكنون ديگرى بسيار حقايق چنانكه گردد، روشن

 كه شود مى سبب بلكه و نشده اراده ظاهر آن كه شود مى قرينه خود نباشد موافق ظاهر به درآورد نقيضين اجتماع جواز از سر آن نفى

. كند پيدا ظهور قاعده موافق معناى در كالم

 و جهان كل در را آن رسا بيانى با همه ها خطبه اين بينيم مى كه است عنايت و قصد برهان و نظام اصل در جا اين در ما بحث حال هر به

 دار دامنه بقدرى تناسب و عنايت و قصد شواهد و نظام تفصيل بيان و بحث اين كه است بديهى و دهند مى شرح آن مختلف واحدهاى در

 الدقيق الحكيم النظام هذا جعل الذى فسبحان -كند مى جلوه بيشتر آن ميدان وسعت يابد مى گسترش بيشتر آن از بحث چه هر كه است

. احكمه و واتقنه

 ذيل بيانات با برهان اين اجماال اينجا در و شد داده شرح برهان اين فصل اين مقدمه در اين از پيش: فعل و حدوث و خلق و تغيير برهان

: شود مى تقرير

 نيز عالم پس دارد فاعلى فعل و كار هر و است كار و فعل در... و باران و باد وزش از حوادث و گوناگون صور و مواد تمام به عالم -1

 بنوت، و ابوت نظير. شود نمى تصور فاعل بدون كار و فعل و است بديهى و ضرورى دارد فاعلى فعلى هر كه دليل كبراى اما. دارد فاعل

 و... و بنا و ماشين و نوشته و كتاب بودن فعل مثل است بديهى نيز دليل صغراى و. دوزنده و دوخته نويسنده، و نوشته تحتيت، و فوقيت

. باشد نمى جايز آن منظم و مرتبط هاى پديده و جهان بودن فعل در شك نيست جايز صنعت و نوشته و كتاب بودن فعل در شك چنانكه

 خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  بخلقه، لخلقه المتجلى هللا الحمد': باشد وجه اين به اشاره نيز 108 خطبه از فرمايش اين است ممكن و

 به اول خلق و باشد مراد مصدرى معنى به دوم خلق اگر 'بخلقش خلقش براى از كرد تجلى كه را خداى سپاس يعنى. ] 320 ص ،107 ى

 براى از شد ظاهر كه است خدايى آن مختص حمد كه شود مى اين معنى باشد شده خلق اشياء و مخلوقات به اشاره و مصدرى اسم معنى
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 خداى سپاس كه است اين معنا باشد 'اهللا' آن مرجع اگر و. باشد خلق 'بخلقه' در ضمير مرجع اگر مخلوقاتش همان آفرينش با مخلوقات

 بخلق و چيز آن بخلق چيزى هر براى خدا ظهور و تجلى كه شود مى اين مفاد پس آفرينشش به مخلوقاتش براى از كرد تجلى كه راست

 باشد مخلوقات و مصدرى اسم معنى به نيز دوم خلق اگر اما و خداست فعل همان خدا خلق براى خدا مظهر بنابراين است ديگر اشياء

. بود خواهد اوست فعل اثر كه مخلوقاتش به مخلوقاتش براى از خدا ظهور

 اشاره است محتمل نيز. ] 467 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج[  'بخلقه وجوده على الدال هللا الحمد': جمله اين همچنين و

 كه شود مى معلوم دقت به و است خود وجود بر كننده داللت است آفرينش و خلق كه خودش كار و فعل به خدا كه باشد معنى اين به

 خود وجود بر است كننده داللت بگوييم اينكه يا خودش 'بمخلوق' است خود وجود بر كننده داللت خدا شود گفته اينكه بين است فرق

 و است صحيح دو هر جمله دو اين چه اگر و نيست نظر ديگر چيز و مخلوق به و خداست فعل به فقط نظر اينجا در كه خودش 'بخلق'

. است فعل خود ديگر نظر به و او فعل اثر نظر يك به هم مخلوق و اوست فعل خلق چون دارند او وجود بر داللت دو هر مخلوق و خلق

. است نشده واقع اى واسطه عليه مدلول فعل از غير داللت و اثبات در زيرا است تر وجيه باشد فعل خلق از مراد كه وجه اين اما

 به نيازمند مخلوقى هر اينكه اما تواناست خالق به نيازمند مخلوقى هر و است مخلوق آن، در كلى و جزء هر و اجزاء تمام با عالم -2

 و كتاب بودن نوشته در شك مثل آن در شك و است بديهى نيز آن اجزاء و عالم بودن مخلوق چنانكه است مسلم و بديهى است خالق

 مساوى آن به نسبت عدم و وجود احتمال اينكه با" شود مى الزم نباشد مخلوق اگر نيز و است مختلفه صنايع بودن مصنوع و نوشته

. است بديهى آن بطالن و باشد يافته وجود مرجحى و علت بدون "است

: مثل است زياد البالغه نهج در نيز برهان نحو اين به اشاره

. ] 1145 ص ،121 الحكم قصار االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'اهللا خلق يرى هو و اهللا فى شك لمن عجبت'

 التفات و توجه مطلبى ضمن در يا مستقل بطور نيز برهان اين به است شده مطرح خدا خالقيت يا مخلوق و خلق كجا هر در كلى بطور و

: جمله اين مانند شود مى حاصل

. ] 529 ص ،164 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'موات و حيوان من عجيبا خلقا ابتدعهم'

. ] 25 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'انشاء الخلق انشا': جمله اين و

. ] 532 ص 164 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'تعديل احكم فى اقامه الذى الطاووس خلقا اعجبها من و': جمله اين و

. نظم برهان به هم و است اشاره خلق برهان به هم كه

. ] 520 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'العباد خالق هللا الحمد': جمله اين مثل و

. ] 320 ص ،107 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'بحجته لقلوبهم الظاهر و بخلقه لخلقه المتجلى هللا الحمد': جمله اين و

. ] 467 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'بخلقه وجوده على الدال هللا الحمد': بليغ و بلند كالم اين و
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 االسالم، فيض البالغه نهج[  'بقدرته الخالئق فطر': جمله اين مثل حتى و باشد مخلوق جمله دو اين در 'بخلقه' در خلق از مراد كه بنابراين

 ساير و مخلوق و خليقه و خاليق و خلق الفاظ از كلى بطور ولى باشد ديگر مطلب به نظر اصل شايد چه اگر. ] 22 ص ،1 ى خطبه

 يك ها جمله اين در است مخلوق آن اجزاء تمام و عالم كه مطلب اصل و شود مى استفاده خالق اثبات و خلق برهان ماده اين مشتقات

 خلق و دادن نسبت او غير به را عالم و ندارند خدا از غير هم اى آفريننده و خالقى بنابراين. است شده شمرده انكار قابل غير و بديهى امر

 از غير ندارد جوابى كيست؟ خاليق خالق بگو تو پس كه بپرسند كند انكار را خدا خالقيت كه كسى از اگر و ندارد معنى شمردن او غير

: فرمايد مى مجيد قرآن در خدا چنانكه 'خدا': بگويد اينكه

. ] 25 ى آيه لقمان، ى سوره. [ 'اهللا ليقولن االرض و السموات خلق من سالتهم لئن و'

: صنفند چهار بر ببينند را اختراعى و صنعتى وقتى مردم كه همانطور اينكه سخن اين خالصه

 و تلفن و فرش و كتاب و شده پخته غذاى و لباس كه كسى مثل غافلند آن بودن صنعت وصف از و بينند مى را صنعت فقط صنف يك

 گونه اين. دارد غفلت شده ساخته تلفن و شده نوشته كتاب و شده دوخته و شده بافته لباس پارچه اينكه از اما بيند مى را ديگر چيزهاى

. نمايند نمى اظهار انكار بر اصرارى و لجاج گونه هيچ و شوند نمى ملتفت نكند متوجه را آنان كسى تا ولى بسيارند چه اگر افراد

. را صانع آن از پس و بينند مى را صنعت اول كه هستند افرادى ديگر صنف

. نيست جدا صانع ديد از صنعت وصف به صنعت واقعى ديد چون بينند مى هم با را صانع و صنعت هم برخى

. ندارد التفات آينه وجود به و بيند مى آينه در كه كسى مثل ندارند توجه او غير به و بينند مى را صانع بعضى و

 از و ندارند عبرت نظر كه كسانى و ظواهر اسير و محض غافل كه كسانى جز و صنفند چهار همين بر مردم نيز مخلوق و خلق به توجه در

 را احدى تعالى 'اهللا' از غير به و دارند قبول را خالق وجود ضرورت همه ديگران گردند نمى آگاه غيب به شهادت عالم از و باطن به ظاهر

. نمايند معرفى وصف اين به توانند نمى
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 3 تقرير

 پيدايش و تغييرات اين. گردد مى معدوم و شود مى پديد چيزهايى آن در الدوام على و همواره يعنى است متغير جهان اين كه نيست شكى

 عدم از بعد و باشد عدم به مسبوق كه است چيزى حادث زيرا هستند حوادث همه وجود، از بعد آنها شدن معدوم و عدم از بعد ها پديده

 بالبديهه و بالاشكال حوادث اين حدوث در موثر و است محدث علت و موثر به محتاج حوادث اين از يك هر بنابراين. باشد يافته وجود

 هر و تسلسل يا دور نحو به ديگر حادثه يا است آن خود يا اى حادثه هر در موثر پس. نيست ماده ذات فلسفى و علمى ادله حسب بر و

. بود نخواهد خدا از غير آن و باشد حوادث اين علت كه باشد حادث غير و قديم موثرى بايد ناچار پس است محال و باطل سه

 و است محسوس و آشكار حدوثش بالضروره كه مواد غير اما است حادث جهان اين مجموع كه بگوييم است ممكن هم تقرير اين به و

 بسوى كتاب به شود رجوع[  است حادث ديگر قرائن و شواهد و "حرارت" ترموديناميك قانون مثل علمى قوانين طبق بر هم مواد

 تقرير در كه بيان همان به پس. ] 55 و 18و 19و 44و 54 ص خدا، اثبات كتاب و 52 -58 ص كتاب، اين نويسنده نگارش آفريدگار،

. شود مى ثابت حدوث علت و موثر به افتد مى اتفاق آن در كه حوادثى تمام و عالم احتياج گذشت قبل

 دليل اين با كه دارد مانع چه دهيم مى جواب. كند نمى اثبات را قديم به حادث احتياج از بيشتر چيزى تقرير دو اين: بگويد كسى اگر و

 ساير و وحدت و ذاتى قدم هم ديگر ادله با و شود اثبات قديم و طبيعت ماوراء به حادثى هر و ماده و طبيعت عالم اين احتياج اصل

 خود يا است ماده ماوراء عالم اين موثر كه جاست همين در الهيون و ماديگرايان بين برخورد مهمترين بعالوه،. شود اثبات او كمال صفات

 ماده و طبيعت عالم در موثر و ندارند زيادى بحث ماديگراها با طبيعت ماوراى در الهيون رسد، پايان به و شود شكافته بحث اين اگر ماده،

 عالم، حدوث اثبات از پس نيز بشر فطرت و ذهن لذا و است احد واحد و بالذات قديم وجود مستلزم نشود، فرض بالذات قديم اگر

. شود مى بالذات قديم خداوند متوجه

 حدوث طريق از خدا وجود بر دليلى بنابراين و است قديم يا طبيعت، و ماده عالم كه است ثابت مساله اين مردم فطرت و ذهن در گويى

: گوييم مى كنيم فارغ هم سخنان اين از را برهان اين بخواهيم اگر باالخره و. خداست آن محدث بنابراين و است حادث يا و نيست عالم

 كالم نقل است طبيعت و تازه عالم اين از غير كه موثرى همان در سپس است ذاتى حدوث شده ذكر دليل اين در كه حدوثى اين از مراد

 زمانى حدوث بگويند چند هر دارد ذاتى حدوث اگر و است الوجود واجب كه ندارد ذاتى حدوث اگر موثر اين: گوييم مى و كنيم مى

. شود الزم تسلسل واال بالذات قديم وجود به شود منتهى تا نحو همين به هم محدث آن و است محدث به محتاج ندارد

 از عبارت كه عالم كه است اين شود، مى ماديات غير و ماديات از ممكنات تمام حدوث اثبات شامل كه برهان اين براى ديگر تقرير و

 موجود چون "صغرى" است حادث عالم اينكه اما. دارد موثر عالم پس دارد موثر حادث هر و است حادث است اهللا سوى ما جميع

 است ممكن مركبى هر و كثير و است مركب عالم كه است اين "صغرى" عالم امكان دليل و است حادث ممكن موجود هر و است ممكن

 له حادث كل' اينكه يعنى كبرى اما و است واحد الوجود واجب اينكه جهت به است ممكن كثيرى هر و است خود جزء به محتاج چون

 ناچار است محال مرجح بدون ديگر بر طرفين احد ترجيح و است الطرفين متساوى ممكن اينكه جهت به پس. دارد موثر حادث هر 'موثر

. است باطل دو هر و تسلسل يا شود مى الزم دور يا واال باشد ممكن غير او مرجح بايد
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 كه ندارد منافات پس شود مى اثبات قديم موجود فقط برهان اين به كه اند كرده حدوث برهان به حكما بعض كه اشكالى تقرير بنابراين

 موثر به محتاج و حادث باشد الوجود واجب غير و ممكن چه هر بيان اين حسب بر زيرا نيست وارد نباشد الوجود واجب و باشد قديم

. است

 وجوده على الدال هللا الحمد': مثل است انطباق و تفسير قابل نيز حدوث دليل بر داشت داللت خلق برهان بر كه البالغه نهج از هايى جمله

 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج[  'بخلقه لخلقه المتجلى هللا الحمد': يا. ] 467 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج[  'بخلقه

 تفاوتى محدث به حادث از استدالل با خالق وجود به مخلوق از استدالل و است حادث مخلوق معنى به خلق چون. ] 320 ص ،107

: است شده آورده ها جمله برخى در نيز آن مشتقات از برخى و حدوث لفظ و. ندارد

. ] 235 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'حكمته اعالم و صنعته آثار احدثها التى البدائع فظهرت'

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'وجوده على خلقه بحدوث و'

 على اكياسها و اممها متبلده و اجناسها و اسناخها اصناف و سائمها و مراحها من كان ما و بهائمها و طيرها من حيوانها جميع اجتمع لو و'

 و قواها عجزت و تاهت و ذلك علم فى عقولها لتحيرت و ايجادها الى السبيل كيف عرفت ال و احداثها على قدرت ما بعوضه احداث

 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'افنائها عن بالضعف مذعنه انشائها عن بالعجز مقره مقهوره بانها عارفه حسيره خاسئه رجعت و تناهت

. ] 749 ص ،228 ى

 تيزفهم و كندفهم و جنس و سنخ هر و اند چرنده و دارند النه آنچه و چهارپايان و پرندگان از حيوان اجناس جميع شوند جمع اگر': يعنى

 نيروهاشان و ماند خواهد سرگردان و متحير خردهايشان و شناخت نخواهند را آن ايجاد راه و شد نخواهند قادر پشه، يك ايجاد براى

 مى اقرار و بينند مى مقهور را خود اند زده حسرت و خوار كه حالى در آنها همه. گردند برمى و رسند مى پايان به و شد خواهد عاجز

. ' آن كردن نابود از خود ناتوانى به نمايند مى اعتراف و آن ايجاد از ناتوانى به كنند
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 4 تقرير

 تشكل و مختلف اوصاف به مواد اتصاف: بگوييم كه آنهاست خواص و صورت و وضع و اجسام صفات امكان به استدالل چهارم تقرير

... و زمين خورشيد، كهكشان، آب، هوا، سنگ، حيوان، انسان،: مثل مركبات و بسايط و عناصر از گوناگون صور و بسيار هاى شكل به آنها

 اين و است عدم به مسبوق صفات اين به ماده شدن متصف و آنهاست از يك بهر اتصاف قابل ماده زيرا نيست، واجب و است ممكن

 اثر و ماده وجود الزم انفعاالت، و فعل و بيشمار و بسيار اشياء همه اين به عناصر اختصاص يا عناصر از يك بهر ذرات و مواد اختصاص

 و حجم شكل، بو، رنگ، خواص، صورتها، همه اين آمدن وجود به و صورتها اين به مواد از يك هر اختصاص پس نيست، ماده

 يكى مختلف آثار و خواص به نوعى هاى هيئت و صورت اختصاص. [ [ است عليم و عزيز خداوند تقدير به البد ديگر بسيار خصوصيات

 نسبت ماده خود به بخواهد و ندهد نسبت ماده ماوراى و غيب عالم به را آن اگر و است مبهوت و مات آن در بشر عقل كه است امورى از

 خوراكى، ميوه حيوان، انسان،. اند شده تركيب عناصر همين از اشياء همه كه بينيم مى ما است ماده در مفرط غلو و حس مخالف دهد

 نتيجه ببرند كار به مركب غير بطور را عناصر اين اگر و اند شده فراهم عناصر همين از مختلف خواص با همه و همه معدن گياه، گل، دارو،

 اگر اند شده ساخته اجزائى چه از يك هر كه بدانيم و بشناسيم را پرتقال و گالبى و سيب اجزاى اگر مثال. داشت نخواهد را مركب ثمره و

 تجزيه از پس و كنند تجزيه را سمى ماده يك اجزاى اگر و. داشت نخواهد را گالبى خواص و بو طعم، فايده، بياميزيم هم با را اجزاء آن

 بخورند تجزيه از پس و كنند تجزيه است كننده مست كه را الكل اگر و شود نمى مسموم بخورانند كسى به را شده منفصل هم از اجزاء آن

 ذغال و آب نسبت همان به اگر است آب و ذغال از مركب اند يافته تجزيه و تجربه به گويند مى كه را الكل و قند يا نيست كننده مست

. داشت نخواهد هم را الكل و قند خواص و شود نمى فراهم الكل و قند آن از شود مخلوط

 نيروى و نوعيه صورت مركبات شود مى معلوم اينجا از و دانست آنها اثر و عناصر و مواد خاصيت توان نمى را مركبات خاصيت پس

 بدون و نداشتند آنها مواد سابقا كه دارند اى تازه فوايد و خواص آن اثر در كه شود مى افاضه و اضافه غيب عالم از آنها به كه دارند ديگر

 كشاورزى به آمد مى دست به مركبات خواص عناصر خود از نوعى هاى هيئت و صور اين بدون اگر و ندارند را آن هم نوعيه صورت آن

 اين در پس شد مى استفاده چيز آن بجاى آن مركب اجزاء يا چيز هر ى ساده مواد و عناصر از و شد نمى پيدا احتياج معادن استخراج و

 آن بر و باشد نمى عناصر و خواص همان و نبوده پيش از كه هست اضافى و افاضى خواصى نيز تركيبى و نوعى هاى هيئت و صورتها

 عين در پس شوند مى عرضه جداگانه و يك هر شوند تجزيه اگر كه هستند باقى مركبات در چند هر عناصر اين است شده افزوده چيزى

 اشياء و حيوان و انسان نوعيه صورت كه شود پرسيده اگر و. است شده اضافه آن بر نيز مركبات صور است محفوظ عناصر صور كه حالى

. هست اتحاد باشد وقتى و رود مى بين از عناصر و اجزاء بين اتحاد اين نباشد اگر كه است همان كه شود مى داده جواب چيست؟ ديگر

 را خواص و آثار آن شود منفصل هم از اجزاء وقتى كه هستند خواصى داراى دارند كه اى نوعيه صور و هيئت با مركبات اجزاى باالخره

. ندارند
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 داده تفصيل را مطلب اين او كه است كرده نقل شفا طبيعيات اوايل در ابوعلى الرئيس شيخ از تجريد شرح در شعرانى معاصر فاضل مرحوم

 جزء هر يا هست جو مخصوص اجزائى و گندم مخصوص اجزائى زمين خاك در آيا كه كنيم مى سوال: گويد مى ضمن در و است

 جو يا گندم صورت و نيست اقتضائى ماده در پس دارد را دو هر صالحيت بگويند اگر جو؟ هم و شود گندم هم كه دارد را آن صالحيت

 معين صورت يك به دارد شايستگى صورت هر براى كه را اى ماده كه است ساز صورت و صورت اقتضاى به شود مى ماده عارض كه

 صورت هر براى همه خاك اجزاى اگر و. برسد خود غايت به تا دهد مى پرورش خود شكل به را ماده صورت آن و دهد مى اختصاص

 براى صالح ديگر اجزاى و گيرد مى آن از و نمايد مى انتخاب را آن گندم ريشه كه است گندم شايسته آن از اجزائى و ندارند شايستگى

 توجه و شده بيان نيز مجيد قرآن در و است وسيع و دار دامنه بحث اين بارى ماده، نه است صورت طرف از اقتضا پس. است جو صورت

: فرمايد مى كه است شده شمرده خردمندى هاى نشانه از آن به

 فى بعض على بعضها نفضل و واحد بماء يسقى صنوان غير و صنوان نخيل و زرع و اعناب من جنات و متجاورات قطع االرض فى و'

. '"4 ى آيه رعد ى سوره" يعقلون لقوم اليات ذلك فى ان االكل

 اهللا يد اليهود قالت و': آيه از كه شايد و باشد '"29 ى آيه الرحمن، ى سوره" شان فى هو يوم كل': آيه از هم تفسيرى بيان، اين شايد و

 جا اين در كه باشد او اتباع و انباذقلس مثل نظر بر رد كه '"64 آيه مائده ى سوره" مبسوطتان يداه بل قالوا بما لعنوا و ايديهم غلت مغلوله

 ى آيه طه، ى سوره" هدى ثم خلقه ء شى كل اعطى الذى ربنا قال': شود مى استفاده نيز آيات اين از چنانكه شدند، ماده اقتضاء به قائل

. ] ] '"3 ى آيه اعلى، ى سوره" فهدى قدر الذى و' '"50
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 5 تقرير

 كالم اينكه براى و شد گفته سوم تقرير در كه بيانى نظير بيانى به محدث، وجود بر آنهاست اوصاف و حدود حدوث به استدالل پنجم تقرير

 تركيبات و مخلوقات نوعى صورتهاى موضوع بسيار موارد در البالغه نهج در كه دهيم مى توضيح فقط كنيم نمى تكرار نكند پيدا اطاله

 آيات از مستقل بطور انواع مختلف صورتهاى از يك هر و شده مطرح او جماليه صفات و حكيم صانع وجود بر آنها داللت و آنها مختلف

 شد مذكور قبال كه 185 خطبه عمده مثال. است شده جلب آن به ها انديشه و معرفى مصور خالق و الصور واهب وجود هاى نشانه و

 اختالف و دريا كوه، سنگ، درخت، گياه، آفتاب، ماه، آب، باد، هوا، آسمان، به اشاره و ملخ مورچه، صورت شرح به شود مى مربوط

. است فرموده مستند صانع خداوند صنعت و قدرت و حكمت به را همه كه آبها صورتهاى

 هاى خطبه ضمن در باالخره و است فرموده سخن طاووس تركيب و شكل در تفصيل بطور شد ذكر اين از پيش كه 165 خطبه در يا

. است داده نشان و فرموده آنها خصايص و نجوم نبات، حيوان، از بسيار

 

 البالغه نهج از خداشناسى ديگر راه سه

: است كلمه اين است شده روايت البالغه نهج سوم بخش در كه -السالم عليه -اميرالمومنين العارفين مولى بخش معرفت سخنان از يكى

 البالغه نهج. 1196 ص ،242 الحكم قصار االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الهمم نقض و العقود حل و العزائم بفسخ "سبحانه" اهللا عرفت'

. ] 511 ص ،250 الحكم قصار صبحى، ى

 اهللا معرفت به رسيدن براى جداگانه يك هر كه است فرموده ارائه راه سه خداشناسى و معرفت براى -السالم عليه -امام بيانات، اين در

 'الهمم نقض': و 'العقود حل': ى جمله دو است جانب اين اختيار در شرحهايشان و اند نوشته شرح البالغه نهج بر كه بزرگانى و است كافى

 براى يك هر و دارند مستقل مفادى كدام هر جمله سه اين حقير نظر به اما. اند شمرده 'العزائم فسخ': جمله به تفسيرى عطف را

. دهند مى نشان را مستقلى دليل و راه خدا، وجود و خداشناسى

 سپس و نگاريم مى بر مفصل و مشروح بطور -است سطر چند طى و مختصر و فشرده چند هر -را بزرگان آن بيان مضمون نخست ما

. كنيم مى تفسير و شرح را  -السالم عليه -امام كالم هم خود نظر طبق

 آن به را خدا فرمايد مى -السالم عليه -امام كه همتها شدن شكسته و ها گره شدن باز و عزيمتها فسخ از مراد: اند فرموده بزرگان اين

 براى گاه انسان. سازد مى منصرف است گرفته كه تصميمى و عزم و نيت از را انسان و شود مى پيدا قلب در كه است صوارفى شناختم

 باز آن انجام از را او قلب، در اى خاطره خطور ناگهان ولى شود عمل وارد خواهد مى و گيرد مى تصميم اى نقشه اجراى و كارى انجام

 عوض انسان نيت مختلف شكلهاى به بار چندين موضوع يك در ها خاطره خطور و صارفها اين تعاقب و تجدد اثر در گاه و. دارد مى

 مى و يافته خودش در را آن كس هر و همه و نيست انكار قابل راى تبدل و نيست شدن عوض اين اينجا در. كند مى تغيير و شود مى

. يابد
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 بايد ذهن در خاطره اخطار كه است بيان اين به غيب عالم و خدا وجود بر نيت شدن عوض و تبديل و تغيير اين داللت چگونگى اما

: دليل دو به نيست استناد قابل چيزى و كسى به الهى زوال بى ذات و غيب عالم از غير به آن كه باشد انسان وجود خارج به مستند

 بنابراين و ندارد ضرورت قلب در ورودش عدم و قلب در ورودش يعنى است ممكن خاطرات از اى خاطره هر: كه است اين: اول دليل

 بايد پس است معقول غير و مرجح بدون ترجيح علت، و موثر بدون قلب در آن خطور و وجود و است السوا مع آن عدم و وجود امكان

 اين معلول خود، كه است اى خاطره همان معلول وجودش كه شود مى فرض يا باشد ديگر خاطره اگر آن و باشد داشته علتى و مرجحى

 نيز است اول ى خاطره علت كه دوم ى خاطره وجود كه شود فرض اگر و شود مى الزم نفس بر ء شى تقدم و دور بنابراين است خاطره

. شود مى الزم تسلسل نهايت بودن تا ديگر ى خاطره معلول هم آن و سوم ى خاطره معلول

 و باشد آنها به مسبوق خاطره اين كه يابد نمى ديگرى خاطرات تسلسل بطور اى خاطره هر خطور هنگام در وجدانا انسان اينكه بر عالوه

 خاطره هر عروض:  بگويد كسى اگر و باشد نمى عالم اين غيب جز آن و است خارج از علتش و موثر شده صارف كه اى خاطره بنابراين

. گردد مى منعكس ذهن در خارج و كند مى پيدا ارتباط خارج عالم با حواس از يكى وسيله به ذهن كه است اين سبب به

. نيست حس وسيله به هم آن ذهن در خارج انعكاس خاطرات همه: اوال: كه است اين پاسخ

 بر عزم شما اينكه مثل شود حاصل كارى بر عزم هنگام در و بالفعل انعكاس اگر است ذهن در خارج انعكاس شود مى گفته آنچه در: ثانيا

 مسئله هم برهان اين در و گفت ذهن در خارج انعكاس توان مى را صارف اين شديد آن از منصرف جريانى ديدن از و بوديد كرده سفرى

 نحو به مساله بلكه نيست مطرح باشد غيبى صوارف واسطه به عزمى هر انفساخ يا و گردد منفسخ عزمى هر كه كليه ى موجبه نحو به

 مى پيدا ذهن در خارج انعكاس اين مثل از كه صوارفى صحيحتر عبارت به يا ها انعكاس اينگونه بنابراين. است مطرح جزئيه ى موجبه

. باشد نمى استدالل مضربه هم آنها وجود و نيست نظر مورد شود

 خطرى به سفر در اينكه احتمال به اينكه مثل نباشد باشد خارج از مستقيما كه بالفعل انعكاس يك واسطه به سفر از شما انصراف اگر اما

 ذهن در خاطره اين و صارف اين پيدايش بزنيد بهم را خود نيت شويد محروم اخروى و دينى خير يا مادى منفعت از يا كنيد برخورد

 سفرها بعض اينكه و حسى تجربه واسطه به و است خارج انعكاس مستقيم غير از بگوييم اينكه فرض به و نيست ذهن در خارج انعكاس

 در را صارف احتمال ورود اما. دارد امكان خطر سفر هر در كه ايم رسيده كليت اين به بوده خطر بى سفرها بعض و بوده مواجه خطر با

. بدهيم نسبت حس وسيله به ذهن در خارج انعكاس به توانيم نمى داريم ترك يا فعل بر نيت كه حالى

 است مادى بگوييد اگر است؟ مجرد يا است مادى امر است حس وسيله به ذهن در خارج انعكاس خاطره اگر كه شود مى سوال: ثالثا و

 آن مادى ء شى استوارتر و دقيقتر عبارت به و باشد حسى درك و احساس قابل حواس از يكى به بايد مادى امر زيرا نيست، قبول قابل

 در اكتشافاتى با كه فرض به و نباشد محسوس بالفعل چند هر نيست او هويت الزم حسى درك از ابا و نشدن محسوس كه است چيزى

. است آن تحقق مقدمه يا شرط و خاطره از حاكى بلكه نيست خاطره آنها بخوانند را آنها و شوند نايل خاطرات اين كشف به مغز
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 مى مجرد علت مادى و شود مى حاصل ذهن در مادى ء شى انعكاس از چگونه پس نيست مادى و است مجرد خاطره بگوييد اگر و

 سنخيتى معلول و علت بين بايد باالخره و شود مى منفعل مجرد و فاعل ماده و گذارد مى اثر است مجرد كه ذهن در ماده چگونه و گردد

. شد نخواهد ديگر ضد علت يا معلول ضد دو از هيچيك و يكديگرند ضد مجرد و ماده كه حالى در باشد

 مادى صدور پس نيست آنها بين معلول و علت بين الزم سنخيت و يكديگرند ضد چون نيست معقول مادى از مجرد صدور اگر نشود گفته

: شود مى داده پاسخ زيرا شود؟ مى معقول چگونه مجرد از

 تبع به و است مجرد كه است وجود گيرد مى تعلق بالذات و اوال آن به جعل و شود مى صادر مجرد از آنچه بگويد كسى است ممكن: اوال

 آنها وجود جعل تبع به آنها ماهيات وجود و است مجهول واسطه بدون اشيا وجود: ديگر عبارت به و گيرد مى تعلق ماهيات به جعل آن

. باشد مى مجعول

 باب در اما. است ممكنه معلوالت و علل كل بلكه و ماديات و خلق عالم باب در گويند مى معلول و علت بين سنخيت باب در آنچه: ثانيا

. ] 82 ى آيه يس، ى سوره[  'فيكون كن له يقول ان شيئا اراد اذا امره انما' از غير باشد متعال خداوند ازلى اراده علت كه آنجا و امر عالم

. رسيد نخواهد معرفت در اين از باالتر اى مرتبه به و گفت نخواهد اين از بيشتر بگويد چه هر هم كس هر و نيست سخنى و حرفى

 همان كه است مادى غير علت به محتاج و است ثابت ديگر داليل و شد آورده كتاب اين در قبال اى ادله حسب بر ماده حدوث: ثالثا

 آن در عقلى اشكال گونه هيچ كه است صورتى به البته كه آن كيفيت دانستن اما است مسلم مجرد از ماده صدور بنابراين. باشد مى مجرد

 از و نمايد نمى وارد است حقيقت و شده واقع امرى كه آن بر را اشكالى هيچ آن حقيقت درك از ما فهم قصور و نيست واجب ندارد راه

 مرتفع اشكال حال بهر. است ماديات در و جسم در "آنها تجرد به قول بنابر" مالئكه و روح تصرف ماده در مجرد تصرف موارد جمله

. 'العظيم العلى باهللا اال قوه ال و حول ال' و است

 وجود بر دليل و غيب عالم به است مستند شود مى انسان عزم شدن عوض و نيت تغيير موجب كه صارفى اينكه بر دوم دليل: دوم دليل

 به و آنهاست به توجه با يا قلب در نيت خود خطور همچنين و شود مى پيدا نيت از كه صارف و خاطره و خطور: كه است اين خداست

 امكان است غفلت مورد اقال يا ندارد وجود هنوز كه چيزى به توجه باشد اختيارى اگر اختيارى غير يا است اختيارى عملى: ديگر عبارت

 اختيار بدون و آن به توجه بى اگر و. است حاصل تحصيل و است ذهن در آن خطور عين آن به توجه و شود حاصل اختيار به كه ندارد

. بود نخواهد الهى تقدير و غيب عالم جز آن و باشد داشته موثر خارج از بايد پس شود مى حاصل

 را بزرگان آن بيان ام نتوانسته اگر و است كامل و كافى كنم ادعا نبايد كه البالغه نهج شارحان نظر از بود مفصلى توضيح شد عرض آنچه

 نظر كه نمايم مى اضافه پايان در و كنم مى اعتراف خود قصور به باشد آنها استدالل روش از خارج ام داده كه توضيحاتى يا دهم شرح

. اند شمرده تفسيرى عطف را سوم و دوم ى جمله لذا و. است منطبق -السالم عليه -امام كالم مفردات و لغت با بزرگوار شارحان اين
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 لهيات در نهج البالغها ۶۹

 -السالم عليه -امام بيانات اين از كه است اين است تطبيق قابل هم كالم مفردات و لغت با و دهم مى احتمال جانب اين كه نظرى اما و

: شود مى استفاده خداشناسى براى راه سه

. عزيمتها فسخ -1

. ها گره شدن باز -2

. همتها شدن شكسته -3

. پردازيم مى يك هر شرح به اينك كه

 

 ها عزيمت فسخ

 فراهم را كار آن مقدمات تمام خودش نظر به و دهد انجام را آن نمايد مى عزم و گيرد مى كارى بر تصميم انسان كه افتد مى اتفاق بسيار

 آن شد طور بهر و قيمتى بهر خواهد مى و است نشده حاصل انصرافى هيچ دارد كه نيتى جهت از و او جانب از كه است چنان و سازد مى

 يا مانع ناگهان اما است نكرده كوتاهى خودش نظر به نيز كند فراهم بايد كه مقدماتى جهت از و سازد عملى را خود تصميم و تمام را كار

 اراده اينكه با و شود خنثى او نقشه كه شود مى موجب كرد مستند را آن توان نمى مادى علل به و است غيبى جريان است معلوم كه مانعى

 آن از و شود مى گرفته مقصود به نيل جلوى بود مقصود به رسيدن به اطمينان و شده فراهم جهت هر از كار مقدمات و بود محكم اش

. گردد مى ممنوع عمل

 دعاها و صدقات و توسالت هم گاه و است بسيار است تاريخ فصلهاى ترين آموزنده از يكى و است مطلب اين گواه كه حوادثى تاريخ در

 هاشان عزيمت و بخورد شكست "طبس عجيب بسيار جريان نظير" دشمن اطمينان مورد صد در صد هاى نقشه كه است شده موجب

. شود منفسخ

 

 "العقود حل" ها گره شدن باز

 كرده معنى نيت از قلبى صارف پيدايش به هم را عزيمتها فسخ چون و است آنها فسخ 'حل' و نيتهاست 'عقود' از مراد اند فرموده بعضى

 كه است ذهن به نزديك احتمال اين باشد داشته مستقل مفهوم جمله هر اينكه بنابر اما است تفسيرى عطف 'العقود حل و': اند فرموده اند

 مى باز چنان گاهى خدا عنايت و لطف به بسته هاى گره آرى. دشواريهاست و مشكالت حل و امور هاى گره كردن باز عقود حل از مراد

. ندارد استناد امكان غيب عالم و غيبى مدد جز چيز هيچ به كه شود
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 و سعى و بيند مى بسته خود روى به را درها همه اما نمايد مى اقدام دارد توان در و كند مى طفره چه هر مقصودى به رسيدن براى انسان

 داد نمى احتمال را شدنش باز هرگز كه درى كرد نمى خطور ذهنش در كه اى گونه به و الهى عنايت به ولى يابد مى ثمر بى را خود تالش

 است بسيار سرگذشتها و حكايات "ها گره شدن باز و ها عزيمت فسخ" مورد دو اين در گردد مى نايل مقصد به و شود مى باز رويش به

 فسخ به مربوط حكايات كه نمايم مى توصيه تاريخ در كاوش و اطالع اهل و دوستان به همچنين و خواهم مى توفيق متعال خداوند از[ 

 پر و بزرگ كتاب يقينا نمايند آورى جمع موثرترند علمى استدالالت از برخى معرفت و بينش تقويت براى كه را عقود حل و عزيمتها

 گشايش دشواريها، و تنگيها از پس و آسان كار بسيار سختيهاى از پس گرفتاران و فشار تحت افراد بر كه. ] شد خواهد اى فايده

: آيات اين مضمون و گرديد نصيبشان

. ] 7 ى آيه طالق، ى سوره[  'يسرا عسر بعد اهللا سيجعل' -

. ] 6 و 5 ى آيه انشراح، ى سوره[  'يسرا العسر مع ان يسرا العسر مع فان' -

. ] 3 ى آيه طالق، ى سوره[  'حسبه فهو اهللا على يتوكل من و' و -

. ] 4 ى آيه طالق، ى سوره. [ 'يسرا امره من له يجعل اهللا يتق من' و -

 عليه -على امام از كه ابيات اين در چنانكه شد ظاهر ايشان بر 'الشدايد حد به يفثا من يا و المكاره عقد به تحل من يا': مثل دعاهايى در

: است شده اشاره حقيقت اين به نيز است شده نقل ديوان در -السالم

 الزكى فهم عن خفاه يدق     حقى لطف من هللا كم و

 الشجى القلب كربه فرج و     عسر بعد من ييسراتى كم و

 العشى فى المسره تاتيك و     صباحا به تساء امر كم و

 العلى الفرد بالواحد فثق     يوما االحوال بك ضافت اذا

. ] 453 ص ميبدى، ديوان شرح[ 

 

 همه و گردد مى كامل خداشناسى نيز احتماالت آن حسب بر كه هست نيز ديگر احتماالت بعض ها گره شدن باز و عقود حل به راجع

. اوست بر دليل و او سوى به راهها
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 "الهمم نقض" ها همت شدن شكسته

 ى آيه يوسف، ى سوره[  'بها هم و به همت لقد و': شريفه ى آيه تفسير و لغت كتابهاى در چنانكه دارد متعدد معانى چه اگر همت و هم

24 [ .

 سبحانه اهللا عرفت': اولى جمله مضمون همان سوم جمله مضمون معنى بنابراين كه است عزم و تصميم آن معانى از يكى و اند شده متعرض

 از صارفى او قلب در خداوند و شود مى حادث برايش ديگر نيت نمايد مى كارى قصد و نيست آن ديگر معناى ولى است 'العزائم بفسخ

 اين تمام تفسير در است البالغه نهج شارحان بيان همان اين و نمايد نمى دنبال را آن و گردد برمى نيت آن از كه اندازد مى نيت آن

. كرديم شرح را آن خود فهم بقدر كه حكمت

 پدر از -السالم عليه -صادق حضرت از سالم بن هشام از -الرحمه عليه -صدوق كه را روايتى صدر فايده، مزيد براى پايان در و

: نماييم مى نقل اينجا در است نموده روايت -السالم عليه -باقر محمد امام بزرگوارش

 "راه چه و" چيز چه به! اميرالمومنين يا ربك؟، عرفت بما اميرالمومنين يا' كرد سوال -السالم عليه -اميرالمومنين حضرت از مردى

 'شناختى؟ را پروردگارت

 ،1 ج خصال،. [ 'غيرى المدبر ان فعلمت عزمى القضاء فخالف عزمت و همى بين و بينى فحال هممت ان لما الهم نقض و العزم بفسخ: قال'

. ] 33 ص ،1 ح ،2 ب

 و شد حايل من نيت و هم ميان و من ميان كردم، نيت و قصد چون "شناختم را پروردگار" نيت و هم شدن شكسته و عزم فسخ به: فرمود'

. '"است متعال خداوند يعنى" است من غير تدبيركننده، كه دانستم پس كرد مخالفت من عزم با "الهى حكم و" قضا كردم عزم چون

: ابيوردى انورى است گفته نيكو چه و. نمايد مى تاييد البالغه نهج حديث شرح در را ما نظر نيز حديث اين فرماييد مى مالحظه چنانكه

 است رضا خالف بر احوال مجارى چرا     است قضا نه جهانيان حال محول اگر

 است چرا و چون وراى حوادث بند نقش كه     زد نيارد همى دم چرا و چون ز كسى

 است خطا جمله تدبيرها كه دليل بدان     خلق عنانكش بد و نيك بهر است قضا بلى

 ماست تصور ى آئينه در چنانكه يكى     نبود و زمانه برآرد نقش هزار

 و فرموده اشاره نيست ديگر نوع در كه نوع هر اختصاصى خصائص به و است اهميت حائز و نظر جالب خود بخودى موضوع بنابراين

 ميوه، دد، و دام پرنده، گل،: مثل مركبه اشياى انواع. است فرموده تكيه اشيا نوعى صورت به خدا وجود بر داللت و خداشناسى در خالصه

 تركيب آن از انسان پيكر كه موادى به شود مى توجه انسان صورت به كه آنقدر است جالب مواد، از بيشتر معدن و كوه شكوفه، درخت،

. است فرموده بيان خطبه چندين ضمن را انسان صورت همين خصوص البالغه نهج در لذا شود نمى توجه است شده تصوير و يافته

 و اندوزى معرفت كالسهاى مهمترين از آن در انديشه و شناسى جهان مسائل بزرگترين از صور آفرينش مساله كه باشيم داشته توجه بايد

. است شده كامل توجه آن به ديگر ى شريفه احاديث هم و البالغه نهج در هم و مجيد قرآن در هم كه است خداشناسى
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 خدا حقيقت معرفت از عقول عجز

 خدا كنه و حقيقت درك بودن محال و امكان عدم ى مساله شود مى بحث آن از الهيات در كه بخش عرفان و ارزنده و مهم مسائل از يكى

 عدم و متناهى و محدود موجودات و مخلوقات به تشبيه از او بلندى و تقدس و تنزه و او اوصاف و باريتعالى ذات بودن متناهى غير و

. است -اسمه جل -او نعمتهاى تعداد و حمد و مدح حق اداى امكان عدم و نعم خزائن نفاد

 فطرت به و كند مى رهنمايى االطالق على حكيم و قادر و بالذات كامل و مطلق نياز بى عالم خداى به را بشر فطرت، آنكه بر عالوه

 علمش و قدرتش و است نامحدود و متناهى غير اوست به متعلق و وابسته وجودش كه واقعيتى و حقيقت آن كه نمايد مى درك خودش

 غير را خدا و داند نمى خدا را آن شناخت ادراك قابل را حقيقتش و محدود را چه هر و نيست ممكن حقيقتش شناختن و نيست محدود

 از آن بودن محال و محال نامتناهى بر متناهى احاطه زيرا است مسلم و برهانى و ثابت دو هر سمع و عقل طريق از مساله اين داند مى او

 فضائى يا دارد را اقيانوسها و درياها هاى آب تمام ظرفيت ندارد بيشتر آب من يك ظرفيت كه اى كوزه بگوييم اينكه از و است واضحات

 وسعت و درياها آب چون است واضحتر بودنش محال و بطالن دارد را كهكشانها و ها منظومه و اجرام تمام گنجايش مساحت متر چند با

. است متناهى و محدود باالخره باشد زياد هم چه هر كهكشانها

 سرگردانى و تحير كردن زياد جز و -است روايات در چنانكه -شود نمى منتهى جايى به حقيقت از جستجو و ذات در گفتن سخن لذا

 را ضاللتش و گمراهى و اظهار را خود جهل كند معرفى را باريتعالى حقيقت و ذات بخواهد و بگويد اينجا در بشر چه هر و ندارد اثرى

 توصيف خود شكل و اوصاف به را خدا كه است مورچه مانند است روايت -السالم عليه -باقر حضرت از چنانكه و. است نموده آشكار

: است فرموده حضرت آن. بنمايد

 النمل لعل و الموت مقدر و الحياه واهب تعالى البارى و اليكم مردود مثلكم مصنوع مخلوق فهو معانيه ادق فى باوهامكم تموه ميز كلما'

 كذلك العقالء من كثير حال لعل و له يكونان ال لمن نقصان عدمها ان تتصور و كمالها فانهما قرنين اى زبانتين تعالى هللا ان تتوهم الصغار

. ] 408 ص جديد، ط. 73 ص تعالى، نفسه به وصف ما بغير الصفه عن النهى باب ،1 ج قديم، ط وافى،. [ 'تعالى اهللا يصفون فيما

. گردد نمى نزديك مقصد به قدمى و شود نمى كم چيزى مقصد فاصله از براند بسرعت اينجا در را انديشه توسن بيشتر چه هر بشر آرى

 گرفتار گردى قدم اول در كه     زنهار زنهار مران وادى اين در

 نادان مرد اى افكنى دام چرا     بدوران عنقا نشد كس شكار

. ] -سره قدس -گلپايگانى صافى جواد محمد مال آخوند اهللا آيت پدرم مرحوم دانش گنج از[ 
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 درك امكان عدم درك و معرفت امكان عدم معرفت و قصور به اعتراف و ذات حقيقت درك از عجز به علم اينجا در علم و درك تمام

 الحديد ابى ابن است گفته نيكو چه نيست ممكن گذاردن بيرون قدم اينجا از و نيست معرفتى اينجا در اين از باالتر و اين ماوراى كه است

: -السالم عليه -على معارف خوان خوار ريزه و البالغه نهج شارح

 محمد ال و المسيح عيسى     ال و موسى ال اهللا و

 يصعد القدمين محل الى     هو و جبريل ال و علموا

 المجرد العقل ال و ال     البسيطه النفس ال و كال

 سرمد الذات واحدى     انك غير ذاتك كنه من

 سجد فالك اال له حرم     عن الحكماء فلتخساء

 مبلد يا قبلك افالط     من و رسطو يا انت من

 شيد و له بنيت دما     مر حين سينا ابن من و

 توقد قد و الشهاب راى ش     الفرا اال انتم هل

 بعد ال رشدا لواهتدى و     نفسه فاحرق فدنا

 براى توانستم مى اگر: داد جواب مضمون اين به قريب پرسيدند خدا ى درباره را "اينشتين شايد" دانشمندان از يكى نظر': گويند مى[ [ 

 كردم مى گفتگو است نشسته انسان يك سر موهاى از موئى سر بر كه كوچك ميكروب يك با و اختراع اى وسيله ميكروبها با گفتن سخن

 درخت برفراز اينك من داد مى جواب او كند تعريف من براى را جايش تا بيند، مى مكانى چه در را خودش كه پرسيدم مى او از و

 كسى اگر آيا است بركشيده فلك به سر آن شاخسارهاى بلندى و ارتفاع در و است استوار و محكم بسيار كه دارم قرار بزرگى تنومند

 و كوچك درخت يك نسيت بركشيده فلك به سر تنومند درخت يك اى نشسته آن سر بر تو آنچه كه كند آگاه را ميكروب آن بخواهد

 هزاران و اوست بدن اعضاى از يكى انسان سر تازه و است انسان يك سر موهاى انبوه مجموعه از مو تار يك بلكه نيست هم نهال يك

 و انسان يك هيكل و اندام تواند مى ميكروب آن آيا اند رفته و اند بوده قرون طول در ميلياردها و دارد وجود عالم در انسان ميليون

 ميكروب اين از مراتب به بزرگ خداى به نسبت كه من پس تواند نمى هرگز كند؟، تصور را او حواس و اعضاء و صفات و خصائص

 است محيط چيز همه به كه خدايى به توانم مى چگونه كوچكترم هم باز بسنجيم او به نسبت چه هر را خودم كوچكى نسبت و كوچكترم

. ] ] 'منتهاست بى و كرانه بى عظمتش و پايان بى قدرتش كه خدايى كنم پيدا احاطه
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. است ناتوان بشمارد را او قدرت خزائن بتواند اينكه از و عاجز او نعمتهاى تعداد و صفات كنه و ذات كنه معرفت در بشر

 صفتك عن الواصفون عجز     بمغفرتك الورى اعتصام

 معرفتك حق عرفناك ما     بشر فاننا علينا تب

 ى سوره[  'وجهه اال هالك ء شى كل' و. ] 11 ى آيه شورى، ى سوره[  'ء شى كمثله ليس': بفهمد كه است اين معرفت حد آخرين

 ء شى اسم او بر چه هر نه و عناصر و مواد نه و فرشتگان نه و ديگر جانداران نه و انسان نه نيست او مثل چيزى. ] 88 ى آيه قصص،

. نور نه و روح نه و جسم نه و ماده مثل نه نيست چيزى مثل هم او و شود اطالق

 معرفتش اصل الفرد هو و     صفتش له شريك ال وحده

 نه آگه ذاتش كنه از عقل     نه ره وحدتش سوى را شرك

 ماهيتش كنه در فرومانده     الهيتش بر متقن جهان

 فهم دست رسد وصفش ذيل در نه     هم و مرغ پرد ذاتش اوج بر نه

 رسد صفاتش بغور فكرت نه     رسد ذاتش كنه بر ادراك نه

 كنار بر اى تخته نشد پيدا كه     هزار فروشد ورطه اين در

 رسيد سبحان بيچون كنه در نه     رسيد سحبان به بالغت در توان

 اند فرومانده تك از احصى ال به     اند رانده فرس ره اين در خاصان كه

 چيزى وجود چگونه: بگويند كه گردد اشكال موجب نيست ممكن الهى صفات و ذات حقيقت و كنه درك كه مساله اين بعضى براى شايد

 آورد؟ ايمان آن به و كرد باور و قبول توان مى شود نمى شناخته آن كنه حقيقت كه را

 نور، حقيقت مگر ايد؟ شناخته داريد ايمان آنها وجود به كه را ديگر چيزهاى حقيقت شما مگر كه است اين آن و است ساده بسيار جوابش

 خالق حقيقت به خواهيد مى كه است معلوم شما بر مخلوقى چه حقيقت ايد؟ فهميده را حيات و روح حقيقت برق، و ماده حقيقت

 مى آتش كه است چگونه بگوييد پس ايد شناخته اگر ايد؟ شناخته را خاك ذات آب، ذات آتش، ذات حقيقت شما آيا ببريد پى مخلوقات

 كه باشد صحيح اگر گوييم مى كرد توان نمى پرسش اشيا ذاتيات سبب از و است آتش ذاتى اين: گوييد مى سوزاند؟ نمى آب و سوزاند

 آتش آمده وجود به آب آن از كه تركيبى اگر و نشده آب و شده آتش تركيب اين در مواد و عناصر اين كه است شده چطور باشد آن ذاتى

. گفتند مى آن ذاتى را آن هم باز بودند آمده پديد عناصر و مركبات اين ديگر نحو هر به يا بود شده
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 محال كه است اين دارد مخلوقات با خالق خداى ذات كنه كه فرقى فقط نيست حقايق و. است ظواهر به مربوط همه ما معلومات پس

 آنچه تجربه با و دارد امكان عقال و نيست برهانى مخلوق ذات درك بودن محال ولى است ثابت عقلى برهان با خدا ذات كنه درك بودن

: گويد مى سنائى غزنوى عارف است، مانده نامكشوف همچنان آنها حقايق كه است اين است شده ثابت حال تا

 ورنارد بوهم چونى ليك     دارد مادرى كه اعمى داند

 تعطيل خامشى و تشبيه نطق     دليل وقت به او وصف در هست

 كه انسانى عالوه و باشد كه شود نمى و باشد نبايد اين از غير كه واقعى است امرى خدا كنه معرفت از بشر عجز اين كه شد روشن پس

 بلكه است نشناخته دارد ارتباط آنها با شامه ى قوه و المسه ى قوه زبان، گوش، چشم، وسيله به است تماس در آنها با دائما كه را اشيايى

. است ناتوانتر خدا حقيقت شناخت از اولى طريق به نشناخته را خود هستى و ذات حقيقت تاكنون

 باشى چون كردگار عارف     باشى زبون خود علم در كه تو

 از همچنين. است آثار و خواص و بو و رنگ و وزن و حجم و شكل نيست، بيش ظواهرى دانند مى كون عالم و خود از كه را آنچه همه

 و مناسبت و ترتيب و نظم و دقت و كون عالم اين مثل شود مى حاصل او وجود به يقين آن از و است موثر بر دليل كه آثارى از غير خدا

 به آثار همين از و بينيد نمى را چيزى اوست كمال صفات و قدرت و علم بر دليل و است اى آيه و نشانى و پديده كدام هر كه بسيار آيات

. است پنهان و مخفى هم خودشان حقيقت بلكه دهند نمى نشان را خدا حقيقت هرگز آثار اين اما برد مى پى خدا وجود

 ارزش كه است دركى و عرفان شود، نمى حاصل مخلوقات از واحدى او براى شانه باريتعالى ذات كنه معرفت بفهمد انسان كه عرفان اين

 و خود ناتوانى و عجز به را او و شود مى راهبر مخلوقين صفات از خدا تنزه و پاكى به را انسان زيرا است نظير بى الهى معارف در آن

. آورد مى فرود غرور و كبر مركب از و كند مى ملتفت خالق عظمت و كبريائى

 تصور و او نعمتهاى تعداد و آن واحصاء الهى، آيات معرفت بلكه نيست ميسر 'ذات' معرفت فقط نه شود مى ملتفت انسان كه اينجاست در

: نشانيهايش و آيات به اطالع و احاطه عهده از نه و آيد مى بر شكرش و حمد عهده از بشر نه لذا و نيست ميسر هم او نعم خزائن وسعت

. ] 27 ى آيه لقمان، ى سوره. [ 'اهللا كلمات نفدت ما ابحر سبعه بعده من يمده البحر و اقالم شجره من االرض فى ما ان لو و'

 است تو ى سايه در ذره چو فلك خورشيد     است تو سرمايه حسن ملك همه گفتم

 است تو ى پايه اى ديده آنچه هر تو ما از     يافت نتوان زمانشان غلطى گفتا

 آيد مى جرسى بانگ كه هست قدر اين     كجاست مقصود منزلگه كه ندانست كس
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: فرمود حقش در خدا كه كس آن منطق و بيان نهايت كه اينجاست

 على اثنيت كما انت عليك ثناء احصى ال': است اين. ] 4 و 3 ى آيه نجم، ى سوره[  'يوحى وحى اال هو ان الهوى عن ينطق ما و'

 '.نفسك

 با و معنى پر و جالب شود تصور چه هر و دارد العاده فوق نورانيت نيز مساله اين در على معرفت از لبريز سخنان: "ع" على سخنان اما

 در را عقول درك نهايت و است كرده تراوش الهى ذوق و فكر و خداشناسى و معرفت از سرشار روح يك از است معلوم كه است مايه

 غيوب غيب و غيب عوالم به و نمايد مى شوق و شور و معنوى لذايذ در غرق را عارف كه است بيانات اين و. دهد مى نشان معرفت

 مى بيانات اين از عارف كه لذتى بود مى ممكن او وجود كنه توصيف و ذات حقيقت بيان محال فرض به اگر كنيد باور دهد، مى ارتباط

 حقيقت بيان از هرگز كند، مى درك عرفانى عبارات گونه اين ضمن در -اسمه جل -او از كه قدرت و عظمت و كبريائى اندازه آن و برد

 از بعد هم ميدان اين در كجا تقدير قابل غير و حد بى و نامحدود ذات و كجا تقدير قابل و اندازه با و محدود ذات كرد، نمى درك ذات

 محمد و امين احمد حتى لذا شود نمى يافت فالسفه و اوليا انبياء، خداشناسان، سخنان بين در على سخنان براى مانندى پيغمبر و خدا كالم

 نهج در او بيانات نقل از و گرفته الهام على سخنان از مساله اين در هم مصر معروف دانشمندان و نويسندگان غزالى محمد و وجدى فريد

 المسلم، عقيده. 111 ص ،9 ج امين، احمد الخاطر، فيض. 24 ص وجدى، فريد االصالح، و الهدايه دين االسالم. [ گذرند نمى البالغه

. ] 45 ص غزالى، محمد

: ناب بالغت اين و شما اينك

: است شده آغاز ها جمله اين به البالغه نهج خطبه نخستين

 غوص يناله ال و الهمم بعد يدركه ال الذى المجتهدون حقه يودى ال و العادون نعمائه يحصى ال و القائلون مدحته يبلغ ال الذى هللا الحمد'

. ] 22 ص ،1 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'ممدود اجل ال و معدود وقت ال و موجود نعت ال و محدود حد لصفته ليس الذى الفطن

 "اعداد علم به عالمان و" شمارندگان و نرسند مدحتش به گويندگان كه است كمال صفات جميع جامع ذات به مختص حمد': يعنى

 و نمايند نمى ادراك را او حقيقت دور، و عميق هاى انديشه آنكه كنند، نمى را او حق اداى كنندگان كوشش و شمرد نتوانند را او نعمتهاى

 شده معلوم زمان و شده شمرده وقت و موجود نعمت آن براى و ندارد اى اندازه و مرز و حد صفتش آنكه درنيابند، را او ها هوش ژرفاى

. 'نيست

 ص ،49 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'معرفته واجب عن يحجبها لم و صفته تحديد على العقول يطلع لم': فرمايد مى 49 خطبه در

136 . [

 و معرفت واجب از را خردها و "نيست راهى او صفات تحديد به را عقلها كه" نساخت آگاه خود صفت تحديد بر را خردها': يعنى

. 'نداد قرار حجاب و پرده در "خداشناسى" خود شناخت
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 عليه -اميرالمومنين -السالم عليه -صادق حضرت از صدقه بن مسعده روايت طبق و است جليل هاى خطبه از كه اشباح خطبه در

 را او آنكه مانند كن توصيف چنان ما براى را ما پروردگار: كرد عرض حضرت آن به مردى كه فرمود كوفه منبر بر را آن هنگامى -السالم

 قدرى به مردم فرمودند جماعت نماز اعالن و شدند غضبناك حضرت. نماييم زياد او به را خود معرفت و دوستى تا بينيم مى بالعيان

 و رفت باال منبر به بود كرده تغيير مباركش صورت رنگ و غضبناك كه حالى در -السالم عليه -امام شد پر مسجد كه كردند اجتماع

: فرمود ما فصل اين موضوع به راجع خطبه اين ضمن در خواندند شده معروف اشباح خطبه به كه را اى خطبه

 مردمك بازدارنده و مانع اوست يعنى ،. ]231 ص ،90 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج[  تدركه او تناله ان عن االبصار اناسى الرادع و'

. 'كنند ادراك را او يا برسند او به اينكه از را ها ديده

 و الدر نثاره و العقيان و اللجين فلز من البحار اصداف عنه ضحكت و الجبال معادن عنه تنفست ما وهب لو و': فرمود آن ضمن در نيز و

 ال الذى الجواد النه االنام مطالب تنفده ال ما االنعام ذخائر من عنده لكان و عنده ما سعه انفد ال و جوده فى ذلك اثر ما المرجان حصيد

. ] 235 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'الملحين الحاح يبخله ال و السائلين سوال يغيضه

 در اثرى ببخشد، مرجان و در و طال و نقره از كند مى بروز درياها صدفهاى ى خنده به و كوهها در معادن تنفس به كه را آنچه اگر': يعنى

 براى كند نمى تمام را آن مردم خواستهاى كه هست آنقدر نعمتها ذخاير از او نزد نمايد نمى تمام اوست نزد در را آنچه و كند نمى او جود

. 'كند نمى بخيل را او اصراركنندگان اصرار و سازد نمى خشمناك را او كنندگان سوال درخواست و سوال كه است اى بخشنده او اينكه

 فى ليس مما علمه الشيطان كلفك ما و هدايته بنور ء استضى و به فائتم صفته من عليه القرآن دلك فما السائل ايها فانظر': فرمود سپس

 و عليك اهللا حق منتهى ذلك فان سبحانه اهللا الى علمه فكل اثره الهدى ائمه و آله و عليه اهللا صلى النبى سنه فى ال و فرضه، عليك الكتاب

 المحجوب الغيب من تفسيره جهلوا ما بجمله االقرار الغيوب دون المضروبه السدد اقتحام عن اغناهم الذين هم العلم فى الراسخين ان اعلم

 على فاقتصر. رسوخا كنهه عن البحث يكلفهم لم فيما التعمق تركهم سمى و علما به يحيطوا لم ما تناول عن بالعجز اعترافهم تعالى اهللا فمدح

 حاول و قدرته منقطع لتدرك االوهام ارتمت اذا الذى القادر هو. الهالكين من فتكون عقلك قدر على سبحانه اهللا عظمه تقدر ال و ذلك

 مداخل غمضت و صفاته كيفيه فى لتجرى اليه القلوب تولهت و ملكوته غيوب عميقات فى عليه يقع ان الوساوس خطرات من المبرا الفكر

 جبهت اذ فرجعت -سبحانه -اليه متخلصه الغيوب سدف وى مها تجوب هى و ردعها. ذاته علم لتناول الصفات تبلغه ال حيث فى العقول

 االسالم، فيض البالغه نهج[  'عزته جالل تقدير من خاطره الرويات اولى ببال تخطر ال و معرفته كنه االعتساف بجور ينال ال بانه معترفه

. ] 235 ص ،90 ى خطبه

 روشنى قرآن هدايت نور به و كن پيروى كند مى راهنمايى خدا صفات از بدان را تو قرآن را آنچه پس كن نظر! كننده سوال اى': يعنى

 اهللا صلى -خدا رسول سنت در و نيست فرض تو بر آن دانستن قرآن در كه سازد مى وادار آن دانستن به را تو شيطان آنچه و نما طلب

 در راسخان كه بدان و. توست بر خدا حق منتهاى اين كه واگذار خدا به را آن علم نيست آن اثر -السالم عليهم -هدى ائمه و -آله و عليه

 مثل" غيبها بر كه سدهايى در شدن وارد و فرورفتن از كند مى نياز بى را آنان جاهلند غيب تفسير از آنچه به اقرار كه هستند كسانى علم

 و كرده مدح يابند، نمى در را آن علم به كه چيزى در ناتوانى به اعتراف اين خاطر به را آنان خدا پس است شده زده "صفات و ذات كنه
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 كن اكتفا و اقتصار اين بر پس. است ناميده رسوخ و استوارى نيستند آن حقيقت و كنه از بحث به مكلف كه را آنچه در تعمق و غور ترك

 كه توانايى اوست. شد خواهى هالكت اهل از كه نكن معين اندازه برايش و نسنج خود "عقل به و" عقل قدر به را خدا بزرگى و عظمت و

 پنهان را آنچه عمق بخواهد باشد ها وسوسه و خطرات از مبرا كه اى انديشه و دريابند را او قدرت پايان كه گردند متوجه عقلها تمام اگر

 "كه آنجايى از" و افتند "انديشه و" جريان به صفاتش چگونگى در كه شوند شايق و شيفته دلها و دريابد او سلطنت و بزرگى از است

 طى كه حالى در كند مى ردع و دارد مى باز را ها همت و عقلها متعال خداوند است، بسته او صفات كنه به رسيدن در عقول ورود راههاى

 راه در كوشى سخت اينكه به كنان اعتراف گردند بازمى پس خدا، به رسيدن براى را غيبى عوالم تاريكيهاى و هالك راههاى باشند كرده

 تواند نمى انديشمندان خاطر از او عزت و جالل هاى اندازه از خطورى حتى و نيست پذير امكان او، ذات كنه به يافتن دست و معرفت

. 'گنجيد نخواهد آنان انديشه در و گذشت

 

 آخر ال و فينتهى له غايه ال الذى االول الفطن حدس يناله ال و الهمم بعد يبلغه ال الذى اهللا فتبارك': است موضوع اين در 94 ى خطبه در و

. ] 278 ص ،93 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'فينقضى له

 كه است آغازى يابد نمى را او تيزهوشان حدسهاى و زيركيها و كند نمى درك را او دور همتهاى كه خدايى است برتر و بزرگ': يعنى

. 'شود منقضى تا نيست او براى آخرى و پذيرد پايان تا نيست او براى پايانى

 من ملكك فى يزيد ال و عصاك من سلطانك ينقص ال و اخذت من يفلتك ال و طلبت من يسبقك ال و': فرمايد مى 109 خطبه در و

. ] 327 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'امرك عن تولى من عنك يستغنى ال و قضاءك سخط من امرك يرد ال و اطاعك

 معصيت را تو كه كس آن رود نمى بيرون تو "قدرت" چنگ از بگيرى تو را آنكه و نگيرد پيشى تو از كنى طلب تو كه را كس آن': يعنى

 نمى شود خشمناك تو حكم به كه كس آن افزايد نمى تو حكومت و ملك بر كند اطاعتت كه كس آن و كند نمى كم تو سلطنت از كند

. 'شود نمى نياز بى تو از كند پشت تو امر به كه كس آن و كند رد را آن تواند

 كل ناصيه بيدك اليك اال منك منجى فال الموعد انت و عنك محيص فال المنتهى انت و لك امد فال االبد انت': فرمايد مى خطبه اين در و

 ما و قدرتك جنب فى عظيمه كل اصغر ما و خلقك من نرى ما اعظم ما سبحانك شانك اعظم ما سبحانك نسمه كل مصير اليك و دابه

 نهج. [ 'االخره نعم فى اصغرها ما و الدنيا فى نعمك اسبغ ما و سلطانك من عنا غاب فيما ذلك احقر ما و ملكوتك من نرى ما اهول

. ] 327 ص 108 ى خطبه االسالم، فيض البالغه

 اى چاره تو "قضاء و حكم به تسليم" جز پس "توست سوى به همه بازگشت كه" منتهايى تو و نيست تو براى انتهايى و جاويدى تو'

 سوى به مگر نيست تو "كيفر و حساب و" تو از پناهگاهى پس "شوند مى حاضر تو محضر در همه كه" گاهى وعده آن تو نيست

 بزرگ چه! تو منزهى تو، شان است بزرگ چه! تو منزهى توست، سوى به انسان هر بازگشت و تو دست به اى جنبنده هر اختيار خودت،

 تو سلطنت از را آنچه است هولناك چه و تو قدرت جنب در عظمتى و بزرگى هر است كوچك چه و بينم مى تو آفرينش از را آنچه است
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 دنيا در تو نعمتهاى است فراوان چه و است پنهان ما از كه تو سلطنت از است پنهان آنچه جنب در بينم مى آنچه است حقير چه و بينم مى

. آخرت نعمتهاى به نسبت نعمت آن است كوچك چه و

 و الرب و المحدود و الحاد و المصنوع و الصانع الفتراق السواتر، تحجبه ال و المشاعر تستلمه ال... ': فرمايد مى 152 ى خطبه در و

. ] 468 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'المربوب

 و محدود و كننده محدود و مصنوع و صانع بين فرق جهت به دهد نمى قرار پرده در را او ها پرده و برد نمى پى او كنه به مشاعر': يعنى

. 'شده تربيت و رب

 غايه بلوغ الى مساغا تجد فلم العقول عظمته ردعت و معرفته كنه عن االوصاف انحسرت الذى هللا الحمد': فرمايد مى 155 ى خطبه در و

. [ 'ممثال فيكون بتقدير االوهام عليه تقع لم و مشبها فيكون بتحديد العقول تبلغه لم العيون، ترى مما ابين و احق المبين الحق اهللا هو ملكوته

. ] 483 ص ،154 خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج

 به رسيدن سوى به راهى كه است بازداشته را خردها او بزرگى و اند مانده او شناسايى حقيقت از وصفها كه است خدائى مختص سپاس'

 براى حدى تعيين به عقلها و است آشكارتر و تر راستين بيند مى چشمها كه آنچه از كه آشكار حق خداوند اوست. بيابند او ملكوت پايان

. 'باشد شده تمثيل مانند و مثل به تا نيافتند راه او تصوير و تقدير به وهمها و باشد شده تشبيه "است محدود آنچه به" تا اند نرسيده او

 يدركك لم و نظر اليك ينته لم 'نوم ال و سنه تاخذك ال قيوم حى' انك نعلم انا اال عظمتك كنه نعلم فلسنا': است فرموده 160 خطبه در و

 عظيم من نصفه و قدرتك من له نعجب و خلقك من نرى الذى ما و 'االقدام و بالنواصى' اخذت و االعمال احصيت و االبصار ادركت بصر،

 فكره اعمل و قلبه فرغ فمن اعظم بينه و بيننا الغيوب ستور حالت و دونه عقولنا انتهت و عنه ابصارنا قصرت و منه عنا تغيب ما و سلطانك

 حسيرا طرفه رجع ارضك الماء مور على مددت كيف و سماواتك الهواء فى علقت كيف و خلقك، ذرات كيف و عرشك اقمت كيف ليعلم

. ] 502 ص ،159 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'حائرا فكره و الها و سمعه و مبهورا عقله و

 نه و گيرد فرامى را تو آلودگى خواب نه اى، همه دارنده برپا و زنده تو كه دانيم مى اينكه جز دانيم نمى را تو عظمت حقيقت ما يعنى'

 ها عمل و كنى مى درك را "ديدها يا" ها ديده تو است نكرده درك را تو بصرى و بينش و نرسيده تو حقيقت به فكرى و نظرى خواب،

 به آن در تو توانايى از و تو آفرينش از بينيم مى آنچه "دهى مى مجازات و" گيرى مى قدم و مو به "را آن كار كنه" و نمايى مى احصا را

 كوتاه آن ديدن از ما ديدگان و پنهان ما از كه تو خلق از آنچه آنكه حال و نماييم مى وصف آن در را تو سلطنت بزرگى و آييم مى شگفت

 به را اش انديشه كس هر پس. است بزرگتر بسى است حايل ما ميان و آنها ميان غيبى نيروهاى و شود مى منتهى آن به ما عقلهاى و است

 اى نگهداشته معلق را آسمانهايت "فضا" در چگونه و اى آفريده را آفريدگانت چگونه و اى كرده برپا را عرش چگونه بداند تا اندازد كار

 انديشه و افتد كار از گوشش و خورد شكست خودش و بماند و برگردد وى ديده اى، گسترانيده آب موج روى بر را خود زمين چگونه و

. '!شود حيران اش
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 بحدود تناوله من و اعجز خالقه صفات عن فهو االدوات و الهيئه ذى صفات عن يعجز من ان هيهات': فرمايد مى 163 خطبه در و

. ] 524 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'ابعد المخلوقين

 آن آفريننده صفات معرفت از است عاجز اعضا و صورت صاحب صفات معرفت از كه كسى زيرا او ذات معرفت است دور بسيار': يعنى

. 'است محرومتر و دورتر مخلوقات حدود به او درك از و است عاجزتر

 وصف عن العقول بهر الذى فسبحان': فرمايد مى است فرموده بيان طاووس خلق وصف از را بشر عجز آنكه از پس 165 ى خطبه در و

 فيض البالغه نهج. [ 'نعته تاديه عن بها قعد و صفته تلخيص عن االلسن اعجز و ملونا مولفا و مكونا محدودا، فادركته للعيون جاله خلق

. ] 534 ص ،164 ى خطبه االسالم،

 و محدود يافت را آن پس گردانيد آشكار و روشن ديدگان در كه خلقتى توصيف از عاجزند عقلها كه خدايى است منزه و پاك': يعنى

 او وصف اداى از و كرد عاجز او صفات از خالصه بيان از را زبانها "كه خدايى است منزه" و شده آميزى رنگ و مركب و شده آفريده

. 'نمود ناتوان و بنشاند

 فى المقربين المالئكه جنود و ميكائيل و جبريل فصف ربك لوصف المتكلف ايها صادقا كنت ان بل': فرمايد مى 182 ى خطبه در و

 امد بلغ اذا ينقضى من و االدوات و الهيئات و ذو بالصفات يدرك فانما الخالقين احسن يحدوا ان عقولهم متولهه مرجحنين القدس حجرات

. ] 592 ص ،181 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'نور كل بظلمته اظلم و ظالم كل بنوره اضاء هو اال اله فال بالفناء، حده

 را مقرب فرشتگان لشگرهاى و جبرئيل گويى مى راست اگر! شوى مى زحمت و مشقت متحمل پروردگارت وصف در كه كسى اى': يعنى

 مى درك صفتها به همانا و متحير دهد قرار الخالقين احسن براى حدى اينكه از عقلهاشان و خاضعند قدس هاى حجره در كه كن وصف

 را تاريكى هر نورش به كه نيست او از غير خدايى پس. شود مى سپرى فنا به برسد او مدت كه كس هر و اعضا و صورتها صاحبان شوند

. 'گرداند مى تاريك را نورى هر تاريكى به و است كرده روشن

 فكبرته النهايات به امتدت كبر بذى ليس حاكمها اليها و منها امتنع بها و بها لها تجلى بل االوهام به تحط لم': فرمايد مى 185 خطبه در و

 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'سلطانا عظم و شانا كبر بل تجسيدا فعظمته الغايات به تناهت عظم بذى ال و تجسيما

733 [ .

 عقول بر آن ادراك عقلها همان سبب به و عقلها سبب به عقلها براى شد هويدا بلكه نكرد احاطه را او و نيافت در را خدا ذات عقلها'

 كنه اينكه در را عقلها يعنى" را آنها كرد محاكمه عقلها سوى به و "است ممتنع عقول بر آن ادراك كه كردند درك عقلها يعنى" شد ممتنع

 است بزرگ خداوند "كردند امتناع به حكم نيز آنان و كرد واگذار خودشان به را محاكمه و كرد حواله عقلها به شناخت توان نمى را ذات

 عظيم را او تا نيست متناهى عظمتى داراى و گرداند بزرگ را او نهايات باشد، جسم كه حالى در تا نيست او نهايات امتداد به او بزرگى اما

. 'سلطنت جهت از است عظيم و شان حيث از است بزرگ بلكه باشد جسد صاحب كه حالى در و تجسيد به باشد كرده
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 و غيره على حرما و حمى جعلهما و خلقه دون لنفسه اختارهما و الكبرياء و العز لبس الذى هللا الحمد': است فرموده 192 خطبه در و

. ] 776 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'لجالله اصطفاهما

 آن و كرده اختيار خود خلق براى نه خود براى را دو آن و پوشيده را كبريايى و عزت لباس كه سزاست را خدائى سپاس و حمد': يعنى

. 'خود جالل براى را دو آن برگزيد و نمود خود غير بر حرام و خود حرمت حريم را دو

 من العقول مقل حير ما كبريائه جالل و سلطانه اثار من اظهر الذى هللا الحمد': است فرموده آغاز بليغه بيانات اين به را 195 ى خطبه و

. ] 628 ص ،186 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'صفته كنه عرفان عن النفوس هماهم خطرات ردع و قدرته عجائب

 از ساخت متحير را عقلها ديدگان كه آنچه فرمود ظاهر خود بزرگوارى و بزرگى و سلطنت آثار از كه است خدائى مختص سپاس': يعنى

. 'صفتش حقيقت شناختن از را نفوس فكرهاى و خطورات نمود دفع و قدرتش عجايب

 عزته بجالل الباطن و للناظرين تدبيره بعجائب الظاهر الواصفين لمقال الغالب المخلوقين شبه عن العلى الحمدهللا': فرمود 213 خطبه در و

. ] 673 ص ،204 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'المتوهمين فكر عن

 براى تدبيرش شگفتيهاى با و كنندگان توصيف گفتار بر دارد غلبه و مخلوقات به شباهت از است برتر كه است خدائى ويژه حمد': يعنى

. 'است پنهان انديشمندان فكر از عزتش و شكوه بخاطر و است آشكار و ظاهر نظركنندگان،

 

 البالغه نهج در توحيد

 نفى و شريك نفى معنى به هم توحيد. است حق ذات احديت و وحدانيت و يگانگى و يكتايى اثبات و توحيد مساله الهيات، مهم مسائل از

 و واحد و جزء بى يگانه، و شريك بى مركب، نه و است متعدد نه جزء، نه و دارد شريك نه خداوند. است تركيب نفى معنى به هم و تعدد

. است محض بسيط و احد

 و اند خوانده خداوند توحيد و بودن يكى و يكتايى به ايمان و اقرار به را مردم ى همه و است توحيد ى پايه بر دعوتشان همه انبيا مكتب

 نفى و يگانه خداى پرستش در توحيد كه عقيده اين عملى ى جنبه به انبيا دعوت شود مى استفاده قرآن آيات از بسيارى از كه بطورى

 و فكرى ى جنبه در توحيد اعتقادى معنى و مفاهيم. دارد بنيادى توجه نيز است، الهى غير نظامات طرد و معبوديت در خدا براى شريك

 و خير مبدا به قائل كه كسانى و شده قائل شريك خدا براى كه مشركين با ناحيه اين در دارد اهميت شرك، از فكر كردن پاك و زيربنايى

 مانند اند شمرده مركب را خدا كه كسانى و اند شده انواع ارباب به قائل يا غير در خدا حلول به قائل يا و اهريمن و يزدان و شر مبدا

 قل مريم ابن المسيح هو اهللا ان قالوا الذين كفر لقد': شود مى استفاده 73 و 72 و 17 مائده ى سوره آيات از بعضى از چنانكه[ [  نصارا

 ابن المسيح هو اهللا ان قالوا الذين كفر لقد' -'جميعا االرض فى من و امه و مريم ابن المسيح يهلك ان اراد ان شيئا اهللا من يملك فمن

. 'دانند مى ثالثه ثالث را خدا برخى و خدا را مسيح برخى نصارى'. 'واحد اله اال اله من ما و ثلثه ثالث اهللا ان قالوا الذين كفر لقد' -'مريم

. است بديهيات از آن بطالن و سخافت كه گفتند مى كماليه صفات جميع مستجمع ذات و اهللا را مسيح كه است اين اولى ى آيه دو ظاهر كه
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 ثالثى را الوهيت ذات كالفن قول به و باشند مى ثالثه اقانيم به قائل چون دانند مى مركب را خدا اينكه بر دارد داللت سيم ى آيه و

 كه مجسمه فرق باالخره و. ] ] "30 ص عربى به كامل فواد ترجمه كوليبر جيمس نوشته اهللا كتاب". گويند مى احد فى ثالثه يعنى التوحيد

 دارد اهميت آنچه است فكر و عقيده همان فرع كه عمل ناحيه در و شود مى گفته سخن هستند 'وهابيه' ما عصر در آنها جاهلترين از

 مى منبعث صحيح الهى معرف و توحيد و فكر صحت و استقامت از اولى كه اوست غير اطاعت و پرستش از پرهيز و يگانه خداى پرستش

 خدا غير عبادت از نهى حقيقت در و خيزد برمى باطل و سخيف عقايد و اعتقادى و فكرى شرك از عبادت در شرك يعنى دومى و شود

 واقع توجه مورد اعتقادى و فكرى توحيد متعدد آيات در مجيد قرآن در هست نيز شود مى عبادت اين موجب كه اى سخيفه عقايد از نهى

: آيات اين مانند است شده

 االمر يدبر من و الحى من الميت يخرج و الميت من الحى يخرج من و االبصار و السمع يملك امن االرض و السماء من يرزقكم من قل'

. ] 31 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'تتقون افال فقل اهللا فسيقولون

. ] 59 ى آيه نمل، ى سوره. [ 'يشركون اما خير اهللا ء اصطفى الذين عباده على سالم و هللا الحمد قل'

 قوم هم بل اهللا مع اهللا شجرهاء تنبتوا ان لكم كان ما بهجه ذات حدائق به فانبتنا ماء السماء من لكم انزل و االرض و السموات خلق امن'

 امن. يعلمون ال اكثرهم بل اهللا مع اهللا ء حاجزا البحرين بين جعل و رواسى لها جعل و انهارا خاللها جعل و قرارا االرض جعل امن. يعدلون

 من و البحر و البر ظلمات فى يهديكم امن. تذكرون ما قليال اهللا مع اله ء االرض خلفاء يجعلكم و السوء يكشف و دعاه اذا المضطر يجيب

 مع ءاله االرض، و السماء من يرزقكم من و يعيده ثم الخلق يبدوا امن. يشركون عما تعالى اهللا مع اله ء رحمته يدى بين بشرا الرياح يرسل

. ] 64 تا 60 ى آيه نمل، ى سوره. [ 'صادقين كنتم ان برهانكم هاتوا قل اهللا

 ى سوره. [ 'اهللا دون من اربابا بعضا بعضنا يتخذ ال و شيئا به نشرك ال و اهللا اال نعبد اال بينكم و بيننا سواء كلمه الى تعالوا': آيات مثل در و

. ] 64 ى آيه عمران، آل

. ] 36 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'شيئا به تشركوا ال و اهللا اعبدوا و': ى آيه و

. ] 36 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'الطاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا ان رسوال امه كل فى بعثنا لقد و': ى شريفه ى آيه و

. ] 23 ى آيه مومنون، ى سوره. [ 'غيره اله من لكم ما اهللا اعبدوا قوم يا فقال قومه الى نوحا ارسلنا لقد و': ى شريفه ى آيه و

 قولى، شرك مانند عملى و فعلى شرك چون و است شده خواسته مردم از باشد، يگانه خداى از اطاعت و پرستش كه عملى ى جنبه

 جنبه اين كه اينرو از هم و انبياست دعوت مهم بسيار ى جنبه يك نيز جهت اين از است اى عقيده و فكرى شرك ى نشانه ظاهرترين

 ارباب و طواغيت اطاعت و است موثر بسيار استضعاف و استعباد از وى نجات و او انسانى خاصيت ظهور و بشر زندگى در توحيد عملى

 آنها به و سازند پاك نيز شرك اين آلودگى از را جامعه كه داشتند اهتمام -السالم عليهم و آله و نبينا على -انبياء برد، مى بين از را قدرت

 مخالفت به توحيد عقيده با كه پرست بت نادانان و جهان استعمارگر سران و جبار زمامداران و فرعونها و ببخشند انسانى كرامت و آزادى
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 نيز شرك عملى اثر ديگر سوى از و. داشت آنها استعالى و استكبار براى توحيد عملى جنبه كه بود خطرى جهت از بيشتر خاستند برمى

: است آمده قرآن در چنانكه و بود داده عادت استكبار به را آنها بودند گرفته تحويل مردم از خاكسارى و پرستش بس از كه بود

. 'كردند مى استكبار شد مى گفته اهللا اال اله ال ايشان به وقتى. ] 35 ى آيه صافات، ى سوره: [ يستكبرون اهللا اال اله ال لهم قيل اذا'

 خطرى بودند كرده محروم خود حقوق از را آنان و گرفته دست به مردم از كه اختيارى و سلطه براى و آنها استعباد براى كلمه اين چون

 امتيازات و تشريفات و دستورات و ساخت مى ملغى را آنها بودن االطاعه واجب توحيد، ى كلمه گفتن و توحيد به عقيده زيرا بود جدى

. برد مى بين از را آنها

 استكبار و استضعافگران قدرت برخاسته كارشكنى و مخالفت به همواره توحيد مكتب برابر در كه مادى قدرت قويترين اينكه حاصل

 شاهنشاهى و الملوكى ملك دعواى و دانستند مى خطرى خود براى ابعادش تمام به را توحيد اينان كه است بوده استبدادمنشان و جويان

 و فشار در و آزردند مى را موحدين و پرداختند مى خدا انكار به لذا. ديدند مى پوچ و معنى بى آن با را خود! االعالئى ربكم انا و

 غيرى اله من لكم علمت ما المالء ايها يا': كه داد مى در بانگ فرعون گذاردند مى فجيع قتلهاى و بدنى و اقتصادى تعذيبات و شكنجه

. ] 38 ى آيه قصص، ى سوره. [ 'الكاذبين من ظنه ال انى و موسى اله الى اطلع لعلى صرحا لى فاجعل الطين على هامان يا لى فاوقد

 بلند كوشكى من براى پس "كن تهيه آجر يعنى" برگل هامان اى برافروز پس دانم نمى خود از غير خدايى شما براى! من گروه اى': يعنى

. 'كنم مى گمان دروغگويان از را او من و گردم مطلع موسى خداى سوى به شايد بده قرار

. ] 39 ى آيه قصص، ى سوره. [ 'يرجعون ال الينا انهم ظنوا و الحق بغير االرض فى جنوده و هو استكبر و': گويد مى قرآن

: دهيم مى قرار بحث مورد را مطلب چند اينجا در بنابراين

. ذاتى توحيد: نخست

. افعالى و صفاتى توحيد: دوم

. پرستش استحقاق و الوهيت در خدا براى شريك نفى: سوم

. ذات بساطت اثبات و تركيب نفى: چهارم

: ذاتى توحيد مساله يعنى نخستين بحث اما

 الها اهللا مع يدع من و': فرمايد مى مجيد قرآن در چنانكه. نيست ممكن برهان اقامه الوجود واجب تعدد بر كه باشد معلوم جهت اين مقدمتا

 و باريتعالى ذات براى فقط نظير و شبيه امكان عدم و امتناع معنى به ذاتى وحدت و. ] 117 ى آيه مومنون، ى سوره[  'به له برهان ال اخر

 مى الحاد و شرك و كفر اهل آنچه از او غير براى و باشد مى ثابت است ء شى كمثله ليس و ندارد نظير و شبيه كه ممكنات كل مبدا

. است بديهى الوجودى ممكن هر براى مثل و نظير و شبيه امكان چون نيست طرح قابل پرستند
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 عقلى دليل به او بودن نظير و شبيه بى و يكتايى و وحدانيت و است برهانى حق ذات تعدد عدم كه است اين بحث اين در سوم ى مرحله

 نوشته فارسى زبان به كه كتاب اين در رسيد دستم به "ره" حكيم زنوزى عبداهللا مال الهيه لمعات كتاب كتاب، نگارش از بعد. [ است ثابت

 فلسفى و عقلى برهان يازده وجود فى له شريك ال و بالذات الوجود واجب توحيد اثبات در 122 -195 ص ششم، فصل در است شده

. ] است كرده اقامه

 مركب متماثل و همانند ء شى دو بودن چيز دو الزمه كه است اين شده اقامه عالم مبدا و الوجود واجب ذات وحدت بر كه اى ادله از يكى

 ما اگر و شود نمى محقق بودن دو باشند نداشته االمتياز به ما اگر واال االشتراك، به ما و االمتياز به ما از است چيز دو آن از يك هر بودن

 يك هر ناچار شود فرض مبدا دو و الوجود واجب دو اگر بنابراين. بود نخواهد آنها بين همانندى و تماثل باشند نداشته االشتراك به

 احتياج و نياز و بودن معلول و امكان با مساوق و وجود وجوب با منافى تركيب و باشند مى االشتراك به ما و االمتياز به ما از مركب

. است

 كرد، اثبات توان نمى را آن امتناع اما نباشد ممكن چند هر الوجود واجب بودن متعدد اثبات كه است اين شبهه اين: كمونه ابن ى شبهه

 به يكديگر از ممتاز و مختلف و الكنه مجهول بسيط هويت دو نباشد جايز چرا كه بيان اين به بينند نمى مانعى آن تعدد براى عقال زيرا

 در دو هر كه شود الزم تا ذات از متاخر ى مرتبه از نه و شود انتزاع آنها ذات نفس از وجود وجوب و باشند داشته وجود ماهيت تمام

 به اتصاف در عالوه و باشند الوجود واجب باشد آن به قائم وجود وجوب صفت كه ديگر حيثيت با و نباشند الوجود واجب ذات مرتبه

 محمول معنى به عرضى را وجود وجوب كه آيد مى الزم صورتى در محذور اين چون شود علت و سبب به محتاج وجود وجوب

 چون شود نمى معلل شود گرفته ماهيت عوارض از و محمول خارج معنى به عرضى اگر اما و بگيريم وجود عوارض از و بالضميمه

 بودن عرضى و است ممكن خود ذات نفس به بلكه نيست معلل امكاناتش در ممكن چنانكه شوند نمى علتى به معلل آنها لوازم و ماهيات

 عرضيه عاليه اجناس چنين هم و گردد نمى خود ذات از خارج علت به آن احتياج و امكان از ممكن خروج موجب محمول خارج نحو به

 معنى به لكن آنهاست عرضى چه اگر امكان اينكه جهت به نيست بساطت از آنها خروج و تركيب مستلزم آنها امكان و. باشند مى ممكن

. آيد نمى پيش واجب تعدد فرض در تركيب فساد و اشكال بنابراين. بالضميمه محمول نه محمول خارج

 

 ياد كمونه ابن از 'الكاشف' نام به را كتابى مجلس، كتابخانه فهرست پنجم جلد در حائرى آقاى متتبع دانشمند[  كمونه ابن از شبهه جواب

 طريق ده آن، هفتم باب در كمونه ابن كتاب، آن از ايشان نقل حسب بر و است موجود مذكور ى كتابخانه در آن نسخه دو كه است كرده

 مى عالوه. نموده رد را شبهه اين الكاشف كتاب در خود كمونه ابن كه كرده نقل دوانى از و است كرده اقامه الوجود واجب اثبات براى

 دوم، بخش 509 تا 502 ص به شود رجوع كمونه ابن ترجمه از اطالع براى. شود مى ديده نيز اشراق شيخ سخنان در شبهه اين: گويند

: دهيم مى جواب بيان و تقرير چند با شبهه اين از. ]: مجلس خطى كتابهاى فهرست نهم جلد
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 االشتراك به ما وجود آن از دارند توافق هم با اگر متوافق، يا هستند متخالف هم با آثار و حقيقيه صفات در يا الوجود واجب دو اين: اول

 سنخيتى و است بديهى الحقيقه متساوى اوصاف به ذات با متخالف و الحقيقه متباين ء شى دو اتصاف بطالن چون شود مى كشف آنها بين

 واجب صفات كه يك آن شود مى الزم باشد متخالف آنها صفات اگر و. كند مى رد را دعوى اين است الزم معلول و علت بين كه هم

. نباشد الوجود واجب ندارد را الوجود

 و جالليه و كماليه صفات تمام داراى و دانا و قادر و نياز بى و تمام كامل و بالذات قائم نامتناهى ذات آن الوجود واجب اخرى عباره به و

 زيرا نيست، صحيح باشد دارا را صفات همين و باشد او با متباين و او غير بالذات كه ديگر وجود فرض و است اسماءالحسنى و جماليه

. باشد آنها بين مشتركى جهت و جامع قدر اينكه بدون باشند متساوى صفات تمام در بالذات متخالف بسيط ء شى دو است ممكن چگونه

 ديگر حيثيت اعتبار و مالحظه با يا شود مى فهميده ديگر حيثيت اعتبار بدون دو اين از يك هر ذات نفس از يا الوجود واجب مفهوم: دوم

 نباشد تماميت و فعليت و وجوب و وجود انتزاع حيثيت مجرد ذاتش چه هر اينكه جهت به پس دوم شق اما. است محال فرض دو هر و

 مفهوم حمل مصداق اينكه جهت به پس اول شق اما و. است محال آن از وجود و وجوب انتزاع و است ممكن و ناقص بالذات ء شى آن

 محكى و مصداق حيثيت از غير ديگر حيثيت و جهت هر از نظر قطع با شود مى حكايت مفهوم و معنى اين توسط آن از كه چيزى و واحد

 متخالفه امور اينكه به است حاكم و قاضى سليم فطرت و باشند المعانى متباين و الذات حيث من مختلف حقايق شود نمى بودن مفهوم آن

 مى فطرت به چنانكه شد نخواهند واحد مفهوم و واحد حكم براى از مصداق يك هر ى جامعه حيثيت بدون و دارند كه تخالفى حيثيت به

 و عمر و زيد بر حكم مثل است جايز يكديگر با آنها تماثل حيثيت جهت از آنها بر واحد مفهوم حمل و متماثله امور بر حكم كه فهميم

 جهت از حيوانيت به فرس و انسان بر حكم مثل و آنها مختلف عوارض حيث از نه ماهيت تمام در آنها اشتراك جهت از انسانيت به بكر

 مثل باشند داشته شركت هم با عرضى امر در كه شيئى دو بر حكم مثل و ذاتى امر در اشتراكشان و حيوانيت جنسيه حقيقت بر آنها اشتمال

 ذات از خارج امر در آنها اتفاق جهت از متباينه امور بر حكم مثل و بياض به دو آن اتصاف جهت از بودن سپيد به عاج و برف بر حكم

 انتزاعى عقلى امر را ممكنات وجود كه كسانى راى بنابر" خدا وجود به آنها انتساب جهت از وجود به ممكنات مقوالت بر حكم مثل آنها

 كه عرضيه تسعه اجناس از عرض واحد عنوان انتزاع مثل و "دانند مى خدا بالذات قائم وجود به آنها نسبت اعتبار به را آنها موجوديت و

 عرض ماهيت چون آنهاست وجود ناحيه از آنها از يك هر عرضيت و است عروض از اينكه جهت به است عرضى آنها بر عرض صدق

 از خارج وجود چون لذا است ذهن در متحقق و تعقل قابل "بياض و سواد مثل" موضوع تعقل بودن و نيست موضوع به محتاج و عرض

 بين اشتراك جهت كه است موضوع در حلول و عروض آن و است آن از خارج امر ناحيه از آن عرضيت است آن بر عارض و ماهيت

. آنهاست

 امكان به واجب سواى ما بر حكم مثل دارند اتفاق هم با سلبى مفهوم در كه را اى متباينه امور بر حكم جواز فهميم مى بالفطره همچنين و

 حكم پس اتفاقيه جهات از شد گفته كه وجود اين اشباه غير اما و. آنها ذوات براى عدم و وجود نبودن ضرورى در آنها اشتراك جهت به

. شود نمى تصور عرضى يا ذاتى جامع جهت بدون مشترك امر به آنها بر
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 به ديگر جهت اعتبار يا ديگر امر انضمام بدون و آنها ذات ى مرتبه حسب به واحد حكم به بالذات متباين امور بر حكم هذا على بناء

 دو از آنها تركيب مستلزم اين و باشند داشته ذاتى االمتياز و االختالف به ما و االشتراك و االتفاق به ما آنكه مگر است باطل فطرت حكم

 باشد كه نحو بهر تركيب و باشد صورت و فصل مجراى جارى ديگر و ماده و جنس مجراى جارى امر دو آن از يكى كه شود مى امر

. است بودن بالذات الوجود واجب با منافى

 جهت از آنها از عرضيت انتزاع و ذات تمام در است عرضيه ى عاليه اجناس اختالف همان است كرده فرض كمونه ابن آنچه نظير و

 انتزاع كه بسيط و بالذات متخالف واجب دو كنيم فرض بگويد خواهد مى كه آنهاست حقيقت از خارج كه حلول و عروض در اشتراك

 از عرضيت انتزاع كه همانطور كه است همين جوابش و محمول خارج و عرضى صدق نحو به آنها بر آن صدق و آنها از وجود وجوب

. است عروض و حلول آن و آنهاست وجود ناحيه از و آنها ذات از خارج كه آنهاست بين مشترك جهت تحقق به منوط عاليه اجناس

 شود مى الزم پس دو اين بين مشترك جهت وجود بر دارد توقف كند مى فرض كه الوجود واجب دو از وجود وجوب انتزاع همچنين

 آنها بر كه است شيئى دو هر ذات از وجود وجوب نفى مستلزم و است محال الوجود واجب در آن و وجود و ماهيت از الاقل و تركيب

. كند مى فرض صادق محمول خارج و عرضى امر لحاظ به را الوجود واجب اطالق

 مشتركه جهت بدون متباينه متعدده امور از و نيست صادق واحد معنون و مصداق غير بر واحد مفهوم و عنوان كه است اين ديگر بيان: سوم

: شود مى تصور وجه چند بر متعدد از واحد مفهوم انتزاع كه است اين به آن توضيح و. است محال واحد عنوان يا مفهوم انتزاع آنها بين اى

 شده ادعا كه است قسمى اين و باشد واحد عنوان و مفهوم انتزاع منشا مشتركى جهت لحاظ بدون و متعدد هو بما متعدد اينكه -الف »»

. كند مى حكم آن ى استحاله به بداهت بطور عقل است

 ما از مركب انتزاع منشاء و باشند واحد مفهوم انتزاع منشاء مشتركند اى واحده جهت در اينكه جهت از متعدده امور كه است اين -ب »»

 لكن شود مى متعدد چه اگر انتزاع منشا كه شود انتزاع االمتياز به ما و االشتراك به ما از مفهوم و باشد االمتياز به ما و االشتراك به

. است باطل فرض همان مثل ولى است آسانتر اول فرض از چه اگر فرض اين و باشد مشتركه جهت انتزاع مصحح

 و واحد مصداق و است واحد نيز آن منشا و واحد منتزع پس است حق اين و باشد متعدد بين مشترك جهت فقط انتزاع آنكه -ج »»

 جهت وجود با و است محال آنها بر واحد عنوان صدق اى مشتركه جهت لحاظ عدم و ذات تمام به تباين با بنابراين. است واحد هم مفهوم

 از بعد -سبزوارى منظومه بر آملى مرحوم حواشى به شود رجوع. [ [ شود مى الزم االختالف به ما و االتفاق به ما از تركيب فساد مشتركه

 در هم را آن داشتم خوش كه برخوردم نگاشته واجب اثبات در كه اى رساله در تبريزى رجبعلى مال حكيم كالم به سطور اين نوشتن

: گويد مى بگذارم بصيرت و معرفت اهل نظر معرض

 واجب معنى آينه هر باشد تا دو اگر آنكه واسطه به تا دو بر زياده يا باشد تا دو كه بود تواند نمى بالذات الوجود واجب كه دانست بايد'

 يا دو هر ذات جزء يا بود خواهد دو هر ذات عين معنى اين كه نيست اين از خالى حال پس دو هر ميان بود خواهد مشترك الوجود

 دو كه است شده ضم او به چيزى كه نيست خالى اين از حال آنكه جهت از باشد دو هر ذات عين كه بود تواند نمى و. دو هر ذات عارض

 ضم اگر و است فرض خالف اين و بود خواهد معنى يك همان بلكه بود نخواهد تا دو پس است نشده ضم اگر است نشده ضم يا شده تا
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 و بود نخواهند بالذات الوجود واجب است شده ضم كه چيزى آن به و مشترك امر آن به بود خواهد محتاج آنها از يك هر پس است شده

 از بود خواهد مركب آينه هر باشد دو هر ذات جزء اگر آنكه جهت از باشد دو هر ذات جزء كه بود تواند نمى و. است فرض خالف اين

 دو آن هرگاه اينكه واسطه به باشد دو هر عارض كه بود تواند نمى و. است فرض خالف اين و بود نخواهند الوجود واجب پس اجزاء آن

 خالف اين و خواهد عارض امر آن به الوجود واجب بلكه بود نخواهند وجوب و وجود به موصوف عارض آن بى كنيم مالحظه را ذات

 غير يا است آن معروض كه است الوجود واجب ذات يا وجود وجوب آن فاعل باشد عارض وجود وجوب اگر آنكه ديگر و است فرض

 محال اين جهت يك از باشد فاعل هم و باشد قابل هم چيز يك كه آيد مى الزم است الوجود واجب ذات اگر است الوجود واجب ذات

 ظاهر پس. است فرض خالف اين و "باشد بالغير" نباشد بالذات الوجود واجب كه آيد مى الزم است الوجود واجب ذات غير اگر و است

 حكيم كالم". گردد نمى متوجه كمونه ابن شبهه تقرير اين بنابراين و بود نتواند يكى از بيش الوجود واجب اينكه كرديم بيان آنچه از شد

] ] . "شد تمام تبريزى

 وجود يكتايى و يگانگى و توحيد آنكه از پس زيرا است جايز اكتفا هم سمعى دليل و نقل به كمونه ابن شبهه جواب در: مهم اى نكته تذكر

 و سمع دليل با ديگر خداى وجود ى استحاله و الوجود واجب تعدد امتناع شد محقق و ثابت شبيه و نظير و شريك وجود نفى و خدا

 از بعد. [ است اثبات قابل است نقيضين اجتماع جواز به قول مستلزم اخبارش رد و تكذيب و شده ثابت اعجاز به نبوتش كه پيغمبر اخبار

 ديدم -سره قدس -مجلسى عالمه به آميز تمسخر اى حاشيه است شده چاپ اخيرا كه زنوزى الهيه لمعات 139 پاورقى در كتاب نگارش

 است تحقيق ادب خالف و غرور از ناشى جسارتها اين بگويم بايد. است ديگرى از يا است حكيم على آقا مولف فرزند از نيست معلوم كه

 اثبات الوجود واجب مصداق تعدد عدم و بارى شريك وجود عدم بر برهان ى اقامه با كه باشد همين هم ايشان غرض كنم مى گمان و

. ] آيد نمى الزم دور و است كافى اعتقاد مقام در و است جايز نقل طريق از آن امتناع

 وجود عدم به كسى اگر كه نباشد، باشد، الزم آن معرفت عقيده همه بر كه اعتقادى امور جزء عميقه مسائل گونه اين كه نيست بعيد و

 امتناع به يقين يا برنيامد آن امتناع اثبات عهده از اگر كه شود معتقد نيز را آن امتناع باشد الزم بود معتقد خدا براى نظير و مثل و شريك

 و مثل و نظير و شريك وجود عدم همان آن به اعتقاد همه بر است الزم آنچه پس شود دين از خروج و او كفر به حكم نكرد حاصل آن

 ادنى باب' صدوق توحيد[  صدوق و -سره قدس . ]-115 ص 'المعرفه ادنى باب' ،1 ج كافى، اصول[  كلينى چنانكه خداست براى شبيه

 عليه -الحسن ابى حضرت از يزيد بن فتح از اند فرموده روايت -عليه تعالى اهللا رضوان . ]-283 ص 'التوحيد معرفه من يجزى ما

: -السالم

. 'ء شى كمثله ليس انه و فقيد غير موجود مثبت قديم انه و نظير ال و له شبه ال و غيره اله ال بانه االقرار: فقال المعرفه ادنى عن سالته': قال

 غير خدايى كه است اين به اقرار: فرمود معرفت، مرتبه كمترين از پرسيدم -السالم عليه -الحسن ابى حضرت از: گفت يزيد بن فتح': يعنى

. 'نيست چيزى او مثل و نيست كمالى هيچ فاقد و هست و است ثابت و است قديم او اينكه و نظير نه و دارد شبيه نه و نيست او

 كلينى روايت حسب بر كه است معروف فرجه برهان به جهت اين از برهان اين است 'فرجه برهان' ذاتى توحيد بر ديگر دليل: فرجه برهان

 على الرد باب' صدوق توحيد[  صدوق و -سره قدس . ]-106 ص 'المحدث اثبات و العالم حدوث باب' 1 ج "ترجمه با" كافى اصول[ 
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 ى ادله بيان ضمن زنادقه از يكى با بحث در -السالم عليه -صادق حضرت از -الرحمه عليه . ]-243 -250 ص 'الزنادقه و الثنويه

 فرمودند فرجه به تعبير شود مى الزم متعال خداوند تعدد به قول فرض بر كه خصوصيتى و امتياز از و فرمودند بيان نيز را آن صانع توحيد

: است اين كافى اصول طبق است شده استفاده آن از دليل اين كه حديث عبارت و

 لزمك ثالثه ادعيت فان ثالثه فيلزمك معها قديما بينهما ثالثا الفرجه فصارت اثنين يكونا حتى بينهما ما فرجه اثنين ادعيت ان يلزمك ثم'

 سه حكيم زنوزى عبداهللا مال. [ 'الكثره فى له نهايه ال ما الى العدد فى يتناهى ثم خمسه فيكونوا فرجه بينهم تكون حتى االثنين فى قلت ما

 است نموده بيان مشروحا 169 -195 ص الهيه، لمعات كتاب در و كرده استفاده شريف حديث اين از الوجود واجب توحيد بر برهان

. ] شود مراجعه

 بودن دو زيرا باشد خصوصيتى و امتياز آنها بين بايد ناچار باشد الوجود واجب دو كنيم فرض اگر كه است اين فرمايش اين از مستفاد و

 آنها از يكى شود مى استفاده حديث عبارت از چنانكه الاقل يا باشد فاقد ديگرى كه باشند چيزى واجد آنها از كدام هر كه است اين فرع

 يك واجب دو اين بين در بنابراين. نيست تصور قابل و شود نمى حاصل دوئيت آن بدون و است آن فاقد ديگرى كه باشد چيزى واجد

 جاى از بايد باشد ممكن و نباشد واجب اگر باشد، ديگرى بر آنها از يكى امتياز ء شى آن كه شود مى الزم ديگر واجب و قديم ء شى

 چون شد نخواهند متمايز يكديگر از خود ذات مرتبه در واجب دو آن عالوه و شود مى ديگر واجب و علت به محتاج و باشد آمده ديگر

 سوم واجب اين بين و است واجب سه وجود به قول مستلزم واجب تعدد و بودن واجب دو پس شد فرض آنها تعدد و تكرر بعد مرتبه در

. باشد امتيازى و فرجه بايد هم ديگر واجب و

 لذا و دارد الزم واجب دو آن از واجب االمتياز به ما دو نيز خودش بود ديگرى از واجبين از يكى االمتياز به ما كه سوم واجب اين پس

 ال ما الى رقمش و شود مى زياد آن تركب و واجب تعدد و كثرت كيفيت همين به و شود مى واجب پنج فرض مستلزم وجودش فرض

 وجوب خالف و باطل تركيب آنكه بر عالوه كه شود مى الزم نهايت بى واجبهاى از واجب هر تركيب و رود مى باال الكثره فى له نهايه

 در حوادث و ممكنات كه شد ثابت عقلى برهان به كه مطلب اين عالوه و. است باطل خود نهايه ال ما الى واجبها تسلسل است وجود

 دارند استناد و ارتباط واجبها از يك كدام به له ماالنهايه الى واجبها تسلسل فرض با محدثه علت و واجب وجود به اند محتاج وجود

 ديگر واجبهاى از االمتياز به ما يك هر كه مركب غير نهايت بى واجبهاى به يا نهايت بى نيز خود و نهايت بى از مركب واجبهاى به آيا

 ترجح بگوييم علت را كدام هر و دهيم استناد و نسبت كدام بهر باشند؟ مى حوادث و ممكنات محدثه علت يك كدام آيا و دارند؟

. ايم گفته است عقل خالف كه بالمرجح

 كه فرض گونه اين نيست اثبات قابل وجه هيچ به عقال و. شود مى الزم بسيار عقلى مفاسد واجب تعدد فرض از اينكه بر عالوه باالخره

 فرجه ابتدا از اگر بنابراين. نيست بيشتر گويى هذيان يك و مردود فطرت و عقل نظر از شود نهايت بى واجبهاى فرض مستلزم نحو اين به

 فرض دو هر در اگر و است ممكن ديگرى و است واجب فقط ندارد خصوصيت آنكه كرديم فرض واجب دو از يكى در را خصوصيت و

 بلكه كه كردم كوشش -السالم عليه -امام فرمايش شرح در. [ وجوب به امكان از دو هر خروج و خلف شود مى الزم كنيم االمتياز به ما



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۸۹

 بزرگان ى عهده به را تر كافى بيان و تكميل و بررسى ذلك مع ام نديده كسى كالم در مستوفى نحو اين به و كنم بيان را دليل جوانب تمام

. ] گذارم مى اجمعين عليهم اهللا صلوات محمد آل احاديث حمله و فن

 تمام را تقريرات آن بعضى كه اند كرده بيان مختلف تقريرات با را برهان اين است 'تمانع' به معروف برهان ديگر، برهان: تمانع برهان

[  'لفسدتا اهللا اال الهه فيهما كان لو': كريمه آيه از مستفاد را دليل اين و است معروف كه دارد نيز سليم و صحيح تقريرات ولى اند نشمرده

 بيانات و آن مختلف تقريرات و دليل اين طرح و شده طوالنى بحث اين در ما كالم چون كه دانند مى. ] 22 ى آيه انبياء، ى سوره

 كردن مطرح از خواهد مى وسيع مجال مطالب اين در نظر اظهار و كريمه ى آيه تفسير در بحث و آن پيرامون حكما و مفسرين و متكلمين

. شد خوددارى نيز ادله ساير تعرض از چنانكه كرديم خوددارى اينجا در آن

 

 افعالى و صفاتى توحيد

 در خداوند و ندارد نظير و همانند نيز خدا صفات يكتاست و نظير بى و همتا بى خدا ذات كه همانطور كه است اين صفات توحيد از مراد

 و بالذات الوجود واجب وقتى چون شود مى ثابت بخود خود ذات توحيد اثبات از بعد توحيد اين كه است واحد و يكتا نيز صفاتش

 واحد نيز علم و قدرت و حيات مثل للذات و بالذات حقيقى صفات و است للذات و بالذات حقيقى صفات به موصوف باشد واحد للذات

 يعنى قدم مثل ذاتيه غير صفات در و است ثابت ذات توحيد ادله همان به ذاتيه صفات در حق وحدت و صفات توحيد و بود خواهد

 فعل صفات بعض و شود مى ثابت صفات توحيد است امكان و تركيب نفى به آن برگشت چون نيز سلبى صفات و غير به نبودن مسبوق

 المحيى، المميت، الخالق، المتكلم، معنى و است ذات صفات از كه قدرت صفت به دارند برگشت نيز خلق و احياء و اماته و تكلم مثل هم

 او بر خدا از آن صدورى بمعنى را صفات اين اگر و است تصوير و رزق و احياء و اماته و خلق و تكلم بر دارنده قدرت المصور، و الرازق

. شوند مى محسوب فعل صفات از باشد 'الخلق خلق الذى' الخالق از مراد مثال و كنيم اطالق

 بساطت اثبات از پس هم مطلب اين كه نيست صفت غير موصوف و است واحد صفت و ذات كه است اين صفات توحيد ديگر معنى و

. آيد مى الزم قدما و واجب تعدد يا نقص و احتياج و تركيب گرنه و شود مى ثابت بخود خود او احديت و تركيب عدم و واجب

 و ندارد شريك امور مالكيت و تصرف و تدبير و اعطاء و احياء و اماته و رزق و خلق امر در خدا كه است اين افعالى توحيد از مراد و

 كه است واضح و روشن نيز معنى اين كه شود مى صادر كارها اين مثل كسى از نه و است شريك او با كارها اين در كسى نه است مستقل

 و خالقيت "است ديگر امور و صحت و مرض و اماته و احياء و تصرف و تدبير محل و مملوك و مرزوق و مخلوق خود كه" خدا غير در

 يا باشد ذات صفات خواه" را واجب صفات هرگز ممكن، و ندارد تصور مستقل بطور مفاهيم گونه اين و مالكيت و مدبريت و رازقيت

. باشد داشته تواند نمى "فعل

 شركت بطور و ندارد بيشتر آفريننده يك و است واحد فعل و واحد يك عالم كه كند مى درك خود فطرى درك به انسان اينكه بر عالوه و

.  باشد آن مدير و مالك نفر يك و باشد ساخته نفر يك را آن از اى نقطه و قسمت هر كه است نيامده پديد سهامى
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 و مربوط هم به همه او قواى و جوارح و اعضاء و نيست يكى از بيشتر جاندارى و انسان هر و خودش روح كند مى درك كه همانطور

 نيز عالم مدبر و مالك خالق، صانع، صاحب، كه كند مى درك همچنين است حاكم فرمانده يك و نافذ فرمان يك همه در و هستند پيوسته

 كه ارتباطى و همكارى از فهمد، مى را آن روح بودن واحد و بدن بودن واحد بالفطره بدن اعضاى همكارى از چنانكه و نيست بيشتر يكى

 عالم در كه نظامى و اداره و تدبير وحدت و برد مى پى عالم خالق وحدت به و عالم وحدت به بالفطره است برقرار عالم اين اجزاء بين

 و التدبير و االمر صحه دل': فرمود زنادقه از يكى با بحث در -السالم عليه -صادق حضرت چنانكه. كند مى داللت مدبر وحدت به است

. ] 106 ص ،1 ج ،"ترجمه با" كافى اصول. [ 'واحد المدبر ان على االمر ائتالف

: فرمايد مى مجيد قرآن در چنانكه نمايد مى اعتراف و اقرار آن به و درك را حقيقت اين خود فطرت به كس هر و

 ى آيه فاطر، ى سوره. [ توفكون فانى هو اال اله ال االرض و السماء من يرزقكم اهللا غير خالق من هل عليكم اهللا نعمه اذكروا الناس ايها يا'

 افال قل هللا سيقولون تعلمون كنتم ان فيها من و االرض لمن قل. ] 12 ى آيه انعام، ى سوره. [ هللا قل االرض و السموات فى ما لمن قل. ] 3

 يجار ال و يجير هو و ء شى كل ملكوت بيده من قل تتقون، افال قل هللا سيقولون العظيم العرش رب و السبع السموات رب من قل تذكرون،

 يملك امن االرض و السماء من يرزقكم من قل. ] 89 تا 86 آيات مومنون، ى سوره. [ تسحرون فانى قل هللا سيقولون تعلمون كنتم ان عليه

 يونس، ى سوره. [ 'تتقون افال فقل اهللا فسيقولون االمر يدبر من و الحى من الميت يخرج و الميت من الحى يخرج من و االبصار و السمع

. ] 31 ى آيه

. باشند مى آن بر فطرت گواهى گوياى و دارند افعال و صفات توحيد بر داللت كه ديگر متعدد كريمه آيات و

 

 يا و احياء و اماته و رزق و خلق مثل خدا كارهاى و افعال كه است اين است الزم جا اين در تذكرش كه مطلبى: مهم مطلب يك تذكر

 نيز واسطه آن خود به صورت اين در و گيرد مى انجام وسائطى يا واسطه به گاهى دارند داللت آنها بر الحسنى اسماء كه افعالى ساير

. باشد شعور صاحب و عاقل آنكه يا نباشد شعور ذى و عاقل واسطه خواه نيست توحيد با منافى و شود مى مستند

. ] 67 ى آيه هود، ى سوره. [ 'الصيحه ظلموا الذين اخذ و': است آيه اين اول مثال

. ] 69 ى آيه طه، ى سوره. [ 'صنعوا ما تلقف يمينك فى ما الق و' آيه اين و

. بگويد را آن خداشناس و موحد كه وقتى 'البقل الربيع انبت': است كالم اين مثل و

. ] 32 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'طيبين المالئكه تتوفيهم الذين': مالئكه مورد در آيات اين مثل است بسيارى آيات دوم، مثال و

. ] 28 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'انفسهم ظالمى المالئكه تتوفيهم الذين' و

. ] 50 ى آيه انفال، ى سوره. [ 'المالئكه كفروا الذين يتوفى اذ ترى لو و'

. ] 5 ى آيه سجده، ى سوره. [ 'االرض الى السماء من االمر يدبر' و
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. [ 'طين من حجاره عليهم لنرسل' و. ] 19 ى آيه مريم، ى سوره[  'زكيا غالما لك الهب' و. ] 5 ى آيه نازعات، ى سوره[  'فالمدبرات' و

. ] 33 ى آيه ذاريات، ى سوره

 گاهى و داشت مالئكه ماموريت نظير غيبى ماموريتهاى كه است مذكور كهف ى سوره در او از موسى ديدار شرح كه اى بنده آن مانند و

 در و 'ربك اراد و': خدا به گاهى و 'فاردنا' و. ] 79 ى آيه كهف، ى سوره[  'اعيبها ان فاردت': گفت مى و داد مى نسبت خود به را افعال

. 'امرى عن فعلته ما و': گفت هم پايان

 تبرى و باذنى طيرا فتكون فيها فتنفخ باذنى الطير كهيئه الطين من تخلق اذ و': فرمايد مى مائده ى سوره در مريم بن عيسى مورد در و

. ] 110 ى آيه مائده، ى سوره. [ 'باذنى الموتى تخرج اذ و بادنى االبرص و االكمه

. ] 49 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ '...الطين من لكم اخلق انى': فرمايد مى نيز 49 ى آيه عمران آل سوره در و

 كه فعلى و شود مى الغاء باشند باالختيار واسطه چند هر است الهى مشيت به و ندارند استقالل چون آنها تاثير و وسايط اين هم گاهى و

 از و. ] 17 ى آيه انفال، ى سوره[  'رمى اهللا ولكن رميت اذ رميت ما و': فرمايد مى چنانكه شود مى داده نسبت خدا به است عبد فعل

 ال انك' ،. ]27 ى آيه ابراهيم، ى سوره[  'الظالمين اهللا يضل و': مثل دارند آيات بعض فهم در بعضى كه اشكالى و اعضال نكته اين به توجه

. گردد مى مرتفع. ] 56 ى آيه قصص ى سوره[  'يشاء من يهدى اهللا لكن و احببت من تهدى

 هم لغت حسب بر و ندارد مانعى باشد شرعى اذن يا و باشد نداشته شرعى منع كه مورد هر در خدا غير بر اسماء اين اطالق بنابراين،

 زنده را او يا داد شفا را او ملك يا ولى يا نبى اينكه گفتن و باشد نمى شرك نيز عوامل و وسائط به افعال اين استناد و است صحيح

 و پزشك به شود مى حاصل آن استعمال هنگام در يا دوا واسطه به بيمار بهبودى و شفا چنانكه. ندارد اشكال مالحظات اين به گردانيد

 ولى يا نبى آن واسطه و عامل و شود مى حاصل ولى يا نبى به توسل اثر در و طبيعى وسايط بدون كه هم را شفايى دهيم مى نسبت دوا

 مستند نيز دعا و حمد سوره و قرآن به بلكه و دهند مى نسبت -السالم عليهم -جعفر بن موسى يا مريم بن عيسى مثل عامل آن به باشد

. خداست شود مى اطالق تجوز و مسامحه گونه هيچ بدون او بر كلمه اين كه كسى و حقيقى شافى چند هر سازند مى

 الهى مشيت اجراى مسير در علم عدم با يا خودشان توجه و اختيار و علم با ديگر چيزهاى يا بشر از افرادى يا مالئكه كه مساله اين و

 معنى دو به تفويض زيرا ندارد، آن بطالن با منافات و باشد نمى تفويض شود، مى اعطا خلق و احيا و اماته قدرت آنها به و گيرند مى قرار

 آن و است كشيده آن بر بطالن قلم 'تفويض ال و جبر ال' قانون و شده نفى تفويض و جبر مبحث در كه است تفويضى يكى شود مى گفته

 ديگر و. است شرك و افعال در توحيد خالف عقيده اين و افعال در عباد تام استقالل و عبد افعال در خدا مشيت نفى: از است عبارت

 از امور ساير و رزق و خلق امر كلى بطور كه است اين آن و است شده نفى روايات در -السالم عليهم -ائمه و حجج به نسبت كه تفويضى

 منافى و شرك نيز عقيده اين و نيست تدبيرى و دخالت و تصرف و مشيت آن در را خدا و شده واگذار -السالم عليهم -ائمه به خدا جانب

. است بسيار روايات و مجيد قرآن ى صريحه ى كثيره آيات و افاضه و فيض دوام و افعال در توحيد با
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 حدود در كه هم وسائط آن از مسالت و توجه و نيست شرك بيماران شفاى و رزق و خلق امر و الهى مشيت انفاذ در بودن واسطه اما

 شرط به يا و شرع منع عدم با و نيست شرك نيز دهند انجام را كارى نشود مشيت حدود از خارج كه نحوى به و الهى مشيت انفاذ همين

 كه است متعال خداوند از مستقيم مسالت و دعا و دادن صدقه نظير شفاعت درخواست و مسالت و توجه اين تاثير و است جايز شرع اذن

 اين به توسل و شود مى موثر و است به مامور دادن صدقه و دعا ذلك مع دهد مى جريان مصلحت و حكمت وفق بر را امور اينكه با

 به آنان كرد درخواستى آنها از كسى وقتى زيرا شود، مى رزق زيادى يا شفاء يا بال دفع موجب و موثر الهى مشيت حسب بر هم وسائط

 استفاده و تغذيه واسطه مادر، چنانكه دهند انجام باشند موظف كه بسا و. دهند مى انجام را درخواست آن تعالى اهللا اذن به و الهى مشيت

 را او پستان و بخواهد مادر و كند گريه طفل اگر ولى است شده آفريده او پستان در شير الهى مشيت به است الهى ارزاق خزائن از طفل

. شود مى عاجز آن تفاصيل درك از و رسد نمى آن پايان به عادى عقول كه است اسرارى امور اين نوشد مى شير بمكد

 وسائط و گيرد مى انجام وسائط وسيله به الهى كارهاى و افعال تمام كه نيست اين تحقيق، اين از غرض كه نماند ناگفته هم نكته اين و

 كه دهد مى انجام را افعالى خداوند هم وسائط با كه است اين غرض بلكه دهند مى انجام را آنها خدا امر به و اختيار به اختيار صاحب

 در -السالم عليهم -ائمه به و 'بى ارفقوا ربى مالئكه': مثل مالئكه به توسل كه است اين حاصل و است آن موارد و مصالح به عالم خود

 در و معقول شود ثابت انسان براى معتبر دليل حسب بر كه شوون اين از شانى هر و نيست شرك شد بيان آن از اجمالى كه نظامى اين

. است مقبول توحيدى عقايد اين مسير

 يا خود اداره و افعال در مستقل يا و خالق و خدا افعال فاعل و خدا عرض در و بالذات چيزى يا كسى كه است اين است شرك آنچه

 داده عبد به را قدرت اين خود خداوند شود گفته چند هر است شرك معنى اين نباشد موثر الهى مشيت كه نحوى به شود شمرده خلق

 شود مى مستند او به كه را فعلى او مشيت و قوه و بحول و اهللا اراده عامل اهللا اذن به كسى اگر اما. است كرده گيرى كناره خود و است

 اهللا اذن به مرضى شفاء مثل يابد صدور خدا امر و اذن به كس آن واسطه به شود صادر خدا از بالواسطه است ممكن كه را فعلى دهد انجام

 بهر كه است اهللا اراده نفوذ و جريان و اهللا مشيت سريان عين و ندارد توحيد با منافات اين ارواح، قبض يا غيوب از خبر يا اموات احياء يا

: كه شود او ى اراده از مانع تواند نمى كسى و كند مى اجرا را خود امر بخواهد نحو

. 'قدير ء شى كل على و يشاء ما على و يريد لما فعال هو بل يريد عما يمنع ال و يفعل عما يسئل ال'

 را كارى تواند مى خدا چنانكه بلكه شود مى عجز اثبات است واسطه بدون اماته و احياء به قادر فقط خدا كه بگوييم اگر اين از غير و

 پدر بدون را عيسى و مادر و پدر ى واسطه بدون را آدم كه طور همان و دهد انجام تواند مى هم وسائط و واسطه با دهد انجام بالواسطه

 با شد گفته آنچه و آن غير يا باشد مختار عاقل فاعل ى واسطه كه كند نمى تفاوت آفريده مادر و پدر ى واسطه با را ديگران آفريند مى

: كريمه ى آيه مثل

. ] 73 ى آيه حج، ى سوره. [ 'منه يستنقذوه ال شيئا الذباب يسلبهم ان و له اجتمعوا لو و ذبابا يخلقوا لن اهللا دون من تدعون الذين ان'

 اثبات آن مفاد كه شود مى معلوم. ] 49 ى آيه عمران، آل ى سوره[  '...الطين من لكم اخلق انى': مثل آياتى ى قرينه به زيرا نيست منافى

. خداست اذن و مشيت و اراده از خارج و خلقت در آنها استقالل نفى مورد و است حق غير معبودهاى عجز
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 تركيب نفى و تعالى بارى ذات بساطت

 بر برهان و ندارد راه او در تركيبى گونه هيچ و است تركيب از منزه و جزء بى و يگانه خداوند. است توحيدى مهم مباحث از نيز بحث اين

 نظر از كتاب اين در را او وجود ادله از بعضى و" است ثابت وجودش عقلى ى ادله با كه وجودى آن و خدا كه است اين تركيب نفى

 جهت دو از تركيب و شود مى او بالذات قائم نياز بى وجود به منتهى ممكنات سلسله و نيست غير به محتاج "گذرانيم مى گرامى خواننده

 پيدا وجود مركب نباشند آنها تا چون است خود اجزاى به محتاج وجود در مركب موجود هر كه اجزاء ناحيه از يكى است احتياج موجب

 االمتياز به ما از جزء هر تركيب و قديم و واجب تعدد اشكال بعالوه. سازد مركب هم با را اجزاء آن كه علتى به احتياج ديگر و. كند نمى

. آيد مى پيش االشتراك به ما و

 

 عبادت در توحيد بحث

 عظمتى با و مهم هاى پايه از و توحيدى مهم مسائل از عبادت، و پرستش استحقاق در خدا براى شريك نفى و عبادت در توحيد مساله

 شود رجوع[  است استوار آن بر اسالم دعوت مخصوصا و انبياء دعوت و داد نشان را آن عمل در بايد هم و بود معتقد آن به بايد كه است

 كه جهت اين آيات اين در. عمران آل سوره 64 آيه و نحل 36 ى آيه و اعراف ى سوره 59و 65و 70و 72و 85: آيات مثل آياتى به

 كه -'غيره اله من لكم ما': جمله اين خدا پرستش به امر از پس آنها بعض در و است شده بيان صراحت به شود پرستش خدا بايد فقط

 را او فقط بايد نداريد خدائى 'اهللا' غير چون و خداست مخصوص پرستش كه دارد اين بر داللت -شود مى استفاده آن از دليل بيان

 براى او از غير معبودى چون بپرستيد را 'اهللا' كه است اين مفاد و باشد مى معبود معناى به 'اهللا' كه باشد اين مراد اينكه احتمال و. بپرستيد

 مطابقى معنى و است عالم خداى و مالك مدبر، صاحب، خالق، جنس اسم 'اهللا' گفتيم سابقا كه جهت اين از: اوال است ضعيف نيست شما

 چون است واقع خالف باشد معبود معناى به 'اله' اگر سكاكى ادعائى مجاز يا تقدير و اضمار بدون جمله اين: ثانيا و. نيست معبود آن

 به جمله و نيست ادعائى مجاز و تقدير و اضمار به محتاج گفتيم كه باشد معنايى به 'اهللا' اگر اما و. داشتند خدا غير معبودهاى مشركين

 ذاتى، توحيد از توحيدى معانى اين ى همه 'توحيد' ارج و قدر با و سنگين بسيار و بزرگ كلمه در و. ] است استفاده مورد خود ظاهر

 صلى -االنبياء خاتم حضرت رسالت مركزى ى هسته و اساسى ى نقطه و مسلمانان شعار كه اى كلمه. است درج عبادتى و افعالى صفاتى،

 رستگارى در آن آزادساز و نجاتبخش و ارزنده و عالى معانى و است اسالم عملى و اعتقادى تعاليم تمام مدار و محور و -آله و عليه اهللا

. است وسيله موثرترين انسانها سعادت و

 نيز اسالم مكتب ديگر علمى و عملى هاى كالس است توحيدى بينش و درك ى مقدمه و توحيد مكتب اول كالس كلمه اين گفتن اگر و

 آن به عمل و سنگين بسيار ميزان در و آسان زبان بر كه است اى كلمه است، بشر حيات در آن كردن وارد و كلمه اين شرح و درس همه

. است آخرت و دنيا خيرات تمام متضمن
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 و شود نمى صادر ديگر ى كلمه هيچ از كه شود مى صادر آن از معجزاتى اما است يافته تركيب كلمه چهار از فقط كه است اى جمله

 آن از تر انسانى كه ساخت ملتى و جامعه و ندارد وجود تاريخ صفحات در درخشانتر و پرافتخارتر آن از كه آورد وجود به تاريخى

 سوى به ها توده و بشر راهنماى و بخش الهام يگانه االبد الى كه كرد باز اى مدرسه و مكتب و است نيامده بوجود عالم در اى جامعه

 و حقيقت راه شهداى و مجاهد و طلب اصالح رجال و آزاديخواهان و الهى مردان بزرگترين و است انسانى بلند و ارجمند مفاهيم و آزادى

. داد تحويل دنيا به را فضيلت

. است اجتماعى و اقتصادى و سياسى و جسمى و روحى بيماريهاى درمان و امراض شفاى كه اى كلمه

. است طغيان و استبداد و باطل اهل عليه انقالب ملهم و شده استضعاف و مظلوم جوامع و افراد پناهگاه هميشه كه اى كلمه

. نيست استعمار و استكبار و بيداد و ظلم كاخهاى ساختن ويران براى آن از مخربتر و خطرناكتر اى وسيله كه اى كلمه

 بن حجر تمار، ميثم عمار، مقداد، ابوذر، سلمان، حارثه، بن زيد طيار، جعفر حمزه، مانند مردانى و امامان ساير و حسين حسن، على، كلمه

 ام خديجه و صغرى صديقه زينب، و -عليهاالسالم -زهرا فاطمه مانند بانوانى و ديگر نامى موحدان و كربال جهاد ميدان شهداى و عدى

. المومنين

 وجود به عالم در كلمه اين كه انقالبى چون انقالب هيچ و نيست رستگارى و فايده همه اين و ارزش همه اين جامع ديگر ى كلمه هيچ

 نو همواره و شد نخواهد آرام و واقف وقت هيچ كه انقالبى بود، نخواهد و نبوده انسانها نفع به و عظيم و مستمر و جاودان و مايه با آورده

 و آزادى و سربلندى و توفيق و افتخار هر و ترقى و پيشرفت و عزت هر به مسلمان جامعه و ملت است توسعه و گسترش و تجدد در و

 و پراكندگى و اختالف و نفاق و شكست و ذلت هر به و بود آن عالى مفاهيم درك و كلمه اين بركت از رسيد رستگارى و اجتماعى عدالت

 كه زيان و خسارت و اسالمى غير رژيمهاى و جعلى وطنهاى و اى منطقه و جغرافيايى نامبارك و ناميمون اسمهاى به تجزيه و تقسيم

. است آن توحيدى مقاصد و حقايق به جهل و آن لفظ به اكتفا و كلمه اين از گرفتن فاصله اثر در است شده گرفتار

 فرمان و تبعيضات و امتيازات الغاى و برادرى و برابرى و آزادى و بشر حقوق واقعى هاى اعالميه و انسانها حقوق كننده تضمين كلمه اين

 و اشخاص منافع حفظ براى كه جغرافيايى و اى منطقه و شرك و استكبارى رژيمهاى. است اسالمى جهانى جامعه و الهى واحد حكومت

. شد اعتبار و قدر بى و شكسته هم در كلمه اين صولت و شوكت از بود پا بر تاريخ طول در متجاوز و قوى ملتهاى يا ها سلسله

 و زخمها تمام بخش التيام مرهم و دردها درمان مكان هر در و ازمنه ى همه در و هميشه و ديروز مثل هم امروز كه است كلمه اين

. انسانهاست و ملتها همه واقعى مقصود و است جراحات

 اعالن چه اگر و است معاد و امامت رسالت، به ايمان اساس و منبع و اسالم اجتماعى و سياسى فكرى، اعتقادى، نظام اعالن كلمه اين

. ] التزام داللت با. [ باشد مى نيز عبادت و اخالص و عمل و برنامه اعالن است ايمان و عقيده
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 پرستش و عبادت مفهوم

 و وهابيها مثل فرق و اشخاص بعضى گمراهيهاى و اشتباهات از آن صحيح فهم و دارد زياد اهميت پرستش، و عبادت معناى دانستن

 در راغب. سازد مى مشخص قسمت هر در را انسان رفتار و اعمال و كار ى برنامه جهت و سمت و كند مى جلوگيرى ها مسلك وهابى

: گويد مى مفردات

 اال تعبدوا اال قال لهذا و تعالى اهللا هو و االفضال غايه له من اال يستحقها ال و التذلل غايه النها منها ابلغ العباده و التذلل اظهار العبوديه'

. ] 319 ص راغب، مفردات. [ 'اياه

 كه است اين شود مى معلوم يكديگر با آنها ى مالحظه و شرعى و عرفى استعماالت موارد و لغت كتب در دقيق بررسى از بعد آنچه

 كسى يا ء شى مقابل در تذلل غايت و خضوع نهايت: اول معناى است شده استعمال و اطالق معنى چند در پرستيدن و پرستش و عبادت

 باشد 'تمثال و مجسمه و بت مثل' جان بى يا 'انسان مثل' جاندار خواه را او يا بداند احسان هر و نعمت هر ولى را او ى كننده خضوع كه

 معنى به بلكه بشناسد، اوست اعتبارى و بنائى و قراردادى و تنزيلى وجود يا كرده ظهور يا حلول آن در يا متحد آن با خدا اينكه عنوان به

 يا آن در 'حال' يا متحد او با يا خدا را او كه كسى برابر در وصفى و شكل هر به نيايش و ستايش و تذلل و خضوع مطلق تر گسترده

 كه اين به معتقد را خود بخواهد كننده خضوع كه كسى برابر در تذلل و خضوع مطلق بلكه است عبادت و پرستش بداند آن تنزيلى وجود

 كسى برابر در اگر است خضوع نهايت چه اگر سجده كه گفت توان مى لذا. است عبادت و پرستش دهد، ارائه است شان اين داراى او

 نيست عبادت و پرستش اوست، در حال يا متحد او با خدايا او كه دهد ارائه خواهد نمى و داند نمى خدا را او كننده سجده كه شود انجام

 نمى و دانستند نمى خدا را يوسف و آدم اينان، و آنان كه زيرا او، براى يوسف برادران ى سجده يا آدم براى فرشتگان ى سجده مانند

 توقيفى خضوع نوع اين كه مساله اين با ندارد هم منافاتى اين و كردند سجده وى به اطاعت قصد به و خداست او كه دهند ارائه خواستند

. باشد شده نهى و نباشد جايز او غير به نسبت خدا، اذن بدون و باشد

 كردن بلند حتى امر امتثال و اطاعت و فرمانبرى گونه هر بلكه ركوع و قيام نيايش، ستايش، سپاس، شكر، مثل خضوع ديگر انواع و

 شده ذكر اوصاف از يكى واجد يا خدا را او كننده خضوع كه شود انجام كسى برابر در اگر نهادن، زمين به زانو يا گذاردن دست يا انگشت

 شود واقع -شانه عظم و اسمه عز -خدا برابر در اگر پس. است عبادت اين وانمايد، چنين ديگران يا كس آن خود به بخواهد يا و بداند

. خداست غير پرستش و شرك او، غير برابر در و خدا عبادت

 آنچه كه كرد استظهار گونه اين يگانه حق معبود از و باطل معبودهاى از امم و ملل پرستشهاى صور و عرف به مراجعه با است ممكن

 قابل غير آن شرايط و اجزاء خصوصيات با عمل آن اصل ى فلسفه و حكمت كه است كارى و عمل هر است عبادت و پرستش بالذات

 و نماز مثل باشد غير برابر در بودن شرط و قيد بدون و مطلق تسليم و محض تعبد و خضوع كامل نشانه فقط و نامعلوم نوع بر و درك

 عنوان به فقط دو هر كه است اسماعيل فرزندش ذبح به ابراهيم حضرت اقدام مطلق تسليم و تعبد مظاهر عاليترين از يكى لذا. حج و روزه

 كه عملى هر پس كردند استقبال بزرگ تكليف اين از است حقيقى اختيار صاحب يگانه و شخص هر ى رقبه مالك خدا اينكه و تسليم
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 است، سزاوار او برابر در و او براى بودن محض تسليم و تعبد و اعتقاد اينكه از باشد كاشف و غير به نسبت محض تسليم و تعبد نشانه

. است ظاهرتر آن در تسليم و تعبد چون است زيادتر آن فضيلت باشد گرانبهاتر قربانى چه هر حج قربانى در لذا. است عبادت

 به تقرب براى و اهللا شعائر تعظيم عنوان به اگر و است شرك باشد كوه برابر در خضوع قصد به و عنوان به اگر مروه و صفا بين سعى در

 و تعريفات اين از. است عبادت توحيد عين و نيست شرك نيست منفك آن تعظيم و تقديس و كوه احترام از اينكه با بگيرد انجام خدا

 از و آنها بين سعى به مروه و صفا به احترام و 'االسود حجر' استالم و 'معظمه كعبه' خانه از تعظيم و احترام كه شود مى معلوم دقيق بيانات

 به نسبت استحباب يا وجوب نحو به كه ديگر اعمال و منى و مشعر و عرفات در وقوف و آنها در نماز به اسماعيل حجر و ابراهيم مقام

 فرزندان سجده و آدم براى مالئكه ى سجده همچنين و آنها در تحيت نماز به مساجد از احترام و شود مى انجام مسجدالحرام و خانه

 -السالم عليهم -ائمه مشاهد و -آله و عليه اهللا صلى -اكرم پيغمبر ى روضه در نماز و دعا و قبور زيارت و يوسف برادرشان براى يعقوب

 عادى افراد مانند را حضرت آن و حضرت آن صداى باالى صدا نكردن بلند و صلوات به -آله و عليه اهللا صلى -اكرم پيغمبر تعظيم و

. 36 ى آيه نور، ى سوره[  '...ترفع ان اهللا اذن بيوت فى': آيه مصداق و اند يافته شرافت آنها، شرافت واسطه به كه اماكنى احترام و نخواندن

 حال در ولى يا نبى به خطاب و خواندن و ديگر مواقع در و نماز تشهد از بعد -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر بر كردن سالم و اند شده] 

 امور اين از هيچيك ندانستن، اختيار صاحب را خود و بودن محض تسليم خدا فرمان به آنها دستورات و اوامر برابر در و ممات يا حيات

 انسان، از اشيا اين به نسبت و اماكن اين در ها برنامه اين انجام چند هر است عبادت توحيد عين و نيست عبادت در شرك آن نظاير و

 فيها يذكر و ترفع ان اهللا اذن بيوت فى': ى شريفه آيه از مفهوم عين و كند نمى پيدا انفكاك آنها تقديس و احترام از قبور، و زمين بناء، كوه،

 رفيع و بلند است داده اذن خدا كه را هايى خانه كه حالى در كه شود مى. ] 36 ى آيه نور، ى سوره[  'االصال و بالغدو فيها له يسبح اسمه

. شود مى آنها رفعت موجب و آنها احترام آنها در خدا تسبيح و ياد همان شود

 پرستش و عبادت هاى برنامه اداى ضمن در تعظيم اين اما شود مى تعظيم شده ساخته آجر و سنگ خشت، و گل از كه هايى خانه آن

 و مروه و صفا بين سعى مثل شود مى انجام الهى امر امتثال و تقرب عنوان به تعظيم اصل بلكه آيد مى عمل به او تسبيح و ذكر و خدا

 به تقرب قصد به اما است سنگ آن تعظيم سوم و بناء آن تعظيم دوم و كوه دو آن تعظيم نخستين كه حجر استالم و معظمه كعبه خانه طواف

. اوست از فرمانبرى و خدا

: زيرا. ندارد منافات عبادت توحيد با وجه هيچ به و نيست شرك موحد، و مسلم از افعال اين تمام صدور اينكه حاصل

 و مروه و صفا و حجراالسود و معظمه كعبه از را اشياء اين افعال اين فاعل نه و است پرستش و عبادت بالذات نه افعال اين از برخى: اوال

 آن فاعل، چند هر و ندارند ربطى شرك به افعال، اين بنابراين،. داند مى او تنزيلى وجود يا او حلول مكان يا و او با متحد يا خدا آن غير

 مادر و پدر به نسبت خضوع و احترام مثل نكند هم خدا امر اطاعت و قربت قصد و دهد انجام خدا غير برابر در تذلل و خضوع قصد به را

 را تاكيد ترين بليغ آن مورد در. ] 24 ى آيه اسراء، ى سوره[  'الرحمه من الذل جناح لهما اخفض و': خود لطيف تعبير با مجيد قرآن كه

 ديوار و در و قبور و ضرايح بوسيدن و اوليا و انبيا زيارت به رفتن است قبيل اين از و نيست ناسازگار عبادت توحيد با است فرموده

. دارد تعلق مواقفشان و آنها به كه بيوتى و آنها مشاهد
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 عناوين از ذلك مع حجراالسود استالم يا مروه و صفا بين سعى يا طواف مثال باشد پرستش و عبادت بالذات چه اگر افعال اين بعض: ثانيا

 دست يا كارى انجام براى گشتن خانه دور مثال كند نمى صدق افعال اين بر عبادت عنوان غير برابر در خضوع قصد بدون كه است قصديه

 اعمال اين اگر پس دارد دخالت قصد نيز، افعال اين بر عبادت عنوان صدق در و نيست عبادت آن مساحت آزمايش براى حجر به گذاردن

 نباشد آنها پرستش قصد به اگر و است شرك دهد انجام كعبه خانه و مروه و صفا كوه و حجراالسود دانستن معبود و پرستش قصد به را

 مامور بلكه و فيه ماذون و مرخص دهد انجام اهللا شعائر عنوان به و شرع از اطاعت و خدا پرستش و فرمانبرى قصد به و خدا براى بلكه

 به انجامش كه است استالمى و سعى و طواف و مروه و صفا كوه و حجراالسود و كعبه ى خانه از احترام و تعظيم و است توحيد عين و به

. شود مى ثواب و قرب موجب نحو اين

 به چون مروه و صفا و "اسماعيل جمله از انبيا از جمعى مدفن" اسماعيل حجر و ابراهيم مقام و حجراالسود و كعبه تعظيم و احترام پس

 تعظيم و احترام هم گيرد مى انجام او فرمانبرى و امر امتثال عنوان به يا و خدا براى و شعائر به آنها اختصاص و خدا به آنها انتساب جهت

 نه و كرد مى مروه و صفا بين سعى نه مسلمان و موحد شخص نبود الهى شعائر و امر و اذن اگر و خداست اطاعت و عبادت هم و اشيا اين

 و مشاهد زيارت است همچنين. داشت مى باز آن از را او و كرد مى اعتراض او به آورد مى بجا هم كسى اگر و نمود مى حجر استالم

. شود مى انجام آنجا در كه توسالت و زيارات خواندن و دعا از شرعى هاى برنامه

 را آن توان مى آنچه و دارد سلب صحت بلكه خدشه قابل مرقومه موارد بعض در حقيقت نحو به شرك صدق نماند مخفى هم نكته اين و

 عقل كه مراسمى مثل است عبادت بالذات كه را عملى شخص كه است اين دانست عبادت در توحيد منافى يقين به و گفت شرك بالحقيقه

 متحد يا او در حال را خدا يا خدا را او كه خدا غير برابر در برد نمى پى آنها شرايط و اجزاء تفصيالت و خصوصيات يا آنها ى فلسفه به

 هم موارد بعض در و است صحيح آن بر مجاز باب از شرك اطالق باشد حرام و عنه منهى چه اگر ديگر موارد در و دهد انجام بداند او با

 به نسبت تذلل و خضوع نهايت و بود يوسف و آدم براى اينكه با كه يوسف و آدم براى سجده مثل نيست صحيح هم مجازا شرك اطالق

. دانستند نمى شد ذكر كه اوصافى واجد را يوسف و آدم يوسف برادران و مالئكه چون نبود شرك ذلك مع آنها

 خدا غير براى سجده كه شود مى استفاده يوسف برادران ى سجده از و كردند سجده يوسف و آدم براى خدا امر امتثال عنوان به عالوه به

 و. ] 28 ى آيه اعراف، ى سوره[  'بالفحشاء يامر ال اهللا ان قل': فرمود نمى خدا بود اگر زيرا نيست شرك بالذات احترام و خضوع عنوان به

 توحيد كه محمدى شريعت در غير از احترام نحو اين صورت هر در. است حرام خدا اذن بدون كه مطلب اين با ندارد هم منافات البته اين

. است عنه منهى و ممنوع است، بسته آن در شرك رخنه راههاى تمام و است شده تفهيم و تبليغ اكمل و اتم نحو به آن در

: كنيم مى فهرست است صادق آنها بر پرستش و عبادت كه را مواردى بيشتر توضيح براى

 را او فاعل، و عامل كه چيزى يا كسى براى و برابر در باشد خالص تمكين و تسليم از حاكى و تذلل و خضوع نهايت بالذات كه عملى -1

 رمز و نشانه و برد نمى پى خصوصياتش يا آن فلسفه به عقل كه عملى هر و سجده مثل بداند شده ذكر اوصاف از يكى واجد يا خدا

. است غير برابر در مطلق تسليم

. بداند شده ذكر كه اوصافى از يكى واجد يا خدا را او كننده خضوع كه چيزى يا كسى برابر در تذلل و خضوع مطلق -2
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 مذكوره شوون داراى يا خدا او اينكه به بدهد نشان معتقد را خود بخواهد كننده خضوع كه چيزى يا كسى برابر در تذلل و خضوع -3

 عصر در مردمان از بسيارى تذلل و سجده مثل غير، به ارائه يا باشد او خود به ارائه خواه. دهد ارائه شوون اين به را او بخواهد يا است

 هستند زمين در خدا تنزيلى وجود و مردم اختيار صاحب آنان اينكه ارائه قصد به زورمندان و پادشاهان برابر در حاضر عصر و جاهليت

. نيست شرك است، بزرگ معاصى از و كبيره گناه چه اگر احترام مجرد قصد به اما و

 يا كردند مى ركوع سالطين و فراعنه يا اصنام برابر در كه كسانى مثل شد ذكر آنچه ارائه قصد به غير برابر در تذلل و خضوع مطلق -4

 مقالى يا مقامى قرائن از اينكه بر است موقوف موارد اين در شرك به حكم است بديهى كه بوسيدند مى زمين

 او برابر در كه را چيزى يا شخص كننده خضوع كه كند نمى تفاوت شد مذكور چنانكه اقسام اين در و شود معلوم فاعل قصد و عقيده

 را او جهت اين به و بداند او، اعتبارى و قراردادى و تنزيلى وجود يا آن در 'حال' يا متحد آن با را خدا اينكه يا بداند خدا كند مى خضوع

. بشمارد عبادت مستحق

 بدون قربانى و طواف و استالم و بوسيدن به انسان يا حيوان يا درخت يا باشد سنگ خواه ء شى بهر جستن تبرك و تقديس مطلق -5

 شرع جانب از يا داشته واقعيت اينكه بدون جنبه اين ى مالحظه با يا خدا به آن اضافه و ارتباط و معنوى قداست ى جنبه ى مالحظه

 شعائر از كه مشاهد و مساجد تقديس يا خانه طواف يا حجر استالم يا آنها بين سعى به مروه و صفا احترام و تقديس بنابراين باشد رسيده

. نيست آنها عبادت باشند مى اهللا

 مطلوب نحو به مسببات و اسباب توجيه و مادى غير و مادى مسببات و اسباب در تصرف به حوائج قضاى درخواست و خواندن دعا -6

 و مسببات و اسباب بر مهيمن و كاينات امور اختيار صاحب و متصرف و الحاجات قاضى و خالق و معبود را او كننده دعا كه كسى از

 را آن و دهد قرار او تنزيلى وجود را او يا بشمارد او در حال يا او با متحد را صفات اين به موصوف ذات اينكه يا بداند پرستش مستحق

. كند ندا و بخواند

 چند هر مالئكه يا باشد انسان. مرده يا باشد زنده غير، آن خواه نيست شرك خدا غير از حاجت طلب و خواندن و دعا مطلق بنابراين

 و اهللا مشيت اجراى عمال و وسايل و وسائط جزء مدعو اينكه شرط به باشد اهللا اذن به اسباب نظام در تصرف به مربوط دعا و سوال

 يا حالى قرينه بدون شرك حكم قبل موارد مثل هم مورد اين در اثبات مقام و موضوعى شبهه در و باشد او اذن به او عنايت استجالب

 دارند قرار آشكار و ظاهرى وسائل و اسباب سلسله در كه افرادى از كه همانطور و نيست جايز شود معلوم عامل قصد آن با كه مقالى

 نيست شرك آنها خواص و آثار ظهور اراده و استكشاف و عملى طلب نيز طبيعى اسباب در و است جايز حاجت طلب و درخواست

 اراضى، و كوهها ارحام از و روياند مى دانه زمين از خود عمل با انسان چنانكه

 "است چيز هر استعداد مخرج و مظهر و فاعل و مربى خدا و خالق خدا و زارع خدا اينكه با" نيست شرك طلب اين و طلبد مى معادن

 اجراى عوامل جزء التسخير و بالقهر يا باالختيار همه آن غير و آب و آفتاب و هوا و انسان او حكمت و او جعل به و اهللا اذن به ولى

. نمايند مى تاثير يكديگر در اهللا اذن به وسائط و عوامل اين و هستند اهللا مشيت
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 و ظاهرى اسباب در تصرف و او مغفرت و رحمت و خدا فيض ظهور در اهللا اذن به وسائط نيز و نهانى و باطنى مسببات و اسباب در

 به گاه و رسد مى بعيد واسطه بى و مستقيم بطور گاه او فيض كه همانطور و كارند در الهى مشيت عمال نيز اينجا در و دارند تاثير طبيعى

 مسببات و اسباب نظام اين از الهى اشمل و اوسع نظام حسب بر و اهللا اذن به كه وسايل و وسائط از يا خدا از دعا و درخواست و واسطه

 در چنانكه گردد مى محروم خاصى فيض از بنده نباشد توسل و طلب آن اگر موارد بعض در بسا و مربوطند و وابسته بهم بلكه و قويترند

 كار به را وسيله آن كه نحوى به ثمر و محصول آن و نعمت آن شود فاقد را وسايل بعض بنده اگر طبيعت عالم در الهى نعمتهاى استحصال

. شود نمى فراهم برد مى

 توحيد خالف را آنها تاثر و تاثير ايم شده مانوس آنها با زياد ما چون كه ظاهرى مسببات و اسباب اين بر عالوه كه است اين خالصه و

 رحمت جلب در هم و دارند تاثير ظاهرى مسببات و اسباب در هم كه هست نيز ديگر مسببات و اسباب نيست هم آن خالف و دانيم نمى

. ازمنه و مشاهد مواقف، مواقع، توسل، صدقه، دعا،: مانند اخروى مغفرت و

 در آنها تاثير و آنها شرافت كه ولى يا نبى بيت و مشهد مسجد، جمعه، مانند خاص مكان يا خاص زمان مثل امور اين به توجه بنابراين،

 سلسله در خدا اذن به همه كه است وسايلى از استفاده و توحيد عين بلكه نيست مشركانه وجه هيچ به است ثابت و معلوم دعا استجابت

 و ندارد تفاوتى جهت اين از عادى امور در افراد ساير خواندن با ولى يا نبى خواندن و دارند قرار الهى رحمت جلب اسباب و وسائط

 "كند نمى فرق حيات حال در آنها خواندن با و دانيم مى ثابت نيز موت از بعد را آنها حيات كه" ممات حال در امام و پيغمبر خواندن

: است كافى آيه همين نباشد هيچ اگر و ندارد شركى شائبه

. ] 64 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'رحيما توابا اهللا لوجدوا الرسول لهم استغفر و اهللا فاستغفروا جاوك انفسهم ظلموا اذ انهم لو و'

 حضرت آن محضر در استغفار استحباب و -سلم و آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر محضر به توسل رجحان و جواز هم صراحت به آن از كه

 نيز و شود مى استفاده جناب آن از گناهكاران براى استغفار درخواست و -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر خواندن جواز و رجحان هم و

 آن از استغفار درخواست و حضرت آن محضر در استغفار براى نزديك و دور راههاى از حضرت آن خدمت به رفتن اينكه بر دارد داللت

. دارد استحباب حضرت

 آنها و ببرند نيز را حيوانات بلكه و صغير اطفال استسقا، و دعا مقام در است مستحب كه است اين مطالب اين مويدات شواهد جمله از و

 و فاطمه على، كه داد دستور -آله و عليه اهللا صلى -اكرم رسول به خداوند مباهله، در. دهند قرار ثواب و رحمت استحباب وسيله را

 خود زنان و پسران و مردان با كه بنمايد را پيشنهاد همين نيز نصارا به و دهد شركت مباهله در و بخواند را -السالم عليهم -حسنين

 حسب به موقع آن در كه حسنين و فاطمه على، از دعا مقام در كه شود مامور -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر كه صورتى در شوند حاضر

 هيچ آن در و نيست نزديكتر او از خدا به مخلوقى اينكه با دهد قرار وسيله را آنها و كنند نفرين و دعا كه بخواهد نيز بودند طفل ظاهر

 هر شده ديده آنها از كه بركاتى و آثار و بسيار توسالت در كه حكاياتى و كثيره ى ادعيه الفاظ چه اگر[ [  شود نمى تصور شرك و شائبه

 و -اجمعين عليهم اهللا صلوات -حضرت آن طاهرين بيت اهل و اكرم پيغمبر به استشفاعات و توسالت اين صحت بر دليل معجزه، مثل يك

 ابى ابن كه را روايتى كتاب، مناسبت به ولى نيست آنها در ترديدى و شبهه هيچ جاى و است عامل علماى و مخلص مومنين به بلكه
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 اين: كنيم مى درج است كرده نقل حكمت كلمه يكهزار ضمن البالغه نهج شرح پايان در -السالم عليه -اميرالمومنين حضرت از الحديد

 كالذراع و المنكب من كالعضد آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول من انا': است كرده روايت كه است اى كلمه پنجمين و بيست و ششصد كلمه

 الى اوصى انه و غيرى عليه يطلع ال سر مجلس منه لى كان انى علمتم لقد و كبيرا آخانى و صغيرا ربانى الذراع من كالكف و العضد من

 يده رفع فلما فصلى قام ثم افعل: فقال بالمغفره لى يدعو ان مره سالته اليوم هذا قبل الحد اقله لم ما قولن ال و بيته اهل و اصحابه دون

 به فاستشفع عليه منك اكرم احد او: فقال هذا؟ ما اهللا رسول يا: فقلت لعلى اغفر عندك على بحق اللهم: قائل هو فاذا عليه استمعت للدعاء

 اولى طريق به ديگران به نسبت. ] ] ""ع" على به منسوبه كلمات ،316 و 315 ص ،20 ج الحديد، ابى ابن البالغه نهج شرح". 'اليه

 هم امور اين و بود نخواهد شرك خدا اولياى و مالئكه شد و آمد و اختالف مراكز و پيغمبر ى روضه در حضور و توسل و استشفاع

 دستورات طبق موحدين كه هايى برنامه و اعمال اين اينكه حاصل موثرند طبيعى و مادى اسباب كنار در تعالى اهللا اذن به كه است اسبابى

 مى انجام مقاصد و مطالب حصول و دعا استجابت سرعت در آن تاثير و شعائر تعظيم مناسبت به و خاصه اوامر يا شرعيه مطلقه اوامر و

. ندارد توحيدى هاى برنامه از هيچيك با منافات و گيرد مى سرچشمه توحيد به آنها عقيده از دهند

 پاسخ دانستند، مى خدا درگاه به تقرب وسائط و شفعاء پرستيدند مى كه را بتهايى نيز قرآن نزول عصر مشركين و كفار كه: شود گفته اگر

 كه ذات توحيد انكار و خالق تعدد به اعتقاد جهت از آنها از بعضى بودند مختلف اصناف و بودند مشرك جهت چند از آنان: كه دهيم مى

 و هستند مقطوع و بريده خدا از خلق چون كه جهت اين از ديگر صنفى و. بودند مشرك شناختند مى خالق غيره و بت از را خدا غير

 و آنها بين وسائطى بايد كه بودند معتقد اوست، شان دون يا ندارد امكان او با مستقيم ارتباط كردن برقرار نيست خدا و خلق بين سنخيت

 كنند پرستش خدا جاى به را آنها بايد جهت اين از و باشند خدا تنزيلى وجود عبادت در و خدا با آنها ارتباط تقرب واسطه كه باشد خدا

 رعايا حوايج وسائطى بايد خبرند بى رعيت حال از و رعيت از آنها چون و رعاياست و ملوك شان بندگان و خدا شان كه عقيده اين به يا

 از معتقدات اين اساس بر و داشتند آلود شرك و سخيف عقايد گونه اين از خالصه و سازند مطلع را آنان و برسانند آنها به را عرايضشان و

 و دانستند مى عبادت مستحق را آنها و كردند مى پرستش را چيزهايى و مالئكه و اشخاص و اصنام و شده منحرف توحيد مستقيم طريق

 آيه زمر، ى سوره[  'زلفى اهللا الى ليقربونا اال نعبدهم ما': گفتند مى و بگذارند خود نادانى و جهل بر سرپوشى خواستند مى كه هم آنها حتى

 است واضح پر و خدا به تقرب براى كنند مى اوليا اتخاذ خدا جاى به كه كردند مى اعتراف و بودند مذكوره اصناف از دوم صنف از. ] 3 ى

 شرك دفع پرستيم، مى را آنها خدا به تقرب براى: گفتند مى كه حيله اين و است حاصل شرك بتها پرستش در عبادت عنوان تحقق با كه

 به را او يا افعال و اوصاف در خدا با مدعو بودن شريك يا او الوهيت به اعتقاد بدون خدا غير خواندن مطلق اينكه بر شاهد و كند نمى

 مى خدا و كرده اتخاذ خدا جاى به را خدا غير كه است بوده جهت اين به مشركين سرزنش و توبيخ و نيست شرك دادن قرار خدا جاى

: فرمايد مى عزيز قرآن خواندند، مى فرا را آنها و دانستند

. ] 73 ى آيه حج، ى سوره. [ 'له اجتمعوا لو و ذبابا يخلقوا لن اهللا دون من تدعون الذين ان'

. ] 67 ى آيه اسراء، ى سوره. [ 'اياه اال تدعون من ضل البحر فى الضر مسكم اذا و'

. ] 13 ى آيه فاطر، ى سوره. [ 'قطمير من يملكون ما دونه من تدعون الذين و'
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. ] 40 ى آيه فاطر، ى سوره. [ 'االرض من خلقوا ماذا ارونى اهللا دون من تدعون الذين شركائكم ارايتم قل'

 

. ] 20 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'يخلقون هم و شيئا يخلقون ال اهللا دون من يدعون الذين و'

 

. ] 14 ى آيه كهف، ى سوره. [ 'الها دونه من ندعوا لن االرض و السموات رب ربنا'

 

. ] 66 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'شركاء اهللا دون من يدعون الذين يتبع ما و'

 

. ] 101 ى آيه هود، ى سوره. [ 'ء شى من اهللا دون من يدعون التى الهتهم عنهم اغنت فما'

 

 به يا خدا شريك يا مالك و خالق و اهللا را آنها كه بوده جهت اين از خواندند مى را خدا غير كه كسانى آن شرك كه دارد داللت آيات اين

 استفاده است 'اهللا دون من': جمله متضمن آلهه اتخاذ و خواندن و عبادت مورد در كه آياتى از بلكه دانستند مى مدعو و معبود خدا جاى

 از و خواندند مى بودند كرده اتخاذ كه را اى الهه فقط و پرستيدند مى نه و خواندند مى را خدا نه جاهليت مشركين از بعضى كه شود مى

. ] 108 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'علم بغير عدوا اهللا فيسبوا اهللا دون من يدعون الذين تسبوا ال و': آيه

 

 مى و پرستيدند مى و شناختند مى اگر اال و اند شناخته نمى را اهللا بلكه پرستيدند نمى و خواندند نمى را خدا فقط نه كه شود مى استفاده

 دايره در كه مشروعى هاى برنامه و موحدين توحيد با آشكارى شرك چنين بين و نداشت معنى آنها از مثل به معارضه اين خواندند

 شرك به را موحدين افعال و اعمال نبايد و نيست معارضه و مطارده و مضاده رابطه هيچ دهند مى انجام خدا به ايمان نفوذ منطقه و توحيد

. داد نسبت

 

 كه جهاتى از جهتى به را منادى و داعى كه است صورتى در خواندن و ندا و دعا بر عبادت و پرستش صدق كه است اين كالم حاصل

 عملى هر صورت اين در باشد ربوبيت و الوهيت به اقرار از حاكى شود مى صادر او از كه افعالى و دهند قرار مدعو و معبود شده شمرده

 ستايش و نيايش يا تواضع يا ركوع يا سجده يا حاجت اظهار يا ندا يا باشد دعا خواه معبود برابر در باشد داشته تذلل و خضوع عنوان كه

 نمى شمرده پرستش و عبادت او از حاجت طلب و ندا و دعا ندانند مالك و خالق و اهللا و معبود را او اگر اما. است پرستش و عبادت
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 كند ادعا بخواهد كسى اگر و شود مى معلوم عمومى درك و عقال بلكه مسلمين ى سيره و روايات و آيات در دقت از مطلب اين و شود

 در مرده و زنده بين است فرق چه كه است اين جوابش است شرك باشد اموات از اگر و نباشد اموات از مدعو كه است صورتى در اين كه

 و عليه اهللا صلى -خدا رسول خواندن مثال نباشد آن از حاكى و ربوبيت و الوهيت به اقرار و عبادت بر مشتمل عمل كه وقتى جهت اين

 شرك. ] 64 ى آيه نساء، ى سوره[  'ظلموا اذ انهم لو و': آيه نص به حيات حال در محضرش و مجلس به و حضرت آن به توسل و -آله

 نمى جواب و شنود نمى ميت كه است جهت اين از بگويند اگر است شرك دنيا اين از حضرت آن ارتحال حال در چرا و چگونه نيست

 انبيا: ثانيا و. باشد شرك حيات حال در جواب و استماع از عاجز خواندن مجرد بايد پس كه دهيم مى پاسخ است جواب از عاجز و دهد

: آيه حسب بر مهاجرين همچنين و شهدا آيه دو در قرآن نص و تصريح به كه صورتى در و نيستند مرده مهاجرين و شهدا مثل اوليا و

. ] 58 ى آيه حج، ى سوره. [ 'حسنا رزقا اهللا ليرزقنهم ماتوا او قتلوا ثم اهللا سبيل فى هاجروا الذين و'

 و -آله و عليه اهللا صلى -االنبيا خاتم مقدس ذات اولى طريق به است فرموده عطا آنان به خدا آنچه از شادمانند و مرزوق خدا نزد در

 و دارند حيات نيز كفار و مومنين از ديگران كه شود مى استفاده قرآن آيات بعض از بلكه و نيستند معدوم و هستند زنده اوليا و انبيا ساير

 ص ،4 ج الغابه، اسد در اثير ابن كه خبر اين مثل. [ است بسيار دارند داللت معنى اين بر كه حكايات و آثار و اخبار اما و هستند زنده

 عليهم سلموا و فزوروهم ائتوهم الناس ايها': فرمود احد شهداى مورد در -سلم و آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر: كه كرده روايت 370

. ] 'السالم عليه ردوا اال القيامه يوم الى احد عليهم يسلم ال بيده نفسى فوالذى

 استفاده ديگر آيات و آيه دو اين از كه آنها حيات اساس بر اموات خواندن و دعا صحت و جواز چه اگر بگويد كسى اگر: اشكال يك رفع

 تلقين روايات از و "قليب" بدر چاه سر بر مشركين به -آله و عليه اهللا صلى -اكرم پيغمبر خطاب روايت مثل رواياتى از نيز و شود مى

 اهللا صلى -پيغمبر دارند داللت كه رواياتى و شود مى سوال او از و كند مى تكلم قبر در ميت كه مطلب اين از حاكى رواياتى از نيز و ميت

 دانيم مى اما. شود مى استفاده فرمود ديدار -السالم عليه -موسى و -السالم عليه -ابراهيم مثل پيامبران از برخى با معراج در -آله و عليه

: آيات اين مثل ندارد جواب بر قدرت و شنود نمى اينكه و دارند ميت دعاى صحت عدم بر داللت نيز قرآن آيات از برخى كه

. ] 80 ى آيه نمل، ى سوره. [ 'الموتى تسمع ال انك' -

. ] 52 ى آيه روم، ى سوره[  الموتى تسمع ال فانك' -

. ] 22 ى آيه فاطر، ى سوره. [ 'القبور فى من بمسمع انت ما و -

. ] 22 ى آيه فاطر، ى سوره[  'يشاء من يسمع اهللا ان االموات، ال و االحياء يستوى ما و' -

. 20 -21 آيات نحل، ى سوره. [ 'يبعثون ايان يشعرون ما و احياء غير اموات يخلقون هم و شيئا يخلقون ال اهللا دون من يدعون الذين و' -

 [

 يكفرون القيامه يوم و لكم استجابوا ما سمعوا لو و دعائكم يسمعوا ال تدعوهم ان قطمير من يملكون ما دونه من تدعون الذين و' -

. ] 13 -14 آيات فاطر، ى سوره. [ 'بشرككم
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. ندارند شنيدن بر قدرت و اند مرده خوانند مى خدا غير از را آنچه اينكه بر دارند داللت آيه دو اين و

 او ربوبيت و الوهيت به عقيده با توام چه اگر مرده يا باشد زنده خواه غير، خواندن مطلق اينكه بر ندارند داللت آيات اين: اوال: جواب

 لغوى كار آنها شنواندن و خواندن و بشنوانى چيزى توانى نمى ها مرده به اينكه بر دارند داللت اول ى آيه چهار بلكه است شرك نباشد

 را چه هر اينكه بر ولى دارند را اوصاف اين خوانند، مى خدائى عنوان به را آنچه خدا از غير اينكه بر دارند داللت ديگر ى آيه دو و. است

. ندارند داللت نباشد ربوبيت و الوهيت به اعتقاد با توام آنها خواندن اگر حتى است شرك بخوانند خدا از غير

. '...يقتل لمن تقولوا ال و': بقره ى سوره 154 آيه: ثانيا

. '...اهللا سبيل فى قتلوا الذين تحسبن ال و': عمران آل ى سوره 169 ى آيه و

 نقل احياء در غزالى از[  دارند داللت است آمده پاداش و جزاء و آخرت عالم به معتقدين غير و كفار عرف در كه معنايى به موت نفى بر

. 'ندارند ديگر روز و خدا به ايمان كه است كسانى و ملحدين راى اين و است عدم و نابودى موت كه اند كرده گمان بعضى': كه است شده

 كه مفهومى به را آنها و نگيريد معدوم و شده نابود را شهدا كه است اين مفاد اخرى عباره به و. دارند نظر شهدا حقيقى حيات اثبات به و] 

 و است وسيعتر دنيا حيات اين از حتما كه حياتى به و اند نرفته بين از و هستند زنده آنها كه نياوريد شمار در دارند عرف در ميت و موت

 ما و': و. ] 80 ى آيه نمل، ى سوره[  'الموتى تسمع ال انك': مثل آياتى با آيه دو اين جهت اين از و دارند حيات است كمتر محدوديتش

 بين مقايسه آيات اين از مراد زيرا نيست اى معارضه آنها بين و ندارد منافاتى. ] 22 ى آيه فاطر، ى سوره[  'االموات ال و االحياء يستوى

 و علم ى وسيله آنها و دارند فعاليت او ى پنجگانه قواى و دارد حركت و حس دارد جان پيكر كه وقتى در است جاندار و جان بى پيكر

 جهان اين از كه وقتى اما. كند مى كسب ذوق و شم لمس، بصر، سمع، طريق از را خود معلومات بيشتر يا همه و شوند مى او آگاهيهاى

. نيست مساوى هم با ميت و حى پيكر و ندارد امكان چشم اين به دادن نشان و گوش اين به شنواندن ديگر رود مى

 دوم حال و است اكمل و اشرف او حال اينكه و آن ممات حال در او حال و عنصرى جسم حيات حال در انسان حال بين مقايسه مراد و

 استعداد پيكر اين تا كه است امر عالم از كه است روح حيات همان حيات آن كه نيست است جسم و روح حقيقى فوت و عدم و نابودى

 او، فهم و درك و است زنده و باقى هم باز روح و گردد مى سلب آن از روح تعلق شد زايل استعدادش وقتى و دارد تعلق آن به دارد روح

. يابد مى بيشترى وسعت

 بين اگر كه است آيات از دسته دو اين خود يكى بيان اين صحت بر دليل و است روح بى و جان بى پيكر اسم ميت: خالصه عبارت به و

 و است متقن و سديد عرفا و عقال جمع اين و حق كالم در منفى اختالف و تناقض شود مى الزم نشود جمع شود مى استفاده آنها از آنچه

 استماع و اسماء وقوع بلكه و جواز و مرگ از بعد حيات بر دارند داللت كه است آيات و حكايات و روايات از ديگر قرائن هم ديگر

. نيست مطلب اين به اشعار از خالى. ] 14 ى آيه فاطر، ى سوره[  'لكم استجابوا ما سمعوا لو و': ى آيه حتى و اموات
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 حسب بر آنها مفاد پس '...دعاءكم يسمعوا ال تدعوهم ان': فاطر ى سوره 14 و '...يدعون الذين و': نحل ى سوره 21 و 20 آيات اما و

 است اين دارد داللت كه هم اى قرينه و ندارند اند مرده و اند بوده زنده كه كسانى به ارتباط و است اوثان و اصنام مفسرين از جمعى نظر

 ان': چنانكه آنهاست با گفتگو و شده نازل معظمه مكه در آيات اين و پرستيدند نمى را اموات و بودند پرست بت پيغمبر عصر كفار كه

. است اين در تصريح به قراءت بنابر 'يدعون والذين و تدعوهم

 اوثان و اصنام همان آيات اين از مراد اينكه بر ديگر قرينه و شود نمى استفاده آيات اين از اموات استماع جواز عدم و حيات نفى بنابراين

 مى را فرعون مثل زنده انسانهاى برخى و مالئكه مشركين از برخى كه است اين شده پرستش خدا غير آنچه بر ندارد عموميت و است

 آنها بر 'دعائكم يسمعوا ال تدعوهم ان و': جمله ديگر قرينه و. شود نمى منطبق آنها بر 'دعائكم يسمعوا ال تدعوهم ان و': جمله و پرستيدند

 مثل زنده انسانهاى و مالئكه مورد در اموات بايد باشد عام معنى اگر كه است 'احياء غير اموات': جمله ديگر قرينه و. شود نمى منطبق

 و مرده و زنده بين كه حالى در شود اطالق سازند مى بت آن از كه ديگر چيزهاى و سنگ مثل جمادات و مريم مثل مرده و عيسى

 لحاظ آن به تا نيست مشترك قدر بودن مرده و مردگى انسانى، كالبد مثل داشته حيات سابقه آنكه و نداشته حيات سابقه كه جمادى

. بشود همه شامل ميت و اموات

 خودشان و نيستند چيزى خلق بر قادر بتها و اصنام يعنى خوانند مى خدا از غير را آنچه كه است اين نحل ى سوره آيه دو مفاد پس

 مى اين مفاد باشد شده اراده ساختن و تصوير و تراشيدن معنى اند داده احتمال بعضى چنانكه خلق از اگر و باشند مى آفريده و مخلوق

 نيز. ] 21 ى آيه نحل، ى سوره[  'يبعثون ايان يشعرون ما و احياء غير اموات': جمله و اند شده ساخته و شده تراشيده خودشان كه شود

 سابقه و بوده حيات آنها شان از اينكه نه جمادند و نيستند زنده يعنى هستند مردگانى بتها اين اينكه بر باشد داشته داللت است محتمل

 زنده اينكه نه نيستند زنده اينها كه كند مى معنى همين بر داللت باشد بدل احياء غير اينكه بنابر احياء غير اموات لذا و اند داشته حيات

 اموات" اموات از بعض مثل اموات اين كه است اين از خبر يا باشد خبر از بعد خبر يا وصف احياء غير اينكه بنابر و. اند مرده و اند بوده

 دانند نمى و "جواهرات و سنگ و چوب مثل" رسند نمى حيات به و گردند نمى زنده اموات اين اينكه يا نيستند زنده اند، زنده كه "انسان

. دانند نمى پرستندگان كه باشد اين معنى است ممكن و شوند مى برانگيخته اند پرستيده را آنها كه آنهائى يا خودشان زمان چه

 استجابت تقدير، و فرض نحو به بشنوند اگر و را شما خواندن شنوند نمى را اصنام شما بخوانيد اگر كه است اين فاطر سوره ى آيه مفاد و

. دهد نمى نفع شما به آنها جواب كه است اين مراد اينكه يا ندارند تكلم قوه چون دهند نمى شما به جواب و كنند نمى

 به مردگان اسماع و موتى نداء صحت عدم احتماالت اين جميع بنابر و است مذكور تفسير كتب در نيز ديگر احتماالت آيات اين در و

. باشد شرك اينكه به رسد چه تا شود نمى استفاده است، شده بيان عمران آل و بقره ى سوره آيات در كه حياتى و برزخى حيات لحاظ

[  'العباده مخ الدعاء': حديث به است عبادت خواندن، و دعا جنس و مطلق اينكه اثبات براى بعضى: ديگر اشكال رفع و بررسى

. اند شمرده شرك دنيا اين از ارتحالشان از بعد را ولى يا نبى خواندن و دعا و اند شده متمسك. ] 300 ص ،90 ج بحاراالنوار،

 نشده اراده دعا جنس اينجا در 'الدعاء' كلمه از قطع بطور اينكه جهت از يكى است نادرست و باطل جهت چند از استدالل اين: جواب

 بر لغوى استعماالت و اخبار و احاديث در كه است معهود دعاى همين آن از مراد بلكه متيقن قدر و است
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 و شده اطالق متعال خداوند از حوايج طلب و فقر و حاجت عرض و مسالت و خدا ذكر و تحميد و تكبير و تهليل و تنزيه و تسبيح مطلق

 مى عليخان سيد اجل سيد صحيفه شرح در[  است الهى جمال و جالل صفات ساير و ربوبيت و الوهيت به اقرار و تذلل و خضوع متضمن

 و االستكانه وجه على منه الرحمه طلب و تعالى اهللا الى الرغبه عرفا و ناديته اذا فالنا دعوت تقول الندا لغه المد و بالضم الدعاء': فرمايد

 غرض و جنس نه است عهد براى آن الم و الف اصطالح به و. ] 'للطلب التعرض من فيه لما والتقديس التحميد، على يطلق قد و. الخضوع

 و است عبادت مغز و مخ دعا گردد مى محسوب پرستش و دهند مى انجام خدا برابر در عباد كه كارهايى و افعال بين در كه است اين

 خدا اينكه به وى التفات و حق نيازى بى و خود فقر به بنده توجه و شعور و خضوع آن مختلف اساليب به دعا در كه است اين هم سرش

 مى آن غير و سجده و حج و نماز مثل عبادات ضمن در دعا به ترغيب روايت، مفاد بنابراين. شود مى بيشتر است خضوع نهايت مستحق

. باشد

 در است ذلت و خضوع كمال و حاجت و فقر قولى اظهار كه معهود دعاى معنى و حقيقت كه باشد اين حديث از مراد كه است محتمل و

 هر در و است رزاق و االرباب رب الملوك، مالك الحاجات، قاضى مطلق، تواناى نياز، بى و خضوع نهايت مستحق كه خدايى برابر

 همين متضمن عرفات در وقوف يا سجده يا طواف نماز، خواه شود انجام كه شكل هر به و نوع هر به خدا عبادت و است نهفته عبادتى

. گوياست الحسنى اسماء به 'حال زبان' به نگويد غفار يا و اهللا يا هم 'قال زبان' به اگر كه است خاص پناهندگى و خضوع

 و جبروت و جالل و وحدانيت و الوهيت به اعتراف و خود عبوديت و عجز به عبد اقرار و توحيدى و بلند معانى همان ديگر عبارت به

 آن به بنده، و شود مى گفته 'قال زبان' به دعاها ضمن در كه مغفرت و رحمت طلب و استعانت و بارى تنزيه و تسبيح و فعل و ذات صفات

 شعور و درك همين عبادت روح و مغز و شود مى درك اجمال و تفصيل طور به نيز عملى عبادات ضمن در كند، مى پيدا التفات و شعور

 كه نمود پرستش را خدا بايد اينكه و است عبادت فضيلت مقام در حديث احتمال، بنابراين و است صفات و اسما معانى به التفات همين و

. شود مى استفاده آن از نيز دعا ى فايده

 اخبار دوم و انشا اول: كه دهد قرار دليل كسى را آن تا كند نمى پيدا دعا مطلق به ارتباطى حديث، احتمال، دو اين از يك هر بنابراين

 نهى نه. شود مى استفاده ترغيب و امر حديث، از: گوييم مى باالخره و. است عبادت ارتحالشان از بعد ولى يا و نبى خواندن اينكه و است

 مى شرك دنيا اين از ارتحال از بعد را ولى و نبى خواندن خصوص چرا پس است عبادت و ندا دعا مطلق اگر اينكه ديگر و تحذير و

 به و خواندند مى حيات حال در را پيغمبر كه همانطور و است دليل چه به موت از بعد آنها به توسل و دعا بودن شرك اختصاص و شمارد

 و بود فرموده امت براى استغفار به امر را حضرت آن هم خدا و كردند مى استغفار و دعا طلب حضرت آن از و شدند مى متوسل او

 ى سوره. 97 -98 ى آيه يوسف ى سوره: آيات اين: رك[  پذيرفت هم او و كردند استغفار درخواست پدرشان از يعقوب فرزندان چنانكه

 سوره 5 ى آيه منافقون ى سوره ،12 ى آيه ممتحنه ى سوره ،11 ى آيه فتح ى سوره ،62 ى آيه نور ى سوره ،159 ى آيه عمران، آل

 كه خواندن و توسل نوع اين نيز موت از بعد شد نمى گريها واسطه و استشفاعات و توسالت اين در شرك هم تو و. ] 64 ى آيه نساء، ى

 از عاجز مرده كه گوييم مى جهت اين به بگويند اگر و. باشد نمى شرك نيست آن در الوهيت ربوبيت به اقرار و پرستش شائبه گونه هيچ

:  كه كنيم مى تكرار گفتيم قبال چنانكه را جوابش است شرك او دعاى و ندا خطاب، لذا است استماع
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 معتقدند آن به منكرين و مالحده چنانكه نابودى و شدن معدوم معنى به موت و مرگ و شنوند مى و نيستند استماع از عاجز مردگان: اوال

 احضار علم و حكايات و احاديث و آيات از دنيا با مردگان ارتباط و ادراك و روح بقاى و مرگ از بعد حيات ادله و شواهد و نيست

. ندارد وجهى تعصب و لجاج جز آن انكار و است بسيار ارواح

. شرك نه است لغو آنها دعاى و ندا شنوند نمى و هستند استماع از عاجز آنها كه شود فرض هم اگر: ثانيا و

: عبادت دوم معنى

 الورى اغالل حل سواكم من     الخلود شعب يا االسالم امه

 قيصرا او هنا كسرى ال صاح     ذالوجود فى قبلكم داع اى

 للرشاد صبحا القرآن اطلع     قديم او حديث فى سواكم من

 للعباد ربا اهللا غير ليس     العظيم الكون مسمع مع هاتفا

 و رژيم و نمايد مى تعيين كند مى اطاعت آن از جامعه يا فرد كه را اجتماعى و سياسى نظام نوع و است سازنده و مهم بسيار هم معنى اين

 حكومت كه است توحيدى رژيم آيا كه كند مى مشخص و رهبرى است بشرى حيات مختلف نواحى و اوضاع ى كننده تعيين كه را نظامى

 مى شرك و جاهلى نظام و رژيم اينكه يا و است الهى خالفه كلمه يك در و است آن مجرى و الهى واليت و حكومت انفاذ آن واليت و

 انشاء و تشريع بر و نفوس و اموال بر غير سلطه و زمامدارى و واليت گونه هر پذيرفتن و تمكين از است عبارت عمال معنا اين و باشد

 بر و آن غير و اخالقى اقتصادى، اجتماعى، و سياسى نظام تعيين و قضاء و حكم و نهى و امر و اشياء و افعال تحليل و تحريم بر و قانون

. خدا غير براى اى سلطه و شان چنين به داشتن عقيده نيز اعتقاد حسب

 او قضاى به و حكم و نهى و امر و تحريم و تحليل و خدا تشريعات و خدا حكومت از فرمانبرى و تمكين پرستش، و عبادت در توحيد

 است گذاشتن احترام و كردن عمل آن به و دانستن آخرت و دنيا قانون و حيات برنامه و نهادن گردن را او احكام فقط و بودن تسليم

: فرمايد مى آيه اين در چنانكه

 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'تسليما يسلموا و قضيت مما حرجا انفسهم فى يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يومنون ال ربك و فال'

65 [ .

 ى آيه بينه، ى سوره[  'الذين له مخلصين اهللا ليعبدوا اال امروا ما و': آيه از مراد شايد و است به مامور و واجب توحيد اين در اخالص و

 دين حكومت از غير حكومتى هيچ از و نباشد تسليم الهى حكومت رژيم و حق نظام از غير رژيمى و نظام هيچ به كه باشد اين. ] 5

 اطاعت و نداند االطاعه واجب و قانون خدا احكام و قانون از غير را نظامى و برنامه و مقررات و قانون هيچ و ننمايد اطاعت و تمكين

 بشر گوناگون صورتهاى در كه كفر و شرك حكومتهاى و مختلف نظامات بر نتواند ظاهر در اگر و سازد خالص و خاص خدا براى را خود

 هر و بداند مشركانه و ظالمانه و محكوم را آنها و باشد 'خارج' آنها بر همواره دل در كند شورش و خروج كنند مى استعباد و استضعاف را
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 آنها برابر در را خود موقف و بگيرد "سلبى و ايجابى" منفى و مثبت مقاومتهاى با را آنها نفوذ گسترش و پيشرفت جلوى تواند مى چه

 نيست چيزى آزادى': گويد مى آزادى تعريف روسو ژاك ژان كه خواندم عربى مجالت بعضى در. [ [ بداند ضد و معارض و مخالف موقف

 و افتد مى اتفاق او پيرامون آنچه به كه بدينگونه ديكتاتورى و طغيان سايه در حتى كند زندگى آزاد تواند مى كس هر شود، هديه كه

 كسى و. است آزاد ديگرى عقل به نه كند مى فكر خود عقل به كه كسى بنابراين نباشد، مومن آورد مى وجود به ديكتاتورى كه حوادثى

 مى زندگى كشورهايى در افراد از بسيارى عكس به و. است آزاد كند مى مبارزه و جهاد دارد ايمان آن به كه اى عقيده و راى جهت از كه

 مى واقع آنان پيرامون آنچه به آنها ايمان و كنند نمى فكر خود عقل به چون ندارند آزادى بندگان مانند ولى مندند بهره آزادى از كه كنند

. 'نيست فهم و درك اساس بر شود

 و كنيد مقايسه كرديم بيان گيرد مى سرچشمه آن از كه حريتى و آزادى و توحيد ى عقيده از كتاب متن در ما آنچه با را آزادى معناى اين

 به و ضمير و قلب به منكر انكار معنى و است مغتنم و ارزنده آزادى هم درجه اين در معذلك كجا به تا كجاست از ره تفاوت ببينيد

 را آن پيش قرن چهارده اسالم بينيم مى كه است آزادى همين است، شده تاكيد آن روى احاديث در كه نبودن راضى ستمگرانه كارهاى

 و معروف به امر وجوب باب ،100 ج بحاراالنوار". 'االحياء بين ميت فهو يده و لسانه و بقلبه المنكر انكار ترك من'. است كرده توصيه

. ] ] "94 ص منكر، از نهى

 فرماندهى و قانونگذار و زمامدار و حاكم و گر سلطه هر از فرمانبرى و كردن تمكين و بودن تسليم و پذيرفتن و بودن معتقد: شرك اما و

 يا جمعيت يا هيات يا باشد شخص خدايى، غير حكومت و سلطه آن خواه است عبادت توحيد خالف و است شرك باشد خدا غير كه

 و است عملى شرك نمودن آن به دعوت و دانستن محترم و نمودن اجرا را او نظامات و كردن حكم او حكم به و او تسلط قبول جامعه،

 و قانونگذارى حق خود براى و شمارند مى اختيارات و سلطه اين صاحب را خود كه كسانى و است فكرى شرك آن به داشتن عقيده

 هر باشد كه رسم و اسم هر به دانند مى آنها اختيار صاحب را خود و قائلند جامعه بر تسلط و امور فصل و حل و فتق و رتق و فرماندهى

 و اكاسره و تاريخ جباران و طواغيت و فراعنه رديف در و. هستند مشرك بدانند اختيارات و ها سلطه اين در شريك را خود كه چند

 و مالى قدرت به متكى يا باشند نظامى قدرت و زور به متكى اختيارات و ها سلطه اين مدعيان آنكه چه دارند قرار استبدادگران و قياصره

 و است شرك امور اين در مداخله طور هر به و نحو هر به پيشرفته اصطالح به فرهنگ و تمدن و صنعتى و علمى قدرت يا سرشار ثروت

. است شرك دانستن امور اين در دخيل را آنها و آنها مداخالت قبول نيز

 و عليه اهللا صلى -خدا پيغمبر عصر در فقط شود شامل را رژيمها و حكومتها كه نحوى به اسالم توحيد ارزش پر و حساس معناى اين

 ششماه و -السالم عليه -على حضرت ظاهرى خالفت پنجسال و اسالم حكومت تشكيل و مدينه به حضرت آن هجرت از بعد و -آله

 ولى شد پياده بود مقتضى احوال و اوضاع كه مقدارى به اسالم حكومتى نظام و يافت تحقق -السالم عليه -مجتبى حضرت خالفت

 اين حريم از همه شدند مسلط مردم بر اسالم خارج و اسالم عالم در گوناگون رژيمهاى و حكومتها كه حال به تا زمان آن از متاسفانه

: آيه و گفتند مى خود كار برنامه را قرآن هم اگر و بودند دور پرستش و عبادت توحيد و نظام

. ] 40 ى آيه يوسف، ى سوره. [ 'اياه اال تعبدوا اال امر هللا اال الحكم ان'
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. ] 44 ى آيه مائده، ى سوره. [ 'الكافرون هم فاولئك اهللا انزل بما يحكم لم من و': ى آيه و

. ] 36 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'الطاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا ان رسوال امه كل فى بعثنا لقد و': ى آيه و

 عمل در گفتند مى 'اهللا رسول محمدا ان اشهد' و 'اهللا اال اله ال ان اشهد' اذان در و خواندند مى جماعت و جمعه نماز و كردند مى تالوت را

 كه است انتظار در هنوز بشريت و نداشتند نمرود و فرعون با فرقى استضعاف و استعباد و مردم بر خود ى سلطه اساس و حكومت نظام و

. دهد پايان خيانتها و تحميالت و جهلها و ظلمها اين تمام به اسالم واحد رژيم و كنند پيدا نجات مشركانه نظامات اين از

 را او فرمان و حكم از تمكين و او از اطاعت تشريعا خدا كه باشد كسى از سلطه و نهى و امر و حكم اگر كه است اين تذكر قابل نكته

 و سلطه و واليت از تمكين او از تمكين است الهى واليت شعب از بلكه نيست شرك او اطاعت وجوب به اعتقاد باشد كرده واجب

 و فقيه واليت مثل و االمر اولوا و رسول از اطاعت وجوب و انفس و اموال به ولى و نبى اولويت مانند است توحيد عين و الهى حكومت

 سلطنت و او اموال و صغير فرزند بر پدرى جد و پدر واليت و خودش ملك بر مالك سلطنت و اختيار مانند و مومنين عدول حتى

 خارج الهى حكومت منطقه و حريم از هيچيك كه اينها مانند و زن بر مرد اطاعت وجوب و اجير بر و مستاجره عين از انتفاع بر مستاجر

 پياده و قانون مجريان اختيارات حدود در اختياراتشان حدود دارند را ها سلطه و اختيارات اين كه هم كسانى جهت اين از و نيست

 سبك اين در لذا. باشند مى حق نظام و الهى عدل حكومت عمال دارند اختيار كه مراتبى در همه و همه است نقشه و طرح كنندگان

 مى وارد امور تنظيم كار در دستها پاكترين و كند نمى پيدا معنى استعباد و فاصله و نابرابرى و استكبار و استضعاف و استبداد حكومت

 نواحى تمام در و خود جوامع در را آن ثانيا و كنند درك اوال را عبادت در توحيد چهره اين و توحيدى حقايق اين بايد مسلمانان و شوند

. نمايند پياده حيات

 رمز است "اهللا اال اله ال" توحيد كلمه ارزنده و ارج پر مفاهيم از بزرگ مفهوم يك خود كه توحيد ى چهره اين از: ديگر نكته تذكر

 ص ،4 ج حنبل، بن احمد مسند[  سنت اهل و. ] 362 ص ،8 ج بحاراالنوار، و. 208 ص ،2 ج كافى، اصول[  شيعه طريق از كه روايات

 'جاهليت مردن است مرده نشناسد را خود زمان امام و بميرد كس هر': كه است شده روايت عصر ولى و زمان امام معرفت به راجع. ] 96

. شود مى تفسير و معنى

 رژيمهاى شد درگير آن با سخت و برخاست مبارزه به آن با اسالم كه شرك موحش بسيار هاى قيافه و جاهليت فاسد اوضاع از يكى زيرا

 و قيد بى تسليم و اطاعت و پرستش به مردم مختلف صورتهاى به جا همه در كه بود مشركانه و فاسد حكومتهاى و نظامات و ديكتاتور

 دين قبول از آنها خوددارى و اسالم انقالب و نهضت با كفار و مشركين سران مخالفت ى عمده علت و بودند مجبور آنها برابر در شرط

 مى بود كرده استعباد را ديگران و بودند كوچكى معبود كدام هر كه قبايل روساى و قدرت و قوه صاحبان و زمامداران كه بود همين حق

 'ما' و فرمانروائيها و استضعافها خودمختاريها، تمام به كه است آمده ميدان به شعارى با شود مى عرضه آنها به كه نظامى و دين ديدند

 جا بى هاى تواضع و تشريفات و مراسم و روشها و نمايد مى ساقط اعتبار از را آنها امر و حكم و دهد مى پايان پرستيها شخص و گفتنها

 و جديد دين ظهور از قبل تا كه را آنها و سازد مى لغو كنند مى آنان براى شدگان استضعاف كه تكريمهايى و تعظيمها و بوسيها زمين و
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 الهى قانون حكومت در و كند مى تبديل عادى فرد يك به بود نافذ ديگران ناموس و جان و مال بر حكمشان 'اهللا اال اله ال' توحيدى نداى

. كشد مى بطالن خط آنها بروتهاى و باد و دعواها تمام بر و دهد مى قرار يكسان و السواء على سايرين با

 اقليتهاى و ساخت خود ى دلباخته بودند حاكمه هيات شمار در كه معدودى جز را بشريت اتفاق به قريب اكثريت كه بود توحيد چهره اين

 بر حاكم رژيم و كرد فتح نظامى نيروى و شمشير بدون بودند كسراها استعباد گرفتار كه را ايران ملت قلوب و. كرد ناراحت را استثمارگر

. كرد اسالم ى دلباخته و شيفته را ايرانيان و ساخت نابود را آن

 يعنى اطاعت و عبادت در شرك: توحيدى نظام و خدا قانون و الهى رژيم از تمكين و اطاعت و پرستش فقط يعنى عبادت در توحيد

. پرستى حزب يا قبيله يا وطن يا شخص و شرك نظام و بشر اختراعى قوانين و جاهلى رژيمهاى از پرستش و اطاعت

 است شده تعيين خدا جانب از همه مقرراتش و آيينش و نظامش كه رژيمى حق حكومت و خدا حزب و الهى رژيم رهبر يعنى زمان امام

 و كنند اطاعت آن از همه بايد كه خالص خدايى رژيم بلكه... نه و "مردم بر مردم حكومت" دموكراسى نه و انقالبى نه و استبدادى رژيم نه

 و گذارد مى مامور او بر كس هر وجدان و باطن از كه رژيمى دهند، انجام را خود عبوديت وظيفه نمايند پرستش آن از اطاعت به را خدا

 و خيانت مجرد به ده كدخداى چند هر باشد كارى دار عهده كه كس هر آن در كه رژيمى كند، مى وادار قانون و عدالت رعايت به را او

. شود كنار بر بايد و گردد مى معزول كار از شود صادر او عزل آنكه بى بخود خود گناه،

 كه است عبادت توحيد چهره يك است خدا قانون و خدا برابر در خضوع كه آن برابر در خضوع و تسليم و تمكين و رژيم اين از اطاعت

[  'فاعبدون ربكم انا و واحده امه امتكم هذه ان': معنى تا كند پيدا تمركز نظام اين از اطاعت در بايد موحدين اجتماع در اطاعتها تمام

 الهى حكومت و كند مى رهبرى او كه را رژيمى و زمان امام كس هر كه است جهت اين از و كند پيدا تحقق. ] 92 ى آيه انبياء، ى سوره

 و پذيرفته را ديگر رژيمهاى كه است آنهايى و جاهليت عصر مشركين رديف در و است مرده جاهليت مردن به بميرد و نشناسد را او

. كنند مى اطاعت

 لقد و': مثل آياتى از تفسير و عبادت در توحيد قلمرو توسعه و حدود كننده بيان و توحيدى بزرگ حقيقت يك متضمن روايت اين پس

 چهره اين در را او پرستش و خدا عبادت كه است. ] 36 ى آيه نحل، ى سوره[  'الطاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا ان رسوال امه كل فى بعثنا

 نظام رهبر شناختن و ديگر رژيمهاى طرد و الهى اجتماعى و سياسى نظام و رژيم شناختن در را طاغوت اطاعت از اجتناب و بعد و

 را آن وحدت و اسالمى اصالت و امامت نظام ارزش و است كرده خالصه جاهلى و شركى نظامات رهبران با مخالفت و توحيدى

 و. اند شده مى معين امام حضور عصر در كه والتى و خاص نواب حكومت كه است عبادت توحيد بعد همين حسب بر و است شناسانده

 و مطلقه واليت شعاع و تابش و االطاعه واجب -السالم عليه -امام غيبت عصر در كه الشرايط جامع مجتهدين و فقها يعنى امام عام نواب

: شريف حديث معنى توحيدى، نكته اين به توجه از و باشد مى الهيه حكومت

 ج كافى، اصول. [ 'باهللا الشرك حد على هو و اهللا على راد علينا الراد و رد علينا و اهللا بحكم استخف فانما منه يقبل فلم بحكمنا حكم فاذا'

. ] 86 ص ،1
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 ى آيه كهف، ى سوره[  'احدا ربه بعباده يشرك ال و' آن در كه اخبار بعض معنى گردد مى معلوم ارزنده ى نكته اين از و شود مى معلوم

. خالفت امر در -السالم عليه -اميرالمومنين به كسى ندادن قرار شريك به شده تفسير. ] 110

 اثنى ائمه يعنى الهى رژيم ى شده شناخته و مشخص رهبران با زمامدارى و رهبرى در ديگران ندادن قرار شريك: شاملتر عبارت به

. السالم عليهم -عشر

 اين و باشد. ] 3 ى آيه زمر، ى سوره[  'الخالص الذين هللا اال': آيه تفسير شايد كه پاك و شائبه بى اطاعت و خالص دين معنى است اين و

 است داده قرار واجب شرع كه را اطاعتهايى تمام و حق قوانين و حق حكومت و الهى رژيم برابر در تسليم و خضوع و عبادت توحيد

 آن از و ندارند وجوبى كدام هيچ خود خودى به خدايندو حكومت و خدا قانون و خدا از اطاعت موضوع اطاعتها آن تمام. گيرد فرامى

 و پدر از فرزند و شوهر از زن اطاعت مانند شود، مى حاصل خدا احكام از تمكين و خدا اطاعت آن با كه است واجب اطاعتها اين جهت

 دينى رژيم از اطاعت اهميت اينكه براى و است مندرج توحيدى نظام اين در اطاعتها اين تمام شرعى، حاكم و والى از جامعه افراد و مادر

 گردد، معلوم اسالم در ديگر رژيمهاى از نداشتن تمكين و مخالفت وجوب و اسالمى توحيدى نظام برابر در بودن تسليم و الهى و

 اين ى جمله از: فرمايند تامل موضوع اين با مناسب ابواب در و نمايند مراجعه كافى مستطاب كتاب از 'الحجه كتاب' به عزيز خوانندگان

 در -سره قدس -كلينى كه احاديثى و روايات در 'جالله جل اهللا من امام بغير عزوجل اهللا دان من فى باب': عنوان اين به است بابى ابواب

 از اينكه علت و امامت رژيم به مردم ايمان مساله به توجه و تاكيد همه اين كه گردد مى معلوم شود دقت اگر است فرموده روايت باب اين

 محقق و خدا از اطاعت آن از اطاعت و امام معرفت و رژيم اين به ايمان كه است همين است شده شناخته اسالم اصولى و اساسى امور

. است عبادت توحيد

: است كرده روايت لفظ اين به -السالم عليه -باقر محمد امام حضرت از 'سجستانى حبيب' كه است روايتى روايات اين جمله از

 اعمالها فى الرعيه كانت ان و اهللا من ليس جائر امام كل بواليه دانت االسالم فى رعيه كل عذبن ال تعالى و تبارك اهللا قال السالم عليه قال'

 ج كافى، اصول. [ 'مسيئه ظالمه انفسها فى الرعيه كانت ان و اهللا من عادل امام كل بواليه دانت االسالم فى رعيه كل عن عفون ال و تقيه بره

. ] 206 ص ،2

: است -السالم عليه -عبداهللا ابى حضرت از سنان بن عبداهللا از مسكان ابن روايت ديگر روايت و

 من بامام دانت امه يعذب ان ليستحيى اهللا ان و تقيه بره اعمالها فى كانت ان و اهللا من ليس بامام دانت امه يعذب ان يستحيى ال اهللا ان قال'

. ] 206 ص ،2 ج كافى، اصول. [ 'مسيئه ظالمه اعمالها فى كانت ان و اهللا

. ] 205 ص ،2 ج كافى، اصول. [ 'اهللا من ليس جائر امام بواليه اهللا دان لمن دين ال': فرمايد مى يعفور ابى ابن روايت ضمن در و

 براى باشد نداشته است ديگر سلطان هر از خروج و اهللا سلطان برابر در خضوع و تمكين كه عبادت توحيد معناى اين به توجه كسى اگر

 شرك طرد ى مساله مساله كه شود مى روشن مطلب كامال معنى اين به توجه با ولى گردد مى دشوار روايات اين مقاصد و معانى درك او

. است توحيدى نظام از تمكين و خضوع و خدا عبادت و توحيد قبول و شركى نظام از تمكين و خضوع و خدا غير عبادت



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۱۱۱

 لم ان فانك رسولك عرفنى اللهم نبيك اعرف لم نفسك تعرفنى لم ان فانك نفسك عرفنى اللهم': معروف دعاى در اينكه سر بيان اين از و

. ] 135 ص ،2 ج كافى، اصول. [ 'دينى عن ضللت حجتك تعرفنى لم ان فانك حجتك عرفنى اللهم حجتك اعرف لم رسولك تعرفنى

. شود مى معلوم است شده محسوب دين از گمراهى و ضاللت حجت، نشناختن

 

 تهمت رد و توهم رفع

 درباره جا بى توهم و ناروا تهمت يك رد كنيم، مى بحث آن در اكنون كه دوم معنى به عبادت توحيد حقيقت فهم و بحث اين نتايج از يكى

. انبياست مكتب ى

 از آنها آگاهيهاى و هستند اطالع بى آنها رسالت و دعوت حقيقت و انبيا مكتب از كه افرادى آنان دنبال به و مزدوران و مغرضان از برخى

 و اقويا طرفدارى به را انبيا مكتب كند نمى تجاوز مغرض خاورشناسان گفتار و بيگانه سياستهاى مزدور مطبوعات و مجالت حدود

 ستمگرى و استثمار و استضعاف حافظ و حامى را آنها و نموده متهم داران سرمايه و توانگران و زورمندان و ديكتاتوران و استبدادگران

 معرفى آنها ى پرورده دست و دارى سرمايه و ديكتاتورى رژيمهاى مولود را دين و گذارده باال را تهمت و گستاخى پاى بلكه و شمرده

. نمايند مى

 به ايمان و اطاعت و عبادت در توحيد با آن موضوع و چسبد نمى انبيا مكتب به تهمت اين كه است روشن اطالع و فن اهل بر چه اگر

 مسائل راس در كه خدا ى قوه و حول به خالص اعتماد و خدا غير نيروى و قوه هر طرد و اطاعت در اخالص لزوم و اسماءالحسنى

 طرد در انبياء مكتب حقيقت و ماهيت اينكه براى ذلك مع ندارد، راه مطلب اين مكتبى چنين در و دارد تضاد انبياست رسالت و دعوت

 كه اسالمى غير و توحيدى غير مكتبهاى و اديان مورد در حرف اين كه دهم مى توضيح شود روشن كامال استضعاف و بدبختى عوامل

 ايستادن و افتادن خاك به و تسليم و خضوع و جباران و زمامداران از تملق و تعظيم و است بشرپرستى و پرستى بت و شرك آنها زيربناى

 پيشنهاد جامعه به را آنها هاى پيكره و آنها نيايش و سپاس و مدح و تقديس و دانستن مختار خود و شمردن العنان مطلق و آنان برابر در

 اساس بر سلطنتشان و حكومت كه قياصره و اكاسره و فراعنه و طواغيت و جبابره تاريخ و است حقيقت و واقع و صحيح و بجا كند، مى

. نمايد مى تاييد را آن بود عباداهللا استعباد و شرك

 و موقف و آنها دعوت و انبيا مكتب به كس هر و افتراست و تهمت و واقع خالف صد در صد توحيدى اديان انبيا مكتب مورد در اما

. سازد نمى آلوده را مكتب اين افترا و تهمت اين كه داند مى باشد داشته آشنايى ثروتمندان و ستمگران برابر در ايستگاههايشان

 و استكبار و استضعاف كه بودند انبيا. خوانيم مى عصر هر ستمكاران با را آنها پيگير مبارزات سرگذشت كنيم مطالعه را انبيا تاريخ چه هر

 نوح. نمودند پيشنهاد را برابرى و برادرى رژيم و كردند محكوم را استعباد و جويى برترى و خودكامگى و قدرت و زور به اتكاء و استعالء

 پاى در را او خواستند مى و برخاستند مخالفت به او با ديگرى از پس يكى كه بودند پادشاهان و داشت طرفيت خود وقت پادشاهان با

. كنند قربانى ها پيكره و بتها
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 و استثمار و جور و ظلم دستگاههاى عليه انبيا تمام خالصه و اسرائيل بنى ى كهنه با عيسى فرعون، با موسى نمرود، با 'خليل ابراهيم'

. دادند جهاد اعالن اندوزان ثروت و منكران و رباخواران و جنايتكار رهبران

 توانگران امتيازات و ظلم و زور و رباخوارى و قريش روساى و سران و ابوجهلها و ابوسفيانها عليه كه بود اسالم القدر عظيم پيغمبر اين و

 داد قرار اقويا صف در را ضعفا توحيد، كلمه به دعوت با و كرد آغاز را اسالم بزرگ انقالب صفتان قارون و اندوزان گنج و پرستان پول و

 با را محكوم اصناف و افراد و گردانيد محترم را عدالت و قانون و حق ى قوه و قدرت و كرد پايمال را نيروها و قوتها آن حقيقت در و

 بالل و زد كنار را ابوسفيانها و ابوجهلها كرد دعوت خدا حاكميت به و خدا حكم به را همه يعنى ساخت برابر و مساوى حاكمه هاى هيات

 امانت و پاكى و صالحيت و آورد جلو را اجتماع محرومين و مطرودين و خباب عمار، مقداد، ابوذر، رومى، صهيب فارسى، سلمان حبشى،

 اين مثل يا و كرد الغا داشتند ثروت و مال براى كه را احتراماتى و توانگران و اغنيا نفوذ و داد قرار افتخار را پرهيزگارى و درستكارى و

 بين كه را هايى فاصله. ] 1187 ص ،219 الحكم قصار االسالم، فيض البالغه نهج[  'دينه ثلثا ذهب لغناه له فتواضع غنيا اتى من': ابالغ

 و تملق و كوچكى و حضور در ايستادن و تواضع خدا بندگان از كه را آنان و برداشت ميان از بود كارگر و كارفرما و فقير و غنى

. 'النار من مقعده فليتبو الرجال له يتمثل ان اراد من': كرد معرفى آتش اهل و تهديد و توعيد بدترين باشد خواهند مى چاپلوسى

 و نجاشى و ايران پادشاه و روم قيصر مانند دنيا شهرياران به اسالم گرامى پيامبر بود زورمندان و جائر حكام از تقويت انبيا مكتب اگر

 و جاللها و جاه گذاردن كنار و ملتهايشان استعباد و استضعاف و استكبار ترك و خدا پرستش به را آنها و نوشت نمى نامه ديگران

 مكتب كه است قرآن است داده جواب تهمتها و گمانها اين به صراحت با كه است قرآن اين. فرمود نمى دعوت حاصل بى و زائد تشريفات

: كند مى معرفى چنين را انبيا

. ] 36 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'الطاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا ان رسوال امه كل فى بعثنا لقد و'

. 'بنماييد اجتناب طاغوت اطاعت و پرستش از و را خدا كنيد پرستش كه را پيغمبرى امتى هر در ما فرستاديم همانا': يعنى

. ] 257 ى آيه بقره، ى سوره. [ 'النور الى الظلمات من يخرجهم امنوا الذين ولى اهللا': فرمايد مى كه است قرآن

. ] 55 ى آيه مائده، ى سوره. [ 'راكعون هم و الزكوه يوتون و الصلوه يقيمون الذين امنوا الذين و رسوله و اهللا وليكم انما'

. 41 ى آيه حج، ى سوره. [ 'االمور عاقبه وهللا المنكر عن نهوا و بالمعروف امروا و الزكوه آتوا و الصلوه اقاموا االرض فى مكناهم ان الذين'

 [

 و زور با ارتباطى هيچ كه است چيزهايى است شمرده را آنچه اسالمى و الهى رژيم زمامداران هاى نشانه و خصايص از آيات اين در

: فرمايد مى كه است قرآن همچنين و. ندارد ثروتمندان و اقويا ثروت و قدرت

 قلبه اغفلنا من تطع ال و الدنيا الحياه زينه تريد عنهم عيناك تعد ال و وجهه يريدون العشى و بالغداوه ربهم يدعون الذين مع نفسك اصبر و'

. ] 28 ى آيه كهف، ى سوره. [ 'فرطا امره كان و هواه اتبع و ذكرنا عن
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 ى آيه طه، ى سوره. [ 'ابقى و خير ربك رزق و فيه لنفتنهم الدنيا الحياه زهره منهم ازواجا به متعنا ما الى عينيك تمدن ال و': فرمايد مى و

131 [ .

 آل ى سوره. [ 'النار وقود هم اولئك و شيئا اهللا من اوالدهم ال و اموالهم عنهم تغنى لن كفروا الذين ان': فرمايد مى اوالد و مال ى درباره و

. ] 10 ى آيه عمران،

. ] 15 ى آيه تغابن، ى سوره. [ 'عظيم اجر عنده اهللا و فتنه اوالدكم و اموالكم انما': فرمايد مى و

 فى عليها يحمى يوم اليم بعذاب فبشرهم اهللا سبيل فى ينفقونها ال و الفضه و الذهب يكنزون الذين و': فرمايد مى اندوزان ثروت ى درباره و

. ] 34 -35 آيات توبه، ى سوره. [  'تكنزون كنتم ما فذوقوا النفسكم كنزتم ما هذا ظهورهم و جنوبهم و جباههم بها فتكوى جهنم نار

 آيه عمران، آل ى سوره. [ 'مهين عذاب لهم و اثما ليزدادوا لهم نملى انما النفسهم خير لهم نملى انما كفروا الذين يحسبن ال و': فرمايد مى و

. ] 178 ى

 ميراث هللا و القيامه يوم به بخلوا ما سيطوقون لهم شر هو بل لهم خيرا هو فضله من اهللا آتهم بما يبخلون الذين يحسبن ال و': فرمايد مى و

. ] 180 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ 'خبير تعملون بما اهللا و االرض و السموات

 و فقراء با معاشرت و مجالست به تشويق بلكه و ضعيف و قوى و غنى و فقير برابرى و معانى اين در روايات و احاديث و آيات بالجمله

 معلوم پس است مكتب معرف خود -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر مشخص سلوك و روش و سيره و است بسيار اغنيا مجالس از اجتناب

 است يگانه خداى پرستش و توحيد باشد، مى اسالم توحيدى مكتب آن كامل و جامع و نهايى كالس كه انبيا مكتب زيربناى و هويت شد

 آن آثار و ثمرات از بودن او فرمان تسليم و خدا قانون حكومت و امتيازات الغاى و اغنيا پرستى تجمل و اقويا تحميالت از بشر آزادى و

. است
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 نيست جدا حكومت نظام و سياست از عبادت

 رياست و پرست جاه افراد -آله و عليه اهللا صلى -محمد حضرت پيغمبر رحلت از بعد توحيد، آزاديبخش و ارزنده مفاهيم اين وجود با

 اسالم عبادت در توحيد ى منطقه از را جامعه دفاعى و قضايى و مالى شوون و امور ى اداره و زمامدارى و سياست و حكم نظام طلب

 روى كردند احيا و تجديد را روم ى قياصره و ساسانى مثل اسالم از قبل حكومتهاى ى مشركانه نظام عمال كه حكومتهايى و كردند خارج

 حريم با كه كارهايى و مراسم و اذكار و ادعيه و حج و روزه و نماز و عبادت و مسجد به را عبادت توحيد تدريج به و آوردند كار

 و درك از را مردم و داده انحصار كرد، نمى پيدا مستقيم تالقى و برخورد آنها هاى خودكامگى و زمامداران و حكام مستبدانه مداخالت

 در را فردپرستى و ساخته غافل است استوار آن بر اسالم در عدل حكام اطاعت وجوب و اداره و حكم نظام كه توحيدى بعد اين به توجه

 خود عمال آوردند نمى زبان به كردند مى نمرود و فرعون كه را دعوايى و گفتند نمى معبود را خود ظاهرا اگر و دادند رواج اسالمى جوامع

 دهند گسترش را استعباد توانستند مى بيشتر شدند مى دورتر رسالت عهد از چه هر و دادند مى قرار االطالق على مطاع و معبود را

 حكومت پنجساله دوران در -السالم عليه -على كوششهاى و رفت ميان از اسالم توحيدى نظام ديگر يزيد و معاويه عصر در كه بطورى

 افراد كردن آشنا و جامعه آزادى و اجتماعى عدالت اجراى در را توحيدى حكومت حساس نقش و توحيدى نظام روح چند هر ظاهريش

 جاه دست به اسالم پيغمبر از بعد كه بساطى برچيدن زياد موانع واسطه به ولى داد نشان مردم به اسالم اساس و اصولى مسائل و مفاهيم با

 داشته برپا ها فتنه و جنگها و كردند مخالفتها اسالم دعوت با مكه فتح از قبل تا پدرش با كه معاويه و نشد فراهم بود شده گسترده طلبان

 عبادت توحيد ورود از داد مى يارى را او مشركانه، حكومت كه قوايى تمام با -السالم عليه -على توحيدى حكومت ظهور آغاز از بودند

. نمود مخالفت اعالن و كرد خوددارى آن حكومتى نظام ى چهره ى جلوه در اطاعت و

 آنها به بودند كرده وادار كارى اشتباه و زور و پول قدرت با را مردم و كردند مى قلمداد پيغمبر ى خليفه را خود چه اگر اينان

 كه بودند طواغيتى همان علم در اما خواندند مى اسالم حكومت رئيس و االطاعه واجب و االمر اولوا را خود و كنند خطاب 'اميرالمومنين'

 كه تسلطى و قدرت با اينان. داشتند ماموريت آنها تسلط برانداختن و آنها رژيم محو براى و برخاسته مبارزه به آنها با انبياء تمام و اسالم

 و خواندند آنها اطاعت به را مردم و كرده تفسير واقع خالف و عوضى را اسالمى مفاهيم ساختند كه محدثينى و علما و كردند پيدا

 اصول با مخالف را آن و احساس خود دوش بر را حكومتها نوع آن سنگينى و نمودند مى درك را توحيدى حقايق كه روشنفكرانى

 آن ى نتيجه و داشتند نگاه اطالعى بى در را توده و عوام خالصه و كردند مى معرفى اسالمى حكومتهاى مخالف ديدند مى توحيدى

 و ضعف و استبداد و استثمار و ستم و ظلم توسعه و اسالم دعوت سكون و وقوف توحيدى، بعد اين از امت اطالعى بى و حكومتها

. شد اجانب تسلط و اختالف

 واسطه به مسلمانها از گروههايى و گرديد آغاز فرنگ رژيمهاى و غرب به گرايش و تجدد اصطالح به زمزمه كه اواخر اين در اينكه تا

 مى جواب صدايى هر به و شده مايوس خود دين از و جامعه و خود از آزادى، و ترقى و رشد وسايل و تربيتى و فكرى ذخاير به جهل

 مكتب نابودى براى كه اسالم دشمنان و بيگانگان و شدند مى جمع شمرد مى مصلح و منجى و رهبر را خود كه كسى هر دور و دادند

 در را گرگهايى و! دادند نشان مردم به منجى و مصلح عنوان به را پاشاها كمال مصطفى: امثال كردند مى توطئه و كشيدند مى نقشه اسالم

 و شوم سخن و كردند انكار جامعه اداره و حكم نظام در را عبادت توحيد اساس و آغاز ديگرى ى زمزمه درآوردند، چوپان لباس
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 از يكى عنوان به كرنا و بوق با را سياست از روحانيت و حكومت از اسالم و دنيا از دين انفصال يعنى اسالم موجوديت ضد و خطرناك

 جوامع در داشت مبارزه آن با اسالم كه را شركها بدترين و گذاردند كنار يكباره موضوع اين در را قرآن آيات و كردند بلند پيشرفت طرق

. ساختند وارد اسالمى

 از مانع هم قرآن قوانين و اسالم احكام مراعات به حاكم صورى التزام و حكومت بودن اسالمى اسم ديدند چون استعمار كارگردانان آرى

 اين با حدودى تا هم و است اسالمى جوامع سياست و اقتصاد و فرهنگ بر شرطشان و قيد بى تسلط و آنها برانداز اسالم هدفهاى تحقق

 اعالن با و برداشته خود انسانى غير پليد و زشت ى قيافه از نقاب است، محفوظ يكديگر با آنها ارتباط و اسالمى ى جامعه موجوديت نام

 شرعى حكومت اساس بر ديدند آنها. آوردند وارد اسالمى جوامع پيكر بر را خود بزرگ ضربت سياست از روحانيت و دنيا از دين جدايى

 به فتوا يك با را انگلستان حكومت بينى تواند مى سامره در فقيه و مجتهد عنوان به پيرمرد سيد نفر يك اسالم توحيدى حكومت يعنى

 مكتب هدف و قرآن آيات به روحانيت از سياست و دنيا از دين انفصال راه از و گردد مشرك جبار حكومت آن نفوذ از مانع و بمالد خاك

 امور و جزاء و قضاء و سياست از دين طرد و اسالم احكام به التزام عدم اساس بر را حكومتهايى و كردند حمله پيامبران دعوت و انبيا

 از را دينى حكومت ها رشته تمام در كردند سعى و آوردند كار روى درمانى و بهداشتى و پرورشى و آموزشى حتى و اقتصادى و مالى

 همه در را عبادت توحيد بايد مسلمانان كه دهيم تذكر خواهيم مى فقط نيست كتاب اين مناسب آن شرح كه برانند بيرون اسالمى جوامع

 گسترده و عام معنى پرستش و عبادت و دين كه دارد معنى اين بر داللت يا اشعار گفت توان مى كه آياتى جمله از. [ بگيرند نظر در رشته

 سوره 172 ى آيه سازد مى حاكم و وارد جا همه در را عبادت در توحيد و شود مى زندگى مسائل تمام شامل كه دارد اى جانبه همه و

 شكر كه شود مى استفاده آن از فقط نه كه 'تعبدون اياه كنتم ان اشكرواهللا و رزقناكم ما طيبات من كلوا امنوا الذين ايها يا': است بقره ى

 و عبادت در و خدا پرستش نيز آن به عمل و خدا از آن ى برنامه گرفتن و خوراك و پوشاك طريقه بلكه اوست پرستش و عبادت خدا

 نفر يك حتى حكام از و قوانين از آنها اطاعت عبادى امور بر عالوه كه شوند مى عيار تمام عمال وقتى و. ] است مندرج عبادت در توحيد

. طاليى عصر آن انتظار به و روز آن اميد به. شود 'الخالص الذين هللا اال': ى آيه و عبادت توحيد اساس بر كوچه پاسبان و ده كدخداى

 از پيروى مثل بشناسد االحترام الزم يا االطاعه واجب را او اينكه بدون است ديگرى از پيروى عبادت ديگر معنى: عبادت معنى سومين

 ضعيف پيروى و اجبارى خضوع و تمكين: مثل است شده استعمال نيز ديگر معانى در و. نفس هواى از پيروى و او اغواى قبول و شيطان

 آنها بعض مالحظه به گاهى و معانى اين تمام مالحظه به عبادت موارد بعض در عالوه و خدا برابر در اشيا تكوينى بودن مسخر و قوى از

. است شده اطالق
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 خدا به عبادت اختصاص دليل

 تمام و كماالت كل صاحب اينكه اعتقاد به را او كننده خضوع كه چيزى يا كسى برابر در تذلل و خضوع نهايت يعنى پرستش و عبادت

 مالك كه را او شرط و قيد بى اطاعت و فرمانبرى و بداند تذلل و تسليم و خضوع نهايت مستحق و سزاوار است احسان نهايت و انعامات

 و اعظم كمالى هر در و كماالت تمام فوق كمالش كه است سزاوار متعال خداوند براى فقط شناسد الزم خود بر اوست صاحب و اوست

 اعتقاد جهت از خضوع و تذلل و است سزاوار پرستش و عبادت او كبرياى پيشگاه در كه است حق زوال بى ذات فقط و نيست او از اكبر

 اگر[  است كفر و شرك شود انجام مقام هر و كس هر به نسبت تذلل گونه اين و نيست جايز او جز احدى به نسبت الوهيت و ربوبيت به

 يعنى است همينگونه كه است اين جواب يافت نخواهد تحقق صورت اعتقاد در شرك بدون عبادت در شرك اين بنابراين كه شود گفته

 شرع برخالف را او به منتسب اشياى يا خدا كردن عبادت شرعى صورت غير، به يا خدا غير براى سجده چه اگر نيست شرك عمل مجرد

. 'معها قياساتها التى قضايا من' و. نيست دليل به محتاج و است ثابت بالبديهه كه است حقيقتى اين و. ] باشد حرام نمودن، احترام

 و تعالى اهللا هو و االفضال غايه له من اال يستحقها ال و التذلل غايه النها منها ابلغ العباده و التذلل اظهار العبوديه': مفرداته فى الراغب قال'

. ] 319 ص راغب، مفردات. [ 'اياه اال تعبدوا اال قال لهذا

 در ضعيف و عالم برابر در جاهل لذا است خاضع آن برابر در و كمال شيفته و عاشق و مايل فطرت به بنا و بالطبع انسان: ديگر بيان در و

 مى پيدا تفاوت نيز خضوع مراتب كماالت، مراتب حسب به و نمايد مى خضوع اكمل محضر در كامل و كامل مقابل در ناقص و قوى برابر

 فكرى خضوع نهايت بنابراين شود نمى پيدا او شاگرد مقابل در شود مى حاصل ربانى و كشيده زحمت عالم برابر در كه خضوعى لذا كند

 او با را كمال مرتبه عاليترين صاحب يا بداند كمال مراتب باالترين واجد را او كننده خضوع كه شود مى پيدا كسى برابر در عملى و قلبى و

 به و است متعال خداوند فقط خالص اطاعت و پرستش مستحق جهت اين از بداند او اعتبارى و تنزيلى وجود يا او در حال يا متحد

 خالف و شرك همه و خدا غير عبادت زمامداران و روسا از شرط و قيد بى اطاعت لزوم به عقيده و حلول و اتحاد از ديگر عناوين

. است فطرت از انحراف و توحيد

 براى بايد شد داده توضيح آن استعمال موارد و معانى و عبادت توحيد پيرامون مبسوط حدى تا اينجا در اينكه از پس: مجيد قرآن آيات

 كلمات و البالغه نهج به سپس و كنيم بررسى يافته اشتقاق 'د -ب -ع' آن ماده از آنچه و كلمه اين مورد در را قرآن آيات بحث، تكميل

 توفيق به امام ارشادات و قرآن هدايت حريم از حساس بسيار و مهم بحث اين در -اهللا شاء ان -شايد تا نماييم رجوع -السالم عليه -امام

 اينك. نماييم درك است كرده بيان -السالم عليه -على و داده شرح قرآن كه آنطور را شرك و توحيد مفهوم و نرفته بيرون متعال خداوند

: مجيد قرآن آيات

: است اول معنى به عبادت در ظاهر كه قرآن آيات

. ] 76 ى آيه مائده، ى سوره. [ 'العليم السميع هو اهللا و نفعا ال و ضرا لكم يملك ال ما اهللا دون من اتعبدون قل'
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 من اكون ان امرت و يتوفاكم الذى اهللا اعبد لكن و اهللا دون من تعبدون الذين اعبد فال دينى من شك فى كنتم ان الناس ايها يا قل'

. ] 104 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'المومنين

. ] 106 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'الظالمين من اذا فانك فعلت فان يضرك ال و ينفعك ال ما اهللا دون من تدع ال و'

. ] 60 ى آيه مومن، ى سوره. [ 'داخرين جهنم سيدخلون عبادتى عن يستكبرون الذين ان لكم استجب ادعونى ربكم قال و'

. ] 18 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'عنداهللا شفعاءنا هوالء يقولون و ينفعهم ال و يضرهم ال ما اهللا دون من يعبدون و'

. ] 3 ى آيه زمر، ى سوره. [ 'زلفى اهللا الى ليقربونا اال نعبدهم ما اولياء دونه من اتخذوا الذين و'

 بهم اكثرهم الجن يعبدون كانوا بل دونهم من لينا و انت سبحانك قالوا يعبدون كانوا اياكم اهوالء للمالئكه يقول ثم جميعا يحشرهم يوم و'

. ] 40 -41 آيات سباء، ى سوره. [ 'مومنون

. ] 66 ى آيه مومن، ى سوره. [ 'العالمين لرب اسلم ان امرت و ربى من البينات جائنى لما اهللا دون من تدعون الذين اعبد ان نهيت انى قل'

 لها فنظل اصناما نعبد قالوا. ] 49 ى آيه مريم، ى سوره[  نبيا جعلنا كال و يعقوب و اسحاق له وهبنا اهللا دون من يعبدون ما و اعتزلهم فلما'

. ] 71 ى آيه شعراء، ى سوره. [ 'عاكفين

. ] 66 -67 آيات انبياء، ى سوره. [ 'تعقلون افال اهللا دون من تعبدون لما و لكم اف يضركم ال و شيئا ينفعكم ال ما اهللا دون من افتعبدون'

 ما "تعالى قوله الى". ] 116 ى آيه مائده، ى سوره[  'اهللا دون من الهين امى و اتخذونى للناس قلت ءانت مريم ابن عيسى يا اهللا قال اذ و'

. ] 117 ى آيه مائده، ى سوره. [ 'ربكم و ربى اهللا اعبدوا ان به امرتنى ما اال لهم قلت

 من نتخذ ان لنا ينبغى كان ما سبحانك قالوا السبيل ضلوا هم ام هوالء عبادى اضللتم اانتم فيقول اهللا دون من يعبدون ما و يحشرهم يوم و'

. ] 17 -18 آيات فرقان، ى سوره. [ 'اولياء من دونك

. ] 31 ى آيه توبه، ى سوره. [ 'يشركون عما سبحانه هو اال اله ال واحدا الها ليعبدوا اال امروا ما و'

 فاذا. ] 34 ى آيه بقره، ى سوره. [ ابليس اال فسجدوا الدم اسجدوا للمالئكه قلنا اذ و': مثل آياتى ى ضميمه به آن امثال و آيات اين از

 لى رايتهم القمر و الشمس و كوكبا عشر احد رايت انى. ] 29 ى آيه حجر، ى سوره[  ساجدين له فقعوا روحى من فيه نفخت و سويته

. ] 100 ى آيه يوسف، ى سوره. [ 'سجدا له خروا و العرش على ابويه ورفع و. ] 4 ى آيه يوسف، ى سوره[  ساجدين

 نمى امر خدا طرف از او تعظيم عنوان به و آدم براى اال و نيست شرك خدا، غير براى و خدا غير برابر در سجده مجرد كه شود مى استفاده

 به شد ذكر قبال كه جهات از جهتى به يا و خداست اينكه عنوان به را خدا غير شخص كه است اين است شرك كه اى سجده پس شد،

 عبادت ذاتا سجده: كه است اين علت است، شده نهى شرع در چه اگر نيست شرك خدا، غير ى سجده مجرد وگرنه كند سجده خدا، جاى

 نوع براى و مجهول آنها، شرايط و خصوصيات برخى يا آنها اصل فلسفه كه قربانى و حج روزه، نماز، مثل اعمالى بلكه نيست پرستش و
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 است قبيل همين از است، عبادت ذاتا و باشد مى او عبوديت و عبد مطلق تسليم و تعبد نشانه جهت اين از است، فهم قابل غير افراد،

 شرك شود، انجام خدا غير براى و خدا غير برابر در اگر عبادتند ذاتا اينكه فرض با كه مروه و صفا بين سعى و خانه طواف و حجر استالم

. خداست پرستش شود، انجام خدا امر به اما خدا غير تعظيم در بلكه و او براى و خدا برابر در اگر و

 قصد به و خدا امر بدون كه صورتى در بلكه نيست غير آن به نسبت خضوع نهايت خدا، امر به خدا غير براى سجده كه گفت توان مى

 خدا امر به يقين با كسى اگر پس است شرك و خضوع نهايت باشد، داده خود برابر در سجده فرمان او به غير آن يا باشد غير آن تعظيم

 امر به علم بدون كننده سجده ولى باشد خدا دستور چيزى به سجده اگر اما است، شرك نه و خضوع نهايت نه اين كند چيزى بر سجده

 دانستند مى اينكه با آنان كه بود اين سر بر پرستان بت و مشركين با انبيا درگيرى است، شرك و خضوع نهايت سجده اين كند سجده خدا،

 حلول آنها در را خدا يا دانستند مى خدا مظاهر را آنها يا كه جهت اين از كردند مى سجده معهذا نشده امر خدا جانب از اشيا آن به سجده

: گفتند مى آنها به انبيا لذا. است شده امر خدا سوى از آنها به سجده كه بودند معتقد آنكه يا و پنداشتند مى كرده

. ] 148 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'لنا فتخرجوه علم من عندكم هل قل. ] 40 ى آيه يوسف، ى سوره[  سلطان من بها اهللا انزل ما'

 آيات اين از و. است يگانه خداى عبادت به ارشاد و امر و انس و جن از اشخاص و اصنام پرستش و عبادت از ردع مذكوره آيات ظاهر

 حال هر در و باشد كس هر غير، خواندن و دعا مجرد كه شود مى استفاده شد داده عبادت اول معنى در قبال كه توضيحاتى به توجه با

 خوانده و مدعو كه است عبادت صورتى در بلكه بخواهد را كارى يا كند طلب چيزى او از اينكه ولو نيست او عبادت مرده يا زنده باشد

 خدا بين واسطه را او چه است شرك كند، استغاثه او به و بخواند را او اگر صورت اين در نمايد عبادت خدا جاى به يا بداند خدا را شده

 مقرب و شفيع را بتها كه آنان شرك لذا و "شد داده قبال كه شرحى به" بداند او در حال يا متحد را خدا يا و بداند خالق يا بداند خود و

. كردند مى را آنها عبادت فاسده معانى از يكى به آنها بودن واسطه به اعتقاد با كه بود جهت اين از شمردند مى

 جهت اين از و باشد مى خدا غير از عبادتشان در آنها نامقبول عذر است فرموده نقل مشركين از كه گفتارى مذكوره آيات از آيه دو در

. باشد نمى صحيح است معلوم غير لغت اهل عرف حسب به آنها بودن عبادت يا نيست عبادت آنچه جواز عدم در آيات اين به تمسك

 آن بودن شرك كه اعمالى از يكى صدور صورت در توحيد كلمه گويندگان و اسالم اهل شرك و كفر به حكم كه دانست بايد: تذكر

 عامل و فاعل قصد و عقيده كه صورتى در ديگر شركى عقايد حلول به عقيده يا خدا غير الوهيت و ربوبيت به عقيده به است مشروط

. است حرام بلكه نيست جايز باشد صحت بر حمل قابل يا و باشد فيه مشكوك فعل وجه و نباشد معلوم

 مجيد قرآن در بداند االطاعه واجب را مطاع كنند اطاعت اينكه بدون اطاعت و پيروى معنى در عبادت: ديگر معانى و سوم معانى در آيات

:  آيه اين مثل است آمده

. ]  44 ى آيه مريم، ى سوره. [ 'عصيا للرحمان كان الشيطان ان الشيطان تعبد ال ابت يا'

. ]  60 ى آيه يس، ى سوره. [ 'الشيطان تعبدوا ال ان آدم بنى يا اليكم اعهد الم': آيه اين و
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. ] 23 ى آيه جاثيه، ى سوره[  'هوايه الهه اتخذ من افرايت': فرمايد مى چنانكه است شده 'اله' اطالق معنا اين به شده پيروى و مطاع بر و

 بى تشرك ان على جاهداك ان و': فرمايد مى چنانكه است شده شرك اطالق خدا مخالفت و معصيت در مادر و پدر اطاعت بر همچنين و

 يا به مامور شرعا او اطاعت كه كس هر از پيروى و اطاعت بنابراين. ] 15 ى آيه لقمان، ى سوره[  'تطعهما فال علم به لك ليس ما

 و مادر و پدر اطاعت و شيطان اطاعت مثل اوست پرستش و عبادت اطاعت، از نهى صورت در الاقل يا است عبادت نباشد فيه مرخص

.  خدا معصيت در كسى هر اطاعت و خدا معصيت در شوهر

:  است آيات اين در رساند، مى را اطاعت بر اجبار و استعباد و قهرى خضوع و تكوينى تسخير و تسليم كه عبادت ديگر معانى

. ]  93 ى آيه مريم، ى سوره. [ 'عبدا الرحمان اتى اال االرض و السموات فى من كل ان' -

. ]  47 ى آيه مومنون، ى سوره. [ 'عابدون لنا قومهما و مثلنا لبشرين انومن فقالوا' -

. ]  22 ى آيه شعراء، ى سوره. [ 'اسرائيل بنى عبدت ان على تمنها نعمه تلك و' -

:  عبادت توحيد به راجع آيات از ديگر دسته

:  آيات اين مانند شود مى استفاده دو هر دوم و اول معنى آيات از دسته يك از

. ]  14 ى آيه طه، ى سوره. [ 'فاعبدنى انا اال اله ال اهللا انا اننى' -

. ]  110 ى آيه كهف، ى سوره. [ 'احدا ربه بعباده يشرك ال و صالحا عمال فليعمل ربه لقاء يرجوا كان فمن واحد اله الهكم انما' -

. ]  92 ى آيه انبياء، ى سوره. [ 'فاعبدون ربكم انا و واحده امه امتكم هذه ان' -

. ]  11 -12 آيات زمر، ى سوره. [ 'المسلمين اول اكون الن امرت و الدين له مخلصا اهللا اعبد ان امرت انى قل' -

. ]  14 ى آيه زمر، ى سوره. [ 'دينى له مخلصا اعبد اهللا قل' -

. ]  2 -3 آيات زمر، ى سوره. [ 'الخالص الدين هللا اال الدين له مخلصا اهللا فاعبد' -

. ]  5 ى آيه بينه، ى سوره. [ 'حنفاء الدين له مخلصين اهللا ليعبدوا اال امروا ما و' -

. [ 'اهللا دون من اربابا بعضا بعضنا يتخذ ال و شيئا به نشرك ال و اهللا اال نعبد اال بينكم و بيننا سواء كلمه الى تعالوا الكتاب اهل يا قل' -

. ]  64 ى آيه عمران، آل ى سوره

 مراد يا باشد اخالق و عمل و اعتقاد برنامه و شريعت دين از مراد شود مى استفاده معنى دو هر آن از و دارد اطالق عبادت آيات اين در

 براى از اطاعت انحصار مخصوصا و معنى دو هر به توحيد آيات اين از مستفاد است، ظاهر آن در آيات اين از بعضى باشد اطاعت

 به نيز دين در اخالص و دارد خدا به اختصاص كه است شرط و قيد بى و خالص اطاعت همان خالص عبادت و خالص دين و خداست
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 قيد بدون اطاعت اين به كه است جهت اين از و بداند واجب خود بر را آن اطاعت و باشد شرط بى و خالص دين در كه است معنى همين

 دين و دين در اخالص متعدد آيات در و است شده اطالق عبادت دارد او به اختصاص و نيست آن شايسته خدا جز احدى كه شرط و

 است اين ظاهر و است توحيد خالف و شرك بشود خدا از غير كس هر از شرط و قيد بى اطاعت نحو اين لذا است، شده پيشنهاد خالص

:  شريفه آيه اين در باشد مراد معنى دو هر از منشعب توحيدى هاى برنامه و معانى اين كه

 كبر فيه تتفرقوا ال و الدين اقيموا ان عيسى و موسى و ابراهيم به وصينا ما و اليك اوحينا الذى و نوحا به وصى ما الدين من لكم شرع'

. ]  13 ى آيه شورى، ى سوره. [ 'اليه تدعوهم ما المشركين على

 و ايران مشركين و العرب جزيره مشركين از باشد اعم آمده مى بزرگ آنها بر آن در تفرق عدم و دين اقامه كه مشركينى و شرك از مراد و

 پذيرفته ديگران امور در استبداد و اختيارى صاحب به و كرده پرستش را قبايل روساى و زمامداران يا پرستيدند مى را بتها آنانكه و روم

.  بودند

 و خلق در خدا شريك و معبود عنوان به خدا غير خواندن كه شود مى استفاده آنها از كه است مجيد قرآن در ديگر آيات: ديگر آيات

 مى موصوف يگانه خداى به مختصه اوصاف همان به را خود معبودهاى و الهه مشركين بعض از اينكه هم و است شرك ديگر افعال و رزق

 يا را آنها و كردند مى عبادت را خود اتخاذى معبودهاى و الهه شناختند مى اگر يا شناختند نمى هم را يگانه خداى كه بسا و دانستند

:  آيات اين جمله از. دانستند مى الهه را آنها خود يا و شمردند مى متعدد الهه تنزيلى وجود

. ]  91 ى آيه مومنون، ى سوره. [ 'بعض على بعضهم لعال و خلق بما اله كل لذهب اذا اله من معه كان ما و ولد من اهللا اتخذ ما'

 مى خضوع نهايت مستحق چون كردند مى عبادت را آنها و دانستند مى خالق را اختراعى معبودهاى و اله كه شود مى استفاده آيه اين از

 توحيد به انبيا گويند مى 'وهابين' كه آنچه و است شده مى فهميده خالق عرف، يا لغت حسب به اله از كه شود مى استفاده بلكه دانستند

 بر هم را توحيد كلمه و بودند قائل همه را ربوبيت توحيد چون خواندند مى را مردم الوهيت، توحيد به فقط و كردند نمى دعوت ربوبيت

.  نيست صحيح اند، كرده تفسير اساس اين

. ]  22 ى آيه انبياء، ى سوره. [ 'لفسدتا اهللا اال الهه فيهما كان لو'

 فرض با اال و دانستند مى يكديگر عرض در زمين و آسمان امور در مداخله و تصرف بر قادر را الهه كه شود مى استفاده هم آيه اين از

 از غير اهللا صفات به متصف را الهه ديگر عبارت به و شود نمى حاصل زمين و آسمان در فسادى آنها عجز و اتخاذى ى الهه قدرت عدم

 صفات مستجمع ذات يعنى 'اهللا' هم حقيقت در كه اند بوده كماليه صفات جامع ذات وحدت و توحيد منكر و دانستند مى وحدت صفت

.  است توحيد انكار و شرك اين و بودند معتقد متعدد الهه به هم و كردند مى انكار را ديگر صفات و وحدانيت و تفرد از كمال

. ]  56 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'اهللا دون من تدعون الذين اعبد ان نهيت انى قل': ديگر ى آيه
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 به و خداست غير پرستش است شده نهى آنچه و پرستيدند مى خواندند، مى خدا از غير را آنچه كه شود مى استفاده آيه اين مثل از

 بسيار آيات از چنانكه كردند مى پرستش خواندند مى خود فاسد عقايد طبق خدا جاى به را آنچه كه شود مى استفاده چنين: ديگر عبارت

:  مانند نيز، ديگرى

. ]  66 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'شركاء اهللا دون من يدعون الذين يتبع ما و'

. ]  101 ى آيه هود، ى سوره. [ 'ء شى من اهللا دون من يدعون التى آلهتهم عنهم اغنت فما'

. ]  88 ى آيه قصص، ى سوره. [ 'هو اال اله ال اخر الها اهللا مع تدع ال و'

 نه آيات اين از مراد است ممكن و. است شرك خدا شريك و معبود و اله عنوان به فقط خدا غير خواندن كه شود مى استفاده كامال

 نه غرض و كنم نمى پرستش من پرستيد، مى خدا غير را آنچه: كه باشد اين مقصود بلكه باشد اشيا اين كردن ندا و خواندن خصوص

 هر است آنها راى و قول و آنها عقيده بيان مراد بلكه است شرك اموات مثال كردن ندا يا خطاب هر شود گفته تا آنهاست نداى و خطاب

.  است بوده شرك اظهار را غير آنها نداى عقيده، نوع بنابراين چند

 البالغه نهج در ذاتى توحيد ادله

 البالغه نهج توحيد در ما بررسى مقدمه "گرديد خارج كتاب اين مثل گنجايش و حدود از بحث ى اطاله چند هر" شد بحث اينجا تا آنچه

 خواست به اينك. بود بجا و سزاوار شد داده بحث از كه تفصيلى و طول داشت آنها صحيح درك و مطالب اين كه اهميتى به نظر و است

 و نماييم مى توحيدى و عرفانى ى استفاده خود فهم و درك حد در آن از و كنيم مى مطرح را علوى توحيدى بيانات متعال خداوند

 حاضر جمع ميان در صفين از بازگشت هنگام در كه -السالم عليه -مجتبى حسن امام حضرت فرزندش به را -السالم عليه -امام وصيت

 من': شود مى شروع جمله اين از است عالى مطالب و مواعظ و حكمتها و معارف به مشحون كه وصيت اين كنيم مى قراءت فرمود مرقوم

:  رسيم مى عبارت اين به صفحه شش پنج، از پس و. ] 906 ص ،31 ى نامه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  '...للزمان المقر الفان الوالد

 نفسه وصف كما واحد اله لكنه و صفاته و افعاله لعرفت و سلطانه و ملكه اثار لرايت و رسله تتك ال شريك لربك كان لو انه بنى يا اعلم و'

. ]  918 ص ،31 وصيت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الخ يزل لم و ابدا يزول ال و احد ملكه فى يضاده ال

 وصيتنامه اين از غير آن براى شايد كه نمايند استفاده براهينى توانند مى حقيقت طالبان -السالم عليه -امام ى وصيتنامه قسمت اين از

.  نباشد اختيار در ديگرى منبع

 برهان كنيم مى استفاده علوى كالم اين از كه براهينى اين بدهيم تذكر بايد بپردازيم بيانات اين تفسير و شرح به آنكه از پيش: الزم تذكر

 آنها اوصياى و خلفا و انبيا كالم به توحيد بر استدالل چند هر نيست باشد آنها اوصياى و انبيا اخبار بر معتمد كه نقلى برهان و است عقلى

 الهيه صفات و اسماء از بعضى بر و خدا وجود اصل بر انبيا كالم به استدالل است دور اينجا در آنچه زيرا نيست، دور مستلزم و است جايز

 و رحمان و ازلى مريد عالم قادر حكيم ذات تعدد نفى اما. اراده و علم و حكمت مثل دارد توقف آنها بر انبيا بعث وجوب اثبات كه است

.  ندارد توحيد بر توقف نبى صدق بر معجزه داللت اثبات زيرا نيست دور آنها اتفاق و اجماع و انبيا اخبار به قديم و رحيم
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 است توحيد ى ادله از يكى و است آور يقين و قبول قابل اله تعدد عدم و شريك نفى بر آنها اخبار انبيا صدق بر معجزه داللت با بنابراين

 عليه -امام فرمايش از الهى ى قوه حول به كه براهينى اين ولى است توحيد بر مستقل دليل قرآن توحيدى آيات از يك هر جهت اين از و

 از رسول نيامدن است شرك نفى دليل موضوع آنچه بلكه نيست آنها اتفاق و اجماع و انبيا اخبار به استدالل نماييم مى استفاده -السالم

 شناخته سوم و سلطان و ملك آثار عدم ديگر و است شريك عدم بر دليل مفروض شريك جانب از پيغمبر نيامدن نفس كه اوست جانب

.   شريك صفات و افعال نشدن

:  فرماييد مالحظه وجه چند ضمن در را شريفه بيانات اين تفسير و شرح دقت با اكنون

 ازلى قادر صادق، خالق، حكيم، اله ذات اگر: كه است اين گوييم مى -السالم عليه -امام كامل بيان اين شرح در كه وجهى اولين: اول وجه

 بعث آنها از يك هر بر تقدير اين بر و بود خواهد حكيم اله تعدد حق شود فرض او با وجود در تالى و ثانى و شريك و باشد متعدد ابدى

 به دعوت كه پيغمبرى اينكه و معلول عدم از ولكن است واجب است، حق الفرض هذا على كه اله تعدد و شرك به دعوت براى رسل

 به بنابراين و شود مى ثابت توحيد بودن حق و شرك بودن باطل و بريم مى باشد شريك وجود كه علت عدم به پى است نيامده كند شرك

.  شود مى ثابت شريك وجود عدم وجه مطلق نحو

 داراى و حكيم و قادر او مثل هم شريك اين باشد شريكى است ماسوى همه و ما رب كه متعال خداوند براى اگر: بگوييم اينكه: دوم وجه

 مى اله ذات دوئيت و تعدد حق گفتيم هم اول وجه در چنانكه بنابراين. شود نمى حاصل شركت اال و است الحسنى اسماء و كمال صفات

 نمايد انبيا بعث عباد راهنمايى و جهل رفع براى و است تعدد و اثنينيت كه حق به دعوت براى كه است واجب حكيم شريك بر پس شود

 كه فهميم مى آن از است نشده واقع شريك جانب از انبيا بعث چون و باشد عاجز اينكه يا نباشد هادى و حكيم يا شود مى الزم اال و

.  گردد مى ثابت بارى شريك وجود عدم نيز وجه بنابراين و ندارد وجود هم بارى شريك

 را احتمال آن نفى دليل، اين باشد نيز ديگر خالق و ديگر عالم كه است محتمل ولى است واحد عالم اين خالق و فاعل بگويد كسى اگر اما

 موضوع وجه اين در اگر: كه است اين جواب كند، اقامه آن وقوع بر دليلى تواند نمى بدهد را احتمال اين كه هم كسى چند هر كند نمى

 و مطلق قول به خالق وحدت اثبات موضوع شود مى معلوم تامل با چنانكه ولى داشت جا احتمال اين بود عالم اين خالق وحدت اثبات

 هم اگر عالوه،. است كافى مقصود اثبات براى اول وجه و وجه اين و است ربوبيت صفات در شريك نفى و كمال صفات جميع جامع ذات

.  است الوجود واجب ماسواى و ممكنات ى قاطبه و عوالم جميع عالم از مراد باشد مقصود عالم خالق وحدت اثبات

 آن وجود به قول آن اثبات براى راه و طريق بدون و باشد طريقى و راه آن اثبات براى بايد شود فرض اگر بارى شريك وجود: سوم وجه

 افعالش و صفات و باشد فاقد باشد واجد بايد كه را آثارى و نباشد او وجود اثبات براى راهى اگر بلكه افتراست و است دليل بدون قول

 به پى معلول عدم از ديگر عبارت به و فهميم مى را او عدم افعالش و اوصاف نشدن شناخته و آثار عدم و طريق عدم از نشود شناخته

 به علم بلكه نداريم سراغ است رسل ارسال جمله آن از كه كارهايى و افعال و صفات آثار بارى شريك براى چون و بريم مى علت عدم

.  است شريك عدم بر دليل جداگانه بطور امور اين از يك هر عدم بلكه شود مى ثابت بارى شريك نفى جهت اين از داريم آن عدم
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 اساس بر كه نبوات و رساالت اما: گوييم مى جواب ندارد؟ داللت بارى شريك به هست كه آثارى و افعال همين چرا: بگويد كسى اگر

 اما و كنند مى نفى را آن صراحت و تاكيد كمال با ندارند داللت بارى شريك وجود بر آنكه بر عالوه و است توحيد به دعوت و وحدانيت

 بر دليل عالم وحدت نگوييم و شود نظر صرف خالق و فاعل و صانع وحدانيت بر آنها داللت از فرضا اگر مخلوقات و افعال و آثار

.  ندارند شريك وجود و فاعل و صانع تعدد بر داللت است، خالق وحدت

 هر و شود مى معلوم او عجز يا بخل و حكمت عدم و جهل آن از نيايد پيغمبرى عالم خلق در بارى شريك جانب از اگر: چهارم وجه

 بر كه است الهى افعال از يكى انبيا بعث و رسل ارسال چون اوست وجود عدم بر دليل و بارى شريك عدم با مساوق عدمها اين از كدام

 از و صفات اين عدم به پى آن عدم از لذا است واجب آن صدور ديگر صفات و رحيميت و رحمانيت و قدرت و علم و حكمت حسب

.  بريم مى آن موصوف عدم به پى صفات آن عدم

 انبيا بعث براى اقتضايى و ديگر شريك دخالت براى اى زمينه شريك يك جانب از اغراض اين تامين و امور اين انجام با كه نشود گفته

 تساوى يا اوست قدرت شدت و اراده قوت جهت به امر اين در شريك دو از يكى استقالل كه است اين جواب زيرا نيست او جانب از

 استقالل از دوم شق بنابر و است همكارى و شركت نافى اين و او اراده برابر در ديگرى عجز شود مى الزم اول شق بنابر است قدرتين

 جانب از رسول ارسال براى مناسبتى و زمينه چه اين بر عالوه است محال آن و مرجح بال ترجح شود مى الزم ديگرى بدون آنها از يكى

.  نمايند مى توحيد به دعوت است نموده مبعوث ديگرى كه رسوالنى كه است اين از مهمتر ديگرى

 ثابت آن عدم بلكه نيست جايز او وجود به حكم اال و باشد شده ديده او سلطان و ملك آثار بايد باشد ثابت بارى شريك اگر: پنجم وجه

.  شود مى

 چنانكه همه آثار اين شود مى داده جواب زيرا باشد نيز بارى شريك سلطان و ملك آثار است محتمل موجوده آثار همين كه نشود گفته

 وجود احتمال مجرد گوييم مى بگذريم فرضا كه هم اين از و است واحد فاعل و خدا وحدانيت بر دليل شد گفته توحيد براهين ضمن در

.  ندارند داللتى وجه هيچ به صانع تعدد بر دارند داللت حكيم قادر صانع وجود بر چه اگر آثار اين و كند نمى ثابت را شريك

 به حكم پس نيست شناخته او افعال و صفات چون و شود شناخته او افعال و صفات بايد باشد ثابت باريتعالى شريك اگر: ششم وجه

 الهيه افعال فاعل و الهى صفات به موصوف كه بگويد و كند تكرار را پنجم وجه اشكال كسى اگر هم اينجا در و نيست جايز شريك وجود

 اين به موصوف كه است همين جوابش باشد متعدد فعل و صفت است شده شناخته كه افعالى و صفات اين و باشد متعدد است محتمل

 كه هم اين از و كند مى معرفى واحد شخص فعل و وصف را آنها است افعال و صفات معرف آنچه و است واحد افعال اين فاعل و صفات

.  ندارد دليلى هيچ الهى صفات به موصوف و افعال فاعل تعدد و كند نمى امرى اثبات احتمال كه است اين جواب بگذريم

 ادله آن از بعضى شود، مى استفاده ذاتى توحيد نقيض طرف و بارى شريك وجود بر برهان عدم وجوه و براهين اين از بعضى از: نتيجه

 به بارى شريك كه شود مى استفاده نحو اين به ادله اين از هم بارى شريك امتناع بر برهان اما و است بارى شريك وجود عدم بر برهان

 وقتى و است الوجود واجب باشد موجود اگر پس بود نخواهد الوجود واجب شريك الوجود ممكن زيرا نيست الوجود ممكن وجود فرض

 شريك يا باشد نمى خارج حقيقيه منفصله قضيه نحو به قسم سه اين از زيرا گردد مى معلوم آن وجود امتناع شد اثبات وجوديش عدم
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 الوجود واجب يا و است آن عدم با مساوق آن امكان فرض و شود مى ثابت آن بودن شريك عدم آن امكان از است الوجود ممكن بارى

 بايد ناچار پس است وجود وجوب نقيض و منافى وجود عدم و است ثابت آن وجود عدم ديگر براهين و ادله اين حسب بر كه است

 شريك وقتى زيرا ذاتى توحيد هم و شود مى ثابت شريك نفى هم بيان اين از و نداريم چهارم قسم چون باشد الوجود ممتنع بارى شريك

.  بود خواهد حق و واقع ذاتى توحيد باشد الوجود ممتنع بلكه و باشد نداشته وجود بارى

 شرك است ممكن زيرا شود نمى فروض تمام بر و مطلق قول به شرك نفى براهين و وجوه اين با كه كند توهم كسى اگر: توهم يك رفع

 اين بر برهان چند هر باشد مستقل خالق و صانع يك هر براى كه باشد بهم مرتبط غير سازمان دو و عالم دو كه شود فرض معنى اين به

 و نشده مطرح معنى اين به شرك اصوال و نيست آن بر شاهدى و نشان كوچكترين و نداريم بهم مرتبط غير عالم دو تعدد يعنى موضوع

.  نيست بين در آنهم احتمال طارد اما ندارد و نداشته عقالنى احتمال

 جهات جميع از يا هم مرتبط غير مفروض عالم دو اين كه است اين شد معلوم گذشته بيانات در آنچه بر عالوه توهم اين جواب: جواب

 جهت از حتى جهت هيچ از اگر چون است باطل تعدد فرض صورت اين در نيست آنها در جهت هيچ از امتيازى هيچ كه يكديگرند مثل

 مى محال تعدد باشد واقع دارد قرار ديگرى كه وضع همان و همانحال و همانجا در يك هر و باشند نداشته دوئيتى هم با مكان و زمان

 مفروض خالق دو از يكى را معين امتياز با عالمى كه شد موجب خصوصيتى چه كه آيد مى پيش سوال اين باشند داشته امتياز اگر و شود

 ترجيح چون و دهند ترجيح را خود مخلوق عالم يك هر كه شد سبب مرجحى چه و ديگر خالق را ديگر مشخص عالم و كند خلق

 الزم بنابراين و باشد شريكين ذات در خصوصيتى به راجع اختصاص اين بايد ناچار پس نيست جايز دو هر مرجح بال ترجح و بالمرجح

 توحيد ى مساله در البالغه نهج بيانات جمله از و. شد داده شرح توحيد ادله در چنانكه شريكين امكان و خلف و ذات در تركيب شود مى

 جمله اين نمايد مى كماالت تمام به الوهيت ذات تفرد محو را شنونده و خواننده عرفان از سرشار بيانى با اهللا بودن نظير و شبيه بى و ذات

:  158 صفحه 109 خطبه از هاست

 من و نطقه سمع تكلم من ملهوف، كل مفزع و ضعيف كل قوه و ذليل كل عز و فقير كل غنى به، قائم ء شى كل و له خاشع ء شى كل'

. ]  326 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'منقلبه فاليه مات من و رزقه فعليه عاش من و سره علم سكت

 و ذليل هر عزت و است نيازمند و فقير هر توانگرى و نيازى بى برپاست، او به چيزى هر و است خاضع و فروتن او براى چيزى هر': يعنى

 رازش و سر از گردد ساكت كس هر و شنود مى را سخنش بگويد سخن كس هر است اندوهگين مضطر هر پناهگاه و ضعيف هر قوت

.  'اوست سوى به بازگشتش بميرد كس هر و او بر روزيش نمايد زندگانى كس هر و است آگاه

 خاضع او براى اشيا ى همه كه كسى زيرا شود مى استفاده كامال شريك عدم و توحيد ى مساله بشود توجه نيك شريف بيانات اين در اگر

 بنابراين برپاست او به و او براى خاضع كالم اين مقتضاى به است ء شى اگر بارى شريك و باشد مى يكتا و واحد باشند برپا او به و

 شى لكل الغلبه و ء شى بكل االحاطه له': است جمله دو اين نظير و است عدم نيست چيزى پس كه نيست ء شى اگر و باشد نمى شريك

 كه آن امثال و '...فقير كل غنى': هاى جمله همچنين و. ] 205 ص ،85 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'ء شى كل على القوه و ء
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 ما يعلم اهللا': آيه اين مثال: نمايند مى شريك عدم و توحيد بر داللت همه است، بسيار احاديث و ادعيه و البالغه نهج و مجيد قرآن در

. ]  8 ى آيه رعد، ى سوره. [ 'المتعال الكبير الشهاده و الغيب عالم بمقدار عنده ء شى كل و تزداد ما و االرحام تغيض ما و انثى كل تحمل

 لصفته ليس الذى العادون، نعمائه يحصى ال': مثل البالغه نهج از هايى جمله. نمايد مى فعل صفات و ذات صفات بر داللت كه آياتى ساير و

. 205 ص ،85 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  السرائر علم قد ،. ]22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  محدود حد

 نهج[  النعم بفوائد المنان هو. ] 224 ص ،89 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  رويه غير من الخالق و رويه غير من المعروف] 

  ،. ]230 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'دونه ء شى فال الباطن و فوقه ء شى فال الظاهر و بعده ء شى فال االخر و قبله ء شى فال االول

. ]  282 ص ،95

 حضرت زوال بى ذات صفات اين به متصف فقط اينكه بر دارند داللت همه توحيد از مشحون هاى جمله گونه اين از بيشتر صدها و

 اين مثل در نباشد شريك نفى و اختصاص اثبات مقام در و باشد اثبات فقط كالم اگر واال نيست او براى نظيرى و شريك و است احديت

 البالغه نهج در شريك نفى و توحيد بر دال هاى جمله بنابراين و است مطلوب خالف موهم و مقصود منافى بلكه و بالغت خالف مقامات

.  است بسيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۱۲۶

 البالغه نهج در افعالى و صفاتى توحيد

 به شود مى استفاده مطلق طور به شرك نفى و آن مطلق معانى و معانى مطلق به توحيد آنها از چون كه هست البالغه نهج در هايى جمله

 فيض ى البالغه نهج[  'له شريك ال وحده اهللا اال اله ال ان اشهد و': جمله اين مانند دارند، داللت نيز افعالى و صفاتى توحيد بر اطالق

 االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'باهللا فالشرك يغفر ال الذى الظلم فاما': 175 خطبه مثل و. ] 202 و 41 ص ،84 و 2 ى خطبه االسالم،

 موارد در نيز بخصوص ذلك مع. دارد داللت معانى تمام به خدا براى شريك نفى بر ها جمله گونه اين كه. ] 575 ص ،174 ى خطبه

: ها جمله اين مانند است فرموده تصريح صفات توحيد به و متعدد

. ] 230 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'سواه منتقص معط كل اذ'

. ] 205 ص ،85 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ء شى بكل االحاطه له'

 فى يزيد ال و عصاك من سلطانك ينقص ال و اخذت من يفلتك ال و طلبت من يسبقك ال و': 109 ى خطبه از ها جمله اين مثل و

 عندك غيب كل و عالنيه عندك سر كل امرك، عن تولى من عنك يستغنى ال و قضاءك سخط من امرك يرد ال و اطاعك من ملكك

 مصير اليك و دابه كل ناصيه بيدك اليك، اال منك منجى فال الموعد انت و عنك محيص فال المنتهى انت و لك امد فال االبد انت شهاده،

. ] 327 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'نسمه كل

 كند نمى كم باشى، فراگرفته را او تو كه كسى تو از جويد نمى خالصى و باشى كرده طلب را او تو كه كسى تو از گيرد نمى پيشى': يعنى

 كسى كند نمى رد را تو امر و كند فرمانبرى تو از كه كسى تو ملك در كند نمى زياد و نمايد نافرمانى و معصيت را تو آنكه را تو سلطنت

 تو است حاضر تو نزد غايبى هر و آشكار تو نزد نهانى هر روبگرداند تو امر از كه كسى تو از شود نمى نياز بى و كند خشم تو حكم به كه

 وعده تو و نيست تو از گريزى پس "توست حكم به و تو به همه نهايت كه" منتهايى تو و نيست تو براى پايانى و نهايت جاودانى، و ابدى

 هر بازگشت توست سوى به و اى جنبنده هر پيشانى موى توست توانايى دست به تو، سوى به مگر تو از نيست نجاتى محل پس گاهى

. 'كس

 داده جواب زيرا ندارند صفات اين به متصف توحيد بر داللت اما دارند مذكوره صفات اثبات بر داللت ها جمله اين از بعض كه نشود گفته

 و ثنا واال نيست، دارا او غير و داراست او را اين فقط اينكه و است توحيد اثبات مقام نظام كه شود مى استفاده بيان سياق از كه شود مى

. بود نخواهد باريتعالى تقديس و تمجيد

:  است 65 خطبه از بلند فرازهاى اين ذات و صفات توحيد بر دال بيانات جمله از و

 قادر كل و متعلم غيره عالم كل و مملوك غيره مالك كل و ضعيف غيره قوى كل و ذليل غيره عزيز كل و قليل غيره بالوحده مسمى كل'

 خفى عن يعمى غيره بصير كل و منها بعد ما عنه يذهب و كبيرها يصمه و االصوات لطيف عن يصم غيره سميع كل و يعجز و يقدر غيره

. ] 155 ص ،64 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ظاهر غير غيره باطن كل و باطن غيره ظاهر كل و االجسام لطيف و االلوان
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 مالكى هر و است ضعيف او غير نيرومندى هر و ذليل او غير عزيزى هر و است كم شود ناميده يگانگى و وحدت به او غير كس هر': يعنى

 غير اى شنونده هر و گردد مى ناتوان و دارد توانائى او از غير توانايى هر و است علم فراگيرنده او غير دانايى و عالم هر و مملوك او غير

 از او از غير بينايى هر و شنود نمى را دور آوازهاى و كند مى كر را او بزرگ و درشت صداى و است كر لطيف صداهاى شنيدن از او

. 'است ظاهر او غير باطنى هر و است پنهان و باطن او غير آشكارى و ظاهرى هر و است نابينا لطيف اجسام و پنهان رنگهاى ديدن

 توحيد دارند صفات اصل بر داللت كه هايى جمله از بسيارى با بلكه و صفاتى توحيد بر داللت كه هايى جمله اين از بعضى با چه اگر و

 بيشترى فرصت آن استقصاء كه دارند افعالى توحيد بر داللت بالخصوص نيز بسيارى هاى جمله ولى شود، مى استفاده و اثبات نيز افعالى

 زياد هاى جمله و. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'برحمته الرياح نشر و بقدرته الخالئق فطر': مانند خواهد مى

: مثل دارد افعال اين در خدا تفرد و توحد بر داللت نيز ديگرند افعال و رزق و خلق و جعل امر متضمن كه ديگر

 ،89 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  ارزاقهم قسم "و". ] 230 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  ارزاقهم ضمن'

 فيض ى البالغه نهج[  الخلق مبتدع "و". ] 224 ص ،89 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  رازقه و الخلق اله و "و". ] 224 ص

 المدحوات داحى "و". ] 189 ص ،82 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  اسماعا لكم جعل "و". ] 224 ص ،89 ى خطبه االسالم،

 و العباد خالق الحمدهللا "و". ] 168 ص ،71 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  فطرتها على القلوب جابل و المسموكات داعم و

 يعنه لم و فاطر فطرتها فى يشركه لم': مثل و '. ]..520 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  الوهاد مسيل و المهاد ساطح

. ] 737 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قادر خلقها على

. ] 240 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'االمور عجائب ابتداع على اعانه شريك ال و': مانند و

 امور تدبير و اموات احياء و رزق و خلق از خود افعال در خداوند اينكه يكى دارد معنى دو افعالى توحيد كه شود مى داده تذكر توضيحا

 نشده صادر ديگرى از خدا افعال مثل اينكه ديگر و دارد داللت آن بر آنها امثال صدها و ها جمله اين كه ندارد شريك آنها غير و كاينات

 اطالق مجازا شود اطالق ديگرى بر اگر و الغير است حقيقتى حق ذات فقط الحسنى اسماء مصداق و ندارد صدور امكان بلكه شود نمى و

. 600 ص ،182 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'بقدرته الخالئق خلق': مثل هايى جمله دارد داللت نيز توحيد اين بر و شود مى

 االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'سواه منتقص معط كل': مثل و نيست چيزى خالق ديگرى و اوست خاليق خالق اينكه بر دارد داللت كه ،]

. ] 748 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'غيره من خال مثال غير على الخالئق خلق': مثل و. ] 203 ص ،90 ى خطبه

 او فقط كه است اين در ظاهر كه... '. ]635 ص ،189 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  الفلوات فى الوحوش عجيج يعلم': مثل و

. است بالذات عالم

 از كه افعالى و شود نمى متصف آن به واجب غير كه صفاتى توحيد بر دارند ذات توحيد بر داللت كه اى سمعيه و عقليه ادله اين، بر عالوه

. است الوهيت ذات عين كه صفاتى در حتى است محال موصوف بدون صفت وجود زيرا كنند مى داللت نيز شود نمى صادر او غير
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 مبالغه آنقدر افعالى توحيد در آيا كه آيد مى جلو است بوده گفتگو و بحث مورد ديرباز از كه عباد افعال تفويض و جبر مساله جا اين در

 را همه را قبح و حسن و گناه و ثواب و عصيان و اطاعت و نگيريم چيزى را عبد كسب و بدانيم خدا فعل دربست را عباد افعال كه كنيم

. باشد مفوض او خود به جهت هر از امر كه بگوييم عبد فعل از بركنار و خارج را خدا بالمره آنكه يا بدانيم خدا فعل

 فعل را همه دارند طبيعى قوابل و فواعل كه تاثراتى و تاثير بلكه و عباد افعال حتى افعال همه افعالى توحيد مالحظه به: ديگر عبارت به و

 به آتش زدن يا افتادن وقت در خدا بلكه سوزاند مى را آن شد زده خشك هيزم در وقتى كه نيست آتش تاثير اين بگوييم و بدانيم خدا

 موقع در كه است شده جارى اين بر خدا سنت اينكه جز نيست سوزاندن و آتش بين اى رابطه هيچ و كند مى ايجاد را احراق خشك هيزم

 خدا فعل بالفاصله را همه و شويم منكر بالمره را تاثرات و تاثير طبيعى امور ساير در همينطور و بسوزاند را آن چيزى در آتش افتادن

 فعل هم اراده چون شود گفته اينكه باالتر بلكه و كند مى ايجاد را مراد فعل خدا عبد اراده حين كه بگوييم چنين نيز افعال در و بدانيم

 حركت بين فرقى هيچ و خداست آن فاعل آنكه مگر نيست ارادى و طبيعى افعال از فعلى هيچ پس كند مى ايجاد خدا نيز را آن است

 در عبد كه است مطلق تعويض راى اين مقابل در و است اعمال و افعال همه خالق و فاعل خدا و باشد نمى مرتعش غير و مرتعش دست

. دارد تمام و تام استقالل عبد و نيست كار در هيچوجه به خدا اراده و تدبير و است مطلق آزاد خود كار

 صاحبان از بعضى چه اگر و كند مى رد را دو هر بديهه و وجدان و مجيد قرآن آيات و اند شده واقع تفريط و افراط جانب در راى دو هر

 دو، هر اما اند بوده قبايح فعل از خدا تنزيه مقام در نيز دوم نظريه صاحبان از چنانچه. دهند ارتباط توحيد به را آن اند خواسته اولى نظريه

 ى سوره[  الصالحات عملوا و': فرمايد مى و دارد تصريح آن بر قرآن كه آنهاست خود عمل عباد افعال كه مطلب اين و اند كرده گم را راه

. ] 18 ى آيه نساء، ى سوره[  'السيئات يعملون و. ] 30 ى آيه جاثيه،

 خالف فعل هيچ كه نحو اين به خدا به افعال همه استناد و نيست آن در شركى شائبه و ندارد منافات شد ذكر كه معنايى به افعالى توحيد با

 باشد نمى خودش به او عمل استناد و عبد اختيار خالف هم و نيست قبايح از باريتعالى تنزيه خالف نيز شود نمى واقع حق تكوينى اراده

 و قدرت ى حيطه از غالبا و هست عمل و فعل براى كه اسبابى و شرايط و الهى قدر و قضا با مفوضه تفويض بحث اين در باالخره و

: مثل آياتى با و است خارج بشر تصرفات

. [ 'مبسوطتان يداه بل قالوا بما لعنوا و ايديهم غلت مغلوله اهللا يد اليهود قالت' و. ] 29 ى آيه الرحمن، ى سوره[  'شان فى هو يوم كل'

. ] 64 ى آيه مائده، ى سوره

 و منطقى راى و دارد مخالفت قرآن آيه صدها و رسل بعث و تشريع فلسفه و عقل ضرورت با آنها جبر يا مجبره توحيد و است مخالف

 ال': كه است -السالم عليهم -طهارت و عصمت بيت اهل فرمايش همان است نشده گفته بحث اين در بهتر آن از كه بيانى و صحيح نظر

 هم و است فاعل انسان هم 'منزلتين بين منزله و. ] "اختالف اندك با". 224 ص ،1 ج كافى، اصول[  امرين بين امر بل تفويض ال و جبر

 آنها بيان از كه اند فرموده مختلف وجوه محققين، و بزرگ علماى امرين بين امر معنى در[  خدا و است كار در او قدر و قضا و خدا اراده

 بر سيطره و الوهيت و ربوبى شوون از معزول. ] نمايند رجوع مفصل كتب به جويندگان شد نظر صرف بود تطويل موجب چون جا اين در

 عالم كه فهمد مى و كند مى درك را آن خود معرفت حدود در كس هر كه است معنايى امرين بين امر كه رسد مى نظر به و نيست كاينات
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 امور در نيز او كوشش و سعى و رسد نمى نتيجه به مطلق طور به او كوشش و سعى و عبد تدبيرات و دارند ارتباط بهم شهادت و غيب

. شود نمى صادر او از عمل نكند اختيار اگر و است موثر

 ظاهر امرين بين امر شود مى واقع او اختيار و سعى به آنچه و شود نمى واقع آن وقوع براى عبد كوشش و سعى وجود با آنچه در هم پس

 نيست كاينات امور از امرى هيچ از غايب خدا و شود صادر انسان از اختيار به چند هر شود مى ديده عملى هر و كارى هر در خدا است،

. اختياريه خواه باشد قهريه افعال خواه

 دست امور بعض باشند مى نوع دو شود مى شمرده عبد قدرت تحت كه امورى كه شود مى استفاده -السالم عليه -مولى بيانات بعضى از

: فرمايد مى چنانكه رسد نمى جايى به آن تحصيل و درك در هم او كوشش و است مقدر آن به عبد نرسيدن و نيافتن

. ] 980 ص ،48 الكتاب االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'فواته قضى ما مدرك غير انك علمت قد و'

: فرمايد مى چنانكه بود راضى خدا قضاى به امور اين در بايد و

. ] 1187 ص ،219 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ساخطا اهللا لقضاء اصبح فقد حزينا الدنيا على اصبح من'

: فرمايد مى حكمت در چنانكه رسد مى آن به نكند طلب و كوشش انسان هم اگر كه است مطالب بعض و

. ] 1266 ص 31 كتاب االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اتاك تاته لم فان يطلبك رزق و تطلبه رزق رزقان الرزق'

 توجيه و تفسير قابل نحو سه هر به هم و اول نحو دو به هم قدر و قضاء و است موثر او اختيار و انسان عمل و سعى ديگر مطالب در و

: باشد ها جمله اين اول نحو دو قبيل از شايد و است

. ] 460 ص ،150 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'البالء مده انقطاع القضاء وارد وافق اذا حتى'

. ] 570 ص ،175 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'تورد قد الماضى القضاء و وقع قد السابق القدر ان و اال': و

: است ها جمله اين مثل نحو سه هر بر حمل قابل يعنى نحو سه هر از و

. ] 720 ص ،218 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قضائك عن مصادرها و بيدك االمور ازمه'

. ] 121 ص ،37 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'امره هللا سلمنا و قضاءه اهللا عن رضينا': و

. ] 600 ص ،182 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قدرا ء شى لكل جعل': و

 عمل و اختيار هم و بخواهد يارى او از و كند توكل خدا به هم امور در بايد لذا نيست معلوم عبد بر تفصيل به موارد اين چون حال هر به

. نخورد تاسف شود مى فوت او از منافع و فوايد از آنچه بر و بشمارد مغتنم را خود
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 و وعد و تكليف و نهى و امر آنچه و تشريعيات در كه شود مى استفاده آن از كه البالغه نهج در -السالم عليه -مولى از ديگر شافى كالم و

 سلب و جبر است الهى قدر و قضاء به آنكه عين در و است امرين بين امر است وارد آن در عصيان و اطاعت و عقاب و ثواب و وعيد

: فرمود شامى سائل جواب در كه است كالمى باشد نمى هم عبد از اختيار

: فرمود بود؟ الهى قدر و قضاء به شام سوى به من رفتن آيا قدر؟ و اهللا من بقضاء الشام الى مسيرنا اكان': بود اين شامى سوال

 امر سبحانه اهللا ان الوعيد و الوعد سقط و العقاب و الثواب لبطل كذلك ذلك كان لو و حاتما قدرا و الزما قضاء ظننت لعلك يحك و'

 يرسل لم و مكرها يطع لم و مغلوبا يعص لم و كثيرا القليل على اعطى و عسيرا يكلف لم و يسيرا كلف و تحذيرا نهاهم و تخييرا عباده

. 'النار من كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن ذلك باطال بينهما ما و االرض و السموات خلق ال و عبثا للعباد الكتاب ينزل لم و لعبا االنبياء

. ] 1119 ص ،75 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج[ 

 بيهوده و ساقط بيم و نويد و بود نادرست و باطل عقاب و ثواب بود چنين اگر و را حتمى قدر و الزم قضاى تو كردى گمان شايد': يعنى

 نه است فرموده تكليف آسانى به و كردن كناره و وانهادن از است فرموده نهى و گزينش به است كرده امر را بندگانش سبحان خداوند بود

 را زمين و آسمان و نفرموده نازل بيهوده بندگان براى را كتاب و است نفرستاده بازيچه به را پيامبران و. است داده بسيار كم، به و سختى

. 'دوزخ آتش خاطر به كافران بر واى و كافرند كه است كسانى گمان اين است، نيافريده باطل

 بيان تشريعيات در را آن كيفيت و فرموده تقرير عبد كار در را الهى قدر و قضاء -السالم عليه -امام ها جمله اين در شود مى مالحظه

 بين امر و است نموده اثبات دارد دخالت كتب انزال و رسل ارسال وعيد، و وعد و عقاب و ثواب حسن در را آنچه و اختيار و است كرده

. است فرموده تفسير و شرح بيانات اين با را امرين

 تاثرات و تاثير و معلوليت و علل و الكتاب علم و غيوب به علم به محتاج آن، بر احاطه كه الهى قدر تفصيالت در تفكر از ديگر بيان در و

 جواب در و است فرموده نهى ندارد، اثر سرگردانى و تحير جز وادى اين در سير و است غيبى و ظاهرى و طبيعى غير و طبيعى بيشمار

: فرمود كرد سوال قدر از حضرت آن از كه كسى

. ] 1225 ص ،279 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'تتكلفوه فال اهللا سر و تلجوه فال عميق بحر و تسلكوه فال مظلم طريق'

 زحمت و تكلف به آن فهم در را خود خداست راز و نشويد وارد آن در عميق است دريايى و نرويد آن در تاريك است راهى': يعنى

. 'نيندازيد
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 البالغه نهج در تركيب نفى و بارى ذات بساطت معنى به توحيد

 شده تصريح آن به متعدد موارد در البالغه نهج در كه است تركيب نفى و ذات يگانگى و بودن بسيط توحيد معانى از يكى شد گفته چنانكه

 ى البالغه نهج[  'له االخالص توحيده كمال و': جمله اين در است فرموده شرح و مطرح را صفات نفى كه نخستين خطبه در جمله از است

 نفى مساله آن اساس بر و شمرده تركيب گونه هر و جزء از او دادن قرار خالص را توحيد كمال. ] 23 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض

. است فرموده تقرير و بيان را صفات

 تبعيض و تجزيه: يعنى ،. ]202 ص ،84 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  التبعيض و التجزئه تناله ال و': فرمايد مى 85 خطبه در

. 'رسد نمى او به

: فرمايد مى 186 ى خطبه در و

 لتجزا و ذاته لتفاوتت اذا احدثه هو ما فيه يحدث و ابداه هو ما فيه يعود و اجراه هو ما عليه يجرى كيف و الحركه و السكون عليه يجرى ال'

. ] 742 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'كنهه

 او، به بازگردد چگونه و كرده جارى را آن خود او، كه چيزى او بر باشد جارى چگونه و نيست جارى او بر حركت و سكون': يعنى

 اوصافى چنين به خدا هرگاه است، كرده احداث را آن خود او كه چيزى او در شود حادث چگونه و فرموده اظهار را آن خود او كه چيزى

 سكون دادن جريان سرانجام -السالم عليه -امام بيان اين در. گردد مى متجزى او حقيقت و پذيرد مى تفاوت او ذات همانا. گردد متصف

 آسوده را خود آن بطالن از و شمارد مى باريتعالى حقيقت و كنه تجزيه و ذات در تفاوت را -اسمه جل -خداوند مقدس ذات بر حركت و

. 'بيند مى فارغ و

 ال و االعراض من بعرض ال و االعضاء و بالجوارح ال و االجزاء من ء بشى يوصف ال و': فرمايد مى كه است خطبه همين در هم باز و

. ] 746 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'االبعاض و بالغيريه

 اينكه از خدا يعنى ابعاض و غيريت به نه و اعراض از عرضى به نه و اعضاء و جوارح به نه و اجزاء از چيزى به شود نمى وصف': يعنى

. 'است منزه باشد ديگر بعض غير آن بعض يعنى باشد داشته ابعاض

 مى تركيب اثبات موجب آنها سلب عدم كه است شده متعرض را ديگر سلبى صفات سپس و فرموده نفى را جزء و تركيب بيانات اين در

. شود

 شده اثبات آن تركيب عدم و محض بساطت و ذات وحدانيت و مطرح برهانات و استدالالت البالغه نهج در نيز مساله اين اينكه حاصل

. است
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 طاعت و عبادت توحيد

 حضرت بعثت و رسالت غايى علت و فايده را طاعت و عبادت توحيد البالغه نهج هاى خطبه از اى خطبه ضمن در -السالم عليه -امام

: فرمايد مى خطبه اين در است فرموده اعالم -آله و عليه اهللا صلى  -مصطفى محمد االنبياء خاتم

 ى البالغه نهج. [ 'طاعته الى الشيطان طاعه من و عبادته الى االوثان عباده من عباده ليخرج بالحق آله و عليه اهللا صلى محمدا اهللا فبعث'

. ] 446 ص ،147 ى خطبه االسالم، فيض

 از و او پرستش سوى به بتها پرستش در را بندگانش سازد خارج اينكه براى را -آله و عليه اهللا صلى -محمد خدا كرد مبعوث پس': يعنى

. 'او اطاعت سوى به شيطان فرمانبرى و اطاعت

 حكومت و رژيم از محض تمكين معنى به و اطاعت و پيروى معنى به عبادت در توحيد جمله از دارد كه مهمى ابعاد و توحيد اين به راجع

 بر اشتر مالك به -السالم عليه -مولى حضرت معروف عهدنامه و است بسيار آموزنده و ارزنده مطالب البالغه نهج در شرعى و الهى

 به كه است عهدنامه اين در و باشد مى آن با مردم روابط و اسالمى الهى حكومت و رژيم تفاصيل و حدود بيان و توحيد همين اساس

: فرمايد مى خطاب مالك

. ] 994 ص ،53 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'جبروته فى به التشبه و عظمته فى اهللا مساماه و اياك'

 تحت در همه و ندارد وجود شرك، و استعباد و برابرند و مساوى رعيت و سلطان آن در كه است اسالم توحيدى نظام يگانه عهدنامه اين

 عهدنامه اين بندهاى تمام كه خداست احكام و خدا همه، بر حاكم و است درج خدا قانون و خدا اطاعت در اطاعتها همه و خدا اطاعت

 و الراعى': جمله از آن عربى و فارسى شرح به شود رجوع عهدنامه اين به راجع. [ است جاودان و زنده آينده عصرهاى در و امروز

 اعالميه و عهدنامه اين بين 'االنسانيه العداله صوت على االمام' كتاب در جرداق جرج كه اى مقايسه و مطالب و الفكيلى توفيق 'الرعيه

. ] است كرده بشر آزادى و بشر حقوق

: فرمايد مى 216 خطبه در

 انى ظنكم فى جال يكون ان كرهت قد و الكبر على امرهم يوضع و الفخر حب بهم يظن ان الناس صالح عند الواله حاالت اسخف من ان و'

 من به احق هو ما تناول عن سبحانه هللا انحطاطا لتركته ذلك يقال ان احب كنت لو و كذلك اهللا بحمد لست و الثناء استماع و االطراء احب

 فى التقيه من اليكم و سبحانه اهللا الى نفسى الخراجى ثناء بجميل على تثنوا فال البالء بعد الثناء الناس استحلى ربما و الكبرياء و العظمه

 ال و البادره اهل عند به يتحفظ بما منى تتحفظوا ال و الجبابره به تكلم بما تكلمونى فال. امضائها من البد فرائض و ادائها من افرغ لم حقوق

 يعرض ان العدل او له يقال ان الحق استثقل من فانه لنفسى، اعظام التماس ال و لى، قيل حق فى استثقاال بى تظنوا ال و بالمصانعه تخالطونى

 اال فعلى من ذلك آمن ال و ء اخطى ان بفوق نفسى فى لست فانى بعدل مشوره او بحق مقاله عن تكفوا فال. عليه اثقل بهما العمل كان عليه

 مما اخرجنا و انفسنا من نملك ال ما منا يملك غيره رب ال لرب مملوكون عبيد انتم و انا فانما منى به املك هو ما نفسى من اهللا يكفى ان
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 ص ،207 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'العمى بعد البصيره اعطانا و بالهدى الضالله بعد لنا فابد عليه صلحنا ما الى فيه كنا

686 [ .

 بر فخرفروشى داشتن دوست به شوند برده گمان كه است اين صالح مردمان نزد زمامداران حاالت ترين سخيف از كه بدرستى': يعنى

 مدح من كه نمايد جوالن معنى اين شما گمان در كه داشتم ناخوش من كه تحقيق به و مردمان بر تكبر بر ايشان كار شود گذارده و ديگران

 انحطاط جهت از كردم مى ترك را آن البته داشتم مى دوست را ثنا و مدح اگر و نيستم چنين اهللا بحمد و دارم دوست را ستايش شنيدن و

 و مدح دانند "شايسته و" شيرين مردم كه باشد بسا و كبريا و عظمت از است آن به سزاوارتر او كه چيزى گرفتن از سبحان خداوند براى

 بقيه از شما سوى به و خدا سوى به را خود ام كرده خارج من زيرا نگوييد ثنا من بر جميل ثناى به پس آزمايش، و بالء از بعد را ثنا

 شود مى گفته سخن جبابره با كه آنگونه به من با پس نيست آن انجام از اى چاره كه واجباتى و ام نشده فارغ آن اداى از كه حقوقى

 تملق و چاپلوسى به معاشرت و خلطه من با و نكنيد تحفظ نمايد مى تحفظ خشمگين و تندخو افراد از چنانكه من از و نگوييد سخن

 كه بدرستى پس بخواهم را خود شمردن بزرگ و "آيد گران من بر و" بشمارم سنگين شود گفته من به كه را حقى كه مبريد گمان و نكنيد

 بود خواهد سنگينتر او بر "عدل و حق" آنها به عمل گردد پيشنهاد او به كه را عدلى يا شود گفته او به كه را حقى بشمرد گران كه كسى

 در خطا از ايمن و نيستم كنم خطا آنكه از برتر خودم پيش در من كه بدرستى پس نكنيد خوددارى عدل به مشورت و حق گفتار از پس

 را آنچه ما از است مالك نيست، پروردگارى او غير كه پروردگارى براى از مملوكيم بندگان شما و من كه نيست اين جز نيستم خود كار

 هدايت به بدل را ما گمراهى پس است آن بر ما صالح آنچه سوى به آورد بيرون بوديم آن در آنچه از را ما و نيستيم خود از آن مالك ما

. 'فرمود عطا بينايى و بصيرت كورى، از بعد و كرد

 و مشركانه اعمالى همه، كه آنها نيايش و آنان برابر در خضوع و آنان از تملق و زمامداران پرستش مساله شود دقت اگر بيانات اين در

 نظام با كه نحوى به را محكوم و حاكم و رعيت و راعى روابط و است شده نكوهش و طرد شدت به است، موحدين نزد در ناپسند

 تقرير باشد دور جاهلى مشركانه نظامات از و باشد هماهنگ و مناسب طواغيت اطاعت و عبادت از اجتناب و طاعت توحيد و توحيدى

. است فرموده

 حكمرانيش قلمرو چه اگر و است همين حكمرانيش برنامه داند مى او بنده را همه و داند مى حاكم را خدا و است موحد كه كسى آرى

 اين مصداق و كند نمى اندازى دست خدايى كبرياى و جبروت در و بود خواهد متواضعانه و سادگى نهايت در زندگانيش باشد جهان تمام

: شود مى شريفه آيه

. ] 83 ى آيه قصص، ى سوره. [ 'للمتقين العاقبه و فسادا ال و االرض فى علوا يريدون ال للدين نجعلها االخره الدار تلك'

 توحيد بعد اين خاطر به ديگر جهان به -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول رحلت از پس -السالم عليه -امام مجاهدات تمام بلكه و عمده

 اساس از زمامداران و حكام از اطاعت و پيروى در و بودند گرفته كمى چيز را آن مردم كه بود است اطاعت و عبادت در توحيد كه

 جاهلى دوران حكومتهاى با را اسالمى حكومت و نكرده درك را آن هنوز بسيارى و شده منحرف اطاعت و عبادت در توحيد در اخالص

 مى العرب كسرى را او عمر[  شد تجديد تشريفات و مراسم آن معاويه وسيله به مخصوصا و تدريج به و گذاردند نمى فرق قيصر و كسرى
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 واقعا نيز عمر و ابوبكر چند هر شد ظاهر علنا حكام استبداد عثمان زمان از و ،. ]كرد مى تصويب ضمنى بطور را او كسرويت و خواند

 حاكم استبداد كه بود مانع -سلم و آله و عليه اهللا صلى -اعظم رسول حضرت عصر به مردم زمان قرب ولى كردند مى حكومت مستبدانه

 از و است الهى رژيم كه را امامت نظام خواست مى و خواند مى خدا حكومت به را مردم -السالم عليه -على. كند پيدا رسمى صورت

 -پيغمبر عصر از بعد كه را حكومتهايى جهت اين از سازد برقرار خداست از اطاعت و خدا قانون حكومت و منزه استبداد و خودكامگى

. گرفت نظر در را اسالم مصلحت آنها با خود روش كيفيت در و دانست نمى الهى آمدند كار روى -آله و عليه اهللا صلى

 او بود توحيد براى كرد مخالفت و كرد جنگ كجا هر نيز حضرت آن از بعد جنگيد توحيد براى -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر عصر در او

 با لذا نيست حاكم از رعيت پرستش و مستبد جاهلى حكومتهاى آمدن كار روى از جامعه و اسالم براى خطرى هيچ كه دانست مى

 جامه بترسند خدا قانون و خدا از و باشند نداشته هراسى و رعب حكام از كه داد مى عادت را مردم و كرد مى مخالفت بود كه تشريفاتى

 جواب در پوشد مى اى جامه چنان چرا كه پرسيدند مى يا نپوشد را جامه آن كه خواستند مى او از وقتى و پوشيد مى كهنه و دار وصله ى

: فرمود مى

. ] 1132 ص ،99 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'المومنون به يقتدى و النفس به تذل و القلب له يخشع'

: فرمايد مى است فرموده مرقوم حنيف بن عثمان به كه اى نامه در و

. ] 966 ص ،45 الكتاب االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بقرصيه طعمه من و بطمريه دنياه من اكتفى قد امامكم ان و اال'

 و عمال به كه را هايى نامه همچنين و را نامه اين بداند را امامت نظام و برنامه و امام سيره از اى شمه بخواهد كس هر كه نامه آخر تا

. بخواند البالغه نهج در است فرموده مرقوم زكوات عامالن و حكام

. شدند شتابان حضرت آن پيشاپيش و شدند پياده خود مراكب از ديدند را حضرت آن كه انبار دهقانان رفت مى شام به حضرت وقتى

 كنيد؟ مى است كارى چه اين: فرمود صنعتموه؟، الذى هذا ما: فقال'

. كنيم مى تعظيم آن به را فرماندهانمان كه ما از است عادتى و خوى اين: گفتند امراءنا، به نعظم منا خلق: فقالوا

 اربح و العقاب وراءها المشقه اخسر ما و آخرتكم فى به تشقون و دنياكم فى انفسكم على لتشقون انكم و امراوكم بهذا ينتفع ما اهللا و: فقال

. ] 1104 ص ،36 قصارالحكم االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'النار من االمان معها الدعه

 و يابيد مى شقاوت آن به آخرت در و نهيد مى زحمت خود بر دنيا در شما و شما اميران اين به شوند نمى منتفع سوگند خدا به': فرمود

. 'باشد آتش از امان آن با كه راحتى است سودبخش چه و باشد عقاب آن از بعد كه زحمتى دارد زيان "بسيار" چه

: فرمود رفت مى احترام و ادب عنوان به حضرت ركاب در پياده شبامى شرحبيل بن حرب بود سوار -السالم عليه -امام وقتى و

. ] 1239 ص ،314 قصارالحكم االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'للمومن مذله و للوالى فتنه مثلى مع مثلك مشى فان ارجع'
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. 'است مومن براى از ذلت و والى براى فتنه من مثل با تو مثل آمدن پياده كه برگرد'

 طرد و خدا احكام و خدا حاكميت رژيم بر ايمان تاثير و اسالم الهى حكومت نظام از هايى جلوه و توحيدى روح از هايى نمونه اينها

 سخن جا اين در و شود مى استفاده البالغه نهج از كه است شرعى غير رژيمهاى و جاهلى حكومتهاى برابر در خضوع و اطاعت در شرك

. دهيم مى پايان است -السالم عليه -اميرالمومنين از آموزنده و ارزنده بسيار حديثى متضمن كه حكايتى به را

 در و آورد بيرون او بساط حاشيه در را خود نعلين شد وارد است اميه بنى پادشاهان و جبابره از كه عبدالملك بن هشام بر يمانى طاووس

 در و هشام يا عليك السالم: كرد سالم او به عادى فرد يك مانند و ننمود تعظيم را او نيز كنيه به و نكرد خطاب اميرالمومنين را او سالم،

 اى؟ چگونه هشام گفت و نشست او برابر

 به گرفت مى تحويل بيجا و دروغ نيايش و ستايش و مدح و فروتنى و تواضع و چاپلوسى و تملق مردم از شامگاه تا بامداد از كه هشام

. كرد مالمت را طاووس و شد خشمناك شدت

 برابر در مرتبه پنج روز هر را كار اين كه است اين آوردم بيرون تو بساط حاشيه در را نعلينم اينكه اما: گفت و داد پاسخ را او طاووس

. فرمايد نمى غضب كار اين براى من به او و دهم مى انجام العزه رب

 دروغ داشتم ناخوش نيستند تو اميرى به راضى مردم همه كه است اين براى نكردم خطاب اميرالمومنين سالم، هنگام در را تو اينكه اما و

. بگويم

 يا داوود، يا است فرموده و است كرده ياد اسم به را خود دوستان خداوند چون ننمودم خطاب كنيه به و خواندم اسم به را تو اينكه اما و

: است فرموده و كرده ذكر كنيه به را خود دشمنان و عيسى يا يحيى

. ] 1 ى آيه تبت، ى سوره[  'لهب ابى يدا تبت'

: فرمود مى -السالم عليه -ابيطالب بن على شنيدم اينكه براى نشستم تو برابر چرا گويى مى اينكه اما و

. 'قيام قوم حوله و جالس رجل الى فانظر النار اهل من رجل الى تنظر ان اردت اذا'

. 'اند ايستاده گروهى او پيرامون و است نشسته كه مردى به كن نگاه كنى نگاه آتش اهل از مردى به خواستى وقتى': يعنى

 كه را فرماندهى و امير هر گزند مى استرها بزرگى به عقربهايى و تالل بزرگى به است مارهايى جهنم در: گفت. كن موعظه مرا: گفت هشام

. نكند رفتار عدالت به رعيت بين در

. ] 86 ص ،7 ى شماره ،17 سال االسالم، حضاره ى مجله: از نقل به. [ رفت بيرون و برخاست سپس
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 البالغه نهج در ثبوتيه صفات

 است محال ذات از آن سلب و دارد وجوب آن به خدا اتصاف و است ثابت باريتعالى ذات براى كه است صفاتى آن خداوند ثبوتيه صفات

 و غفار قاهر، جبار، ملك، مالك، كبير، و على غنى، صمد، قديم، حكيم، حى، قادر،: مثل است واجب عدم فرض و خلف مستلزم زيرا

. ديگر صفات

 ديگر برخى و است حيات و قدرت و علم مانند ديگر ثبوتيه صفات به بازگشتش حكيم و متكلم مثل ثبوتيه صفات از برخى البته

 مالحظه به ذات اتصاف و آن ضد نبود آن واقعيت و است شريك عدم به بازگشتش كه واحد و يكتا مثل است سلبيه صفات به برگشتش

 مركب غير وجود كه يگانه و احد مانند است موجود وجود نحوه به واقعيتش كه است صفات از بعضى و است آن امتناع و آن ضد عدم

 مالحظه به تنها نيز يكتايى و واحديت بلكه است بودن جزء بى و بودن احد همان كه دارد واقعيت نبودن مركب و است واحد است يك

 از عارى و يكتاست كمال صفات جميع مستجمع ذات و واجب وجود كه است وجود نحوه مالحظه به و نيست آن امتناع و شريك عدم

. است دوئيت و تعدد

 واحد كه است ذات ذاتى حمل صحت مالك بلكه نيست واحد صفت حمل صحت مالك فقط آن امتناع و شريك نبود: اخرى عبارت به و

. است شرك نافى و دوئيت و تعدد از عارى و است

 صفات و. حكمت و حيات و قدرت و علم صفت مثل ذاتيه ى ثبوتيه صفات. فعل صفات و ذات صفات: است قسم دو بر هم ثبوتيه صفات

 و فرع فعليه ى ثبوتيه صفات به ذات اتصاف كه است بديهى و. مضل و هادى و مذل و معز و مميت و محيى و رازقيت و خالقيت مثل فعل

 بديع، صانع، جاعل، مقدر، مصور، مميت، محيى، رازق، خالق، مثل آنهاست ظهور و جلوه و ذاتيه ثبوتيه صفات به ذات اتصاف طول در

. باشند مى العالم و القادر اسم ى جلوه و. علم و قدرت ظهور همه صفات و اسماء اين امثال و مبدع

 است خلقت نعمت بر مترتب هدايت لغت كه الخالق به نسبت الهادى مثل است ديگر بعض طول در آن ى رتبه فعليه صفات بعضى و

. نباشد زمانى فصل آنها اعطاء در چند هر. ] 50 ى آيه طه، ى سوره[  'هدى ثم خلقه ء شى كل اعطى الذى ربنا': فرمايد مى چنانكه

 حد در صفات آن بعضى نشناختن دارد، اثر معرفت كمال در آنكه بر عالوه خدا ثبوتيه صفات شناختن كه نماند مخفى هم نكته اين

 و ذات شناسايى مقدمه فعليه صفات و فعل گذشت چنانكه اهللا معرفت و خداشناسى مسالك بعض در بلكه است ذات خود نشناختن

. شود مى او ثبوتيه صفات

 گوييم مى اينكه و است ارادى فعل اوصاف و نيست ارادى ذات اوصاف كه است اين دارد فعل صفات با ذات صفات كه فرقهايى جمله از

 مستلزم كه است مريد غير و مجبور آن در خدا و شود مى فرض آن در بودن ارادى امكان كه معنى اين به نه نيست ارادى ذات اوصاف

 جايى در را بحث آن چون ندارد معنى نبودن و بودن ارادى بحث اصال ذاتيه اوصاف در كه است اين غرض بلكه شود قدرت عدم و نقص

 هم دارد امكان دو هر چون آن نبودن ارادى و انسان فعل بودن ارادى مثل باشد فرض قابل و داشته امكان شق دو هر كه كرد مطرح بايد

. باشد مختار و مريد است ممكن هم و باشد مجبور انسان است ممكن
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 در بلكه است ذات عين صفتش كه ذاتى به نسبت خصوصا ندارد تخلف آن از و است حاصل ذات خود مثل ذاتى وصف: اخرى عباره به و

 اين بلكه دارد امكان اختيار و قدرت سلب و خدا اجبار كه نيست معنى اين به است ارادى افعالش و مختار فاعل خدا كه نيز الهى افعال

 نيست جبر به افعال صدور چنانكه گردد نقص مستلزم تا باشد نمى آتش حرارت مثل و نيست او ذاتى او از افعال صدور كه است معنى

: معنى الهى افعال در پس. نمايد مجبور را او تا نيست قدرتى و قوه او از تواناتر و قويتر و خدا قوه و قدرت مافوق زيرا

 و تشاء من الملك توتى' و. ] 29 ى آيه الرحمن، ى سوره[  'شان فى هو يوم كل' و. ] 27 ى آيه ابراهيم، ى سوره[  'يشاء ما اهللا يفعل'

. ] 26 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ 'قدير ء شى كل على انك الخير بيدك تشاء من تذل و تشاء من تعز و تشاء ممن الملك تنزع

. باشد واجب او بر حكمت حسب بر افعال صدور چند هر است محفوظ

 و كنيم مى اشاره سخنان آن بعض به اينجا در كه است فرموده بسيار سخن الهى ثبوتى اوصاف از -السالم عليه -امام البالغه نهج در

. دهيم مى قرار اى جداگانه بحث در را قدرت و علم صفت

: دارد داللت فعل و ذات صفات بر صريحا ها جمله اين اولى خطبه در

. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ارضه ميدان بالصخور وتد و برحمته الرياح نشر و بقدرته الخالئق فطر'

 ميخكوب عظيم سنگهاى و ها صخره به را زمين ميدان و ساخت پراكنده خود رحمت به را بادها و آفريد خود قدرت به را خاليق': يعنى

. 'كرد استوار و

 نه است ثابت و بود سبحان خداوند يعنى ،. ]24 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  عدم العن موجود حدث عن ال كائن'

. 'باشد آمده موجود عدم از و باشد يافته وجود "ديگر موجودات مثل" اينكه نه هست او موجود باشد ديده حادث اينكه

 ى البالغه نهج. [ 'لفقده يستوحش ال و به يستانس سكن ال اذ متوحد خلقه، من اليه منظور ال اذ بصير االله، و الحركات بمعنى ال فاعل'

. ] 24 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض

 به نه و ديگر حالى و مكانى به حالى و مكانى از انتقال و حركت معنى به نه "شود مى صادر خدايى كارهاى او از و" است فاعل': يعنى

 آن به كه ندارد مونسى زيرا است يگانه و متفرد و نبود شود نظر مورد او خلق از چيزى كه زمانى بيناست و بصير وسيله و آلت توسط

. 'افتد وحشت به آن فقدان از و گيرد انس

. دارد الهيه فعليه اوصاف بر داللت آن تمام تقريبا بلكه است فرموده آنچه بيشتر خطبه آخر تا سپس

: دارد مى عرضه الهى درگاه به 46 كالم و دعا ضمن در و

 يكون ال المستصحب و مستصحبا يكون ال المستخلف الن غيرك بجمعهما ال و االهل فى الخليفه انت و السفر فى الصاحب انت اللهم'

. ] 133 ص ،46 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'مستخلفا
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 و باشد همراه سفر در تواند نمى تو غير" تو غير را دو آن كند نمى جمع و خانواده حفظ در جانشينى و سفر در همراهى تو! خدايا': يعنى

. 'بود نخواهد جانشين است همراه آنكه و باشد نمى همراه باشد جانشين وطن در كه هر زيرا "باشد وطنش در مسافر جانشين هم

 ،49 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'منه اقرب ء شى فال الدنو فى قرب و منه اعلى ء شى فال العلو فى سبق': 49 ى خطبه در و

. ] 136 ص

 چيزى پس "چيز هر به" نزديكى در است قريب و نيست او از بلندتر رتبه و عاليتر چيزى پس چيز، هر بر بلندى در گرفته سبقت': يعنى

. 'نيست نزديكتر او از "مخلوقات به"

 ص ،71 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'فطرتها على القلوب جابل و المسموكات داعم و المدحوات داحى اللهم': 72 خطبه در و

168 [ .

. 'آنها فطرت بر دلها ى كننده مجبول و ها شده بلند ى نگهدارنده و ها شده گسترده گستراننده "اى"! خدايا': يعنى

 االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ازل و عظيمه كل كاشف و فضل، و غنيمه كل مانح بطوله دنا و بحوله عال الذى الحمدهللا': 83 خطبه در و

. ] 182 ص ،82 ى خطبه

 و است فضل و غنيمت هر ى بخشنده خود نعمت و فضل به است نزديك و خود قوت به دارد علو و بلندى كه خدايى مختص حمد': يعنى

. 'است تنگى و شدت هر كننده برطرف

. است فرموده ياد را صفات از بسيارى آن پايان تا نيز خطبه اين در و

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'دائما قائما يزل لم الذى رويه غير من الخالق و رويه غير من المعروف الحمدهللا': 90 خطبه در و

. ] 224 ص ،89

 كه خدايى آنچنان فكر بدون است كننده خلق و است شده شناخته شود ديده بينايى حس به آنكه بى كه راست خدايى مر سپاس': يعنى

. 'است جاودان و برپا اليزال

. ] 224 ص ،89 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'رازقه و الخلق اله و وارثه و الخلق مبتدع ذلك'

. 'است ايشان ى دهنده روزى و خلق خداى و انسان وارث و خاليق ى آفريننده "كمال صفات به موصوف" ذات اين': يعنى

. است فرموده اشاره آن غير و معطى كافى، غالب، مذل، قاهر، الرحمه، واسع النعمه، شديد مثل صفاتى به خطبه اين در

: فرمايد مى جمله از و است برشمرده را الهى اوصاف از اى جمله نيز 91 خطبه در و

 ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اقواتهم قدر و ارزاقهم ضمن الخالئق عياله القسم و المزيد عوائد و النعم بفوائد المنان هو'

. ] 230 ص
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 و است ضامن را همه روزى او و اويند عيال خاليق مقدر، قسمتهاى و زياد منفعتهاى و مفيد نعمتهاى به كننده نيكى بسيار اوست': يعنى

. 'است كرده مقدر را همه قوت

 االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بعده ء شى فيكون بعد له ليس الذى االخر و قبله ء شى فيكون قبل له يكن لم الذى االول': فرمايد مى و

. ] 231 ص ،90 ى خطبه

 چيزى تا نيست بعدى او براى كه است آخرى و باشد او از پيش چيزى اينكه تا نيست قبل و پيش او براى از كه است اولى خدا': يعنى

 قبل كه است اول جهت اين به بلكه باشد چيزى آن از بعد كه باشد اول جهت اين به كه نيست عددى اوليت او اوليت يعنى" باشد او از بعد

 او آخريت و هستند ديگر اشياى و ديگر چيزهاى كه اوست ايجاد به و او وجود از متاخر رتبه در و او از بعد چند هر نيست چيزى او از

 عين در و هم عرض در و هم با است صفتى دو حق آخريت و اوليت پس باشد او از بعد چيزى تا ندارد بعد كه است حيثيت اين به هم

] .3 ى آيه حديد، ى سوره. [ '"الباطن و الظاهر و االخر و االول هو. است اول است آخر كه حالى عين در و است آخر است اول كه حالى

. ] 282 ص ،95 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'دونه ء شى فال الباطن و فوقه ء شى فال الظاهر و': فرمايد مى 96 خطبه در و

. 'نيست او از نهانتر چيزى و است باطن و نيست او از ظاهرتر و او فوق چيزى و است ظاهر او': يعنى

 ص ،99 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'يده بالجود فيهم الباسط و فضله الخلق فى الناشر الحمدهللا': فرمايد مى 100 خطبه در و

395 [ .

 و جود به ايشان در را خود دست است بازكننده و را خود فضل خلق در و است گستراننده كه است خدايى مخصوص حمد': يعنى

. 'بخشش

 آنكه است منزه يعنى ،. ]484 ص ،154 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  ء شى لكل البارى فسبحان': فرمايد مى 155 خطبه در و

. 'است چيز هر آفريننده

: يعنى. ] 520 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  اجل، بال الباقى و يزل لم و االول هو': فرمايد مى 163 خطبه در و

. 'ندارد اجل و نهايت كه است اى دارنده بقا و ناپذير زوال و بوده همواره او اوليت كه اول اوست

 ص ،181 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'االمر عواقب و الخلق مصائر اليه الذى الحمدهللا': فرمايد مى 182 ى خطبه در و

588 [.

. 'اوست سوى به امور پايان و خلق بازگشتهاى كه است خدايى مختص حمد': يعنى

 شما چنانكه نه يعنى" گفتنى سخن موسى با گفت سخن يعنى تكليما، موسى كلم': است متعرض را صفات از اى جمله كه خطبه همين در

. '"گوييد مى سخن
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 البالغه نهج. [ 'حكمه فى عليهم عدل و خلقه فى بالقسط قام و عباده ظلم عن ارتفع و ميعاده فى صدق الذى': فرمايد مى 185 خطبه در و

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى

 عدل به نصيب و اعطاء در قسط به قائم خود بندگان به كردن ستم از است، منزه و بلند و است صادق خود وعده در كه خدايى': يعنى

. 'ايشان بر خود حكم در است عادل و خلق در است

: فرمايد مى است باريتعالى صفات و الهى معارف از مشحون كه 186 ى خطبه در

 فيض ى البالغه نهج. [ 'عزته و بجالله منها ء شى كل على العالى و معرفته و بعلمه لها الباطن هو و عظمته و بسلطانه عليها الظاهر هو'

. ] 749 ص ،228 ى خطبه االسالم،

 بر آگاه اوست و "اوست عظمت و سلطنت تحت چيز همه كه" خود عظمت و سلطنت به است قاهر و غالب زمين بر كه اوست': يعنى

 زمين آن از چيزى هر بر است دارنده برترى و بلندى و علو و "است فراگرفته را چيز همه كه" خود شناسايى و علم به زمين نهان و باطن

. '"است بلندى و عزت و علو هر فوق كه" خود عزت و جاللت به

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'جان و انس كل مع و اوان و حين كل فى و مكان لبكل انه و': فرمايد مى 195 ى خطبه در و

. ] 628 ص ،186

. '"دارد احاطه زمان همه و جا همه و چيز همه به او علم يعنى" است انسان و جن هر با و زمان و هنگام هر در و مكان هر در': يعنى

 را البالغه نهج از اى عمده قسمت بايد بنماييم خداست ثبوتيه صفات به راجع كه را -السالم عليه -امام سخنان استقصاء بخواهيم اگر

. نمايند مراجعه البالغه نهج به خودشان توانند مى باشند طالب كه كسانى و است كافى استشهاد عنوان به مقدار اين لذا بياوريم
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 البالغه نهج در خدا علم

 و است گرفته قرار متكلمين و فالسفه و حكما بحث و نظر مطرح كه است متعال خداوند علم مساله الهيات معضل و مهم مسائل از يكى

. باشد نمى بين در اشكالى و اعضال جهت اين از و نيست الهيين و مليين انكار مورد باريتعالى علم اصل اجمال، بطور و الظاهر على

 پيدا اين در اختالفات اين است ساخته معضل را آن شده الهى علم حقيقت در بحث به منتهى باالخره كه مساله اين تفصيالت در اختالفات

 يا دارد كليات و جزئيات از اشيا تمام به علم خدا اينكه و است آن بر متقدم و اشيا از قبل اينكه يا است اشيا با اشيا به او علم آيا كه شده

 چون و اند شده خدا، علم حقيقت بحث وارد مباحث اين در كه شد پيدا جهت اين از اشكال و اعضال اين و. ندارد جزئيات به علم اينكه

 و اشكال است بديهى باشد مى است عنه منهى كه ذات حقيقت از بحث همان علم حقيقت از بحث و قاصر موضوعات اين درك از عقل

 اصل گرنه و شود مى اعضال و اشكال رفع كنند اكتفا انبيا اخبار و سمعى ادله همان به تفاصيل و كيفيات اين در اگر و آيد مى پيش اعضال

 بخشنده كه شود مى تجويز عقلى فطرت صاحب نزد در چگونه اسفار صاحب قول به و نيست انكار قابل عقال از احدى نزد در علم مساله

 كمال معطى و كننده عطا و دهنده هبه از شده كامل و كننده دريافت و گيرنده هبه است ممكن چگونه و باشد آن فاقد كمالى واهب و

 جمله از و. است ثابت است محض فعليت و صرف وجوب كه باريتعالى ذات به ممكنات جميع استناد چون و باشد كاملتر و برتر و اشرف

 از كمال معطى قصر تا است چيز آن از تر وافى كمالش چيزى هر مفيض و است علميه صورتهاى و عالمه ذوات است مستند او به آنچه

. اوست ذات بر زايد غير او علم و است عالم خداوند پس نشود الزم معطا

 ممكنات به عالم و است جزئيات و كليات تمام به خود، ذات به عالم خدا كه است اين است شده اقامه آن بر برهان و است محقق آنچه و

. است آن ايجاد از بعد ء شى آن به علم همين شود مى ايجاد فالنى ء شى اينكه به علم و آنهاست ايجاد و تكوين از قبل

 در است عالم آنها وجود از قبل و اشيا جميع به خدا اينكه اثبات در اند كرده اقامه متكلمين و الهى حكماى كه اى عقليه ادله چند هر و

: تجريد در -سره قدس -طوسى محقق بيان مثل است استحكام و متانت نهايت

. ] 192 ص االعتقاد، تجريد. [ 'عام االخير و العلم دالئل اليه ء شى كل استناد و التجرد و االحكام و'

 بسا جدال و بحث كند مى افاده سمعه ادله آنچه از بيشتر و است كافى سمعيه ادله همان مطلب اين اثبات براى و رشته اين در ذلك مع

 نيز الهى علم حقيقت و چگونگى در بحث است عنه منهى ذات در تكلم و اوست ذات عين خدا علم چون عالوه و است گمراهى موجب

 هم هنوز و است مختلف آن در انظار كه است غامضه مسائل از يكى خود حيوانات شعور و بشر علم حقيقت درك و است عنه منهى

. باريتعالى ذات و خدا علم به رسد چه تا است نشده دريافت آن حقيقت

 باشى چون كردگار عارف     باشى زبون خود علم در كه تو

 مفاد در[  '. ]625 ص ،2 ج الحكم، غرر[  ربه عرف فقد نفسه عرف من': معروف خبر مفاد در كه محتمالتى و وجوه از يكى است همين و

 الفالح مصباح كتاب در -سره قدس -والد اهللا آيت مرحوم را آن بيشتر يا تمام كه است شده داده عرفانى احتمال يازده از بيش خبر اين

. اند فرموده. ] باشد مفاد و مراد احتماالت اين تمام كه است اين ديگر احتمال و اند آورده
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 و بسط كه فهم قابل مسائل و درك قابل و مفيد و الزم بحثهاى قبيل اين از مسائلى و خدا علم حقيقت در سخن اطاله و بحث جاى به اگر

 مجاز شرع كه كننده معطل و آميز جدال مباحث اين و بود شده مطرح است دينى تعهدات حفظ و ايمان نشاط و حركت موجب آن شرح

 نيروى به بزرگى مشكالت چه امروز تا بود شده گذاشته كنار نكرده آنها در قال و قيل گسترش و بحث بسط به تشويق حداقل و ندانسته

 كلمات و قرآن در آنكه بر زياده موضوعات اين حقيقت و تفصيل در بحث بود شده حل مسلمان متفكرين دست به تفكر سرپنجه و علم

 پايان به افراد سائر و خودش علم حقيقت فهم و بحث در را خود عمر شخصى كه است اين مثل است شده بيان -السالم عليهم -معصومين

 شخص و باشد نداشته او آخرت و دنيا براى اى فايده برسد اى نكته و چيزى به هم اگر و نشود دستگيرش چيزى هم سرانجام و برساند

 شيمى و فيزيك و هيئت و رياضيات در و كند پيدا دست عملى مفيده علوم به آن انداختن كار به و مجهول قوه اين از استفاده با ديگر

. شود استاد

 پايانى بى راههاى در الهيات حواشى در و كرده پيدا را اول شخص حال بيشتر يونانى كتب ترجمه از پس بويژه قسمتها اين در مسلمانان

 اعتقاد و دانستن به آنكه يا است مسائل آن حقيقت فهم از عاجز بشر يا كه برآمدند مباحثى دانستن و درك مقام در و افتادند راهپيماى به

 دنياى درد به آن بيشتر كه شدند بحثهايى و علوم به سرگرم مسلمانان نتيجه در و نبودند مكلف اجماال موارد بعض در بلكه و تفصيال آن به

 بشر به اسالم كه مواهبى و اسالم اساسى اصول فهم و آنها آخرت براى نيز و كرد بازنمى گرهى آنها دنيايى مشكالت از و خورد نمى آنها

. نشد سودمند نيز داده

 مدرسه و شد مى كه مصارفى همه با بود حكومت نظر تحت مستقيما كه ديگر نقاط و نيشابور و بغداد مدارس و عباس بنى عصر تقريبا

 و كالم بحث مثل مسائلى در علما علمى اشتغاالت بيشتر و شد ثمر بى و رفته هدر به جدال و بحث بازار گرمى و كردند مى بنا كه هايى

 و شد مى آن حامى ديگرى و بود اين طرفدار يكى آمدند مى كار روى كه نوبت به هم عباس بنى خلفاى و بود شده منحصر قرآن خلق

 مى سياسى غير و سياسى جهات به را آن خليفه كه شد مى نظرى تاييد صرف هم نظامى و اجرايى قواى قدرت بلكه و مردم افكار

 و گرديد متوقف اسالمى جهانى انقالب نتيجه در شد مى تحميل ديگرى نظر آمد مى كار روى ديگرى خليفه كه فردا كه حالى در پذيرفت

 و حكومت عمال شديد مخالفتهاى رغم على -اسالم جهان به بيت اهل مدرسه از كه علومى پرتو اگر شدند ميداندار معتزله و اشاعره

 امت اين و گشت مى دگرگون آن معارف و اسالم كلى به نبود تابيد مى -بيت اهل مكتب شاگردان آوارگيهاى و قتل و ها شكنجه و حبس

 و مطلب اين بسط مقام در جا اين در كه گشت مى حاكم جا همه در اعتقادى ضاللتهاى و شد مى محروم اسالم رسالت اداى و بيدارى از

 نوابغ از حلى عالمه و طوسى نصير خواجه مانند آنها از بسيارى كه شيعه علماى و -السالم عليهم -ائمه بزرگ شاگردان و بيت اهل تاثير

. نيستيم اند شده شمرده اول طراز فالسفه از برخى و علم عالم

 آن به كه تفاصيلى و حواشى و خارج خود متن از و شد بسيارى اشتغال سبب جدالها و بحث همين در نيز علم مساله كه است اين حاصل

 عقايد از كه را خدا علم به اجمالى عقيده بشود نبايد كه تفاصيلى از بحث و گرديد است ذات عين كه علم حقيقت در بحث وارد دادند

 از است دينى تعهدات انجام و صالح عمل به افراد برانگيزنده و خدا از خشيت و خوف و مسووليت احساس بزرگ عامل و اسالمى محكم

 كردن مهار و اعمال كنترل در كه نقشى و آن عملى جنبه كه ساخت كننده مشغول و وسيع آنقدر را آن كالمى و فلسفى جنبه و انداخت اثر

 كم يا ارتباط بى عقايدشان با مسلمانان رفتار و اعمال و گرديد فراموش دارد تسليم و رضا و توكل و خدا به اعتماد ايجاد و حيوانى غرايز
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 ارتباط اين مجادالت و مباحثات اين به مسلمانان شروع از پيش و رسالت عصر مخصوصا و اسالم صدر در كه حالى در گرديد ارتباط

. نبود جدا جوارح و اعضا ايمان از قلب ايمان و بود ايمان و عقايد تجسم حقيقت در افعال و اعمال كه بود محكم و قوى چنان

 است، نقلى دليل به خدا وجود اثبات مثل و است دور و مطلوب به ى مصادره خدا علم اثبات در سمع دليل به كردن اكتفا كه نشود گفته

 به ولى خداست علم اصل بر متوقف است آن عين بلكه و رسالت و نبوت صحت بر متوقف كه سمعى دليل كه شود مى داده جواب زيرا

 سمعى ادله با آن تفاصيل و است ثابت عقلى ادله به است متوقف آن بر نبوت صحت آنچه و علم اصل پس ندارد توقف آن تفاصيل اثبات

. شود مى اثبات نيز

 بر آن تقدم بر هم و علم اصل بر هم دارد داللت خدا علم بر آن در بسيار آيات كه است مجيد قرآن سمعى، ادله محكمترين: سمعى ادله اما

: آيات اين مثل جزئيات و كليات از معلومات جميع به علم عموميت بر هم و معلومات وجود

. ] 11 ى آيه نساء، ى سوره[  حكيما عليما كان اهللا ان'

. ] 17 ى آيه نساء، ى سوره[  حكيما عليما اهللا كان و

. ] 32 ى آيه نساء، ى سوره[  'عليما ء شى بكل كان اهللا ان

. ] 147 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'عليما شاكرا اهللا كان'

. دارند داللت نيز علم عموم به و موجودات وجود از قبل و مطلق نحو به خدا علم بر بلكه و دارند داللت صراحت به خدا علم اصل بر كه

 انسان خلقت مورد در. ] 30 ى آيه بقره، ى سوره[  'تعلمون ال ما اعلم انى': مثل آنها وجود از قبل اشيا به علم بر دارند داللت نيز آياتى و

. ] 110 ى آيه طه، ى سوره. [ 'خلفهم ما و ايديهم مابين يعلم': مثل

: مثل ندارد احصا امكان جا اين كه است حدى به كثرت از جزئيات به نسبت خدا علم عموم بر دارد داللت كه آياتى و

. ] 8 ى آيه رعد، ى سوره. [ 'بمقدار عنده ء شى كل و تزداد ما و االرحام تغيض ما و انثى كل تحمل ما يعلم اهللا'

. ] 12 ى آيه طالق، ى سوره. [ 'علما ء شى بكل احاط قد اهللا ان'

 ما يعلم اهللا و. ] 73 ى آيه انعام، ى سوره[  الشهاده، و الغيب عالم. ] 18 ى آيه حجرات، ى سوره[  االرض و السموات غيب يعلم اهللا ان'

. ] 91 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'تفعلون ما يعلم'. ] 99 ى آيه مائده، ى سوره[  'تكتمون ما و تبدون

. ] 6 ى آيه هود، ى سوره. [ 'مستودعها و مستقرها يعلم و رزقها اهللا على اال االرض فى دابه من ما و'

. ] 19 ى آيه غافر، ى سوره. [ 'الصدور تخفى ما و االعين خائنه يعلم'
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 عالم كه است عالم نيز خود ذات به و دارد احاطه موجودات با و موجودات از قبل و جزئيات و كليات به آيات اين حسب بر خدا علم

 محمد امام از مسلم بن محمد از صدوق توحيد در نيست واجب اين از بيشتر به اعتقاد و است عليم ء شى بكل و الغيوب عالم و الغيب

: فرمود كه است مروى -السالم عليه -باقر

. ] 145 ص صدوق، توحيد. [ 'كونه ما بعد به كعلمه كونه قبل به فعلمه كون بما عالما يزل لم و غيره ء شى ال و اهللا كان'

 و است ممكن آن درك نه و ندارد لزومى آن در ورود كه است بحثى آنها ايجاد و تكوين از قبل اشيا به خدا علم تعلق كيفيت از بحث اما

 معاد و مبدا در اسفار صاحب مثل حتى افزايد مى چيزى "اوست به تقرب موجب كه معرفتى آن" انسان معرفت كمال به درك فرض بر نه

: گويد مى

 انها فاعلم كبيرا علوا عنه تعالى ذلك غير بوجه ذاته فى كثره ال و قابال و فاعال كونه ال و االتحاد منه يلزم ال بحيث باالشياء علمه كيفيه اما'

 لم الذى ذكائه و براعته مع سينا بن على ابى الرئيس الشيخ حتى فيها قدمه يزل لم و سبيال اليه يهتدى من قل الحكميه المسائل اغمض من

 اذا و العلم فى الفايقين من غيرهما و كشفه مرتبه و بالحكمه ارتياضه كثره و ذهنه صفاء مع االشراق صاحب االلهى الشيخ و ذكاء به يعدل

 الوجه على الجليل االمر هذا اصابه ان لعمرى و مخالطتها و الطبيعه غش مع الحواس عالم اسراء من دونهم من فكيف امثالهم حال هذا كان

 البشريه الفكريه القوى طبقات اعلى فى المواخذات عن منزها و المناقشات عن متبرء الدينيه القواعد يطابق و الحكميه االصول توافق الذى

. ] "مضمون به نقل". 179 ص ،8 ج متعاليه، حكمت. [ 'االلهيه الحقه الحكمه تمام بالحقيقه هو و

 مثل محالى و خلف و عقل خالف و فساد آن از كه نحوى به اشيا به را خدا علم كيفيت اسفار صاحب مانند حكيمى شود مى مالحظه

 كسى كمتر كه است شمرده فلسفى مسائل ترين غامض از نشود، الزم وجوه از وجهى به آن از كثرتى يا ذات بودن قابل و فاعل يا اتحاد

 حال وقتى و ديگران و اشراق شيخ و سينا ابوعلى الرئيس شيخ حتى باشد نلغزيده راه اين در قدمش و كرده پيدا راهى آن فهم به است

. است معلوم سايرين حال باشد چنين ايشان

 دانسته الهيه حقه حكمت تمام را آن و شمرده پذير امكان اشيا به را خدا علم كيفيت درك و كرده بلندپروازى كالمش پايان در ذلك مع

 -است كرده تشويق حكماست كبار اقدام مزال از خودش قول به كه مساله اين در بحث به را متفلسف افراد فريبنده عبارات اين با و است

. تعالى اهللا سامحه

 و سخنى مجيد قرآن مثل علم كيفيت در ولى است گفته بسيار سخن خدا علم از -السالم عليه -على البالغه نهج در: البالغه نهج اما

 و تصريح متعدد موارد در و مكرر وجود از بعد و وجود از قبل اشيا به و كليات و جزئيات به خدا علم اصل به چند هر ندارد گفتارى

: فرمايد مى 90 ى خطبه در جزئيات به خدا علم در مثال. است فرموده تاكيد

 الظهور و االرحام من مستودعهم و مستقرهم و الضمير من صدورهم تخفى ما و اعينهم خائنه و انفسهم عدد و اعمالهم و آثارهم احصى و'

. ] 224 ص ،89 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'الغايات بهم تتناهى ان الى
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 و آنها "باشد انفس نسخه آنكه بنابر فاء فتح به" نفسهاى عدد يا "فاء سكون به" نفسها عدد و ايشان اعمال و اثر است شمرده': يعنى

 ارحام از ايشان وديعه محل و قرارگاهشان به است عالم و ضمير سر از كند مى پنهان هاشان سينه را آنچه و را چشمهايشان خيانت

 آگاه پايان تا آغاز از آنها سرنوشت و احوال و اوضاع همه از يعنى" رساند مى نهايت به را ايشان پايانشان اينكه تا پدران پشت و مادران

. '"است

: فرمايد مى دارد داللت خدا علم بر مطالبش بيشتر كه اشباح خطبه 91 ى خطبه در و

 ضمنته ما و الجفون ايماض مسارق و اليقين عزيمات عقد و الظنون رجم خواطر و المتخافتين نجوى و المضمرين ضمائر من السر عالم'

 همس و المولهات من الحنين رجع و الهوام مشاتى و الذر مصائف و االسماع مصائخ الستراقه اصغت ما و الغيوب غيابات و القلوب اكنان

. '...و. ] 265 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج[  االقدام

 دل در آنچه و گردد مى پديد گمانها انداختن و رجم به كه هايى خاطره و گويندگان راز نجواى و مردم ضمير سر به است عالم خدا': يعنى

 بر آنچه و پنهانيها پنهانيهاى و برگرفته در دلها مخفيگاه را آنچه و چشمها دزديهاى از و يقينى عزمهاى و تصميمات از شود مى منعقد

 جدا مادران آه و آواز از و گزندگان زمستانى مكانهاى و مورچگان تابستانى جاهاى از و شنوند مى گوشها شنيدن نهان به و سمع استراق

. '...و قدمها نهان صداى از و فرزندان از شده

. [ 'داج ليل فى خطوه انبساط ال و ربوه ازدالف ال و لفظه كرور ال و لحظه شخوص عباده من عليه يخفى ال': فرمايد مى 163 خطبه در و

] . 521 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج

. 'تاريك شب در قدمى گشودن نه و بلندى موضع بر رفتن باال نه و لفظى مكرر نه و بصرى مد بندگانش از او بر ماند نمى پنهان': يعنى

 االرضين فى بما كعلمه العلى السموات فى بما علمه و الباقين باالحياء كعلمه الماضين باالموات علمه': فرمايد مى 163 خطبه در و

. ] 521 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'السفلى

 آنچه به اوست دانايى مثل است برين آسمانهاى در آنچه به او دانايى و است باقى زندگان به او علم مانند گذشته مردگان به او علم': يعنى

. 'است پايين و پست زمينهاى در

 ال و الصفا على النمل دبيب ال و الهواء فى الريح فى سوا ال و السماء نجوم ال و الماء قطر عدد عنه يعزب ال': فرمايد مى 178 خطبه در و

. ] 578 ص ،177 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'االحداق طرف خفى و االوراق مساقط يعلم. الظلماء الليله فى الذر مقيل

 خوابگاه و سنگ روى بر مور حركت و وزند مى سخت كه بادهايى و آسمان ستارگان و آب قطرات عدد ماند نمى پنهان او علم از': يعنى

. 'را چشمها پنهانى نگاههاى و درختان برگهاى افتادن محل داند مى تاريك، شب در مورچه

 السفع يفاع فى ال و المتطاطئات االرضين بقاع فى ساج ليل ال و داج غسق سواد عليه يخفى ال من فسبحان': فرمايد مى 182 خطبه در و

 و االنواء عواصف مسقطها عن تزيلها ورقه من تسقط ما و الغمام بروق عنه تالشت ما و السماء افق فى الرعد به يتجلجل ما و المتجاورات
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 نهج. [ 'بطنها فى االنثى تحمل ما و قوتها من البعوضه يكفى ما و مجرها و الذره مسحب و مقرها و القطره مسقط يعلم و السماء انهطال

. ] 589 ص ،181 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 بلند كوههاى و پست زمينهاى در آرام شب سياهى نه و شديد تاريكى سياهى او بر ماند نمى مخفى كه را خدايى كنم مى تنزيه پس': يعنى

 را آن كه درختان برگ از افتد مى كه آنچه و ابرها برقهاى آن از شود مى متالشى آنچه و دهد مى آواز آسمان افق در رعد آن به آنچه و

 محل و را آن قرارگاه و باران قطره افتادن محل داند مى و كند مى زايل خود محل از آسمان از باران بارش با همزمان و موسمى بادهاى

 ماده هر را آنچه هر و كند مى كفايت را پشه كه را غذايى و قوت داند مى و كشد مى آن سوى به كه مكانى و كوچك هاى مورچه كشيدن

. 'نمايد مى حمل خود شكم در

 تالطم و الغامرات البحار فى النينان اختالف و الخلوات فى العباد معاصى و الفلوات فى الوحوش عجيج يعلم': فرمايد مى 198 خطبه در

. ] 635 ص ،189 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'العاصفات بالرياح الماء

 به را آب تالطم و ژرف درياهاى در را ماهيها شد و آمد و خلوتها در را بندگان گناهان و بيابانها در را وحوش صداى داند مى': يعنى

. 'تند بادهاى

: فرمايد مى اشيا بر خدا علم تقدم به راجع و

 و بقرائنها عارفا انتهائها و بحدودها محيطا ابتدائها قبل بها عالما اشباحها الزمها و غرائزها غرز و مختلفاتها بين الم و الوقاتها االشياء احال'

. ] 25 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'احنائها

 قرار آنها غريزه را طبايعشان و آنها غرايز و آنها مختلفات ميان داد مالئمت و آنها وقتهاى براى را اشيا "داد جوالن يا" كرد حواله': يعنى

 و نفوس به بود آشنا و آنها انتهاى و حدود به بود محيط و آنها آفريدن از پيش اشيا به بود دانا كه حالى در ساخت آنها الزم را آنها و داد

. 'آنها جوانب

 هيچ كه وقتى در بود دانا يعنى. ] 468 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  معلوم، ال اذ عالم': فرمايد مى 152 ى خطبه در

. 'نبود معلومى

 علما به احاط و خبرا به لطف نهارهم و ليلهم فى مقترفون العباد ما عليه يخفى ال تعالى و سبحانه اهللا ان': فرمايد مى 199 خطبه در

. ] 645 ص ،190 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'عيانه خلواتكم و عيونه ضمائركم و جنوده جوارحكم و شهوده اعضاوكم

 كار به است خبير و لطيف نمايند، مى كسب روز و شب در بندگان را آنچه او بر ماند نمى مخفى تعالى و سبحان خداوند كه بدرستى': يعنى

 شما خلوتهاى و او چشمهاى شما ضماير و او لشگرهاى شما جوارح و هستند او گواهان شما اعضاى دارد احاطه آن به او علم و ايشان

. 'اوست آشكار و عيان
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 يعنى ،. ]205 ص ،85 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  ء شى بكل االحاطه له': فرمايد مى 86 خطبه در: خدا علم عموم در و

. 'چيز هر به احاطه است او براى

. 'شهاده عندك غيب كل ،. ]327 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  عالنيه عندك سر كل': فرمايد مى 109 خطبه در و

. 'است حضور تو نزد پنهانى و غيب هر و آشكار تو نزد رازى هر': يعنى

.] 769 ص ،233 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بعلمه الخالئق مبتدع مضى ما و يمضى بما علم و': فرمايد مى 191 خطبه در و

. 'خود علم به است خاليق آفريننده است گذشته را آنچه و گذرد مى را آنچه داند مى': يعنى

 كرد پاره يعنى ،. ]320 ص ،107 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  السترات غيب باطن علمه خرق': فرمايد مى 108 خطبه در و

. 'را ها پرده غيب باطن او علم

 كريم قرآن مطالب حدود از و است مجيد قرآن آيات تفصيل و بسط و شرح عينا -السالم عليه -امام سخنان اين كه شود مى مالحظه

 سخن كه موارد اين مثل در بايد هم ما لذا. است نفرموده طرح را ديگرى بحث است متضمن مجيد قرآن آنچه از غير و است نشده خارج

 و رسول و خدا آنچه از بيشتر خدا علم در و بگيريم دستور ادب همين از است خطرناك رفتن حاشيه به و قرآن مطالب از بيش گفتن

 زيادتر چه هر است شده مطرح كه بعدهايى همين در و نبريم ديگرى جاهاى به را كالم و نگوييم سخن اند فرموده -السالم عليهم -امامان

 به و است بموقع و بجا هستيم او علم نظر زير حال هر و جا همه در و همواره كه نكنيم فراموش اينكه و معرفت تقويت براى كنيم بحث

. شود نمى منتهى ضاللتى و بست بن

 به اعتقاد در كه باشد اين شايد است شده بيشتر تذكر و تاكيد عباد سراير و ضماير و اعمال و جزئيات به خدا علم مورد در اينكه سر و

 عالم خدا كه است اين به داشتن ايمان همين است گناهان و معاصى از او بازدارى عامل و دارد زيادتر ارتباط عمل جنبه به آنچه خدا علم

. باشد مى بشر وجدان بيدارى موجب بعدش اين در عقيده اين يعنى است جزئيات به
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 البالغه نهج در خدا قدرت

 الرازق، الخالق، القيوم،: مثل دارند برگشت آن به نيز ديگر ثبوتيه صفات از بسيارى كه است قدرت صفت الهى ثبوتيه صفات از يكى

 اين اثبات و ثبوت و المصور المتكلم، الجبار، العزيز، الغفار، المعطى، الغالب، القاهر، الرحيم، الرحمان، المكرم، المحسن، المفضل، المنعم،

. است سزاوار جداگانه نيز "قدرت" صفت اين از بحث لذا شوند مى بازگردانده آن به كه است صفاتى آن تمام اثبات و ثبوت صفت

 تمام و زمين و آسمان خلق و دارند داللت نيز خدا قدرت بر عنايت و نظم و حدوث برهان مثل شود مى اقامه خدا وجود بر كه اى ادله

 مى او پايان بى قدرت بر دليلى يك هر و همه دارند كه تناسبى با و است برقرار آنها در كه دقيقى نظامات با بزرگ و كوچك از مخلوقات

. باشند

 از[  خشيت شريف صفت حصول و توانا آفريدگار عظمت به توجه براى آن نامتناهى وسعت و الهى قدرت تفصيالت از سخن بحث اين در

 علما براى كه است حالتى خشيت: كه است شده نقل 'العلماء عباده من اهللا يخشى انما': كريمه ى آيه تفسير در -سره قدس -طوسى محقق

 آثار در تفكر و است الزم بلكه و مناسب و بجا شود بيشتر چه هر. ] شود مى حاصل الهى جالل و عظمت درك هنگام در دانشمندان و

 حركات كهكشانها، شموس، ستارگان، حجم باران، باد، نبات، جماد، حيوان، انسان، صحرا، دريا، دشت، كوه، زمين، آسمان، در حق قدرت

 از و خاضع توانا حكيم كردگار برابر در را انسان زمينى، موجودات تربيت و پرورش و زمين با و يكديگر با آنها ارتباطات و مدارات و

. انديشمندان زندگى خوشا و متفكران حال خوشا. سازد مى خالص غرور و خودبينى و نخوت و تكبر

 و خاليق آفرينش و خلق و خدا افعال بر داللت كه آياتى است بسيار دارد خدا نهايت بى و عظيم قدرت بر داللت كه آياتى مجيد قرآن در

 و سقوط از را زمين و آسمان كه خداست دهند مى تذكر را او توانايى همه دارد، خالق و فاطر و رازق محيى، و مميت مثل ثبوتيه صفات

. [ 'تزوال ان االرض و السموات يمسك اهللا ان'. دارد مى نگه منقطع غير و مستمر حركات سريعترين حال در مدارات از خروج و زوال

. ] 41 ى آيه فاطر، ى سوره

 خورشيد دور به كنند مى زندگى آن در كه جنبندگانى همه با و اقيانوسهايش و درياها و كوهها با را پهناور زمين اين كه خداست آن آرى

 سيصد و ميليون يك گويند مى كه را خورشيدى و دارد مى نگاه تصادم و افتادن از را آن و دهد مى گردش معين نظم با و معين مدار در

. است داشته نگاه ستون بدون فضا در است زمين برابر هزار

 به كه را آنها از يكى اندازه است برادران هفت به معروف ريز ستاره چند قدرتش آثار ميلياردها و ميليونها و هزارها جمله از كه خداست

 و هزار دو ستاره اين بنابراين،. [ اند كرده معين خورشيد برابر پانصد و هزار دو شناسان كيهان و هيئت علماى شود مى رويت سختى

. ] است زمين برابر ميليون پنجاه و هفتصد

 همه است نهفته كاينات در كه قدرتهايى و غريب و عجيب نيروهاى همه اين و است ظاهر موجودات تمام در خدا قدرت آثار خالصه

 بر عالوه. ] 20 ى آيه بقره، ى سوره[  'قدير ء شى كل على اهللا ان': كه هستند همصدا قرآن با حال زبان به همه و هستند او قدرت برهان

 بديهى زيرا است خالق قدرت محكم ادله از او توانايى و انسان قدرت است آشكار خدا قدرت داليل ميلياردها انسان هر وجود در آنكه
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 جسم، گوش، خودش به خودش چنانكه است نداده قدرت خودش به خودش و نيست خود مالك خودش و است قادر و مخلوق كه است

 او آفريننده و خالق از غير كه كسى از را توانايى اين و است شده داده او به قدرت اين پس است نداده كبد و مغز قلب، معده، پا، دست،

 محالى امر چنين هرگز. نباشد توانا و قادر خود دهنده، توانايى و قدرت بخشنده است ممكن آيا. اوست اعطاى و بخشش و گرفته نيست

. افتد نمى و نيفتاده اتفاق

 آن در كماليه نعوت و جمال و جالل اوصاف كه هايى خطبه ضمن در هم است شده بيان مكرر آن عظمت و الهى قدرت البالغه نهج در

 ضمن در و برشمرده را خدا نعمتهاى كه مواردى در هم و است فرموده سخن الهى افعال از كه بياناتى و ها خطبه در هم و است مذكور

 را حق قدرت مظاهر و متعلقات و مصاديق است داده تذكر را آن عظمت و كرده ياد را خدا قدرت الهى عنايات بيان و نصايح و مواعظ

 مى اولى خطبه در جمله از است شده مذكور قدرت صفت صريحا و مستقيما هم هايى خطبه در عالوه و است داده نشان تفصيل بطور

. 'آفريد خود قدرت به را خلقها: يعنى. ] 22 ص 1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  بقدرته، الخالئق فطر': فرمايد

 فيض ى البالغه نهج. [ 'الحريق عذاب خافوا و الطريق الى لرجعوا النعمه جسيم و القدره عظيم فى فكروا لو و': فرمايد مى 185 خطبه در

. ] 736 ص ،227 ى خطبه االسالم،

. 'كنند بيم خدا عذاب از و گردند باز راه به آينه هر خدا نعمت بزرگى و توانايى عظمت در بينديشند اگر': يعنى

 عليه يقع ان الوساوس خطرات من المبرا الفكر حاول و قدرته منقطع لتدرك االوهام ارتمت اذا الذى القادر هو': فرمايد مى 91 خطبه در و

 علم لتناول الصفات تبلغه ال حيث فى العقول مداخل غمضت و صفاته كيفيه فى لتجرى اليه القلوب تولهت و ملكوته غيوب عميقات فى

 ال و معرفته كنه االعتساف بجور ينال ال بانه معترفه جبهت اذ فرجعت سبحانه اليه متخلصه الغيوب سدف مهاوى تجوب هى و ردعها ذاته

. ] 234 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'عزته جالل تقدير من خاطره الرويات اولى ببال تخطر

 از پاك انديشه و نمايند درك را او قدرت پايان آنكه براى كنند همكارى و پيوندند بهم همها و تمام هرگاه كه توانايى اوست': يعنى

 و افتند جريان به او صفات چگونگى در اينكه براى شوند شيفته و واله دلها و برسد او ملكوت عميق غيبهاى به كه بخواهد ها وسوسه

 و رسند نمى آن به شود دقيق بسيار يعنى او، علم به رسيدن در باشد ناپذير توصيف كه حدى به عقلها دخول محل شود پنهان و غامض

 و سلطنت عميق اسرار و قدرت پايان درك از باشند آن پى در آنچه از را فكرها و وهمها و عقلها آن دارد، مى باز و كند مى ردع

 بيرون و تخلص براى را غيبها تاريك هاى دره كنند مى طى كه حالى در "افكار عقول و اوهام" آنها و او ذات كنه و صفات چگونگى

 كه حالى در "برند مى پى ادراك اين از خود ناتوانى به يعنى" شدند منع كه زمانى برگردند پس سبحان خداوند سوى به آنها از شدن

 نمى خطور عزت بزرگى اندازه از اى خاطره فكرها صاحبان دل به و شود نمى درك او معرفت كنه جوالن، شدت به كه اند كننده اعتراف

. 'كند

 ملكوتك من نرى ما اهول ما و قدرتك جنب فى عظيمه كل اصغر ما و خلقك من نرى ما اعظم ما سبحانك': فرمايد مى 109 خطبه در و

. ] 327 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'سلطانك من عنا غاب فيما ذلك احقر ما و
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 چه و تو قدرت جنب در بزرگى هر است كوچك چه و تو آفرينش از بينم مى را آنچه است بزرگ چه گويم مى تسبيح را تو': يعنى

. 'تو سلطنت از است پنهان ما از آنچه جنب در اين است حقير چه و تو پادشاهى و ملكوت از بينم مى را آنچه است هولناك

 نهج. [ 'له مسلمه و به معترفه العقول له انقادت ما! قدرته عظيم و صنعته لطيف على البينات شواهد من قام و': فرمايد مى 165 خطبه در و

. ] 530 ص ،164 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 كه حالى در و گرديده فرمانبر او براى عقلها كه را آنچه خود قدرت بزرگى و صنعت لطف بر آشكار گواههاى از داشت پا بر پس': يعنى

. 'هستند او فرمان تسليم و او به معترف

 االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قدرته على العجز من به وسمها بما و ازليته على االشياء بحدوث مستشهد': فرمايد مى 185 خطبه در و

. ] 733 ص ،227 ى خطبه

 زده اشيا بر كه عجزى نشانه و داغ به و "نيست عدم به مسبوق اينكه و" او ازليت بر اشيا پيدايش و حدوث به ام كننده استشهاد': يعنى

. 'او توانايى و قدرت به "كنم مى استشهاد"

. ] 600 ص ،182 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بعزته االرباب استعبد و بقدرته الخالئق خلق': فرمايد مى 183 خطبه در و

. 'خود عزت به را قدرتمندان و بزرگان داد قرار خود ى بنده و خود قدرت به را خاليق فرمود خلق': يعنى

 كه الهيات در -السالم عليه -امام طوالنى هاى خطبه مطالعه به را مشتاقان و نداريم استشهاد به نياز اين از بيش كه ديگر موارد در و

 باشد مى رزق و خلق و اماته و احيا و اعطا و ابداع و انشا و ايجاد و احداث از الهى افعال و آن عظمت و قدرت صفت به راجع آنها بيشتر

. دهيم مى حواله
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 البالغه نهج در سلبيه صفات

 است بديهى كه باشد نقص مستلزم و نقص و جهل و عجز و احتياج عين صفات آن به اتصاف كه گويند مى را صفاتى آن 'سلبيه صفات'

 مثل و است واحد ثبوتى صفات از آن ضد وجود با صفات اين بعض سلب واقعيت مبراست و منزه صفات اين از -اسمه عز -الوهيت ذات

 صفت يا است علم صفت اثبات عين آن از ذات تنزيه و است سلبيه صفات از كه جهل صفت مانند باشند مى معنى يك براى از لفظ دو

 به و است ذات بساطت عين ذات از آن سلب كه تركيب يا است قدرت صفت به آن اتصاف عين نيز آن از ذات بودن منزه كه عجز سلبى

 بر دليل و است محال ديگر ضد وجود ضد اثبات با زيرا آنهاست اضداد ثبوت بر دليل صفات اين سلب بر دليل و است همچنين نيز عكس

 صفت نقيض وجود بر ديگر سلبى صفات گونه اين سلب بر دليل چنانكه است ديگر عدم بر دليل المتناقضين و المتضادين احد وجود

. 'يرتفعان ال و يجتمعان ال النقيضان': كه است ديگر نقيض وجود بر دليل المتناقضين احد نفى بر دليل زيرا است مسلوب

 مسلوب كه است اين مكان سلب مفاد و كند نمى افاده بيشتر را خود مفهوم همان سلبش زمان و مكان مثل سلبى صفات از ديگر بعضى

 مستلزم چند هر نيست صفتى اثباب سلب اين معناى اما است زمان از منزه منه مسلوب كه است اين زمان سلب مفاد و است مكان ال منه

 سلب و تركيب نفى و غنا و وجود وجوب مانند باشد سلب اين مستلزم سلبى صفات يا و ثبوتى صفات بعض اثبات چند هر و باشد

. ] 3 ى آيه اخالص، ى سوره[  يولد لم و يلد لم': است قسم اين از و باشند مى آن بر دليل و زمان و مكان نفى مستلزم يك هر كه احتياج

. ] 11 ى آيه شورى، ى سوره. [ 'ء شى كمثله ليس و

 از بيش و كند مى برگشت سلبى صفات معرفت به ثبوتيه صفات بعض معرفت كه است اين است توجه قابل اينجا در كه ديگرى نكته و

 در جهل كه كند مى اين بر داللت ذات از نفيش جهل صفت مثال. شود نمى برده پى ثبوتى وصف به شود مى درك سلبى وصفت از آنچه

 صفات حقيقت درك: ديگر عبارت به و. است مجهول ما بر او علم حقيقت و شود نمى درك اين از بيشتر نيز علم صفت از و ندارد راه او

 قابل مسلوب سلبى صفت در چون كند مى برگشت سلبيه صفات درك به آنها فهم و درك و است محال است ذات عين چون ذاتيه ثبوتيه

 از منزه و متعالى ذات خود مثل باشند مى ذات عين كه قدرت و حيات و علم مثال ثبوتى صفات در اما تركيب و جسميت مثل است تصور

 آسانتر سلبى نعوت و اوصاف شناختن با خداشناسى كنه به نه شود مى حاصل وجه به صفات اين معرفت و درآيند تصور به كه هستند اين

. است نزديكتر عاجزند ذات صفات و ذات كنه شناخت از همه كه العقول ذوى ساير و بشر فهم و استعداد افق به و شود مى حاصل

 شود مى شناسانده است منزه آن از كه صفاتى آن سلب به بلكه شود نمى شناسانده اوست ذات عين و دارد كه صفتى به روش اين در خدا

 سلب ذات از شود مى تصور حقيقتش كه صفتى اينجا در شود نمى شناخته صفات حقيقت كه ذاتى ثبوتى صفات برخالف طريق اين به و

 نيست، جسم نيست، جوهر نيست، مركب مثال ندارد را شده تصور وصف آن يا نيست آن كه ذاتى شود مى معرفى هم ذات و شود مى

 اين از نيست جسم كه ء شى و است تصور قابل هم نبودن جسم شوند مى تصور عرض و جوهر و جسم از يك هر چون كه نيست عرض

 كنيم معرفى است بيشمار و متناهى غير كه را چيزى اگر مثال نشود تصور او ذاتى اوصاف و ء شى آن ذات چند هر شود مى تصور حيثيت

. درنيايد تصور به متناهى غير عدد آن خود چند هر است تصور قابل آن نبودن هزار و نبودن ده نيست هزار يا نيست ده كه
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 دارد تصور تركيب چون تركيب عدم مثال دارد امكان حد اين در است تصور قابل مسلوب چون سلبى صفات درك كه است اين حاصل

 آنكه و ندارد را متصور وصف اين آنكه كه كرد اشاره آن به و داد نشان نحو اين به را منه مسلوب توان مى و. است متصور نيز تركيب عدم

 بگوييم اگر پس. كنيم تصور نتوانيم را بسيط يعنى مركب غير چند هر نماييم مى تصور كنيم مى سلب كه را چيزى آن پس نيست مركب

 مركب غير و تركيبى ال معنى به مگر شود نمى تصور صناعى شايع حمل به نه و ذاتى اولى حمل به نه بسيط است بسيط كه چيزى آن

. بودن

 هم نبودن مركب و تركيبى ال و است تصور قابل دو هر صناعى شايع حمل به و ذاتى اولى حمل به مركب نيست مركب كه چيزى آن اما و

. شود مى حمل دو هر به

 مسبوق و عدم به مسبوق و دارد ابتدا كه است چيزى آن حادث و است منزه آن از خدا كه است سلبيه صفات از يكى حدوث ديگر مثال

 علت و نبودن عدم به مسبوق و بودن ازلى و بودن هميشه معنى به قدم صفت حقيقت ولى است متصور معنى اين دارد علت و است غير به

 احد بودن متصور زيرا نيست آن تصور امكان بر دليل است حدوث كه آن ضد تصور و آيد نمى تصور در قديم ذات حقيقت مثل نداشتن

 ال و له ابتداء ال الذى بگوييم و كنيم تعريف سلبى نحو به را ثبوتى صفت همين اگر اما باشد نمى ديگر ضد شدن متصور بر دليل الضدين

 تصور قابل داشتن اول هم و وجود بر سابق عدم هم و علت هم و ابتدا هم شود مى تصور قابل باز عليه سابق عدم ال و له اول ال و له عله

 ندارد علت و ندارد ابتدا كه چيزى و 'هذه عن منزه هو ما و االوصاف هذه له ليس ما': يعنى ندارد را اوصاف اين كه چيزى آن هم و است

 و خارج تعقل و تصور از او ذاتى صفات و او ذات حقيقت چند هر شود مى تصور صفات اين نداشتن حيثيت به يعنى است تصور قابل

. باشد منزه

 -گفت خواهيم صفات شرح مبحث در چنانكه و -شده يادآور مكرر -السالم عليه -امام را حق ثبوتى اوصاف كه همانطور البالغه نهج در

 اوصاف با هم را ثبوتى اوصاف كه بسا و شده متعرض بسيار نيز را سلبى اوصاف است فرموده معنى و تفسير و شرح را ثبوتى صفات

 مخلوق و خالق بين كه است مفاهيمى از حاكى شود مى برده كار به كه الفاظى ثبوتى اوصاف در غالبا چون است كرده اثبات سلبى

 بيشتر لفظى مشترك لفظ اين كه استعماالتى يا شناسد مى معنى اين از بشر كه مصاديقى چون و معنوى يا لفظى اشتراك به يا است مشترك

 گسترده نحو به منتهى را مصاديق آن نظير هم ناخواه و خواه غالب بلكه بسيار اذهان لذا است امكان عالم مصاديق و معانى همين دارد

 را آنچه حال بهر كه نمايد توهم را ممكن صفات ديگر لوازم بعض يا پندارد ذات غير را اوصاف آن كه بسا چه و نمايد مى توهم ترى

. كند مى توهم او كه است چيزى آن از منزه و بود نخواهد آنچنان باريتعالى ذاتى صفت كند توهم

 ذهنش در يا حاضر انسان چشم پيش در آن مصاديق كه است چيزى همان مسلوب و است كمتر يا نيست توهم اين سلبى اوصاف در اما

. است كرده بيان اسلوب به هم را فعلى بلكه و ذاتى ثبوتى اوصاف بينيم مى البالغه نهج در لذا است متصور
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 به را مردم چگونه -السالم عليه -امام ببينيم و كنيم مشاهده آن در را حقيقت اين تا نماييم مى بررسى را البالغه نهج خطبه اولين اينك

: است فرموده آشنا الهيات و الهى معارف

 ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  القائلون، مدحته يبلغ ال الذى': است جمله اين است شده آورده خدا از كه توصيفى نخستين

 به محلى 'القائلون': كه است اين جمله آن از است عناياتى ها جمله اين در. [ 'رسند نمى او مدحت به گويندگان تمام كه خدايى. ] 22 ص

 او شان در بگويند آنچه همه نرسد كسى او مدح هيات يا مدح به اگر چون 'المادحون' نه فرمودند 'القائلون' آنكه ديگر و است الم و الف

 ثناء احصى ال': فهماند مى -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول كالم كه فهماند مى را مطلبى همان مضمون جمله اين و مادح نه قائلند

 ال و': جمله و 'تحصوها ال اهللا نعمت تعدوا ان و': آيه به است مويد 'العادون نعمائه يحصى ال': جمله و 'نفسك على اثنيت كما انت عليك

 حق عبدناك ما و معرفتك حق عرفناك ما' -سلم و آله و عليه اهللا صلى -اكرم پيغمبر از مروى كالم اين با 'المجتهدون حقه يودى

. ]  نمايند مى رجوع معنى يك به 'عبادتك

 را او نعمتهاى كه خدايى. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  العادون، نعمائه يحصى ال و': است اين دوم جمله و

. 'كنند نمى احصا و شمارش شمارندگان

 شكر و اطاعت و عبادت حق" او حق و. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  المجتهدون، حقه يودى ال و': سوم جمله و

. 'نمايند نمى ادا كنندگان كوشش و مجتهدان را "او نعمت

 كوشش يا كنند احصا را نعمتهايش شمارندگان يا برسند او مدحت به گويندگان اينكه از است حق تنزيه و تقديس كه ها جمله اين

 و شمارندگان و مدايحشان و ستايش و گويندگان چون است تصور قابل نمايند ادا را او شكر و اطاعت و پرستش حق كنندگان

 است ستايش و مدح فوق اينكه اما شود مى متصور آنها ناتوانى و عجز لذا هستند متناهى شان كوشش و كنندگان كوشش و شمارششان

 با نيست متناهى كماالتش شود گفته آنكه بين است فرق[  منتهاست بى نعمتهايش يا است نامتناهى اش جميله اوصاف و كماالتش يا

 بودن نامتناهى عين كه كماالتش از تناهى نفى در اما كنند مى افاده را معنى يك دو هر چه اگر است نامتناهى كماالتش شود گفته اينكه

 اينها است بيشمار او حقوق يا. ] شود نمى تصور كنه به وجه به جز نامتناهى بودن نامتناهى اثبات در ولى شود مى تصور متناهى است

 چون است خارج بشر فكر عهده از آنها تصور اما دارند الهى كماليه و جماليه و جالليه صفات بر داللت چه اگر كه است الفاظى همه

. است محال متناهى در نامتناهى گنجايش

 او ذات حقيقت و كنه دوربين هاى انديشه. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  الهمم، بعد يدركه ال الذى': چهارم جمله

. 'نمايند نمى درك را

 را او هوشها غواصى يا غواص هوشهاى و. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  الفطن، غوص يناله ال و': پنجم جمله و

. 'درنيابند
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 قصور و عجز كه جهت اين از است ذات حقيقت معرفت از متفكر هر و انديشمند هر عجز و ربوبى ذات قدس مبين كه نيز جمله دو اين

 درك قابل رساند مى ذات معرفت مرتبه به را آنها نرسيدن يعنى كند، مى روشن ذات حقيقت معرفت از را هوشها غواصى و ها انديشه

. است

 هست عنايت همين نيز. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  'موجود نعت ال و محدود حد لصفته ليس الذى': جمله در

 است بديهى و است منزه نقايص ساير مثل هم نقص اين از ربوبيت حضرت و است متصور دو هر آن سلب و موجود نعت و محدود حد كه

 ء شى يعنى است آن سلب و محدود صفت متصور معناى بلكه نيست سلبى صفت به موصوف و صفت حقيقت تصور مستلزم معنى اين كه

 شود مى سلب او از كه صفتى صحيحتر عبارت به و شود مى تصور ذات حريم در صفت اين عدم حيثيت از ندارد محدود حد صفتش كه

 صفت يعنى موجود صفت كه شيئى و نامحدود صفت و ء شى و 'محدود حد لصفته ليس الذى': مصداق و ء شى خود ولى گردد مى تصور

. است محال تصورش ندارد ذات از غير و ذات بر زايد

 به مربوط است فرموده كه اى عميقه و دقيقه كلمات آنهم از پس و است فرموده اشاره فعليه ى ثبوتيه صفات بعض به بعد جمله سه در و

 بر زايد صفات اثبات زيرا بداند منزه ذات بر زائد صفات از را الوهيت ذات كه است اين توحيد كمال كه است صفات نفى و سلبيه صفات

 فرموده ذكر را ثبوتيه صفات بعض و اوصاف بعض سپس و است جهل و تجزيه و دادن قرار متعدد و دوئيت و قرين اثبات موجب ذات

: مانند است فرموده تعريف سلبى قيود با نيز را صفات اين اما 'بصير' و 'فاعل' و 'كائن ' مثل است

 و 'االله و الحركات بمعنى ال فاعل' و 'بمزايله ال ء شى كل غير' و 'بمقارنه ال ء شى كل مع' و 'عدم العن موجود' و 'حدث العن كائن'

.] 24 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. [ 'لفقده يستوحش ال و به يستانس سكن ال اذ متوحد' و 'خلقه من اليه منظور ال اذ بصير'

 به بلكه نيست اطالق بطور عالميت يا بصيرت يا سميعيت مثل صفت نفى معنى به كه است داشته عنايت نيز صفات نفى تفسير مساله به و

 و بصيريت و سميعيت نفى معنى به و وسيله و آلت و شرط و قيد بدون مطلقه عالميت و مطلقه بصيريت و مطلقه سميعيت اثبات معنى

. شود مى تصور ممكنات در كه است عالميتى

 بر بنا ساختن و قبور و ضرايح تقبيل مثل آنها اعمال بعض استناد به را مسلمين از بسيارى كه 'وهابيه' طايفه شود مى معلوم جا، اين از و

 و كفر به حكم در اند، افتاده اشتباه در است شرك و كفر مصاديق آنچه در آنكه بر عالوه نمايند مى كفر و فسق و شرك به رمى قبور،

. اند شده مرتكب را بزرگى خطاى نيز است صحيحه محامل بر حمل قابل كه اعمال اين عامل شرك

. ] 36 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'الطاغوت اجتنبوا و اهللا اعبدوا ان رسوال امه كل فى بعثنا لقد و': دوم معنى در آيات

. ] 256 ى آيه بقره، ى سوره. [ 'الطاغوت اولياوهم كفروا الذين و... الوثقى بالعروه استمسك فقد باهللا يومن و بالطاغوت يكفر فمن'

. ] 51 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'الطاغوت و بالجبت يومنون الكتاب من نصيبا اوتوا الذين الى تر الم'



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۱۵۵

 سوره. [ 'به يكفروا ان امروا قد و الطاغوت الى يتحاكموا ان يريدون قبلك من انزل ما و اليك انزل بما امنوا انهم يزعمون الذين الى تر الم'

: قال و "85 ص" جبتا الكاهن و الساحر سمى و جبت اهللا دون من عبد ما لكل: يقال: مفرداته فى الراغب قال[  و. ] 60 ى آيه نساء، ى

. ] "305 ص" متعد كل عن فعباره: قال و "االيات هذه من ثالثه ذكر ثم" اهللا دون من معبود كل و متعد كل عن عباره الطاغوت

. ] 76 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'الطاغوت سبيل فى يقاتلون كفروا الذين و اهللا سبيل فى يقاتلون امنوا الذين'

 لم ما الذين من لهم شرعوا شركاء لهم ام. ] 17 ى آيه زمر، ى سوره. [ البشرى لهم اهللا الى انابوا و يعبدوها ان الطاغوت اجتنبوا الذين و'

. ] 21 ى آيه شورى، ى سوره. [ 'اهللا به ياذن

. [ 'القيم الدين ذلك اياه اال تعبدوا اال امر هللا اال الحكم ان سلطان من بها اهللا انزل ما اباوكم و انتم سميتموها اسماء اال دونه من تعبدون ما'

. ] 40 ى آيه يوسف، ى سوره

. ] 137 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'دينهم عليهم ليلبسوا و ليردوهم شركاوهم اوالدهم قتل المشركين من لكثير زين كذلك و'

. [ 'يشركون عما سبحانه هو اال اله ال واحدا الها ليعبدوا اال امروا ما و مريم ابن المسيح و اهللا دون من اربابا رهبانهم و احبارهم اتخذوا'

. ] 31 ى آيه توبه، ى سوره

. ] 193 ى آيه بقره، ى سوره. [ 'هللا الدين يكون و فتنه تكون ال حتى قاتلوهم و'

 بر آن لحاظ به كه است خضوعى و است عبادت قوانين و نظامات و سياسى رژيم از اطاعت كه شود مى استفاده آيات اين ظواهر از

 هيچ رنگ و است واحد رژيم و نظام كه الهى حكومت و قوانين و نظام و رژيم از فقط شخص اگر بنابراين شود مى اطالق عبادت اطاعت

 رژيمهاى از اگر و است طاغوت به كافر و خدا به مومن و موحد كند، جهاد آن استقرار براى و اطاعت ندارد را فردى و منطقه و كشور

 هيات و خاص حزب و اشخاص و افراد و ظلم و جور زمامداران و جباران و رهبان و احبار و كهنه و ديگر قوانين و نظامات و ديگر

 خدا غير عبادت و ورزيده شرك كند اطاعت است، نشده منظور خدا اطاعت عنوان به آنها از فرمانبرى الهى حكومت رژيم در كه خاص

 و اكره من اال': ى آيه و 'تقاه منهم تتقوا ان اال': ى شريفه ى آيه حكم به واال نباشد بين در اى قضيه كه صورتى در البته[  است كرده را

 منافع تامين و طاغوت راه در جنگ نظامات اين استقرار براى تالش و جنگ و. ] بود نخواهد توحيد خالف 'بااليمان مطمئن قلبه

 خدا به فقط اطاعت و عبادت و قانونگذارى حكم چون آنهاست عبادت و پرستش گروهها و احزاب و ها منطقه و ها سلسله و اشخاص

 در تامل و دقت اگر كه آيات جمله از و است شرك باشد بيرون اطاعتى و عبادت هر خدا اطاعت و عبادت حريم از و دارد اختصاص

: فرقان ى سوره در است آيه دو اين كند، مى افاده پرستش و عبادت از را معنى همين شود آن مفاد

. ] 17 ى آيه فرقان، ى سوره. [ 'السبيل ضلوا هم ام هوالء عبادى اضللتم ءانتم فيقول اهللا دون من يعبدون ما و يحشرهم يوم و'

 فرقان، ى سوره. [ 'بورا قوما كانوا و الذكر نسوا حتى آباءهم و متعتهم لكن و اولياء من دونك من نتخذ ان لنا ينبغى كان ما سبحانك قالوا'

. ] 18 ى آيه
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 خود، امر در متصرف و ولى را خدا غير كه است اين آيه دو اين در مذكور مشركين پرستش و عبادت كه شود مى استفاده آيه دو اين از كه

 لذا و اند پذيرفته ديگران امور در مستقل و مستبد و نهى و امر مالك و احكام جعل و تشريع و امور فتق و رتق بر مسلط و اختيار صاحب

 در مقرب معبودهاى از مالئكه و اوليا و انبيا مراد ظاهرا كه" شوند مى مسوول آيه دو اين موجب به كه اتخاذى اختيارهاى صاحب و اوليا

 نبود سزاوار': دارند مى عرضه جواب در "هستند منزه تشريع حق و نهى و امر در استبداد و معبوديت دعواى از كه باشند مى الهى درگاه

 دون من يعبدون ما و': آيه در عبادت 'اولياء من دونك من نتخذ ان لنا ينبغى كان ما': جمله اين كه 'كنيم اتخاذ ولى را تو غير كه ما براى

 عبادت براى كه اول معناى در 'غيرك نعبد ان او دونك من الها نتخذ ان لنا ينبغى كان ما': بود فرموده اگر و نمايد مى تفسير و شرح را 'اهللا

. رسيد مى نظر به ظاهرتر شد ذكر

 

 صفات به تعبير آن از كه مبراست و منزه صفات آن به اتصاف از ذات كه صفاتى است قسم دو بر سلبيه صفات كه نماند ناگفته هم نكته اين

 متعال خداوند كه است صفاتى و شد مى محسوب ذاتى صفت يافت مى اتصاف آن به ذات محال فرض به اگر كه كنيم مى ذاتيه ى سلبيه

 شده تصريح متعدد آيات در مجيد قرآن در قسم دو هر سلب به عبث و لغو كار و ظلم مثل شود نمى صادر او از و است منزه آن فعل از

 اال ء شى من ان و' و. ] 1 ى آيه جمعه، ى سوره[  ' االرض فى ما و السموات فى ما هللا يسبح': مثل كثيره آيات در هم تسبيح و است

 ى سوره[  'اهللا سبحان' و. ] 41 ى آيه نور، ى سوره[  'تسبيحه و صالته علم قد كل' و. ] 44 ى آيه اسرى، ى سوره[  'بحمده يسبح

. دارد داللت سلبى و نقص صفات از متعال خداوند تنزيه بر نيز. ] 159 ى آيه صافات،

. است بسيار است آمده نفيى و سلبى هاى جمله ضمن در خدا نعوت و سلبى صفات به راجع آنچه البالغه نهج در اما

 سپاس ،. ]155 ص ،64 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  حاال حال له تسبق لم الذى الحمدهللا': فرمايد مى 65 خطبه در جمله از

 و هم با او ذاتيه كماليه صفات همه يعنى" است نگرفته پيشى و سبقت ديگرش صفت بر او صفات از صفتى هيچ كه است خدايى مختص

 محال دو هر كه آيد مى الزم ذات اصل نفى يا صفت بودن ذاتى نفى باشند اين از غير اگر زيرا دارند وجود تاخر و تقدم بدون و بالفعل

. '"است

 شريك ال و مثاور ند على استعانه ال و زمان عواقب من تخوف ال و سلطان لتشديد خلقه ما يخلق لم': فرمايد مى خطبه اين در هم و

 يوده لم بائن منها هو فيقال عنها ينا لم و كائن هو فيقال االشياء فى يحلل لم داخرون عباد و مربوبون خالئق لكن و منافر ضد ال و مكاثر

 خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قدر و قضى فيما شبهه عليه لجت و ال و خلق عما عجز به وقف ال و ذرا ما تدبير ال و ابتدا ما خلق

. ] 155 ص ،64 ى

 جنگ كه دشمنى بر استعانت براى نه و روزگار عواقب و آمد پيش از بيم نه و سلطنت تشديد و تقويت براى نيافريد آفريد را آنچه': يعنى

 "وجود كرم" شده پرورده كه هستند خاليقى همه ولكن باشد منافر كه ضدى بر نه و نمايد فخر كثرت به كه شريكى نه و كند شورش و

 آنها از و آنهاست در شود گفته تا نكرده حلول چيزها در باشند مى "او حكم و قدرت و عزت برابر در" خوار و ذليل كه بندگانى و اويند

 دارد ناتوانى نه و آفريد را آنچه تدبير نه و كرد آغاز را آنچه آفرينش او بر نكرد سنگينى است جدا و دور شود گفته تا نگشته جدا و دور
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 و است مطلق عالم او زيرا" شود مى وارد او بر اى شبهه است نموده تقدير و كرده حكم آنچه در نه و سازد واقف آفرينش از را او كه

. '"دارد احاطه چيز همه به علمش

 االبصار به تحيط ال و التبعيض و التجزئه تناله ال و كيفيه على منه القلوب تعقد ال و صفه على له االوهام تقع ال': فرمايد مى 85 خطبه در و

. ] 202 ص ،84 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'القلوب و

 او از كيفيتى و چگونگى به آگاه" او از كيفيتى بر دلها شود نمى بسته و صفتى بر او براى از وهمها "گردد نمى مطلع" شود نمى واقع': يعنى

 وحدت به متصف او چون آنهاست از منزه يعنى" رسد نمى تبعيض و تجزيه او به و "است منزه ذات بر زائد صفات از چون گردند نمى

 حقيقت و ذات كنه درك به" دلها و "ظاهرى ديدار به" بصرها او به كنند نمى احاطه و "دارند منافات وحدت با تبعيض و تجزيه و است

. '"او صفات

 فيجوز مكان فى كان ال و الحال منه فيختلف دهر عليه اختلف ما تدركه او تناله ان عن االبصار اناسى الرادع و': فرمايد مى 91 خطبه در و

. ] 231 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'االنتقال عليه

 او حال تا روزگارى او بر نداشته شد و آمد نمايند درك را او يا برسند او به اينكه از را ها ديده مردمك است كننده منع "او"': يعنى

. 'باشد جايز او بر ديگر مكان به مكان از نقل و انتقال تا است بوده مكانى در نه و شود مختلف

 يعنى ،. ]468 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  السواتر تحجبه ال و المشاعر تستلمه ال': فرمايد مى 152 خطبه در و

. 'پوشاند نمى را او ها پرده و نبرد پى او حقيقت و كنه به حواس

 بحتى امد له يضرب ال و متى له يقال ال االدوات و بالجوارح ال و الحركات و بالحدود االوهام تقدره ال': فرمايد مى 163 خطبه در و

 نهج. [ 'بافتراق عنها يبعد لم و بالتصاق االشياء من يقرب لم فيحوى محجوب ال و فيتقصى شبح ال فيم يقال ال الباطن و مم يقال ال الظاهر

. ] 520 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 و ممكن صفات از داشتن عضو و حركت و محدوديت زيرا" آلتها و عضوها به و حركتها و حدها به اوهام را او كند نمى تقدير': يعنى

 از اينكه جهت به" است وقت چه و كى از كه شود نمى گفته "است منزه عضو و حركت و حد از خدا و است اجسام و محدود موجود

 و انتهاست و نقصان مفيد آوردن مدت اين زيرا" شود نمى آورده 'تا' و 'حتى' به مدتى او براى و "است منزه يابد او بر احاله زمان اينكه

 نمى گفته كه زيرا است پنهان و باطن و شده ظاهر چه از شود نمى گفته كه است آشكار "است پايان بى و نهايت بى و بالذات كامل خدا

 تمام مظهر و بالذات ظاهر او بلكه است ديگر ء شى از ظهور و امكان لوازم و مكان و ماده از منزه او زيرا" است پنهان چه در شود

 و محجوب نه و شود رسيده آن نهايت به و گردد فانى كه است پيكر و جسم نه "اشياست ى همه باطن از آگاه و بالذات باطن و اشياست

 از او جدايى و افتراق يعنى" نيست دور شدن جدا به آنها از و نيست نزديك چسبيدن به اشيا، به باشد آن حاوى چيزى كه است مستور

. '"باشد نمى آنها به او علمى احاطه عدم و دورى موجب افتراق اين اما است آنها امكانى صفات و نقايص از او تنزه به آنها
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 نجوم ال و الماء قطر عدد عنه يعزب ال لسان يصفه ال و مكان يحويه ال و زمان يغيره ال و شان يشغله ال': فرمايد مى 178 ى خطبه در و

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الظلماء الليله فى الذر مقيل ال و الصفا على النمل دبيب ال و الهواء فى الريح سوافى ال و السماء

. ] 578 ص ،177

 مى زبانى نه و مكانى را او شود مى حاوى نه و زمانى را او دهد نمى تغيير و ديگر كار از كارى و امرى را او سازد نمى مشغول': يعنى

 جنبش نه و وزنده سخت بادهاى نه و آسمان ستارگان عدد نه و ماند مى مخفى آب هاى قطره عدد او از نه و بنمايد را او وصف تواند

. 'تاريك شب در مورچه خوابگاه نه و سنگ بر مور

 نمى درك: يعنى ،. ]582 ص ،178 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  العيان بمشاهده العيون تدركه ال': فرمايد مى 179 خطبه در و

. 'آشكار و عيان مشاهده به چشمها را او كند

 لم و زمان ال و وقت يتقدمه لم و هالكا موروثا فيكون يلد لم و مشاركا العز فى فيكون سبحانه يولد لم': فرمايد مى 182 خطبه در و

. ] 588 ص ،181 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'نقصان ال و زياده يتعاوره

 باشد هالك شده برده ميراث اينكه تا است زاييده نه و "نباشد مستقل و" باشد مشارك عزت در تا است نشده متولد سبحان خداى': يعنى

. '"است كمال تمام و كمال عين كه" است نيافته او در تناوب و نوبت به نقصان و زياده هيچ و نشده مقدم او بر زمانى و وقتى هيچ

 يوصف ال و باين يحد ال و بعين ينظر ال و نائل ينقصه ال و سائل يشغله ال و بفهم يقدر ال و بوهم يدرك ال': فرمايد مى 182 خطبه در و

. ] 592 ص ،181 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بالناس يقاس ال و بالحواس يدرك ال و بعالج يخلق ال و باالزواج

 و دارد نمى باز ديگر ى خواهنده از را او اى خواهنده هيچ نشود، تقدير و گيرى اندازه فهمى هيچ به و نشود درك وهمى هيچ به او': يعنى

 نمى موصوف همسرها، و جفتها به و شود نمى محدود مكان، به و كند نمى نظر چشم، به سازد نمى ناقص را او عطايى و بخشش هيچ

. 'مردم به شود مى مقايسه نه و حواس به شود نمى درك و اسباب و وسايل به آفريند نمى و گردد

 ى البالغه نهج. [ 'السواتر تحجبه ال و النواظر تراه ال و المشاهد تحويه ال و الشواهد تدركه ال الذى الحمدهللا': فرمايد مى 185 خطبه در و

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض

 بيند نمى را او چشمها، و گردد نمى حاوى را او محاضر، و مجالس و نمايند نمى درك را او حواس، كه است خدايى مختص حمد': يعنى

. 'سازد نمى محجوب و پرده در را او ها پرده و

. 'بندگانش به ظلم از است باال و رفيع يعنى عباده، ظلم عن ارتفع و': فرمايد مى خطبه همين در و

 شامل حدى يعنى ،. ]742 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  بعد يحسب ال و بحد يشمل ال': فرمايد مى 186 خطبه در و

. '"است اعراض و جواهر و اجسام صفات از حد زيرا" شود نمى او
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 اجسام صفات از حركت و سكون زيرا" گردد نمى جارى حركت و سكون او بر يعنى الحركه، و السكون عليه يجرى ال': خطبه همين در و

. '"است اعراض و جواهر و

 را آنچه او در شود مى حادث و كرده ابداع او را آنچه او به گردد بازمى و او بر شود مى جارى چگونه فرمود جمله اين از پس چنانكه و

. است كرده احداث او

 و االبناء اتخاذ عن جل محدودا فيصير يولد لم و مولودا فيكون يلد لم االفول عليه يجوز ال و يزول ال و يحول ال الذى': فرمايد مى نيز و

 يتغير ال و فتمسه االيدى تلمسه ال و فتحسه الحواس تدركه ال و فتصوره الفطن تتوهمه ال و فتقدره االوهام تناله ال النساء مالمسه عن طهر

 االعضاء و بالجوارح ال و االجزاء من ء بشى يوصف ال و الظالم و الضياء يغيره ال و االيام و الليالى تبليه ال و االحوال فى يتبدل ال و بحال

 او تهويه او فتقله تحويه االشياء ان ال و غايه ال و انقطاع ال و نهايه ال و حد له يقال ال و االبعاض و بالغيريه ال و االعراض من بعرض ال و

 ال و يقول ادوات و بخروق ال يسمع و لهوات و بلسان ال يخبر بخارج عنها ال و بوالج االشياء فى ليس و يعدله او فيميله يحمله شيئا ان

. ] 746 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'يضمر ال و يريد و يتحفظ ال و يحفظ و يلفظ

 زاييده نه دارد امكان او بر غروب و افول نه و گردد مى عارض او بر زوال نه و شود مى احوال دستخوش نه كه كسى آنچنان اوست': يعنى

 شده زاييده نه و "ديگر چيز از او والدت باشد ممكن تا كه است اين مراد اينكه يا اغلب حسب به يعنى" باشد ديگر چيز از مولود تا است

 و تقدير را او تا ندارد دسترسى او به وهمها زنان معاشرت و مالزمت از است پاك و فرزندان گرفتن از است بزرگ گردد محدود تا است

 احساس اينكه تا حس را او كند نمى درك كند، تصور را او بتواند تا آورد درنمى وهم به را او كامل هوشهاى و زيركيها و كند گيرى اندازه

 منزه تغيير و تبدل از زيرا" گردد نمى متبدل احوال در و يابد نمى تغيير حالى هيچ به و يابد او با تماس تا دستها را او لمس و را او كند

 و شود نمى وصف اجزاء از جزئى گونه هيچ داشتن به دهد نمى تغيير را او تاريكى و روشنى و سازد نمى كهنه را او روزها و شبها "است

 اين يعنى" نهايت و حد او براى از شود نمى گفته شود نمى وصف ابعاض و غيريت به نه و اعراض از عرضى به نه و اعضا و جوارح به نه

 و بودن متناهى و او براى نهايت و حد تعيين يعنى" نهايتى و حدى او براى شود نمى گفته كه است اين معنى اينكه يا "نيست جايز گفتار

 اينكه يا بيفكند را او يا نمايد حمل را او تا اوست حاوى چيزى نه و پايانى و انقطاع او بقاى براى نه و "است محال او نمودن محدود

 خبر باشد نمى خارج چيزى از و نيست كننده حلول چيزى در دارد، نگه عدل به يا دهد ميل سويى به را او كه نمايد حمل را او چيزى

 بر اعتماد با را لفظ اما گويد مى شنيدن، وسايل و گوش سوراخهاى واسطه به نه شنود مى و گوشتها پاره و زبان واسطه به نه دهد مى

 همه كه است اين مقصود اينكه يا نمايد نمى چيزى از احتراز و كند نمى تحفظ خود و "را اشيا" كند مى حفظ كند نمى احداث مخارج

 حفظ زحمت و وسايل و آالت به آنها حفظ در يا و باشد درآورده حفظ به را آنها آنكه بى دارد احاطه آن به علمش و است حافظ را چيز

. 'نمايد نمى پنهان ضمير در را چيزى و كند مى اراده و باشد داشته نياز

 پروردگار ،. ]748 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  خلقه من باحد خلقها على يستعن لم و': است خطبه همين در نيز و

. 'است نجسته استعانت خود خلق از احدى به خاليق خلق در
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. 'فيرزقه مال ذى الى يحتاج ال و فيسبقه منها السريع يفوته ال و فيغلبه عليه يمتنع ال و طلبه منها ء شى يعجزه ال': است خطبه اين در هم و

. ] 749 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[ 

 خالص و شود نمى فوت او از آنها، از شتابندهاى و كند نافرمانى تواند نمى و سازد نمى عاجز را او كند طلب كه را آنها از چيزى': يعنى

 و عجز مستلزم او بر گرفتن پيشى اوست، بر گرفتن پيشى امكان فرع او حكم از خالصى و گريز: يعنى" گيرد پيشى او بر تا گردد نمى

. 'دهد روزى را او تا نيست مالى صاحب به نيازمند و "است منزه آن از او كه اوست نقص

 او يعنى ،. ]749 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  فيساويه له نظير ال و فيكافئه له ء كف ال و': است خطبه اين در هم و

. 'شود او برابر تا ندارد نظيرى و گردد همانند او با تا نيست همرديفى و كفو را

 لخوف ال و سلطان لتشديد يكونها لم و براه و خلقه ما خلق منها يوده لم و صنعه اذ منها ء شى صنع يتكاءده لم': است خطبه اين در نيز و

 شركه فى شريك لمكاثره و ملكه فى بها لالزدياد ال و مثاور ضد من بها لالحتراز ال و مكاثر ند على بها لالستعانه ال و نقصان و زوال من

. ] 752 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اليها يستانس ان فاراد منه كانت لوحشه ال و

 بر نكرده سنگينى و است نينداخته زحمت به آفريد را آن كه هنگامى در مصنوعاتش و مخلوقات از چيزى ايجاد و صنعت را خدا': يعنى

 زوال از ترس براى نه و دهد شدت را خود تسلط و سلطنت آنكه براى آفريد را آنچه نيافريد و است آفريده را چه هر آفرينش آنها از او

 جنگ و شورش مقام در كه ضدى از احتراز براى نه و باشد برآمده غلبه مقام در كه دشمنى بر آنها به جستن يارى براى نه و نقصان و

 كه تنهايى و وحشت رفع براى نه و كند مفاخرت كثرت به خود شريك به آنكه يا و كند زياد را چيزى ملكش در آنكه براى نه و باشد

. '"نيست نيازى و حاجتى و نقصانى هيچگونه او در و است منزه اينها ى همه از او زيرا" گيرد انس خود مخلوقات به باشد خواسته

 ص ،186 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  باب دونه عنكم اغلق ال و حجاب عنه قطعكم فما': فرمايد مى 195 خطبه در و

. 'درى هيچ او سوى به شما از است نشده بسته و اى پرده هيچ او از را شما است نبريده يعنى ،].628

 صوت يلهيه ال و شخص عن شخص يلويه ال و نائل يستقصيه ال و سائل يستنفده ال و الحباء ينقصه ال و العطاء يثلمه ال': فرمايد مى نيز و

 يقطعه ال و الظهور عن البطون يجنه ال و عقاب عن رحمه تولهه ال و رحمه عن غضب يشغله ال و سلب عن هبه تحجزه ال و صوت عن

. ] 628 ص ،186 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'البطون عن الظهور

 پايان به را او عطايى هيچ و كند نمى تمام را او اى خواهنده هيچ و كند نمى كم را او كرمى هيچ و زند نمى صدمه او به عطايى هيچ': يعنى

 در كه است آن از كمتر سواالت و ها خواسته بخواهند او از چه هر شود نمى كم بخشش با او عطاى و كرم خزائن يعنى" رساند نمى

 او شود نمى مانع و صدايى از صدايى را او دارد بازنمى و ديگر شخص از شخصى را او سازد نمى مشغول و پيچيده "بگذارد اثر او دارايى

 رحمت از را او غضب همچنين و "دارد بخشش ساختن محروم عين در و كند مى عطا منع عين در كه" بازگرفتن و سلب از بخششى را

 بودن آشكار و ظهور را او كند نمى قطع و ظهور از بودن پنهان را او دارد نمى پنهان و دارد نمى بازش عقاب از رحمت و كند نمى مشغول

. '"است خفا كمال در و ظهور كمال در خفا عين در" بودن پنهان و بطون از
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 ص ،186 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  لكالل بهم استعان ال و باحتيال الخلق يذرا لم يدن لم و دان و': است خطبه اين در نيز و

 به نخواست ايشان از كمك و استعانت و مكر و حيله وسيله به را خلق نفرمود خلق شود، نمى داده جزا و دهد مى جزا: يعنى ،. ]629

 منزه نيز غير به استعانت از پس است منزه آن از خدا كه است ضعف و كردن برطرف براى جستن كمك يعنى" خستگى و ضعف جهت

. '"است

 ال و باالبصار ادراكه ليس نهار عليه يجرى ال و ليل يرهقه ال و باالنوار ء يستضى ال و الظلم تغشاه ال الذى': فرمايد مى 213 خطبه در و

. ] 674 ص ،204 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'باالخبار علمه

 و بالذات ظاهر و بالذات نور او چون" كند نمى روشنى طلب نورها از و گيرد فرانمى را او تاريكيها كه است چنان آن پروردگار': يعنى

 را اشيا او دريافت شود، نمى جارى او بر روز و يابد درنمى را او شب "اوست به و او از چيز همه نور ظهور و است چيز هر كننده ظاهر

. 'باشد نمى خبرها سبب به او آگاهى و دانايى و نيست ها ديده وسيله به

 و السموات خلق ال و عبثا للعباد الكتاب ينزل لم و لعبا االنبياء يرسل لم و مكرها يطع لم و مغلوبا يعص لم و': فرمايد مى 78 حكمت در و

. ] 1120 ص ،75 الحكم قصار االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'النار من كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن ذلك باطال بينهما ما و االرض

 كه جهت آن از است نشده اطاعت و "باشد شده غالب او بر نافرمان و" باشد مغلوب كه جهت آن به است نشده معصيت و نافرمانى': يعنى

 و آسمانها و نفرستاد بيهوده و بازى به را پيمبران "نمايند مى اطاعت را او خود اختيار به كنندگان اطاعت بلكه" باشد كننده اجبار و اكراه

. '!آتش از گرديدند كافر آنانكه بر واى پس گرديدند كافر كه است كسانى آن گمان اين كه نيافريد باطل به آنهاست در را آنچه و زمين
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 البالغه نهج در خدا اسماء و صفات

 است الوهيت صفات و اسما معنى و تفسير و شرح مسلمين، بين اختالف موارد از يكى شد داده تذكر كتاب مقدمه مطالب ضمن در چنانكه

 و عمال و يافت مى توسعه و بسط يافتند مى حكومت اسالمى جوامع بر كه اشخاصى مختلف سياست حسب بر قرون طول در كه

 آن ى فتنه از پر و خونين و اندوه پر تاريخ و دادند مى قرار مخالفان كردن خفه و كوبيدن وسيله را آن مستبد حكام سياست كارگردانان

 كه بود مجادالت اين به مسلمانان اشتغال اسالم، انقالب و دعوت وقوف و مسلمين انحطاط بزرگ علل از يكى. است انگيز تاسف بسيار

. بود آنها نزد در مذخوره علوم ترك و -السالم عليهم -بيت اهل به مراجعه عدم و اختالفات اين رهبران خودرايى هم آن علت

 و گرديد مساله اين صرف آنها مدارس و مسلمانها وقت چقدر و شد برپا قرآن خلق مساله در اختالف از هايى فتنه چه كه داند مى خدا

 چه و سست مطالب چه -السالم عليهم -بيت اهل ى ائمه به مراجعه ترك اثر در كه داند مى خدا شد مسلمين بين ضعف موجب چقدر

 خداوند گفتند حنابله حتى كه دادند رواج دنيا در سماء به نزول و ضحك بصر، سمع، مكان، عين، يد، وجه، معنى پيرامون را خرافاتى

 اينهمه! نشاند مى خود پيش عرش در را پيغمبر و است طال نعلين حتى انگشت و پا و دست صاحب انسان صورت يك مثل سبحان

 معانى فهم در را عقليه و حاليه و مقاليه و مقاميه قرائن دخالت و مجازات باب حتى طرف يك كه شد واقع عدليه و اشاعره بين كه مباحثى

 اصول در اختالفات همه اين و گرديد متمسك مجازى معانى در كالم ظهور با و قرائن تمام الغاى با ظواهر همان به و كرد مسدود الفاظ

 اين تفسير و شرح در كالمش كه باشد كسى امت بين در بايد كه است اين دليل ديگر اسالمى مسائل و قرآن آيات تفسير و اعتقادى

 -الحسين بن على العابدين زين حضرت چنانكه باشد اختالف رافع و حجت -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول شخص كالم مثل مطالب

: فرمايد مى 'الصادقين مع كونوا و اتقواهللا امنوا الذين ايها يا': آيه تالوت هنگام طوالنى كالمى ضمن در -السالم عليه

 ال و: يقول تعالى واهللا بعضا بعضهم يكفر االختالف و بالفرقه االمه دانت و المله هذه االعالم درست قد و االمه هذه خلف يفزع من فالى'

 ائمه ابناء و الكتاب اهل الى الحكم تاويل و الحجه ابالغ على به الموثوق فمن البينات جاءهم ما بعد من اختلفوا و تفرقوا كالذين تكونوا

 الشجره فروع من اال تجدونهم او تعرفونهم هل حجه غير من سدى الخلق يدع لم و عباده على بهم اهللا احتج الذين الدجى مصابيح و الهدى

 المحرقه، الصواعق[  الكتاب فى مودتهم افترض و االفات من براهم و تطهيرا طهرهم و الرجس عنهم اهللا اذهب الذين الصفوه بقايا و المباركه

. '. ]152 ص ،5 آيه -السالم عليهم -بيت اهل شان در وارده آيات در اول فصل ،11 باب

 نيست اثرى ظاهر به بود، اختالفات اين ثمره كه هايى شكنجه و زندانها و كشيدنها آتش به و خونريزيها و جنگها از اكنون چه اگر و بارى

 يا و معتزله و اشاعره و است باقى اختالفات اين اصل تا كه دانند مى جوامع اوضاع و االجتماع علم و بزرگ حوادث علل به آگاهان ولى

 سوى از و اند نرسيده قطعى توافق به شده مطرح الهى صفات و اسما تفسير و شرح سر بر كه كالمى مسائل اين در ديگر فرق و عدليه

 مى مجادله ى صحنه وارد را نادانان و جهال و كند مى وادار اختالفات اين از استفاده سوء به و تحريك را افراد رياست، و جاه حب ديگر

. است موجود كامال باشد ديگر اسماى و صورتها و شكل به چند هر آشوبها و ها فتنه همان بروز امكان سازد،
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 تماس و اسالم قلمرو ى توسعه با كه دانست مى و ديد مى را اختالفات اين پيدايش وحى روشنايى در -آله و عليه اهللا صلى -اكرم پيغمبر

 و آرا مذهبى مسائل پيرامون نااهالن ى مداخله ى واسطه به هم و زمان مرور به بلكه و ديگران افكار و ملل با مسلمانان ارتباط و

 هدايت و راهنمايى شايسته بطور مردم و نشود جلوگيرى آن ثمر بى و انگيز جدال گسترش از اگر و شد خواهد پيدا گوناگون نظريات

 و سازند مى سرگرم آن به هم را ديگران و شوند مى ايرادات رد و مباحث اين سرگرم بسيارى: اوال شوند گذارده خود حال به و نشوند

 و دينى اصيل مسائل به توجه از و گردد مى افزوده آن تعداد بر روز هر و شود مى ايجاد مسلمين اجتماع داخل در ها فرقه و ها دسته

 بايد آنچه و مانند مى باز است صنعت و علم و اجتماعى و حياتى امور در ترقى و آخرت و دنيا سعادت موجب كه اسالمى تعاليم به عمل

 درجه در بماند عنه مسكوت بايد و ندارد تاثيرى انسانى سعادت و كمال براى آن طرح اصال بلكه و باشد مطرح سوم و دوم درجه در

 و. شود مى خارج انديشه، و توجه معرض از كلى به يا و يابد مى تنزل سوم و دوم درجه به اولى درجه مطالب و گيرد مى قرار اولى

 خطر و آيند مى بار علم بى و پريشان فقير، مانده، عقب باشند پيشاهنگ و پيشرو امت و نمونه ملت بايد كه مسلمانان نتيجه در باالخره

. آيد مى پيش ايشان بر جاهليت دوره به بازگشت و ارتداد و ارتجاع و قهقرايى سير

 و ضعيف را مسلمان جامعه پيكر پراكندگى و تفرقه و زياد بدعتها و گمراهيها و منحرف واقع و صحيح سير از مسلمانان عقايد: ثانيا و

 آن در ورود كه مباحثاتى و فايده بى بحثهاى و جدالها بازار شدن گرم از جلوگيرى و اختالفات اين كنترل براى لذا ساخت خواهد بيمار

 تفسير براى امت بين در صالحى مرجع وجود همچنين و اسالم سياسى نظام بقاى و حفظ براى و ندارد ضرورتى و لزوم دينى عقايد نظر از

 را "عترت و قرآن" ثقلين به تمسك آيندگان به آن صحيح تبليغ و سنت و قرآن الهى معارف و مقاصد و دينى الفاظ و اصطالحات شرح و

 قرار واجب همه بر را "عترت و قرآن" ثقلين به مراجعه و تمسك تاكيد كمال با و صريح بطور و داد پيشنهاد امت به متواتره احاديث در

 و هالكت باعث را آنها از پيروى و متابعت ترك و كشيدن عقب و گمراهى موجب را -السالم عليهم -بيت اهل بر گرفتن پيشى و داد

. فرمود اعالم نابودى

 و برقرار اسالمى الهى زمامدارى نظام هم بود كرده عمل -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول سفارشهاى و وصيت و دستور به امت اگر و

 گرديد حادث كه گمراهيهايى و اختالفات همه اين آتش هم و شد نمى تجديد الهى غير و جاهلى رژيمهاى و رسوم و بود مانده پايدار

. گشت نمى روشن

 به سرسختانه چنان رسند نمى خود مطامع و مقاصد به الهى برنامه اين با ديدند كه كسانى جاه حب و شخصى اغراض و سياستها متاسفانه

 و اسرائيليات از پيروى و راى به قول و خودگويى و خودخواهى بازار و شد محروم و دور الهى رژيم و برنامه اين از امت كه افتاد كار

 و علم و هدايت امتداد سلوكشان و اخالق و سيره و علم و هدايت و وجود كه كسانى وجود با و يافت رواج االحبارها كعب به مراجعه

 متواتره و صحيحه احاديث و مدارك معتبرترين حسب بر و امت اتفاق به آنها به اقتداى و بود -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر حضرت سيره

 حداقل اخالقى و علمى صالحيت عدم بر عالوه كه دادند قرار امت مرجع را افرادى سياست و كردند رجوع افرادى به است نجات موجب

 كنيم دنبال را مبحث اين خواهيم نمى اينجا در فعال كه است ترديد و اختالف مورد آنان از شرعى علوم اخذ و آنها متابعت به اكتفا جواز

 آن و اين اقوال و متروك است اسالمى صحيح صد در صد و خالص علوم و معارف كه آنان علوم و بيت اهل معارف چگونه و شد چه كه

: كنيم مى اكتفا شعر سه اين به فقط يافت رواج ندارد شرعى حجيت و اعتبار گفتارشان كه كسانى و
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 النار لهب من الحشر يوم ينجيك     مذهبا لنفسك ترضى ان شئت اذا

 االحبار كعب عن المرو و احمد و     مالك و الشافعى قول عنك فدع

 البارى عن جبرئيل عن ما جد روى     حديثهم و قولهم اناسا دوال

] . ناقله و قائله در هللا[ 

 

 نيز را ديگران -آله و عليه اهللا صلى -پيغمبر اكيد سفارش و دستور خالف بر و نكرده مراعات را جهات اين سنت اهل علماى چه اگر و

 تمام تقريبا بلكه و بيشتر و كنند مى احتجاج و اخذ ندارد اعتبارى هيچ كه آنها عمل و كالم و قول به و داده قرار بيت اهل عرض در

 بيت اهل از پيروى و تبعيت كه كند نمى انكار را مطلب اين ناچار مواردى در ذلك مع كنند مى اقتباس ديگران از را فروع و اصول مسائل

 بين اختالف مورد مسائل در را حضرت آن كس هر و است بخش اطمينان و نجات موجب -السالم عليه -على اميرالمومنين مخصوصا

 كرده عنوان را مطلب اين صريحا اهللا بسم به جهر مساله در خود تفسير در رازى فخر چنانكه. است رستگار يقينا دهد قرار خود امام امت،

. ] 207 ص ،1 ج الكبير، التفسير. [ است نموده اختيار را اهللا بسم به جهر و

 ارزش و اعتبار و ارج عبده و مرصفى مثل سنت اهل علماى بزرگان بعض اينكه به توجه با و شود گذاشته كنار عناد و تعصب اگر بنابراين

 تمام بر را آن و داند مى الصدور قطعى را البالغه نهج تمام عبده بلكه و اند ستوده ارزش و اعتبار درجات عاليترين در را البالغه نهج

 آن به و داده قرار حكم را البالغه نهج همگان است شده واقع الهى معارف در كه اختالفاتى رفع براى بايد شمارد مى مقدم لغت معاجم

 آن انتساب و البالغه نهج صحت بر كه تاكيدى وجود با كه عبده مثل از است تعجب و دهند خاتمه دارند كه مجادالتى به و نمايند رجوع

 در و نمايد نمى مراجعه آن به اختالف مورد مسائل در است نوشته اعتقادات و توحيد در كه كتابهايى در دارد -السالم عليه -امام به

. ماند مى گرفتار سابقين ضاللتهاى

 در شكى كه -السالم عليه -على مستقيم راه به را همه و بسازد متمركز خود در را امت تواند مى البالغه نهج كه است اين غرض بارى

 و -السالم عليه -على از آگاهتر آرى. نمايد رهبرى ديگر امور و زمامدارى و سياست و اخالقيات و اعتقاديات در نيست آن استقامت

 و حنابله و معتزلى و اشعرى جدال براى مجالى و ميدان كه اند كرده تفسير و توضيح و شرح را اسالم مسائل چنان طاهرينش فرزندان

 رنگ همان و گردد مى الغا خودبخود آميز تفرقه عنوانهاى عزيزش فرزندان و حضرت آن به رجوع با و نيست مالكيه و حنفيه و شوافع

. شود مى زده همه به اسالم واحد

 در و است پر حنابله خرافى عقايد از نمايند مى منتشر حجاز و نجف در وهابيه متعصب و جامد و نادان فرقه اكنون هم كه كتابهايى

 ى مقاليه قرائن و عقليه ى ضروريه قرائن به اتكاى با اينكه از و معتقدند را او خنده و دنيا آسمان به را خدا آمدن فرود حتى خدا معرفت

 و تجسم مستلزم كه صحيح نحو به و نمايند مجاز بر حمل را الفاظ اين است بوده متكلم و مخاطب معهود كه كالم از منفصله ى كثيره

 مسافت اينهمه با خدا رحمت شدن نزديك دنيا آسمان به خدا نزول از مراد بگويند و -نمايند معنى و تفسير نشود ديگر ى فاسده لوازم



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۱۶۵

 ابا -دهد مى نشان خوش روى و زده لبخند شخص روى به آفرينش و خلقت عالم كه است اين خدا ى خنده و ضحك از مراد يا است

. كبيرا علوا الظالمون يقوله عما اهللا تعالى. دارند

 

 است سزاوار كه را نورانى هاى جمله اين و نماييد مطالعه -السالم عليه -امام از را الهى صفات و اسما تفسير و شرح از هايى جمله اينك

: بدانيد غنيمت شود نوشته نورى قلم با

 و الحركات بمعنى ال فاعل بمزايله ال ء شى كل غير و بمقارنه ال ء شى كل مع عدم العن موجود حدث العن كائن': فرمايد مى 1 خطبه در

 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'لفقده يستوحش ال و به يستانس سكن ال اذ متوحد خلقه من اليه منظور ال اذ بصير االله

24 [ .

 مقارنه به نه هست چيزى هر با باشد آمده وجود به عدم از اينكه نه است موجود شدن، پديدار و حدوث به نه است ثابت و هست': يعنى

 مورد نبود كه هنگامى بيناست آالت، وسيله به و حركات معنى به نه است فاعل بودن، جدا به نه است چيز هر غير و مخلوقات با تقارن و

 و تفرد يعنى" افتد وحشت به آن نبود و فقد از بگيرد انس آن به كه نبود مونسى كه هنگامى است منفرد و يگانه و او خلق از نظرى

 مى وحشت به آنها ترك يا نداشتن از و شوند مى تنها مونس ترك يا مونس نداشتن با كه است مخلوقات در كه صورت آن به او يگانگى

 و "افتد وحشت به چيزى فقد به يا بگيرد انس چيزى به و باشد داشته مونسى اينكه از است منزه كه است اين به او تفرد بلكه نيست، افتند

 ابتداء و است ثابت مخلوقات براى آنچنانكه نه اما است ثابت او براى چه اگر فرمايد مى جمله چند اين در كه صفات اين تمام بالجمله

 اين در فرماييد مى مالحظه چنانكه بلكه باشد ممكن و مخلوق صفات همانند صفاتش كه است اين از منزه او شود مى اذهان به متبادر

 جل -را او متوحديت و بصيريت و فاعليت و چيز هر از را او بودن جدا و چيز هر با را الهى ذات معيت الموجود، و الكائن اسم خطبه

. نيست انسان ذهن به شونده متبادر گونه از صفات اين كه نحو همين به است فرموده تفسير و شرح -اسمه

: دهد مى شرح گونه اين را آن است منزه دارند ممكنات كه ابتدايى و انشا از اينكه و خلق ابتداى و انشا پيرامون خطبه همين در و

 ى البالغه نهج. [ 'فيها اضطرب نفس همامه ال و احدثها حركه ال و استفادها تجربه ال و اجالها رويه بال ابتداء ابتداه و انشاء الخلق انشا'

. ] 25 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض

 را آن كه حركتى بدون و آزمايشى از استفاده و فكرى دادن جوالن بدون كردنى آغاز را آن كرد آغاز و آفريدنى را آفرينش آفريد': يعنى

. 'باشد گرديده مضطرب آن در كه نفسى تردد بدون و باشد نموده احداث

 فيض ى البالغه نهج[  'ممدود اجل ال و معدود وقت ال و موجود نعت ال و محدود حد لصفته ليس الذى': هاى جمله خطبه آغاز در و

 هر كه هست نيز ديگر هاى جمله خطبه، در چنانكه است صفات شرح به مربوط نيز ديگر هاى جمله و. ] 22 ص ،1 ى خطبه االسالم،

 اهللا صلى -رسول حضرت بعثت و انبيا اصطفاء و آدم و زمين و آسمان و مالئكه خلق مانند خداست فعلى صفات توضيح و شرح يك
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 -آله و عليه اهللا صلى -االنبياء خاتم ارسال معنى در نيز ديگر هايى خطبه و دوم خطبه در و ديگر مطلب و حج فرض و -آله و عليه

. شد خواهد مذكور -اهللا شاء ان -جداگانه فصل در كه است فرموده سخنرانى

 منه اعلى ء شى فال العلو فى سبق يبصره، اثبته من قلب ال و تنكره يره لم من عين فال البصير عين على امتنع و': فرمايد مى 49 خطبه در و

 تحديد على العقول يطلع لم به المكان فى ساواهم قربه ال و خلقه من ء شى عن باعده استعالوه فال منه اقرب ء شى فال الدنو فى قرب و

. ] 136 ص ،49 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'معرفته واجب عن يحجبها لم و صفته

 مى ثابت را او كه كسى دل نه و كند مى او انكار نديده را او كه كس آن چشم نه اما بينا چشم بر او ديدن گرديد محال و ممتنع': يعنى

 چشم با بعضى قول به و مطلق بطور اگر نبودن مرئى چون كند مى معقول را او ذات انكار او نبودن مرئى نه يعنى" را او بيند مى نمايد،

 تحقق و وجود بودن ثابت نه و نامرئى ذات وجود عدم بر دليل نه است جسم عدم و تجسم عدم بر دليل امر نهايت نشود ممكن هم مسلح

 بر دليل بلكه و است ظاهره حواس از يكى به او ادراك يا چشم به او ديدن و بودن مرئى بر دليل محقق و ثابت ء شى اثبات و داشتن

 در است نزديك و نيست او از بلندتر و برتر چيزى پس "چيزى هر بر" بلندى در است گرفته پيشى "نيست هم عقل به او ذات ادراك

 با را او نزديكى نه و مخلوقاتش از چيزى از گردانيده دور را او او، بلندى نه پس نيست او از نزديكتر چيزى پس "چيز هر به" نزديكى

. 'است نداده قرار پرده و حجاب در هم واجب معرفت از اما نساخته مطلع خود صفت تحديد بر را خردها است كرده برابر مكان در ايشان

 كل باطنا يكون ان قبل ظاهرا يكون و اخرا يكون ان قبل اوال فيكون حاال حال له تسبق لم الذى الحمدهللا': فرمايد مى 65 خطبه در و

 غيره قادر كل و متعلم غيره عالم كل و مملوك غيره مالك كل و ضعيف غيره قوى كل و ذليل غيره عزيز كل و قليل غيره بالوحده مسمى

 و االلوان خفى عن يعمى غيره بصير كل و منها بعد ما عنه يذهب و كبيرها يصمه و االصوات لطيف عن يصم غيره سميع كل و يعجز و يقدر

 ال و زمان عواقب من تخوف ال و سلطان لتشديد خلقه ما يخلق لم ظاهر غير غيره باطن كل و باطن غيره طاهر كل و االجسام لطيف

 لم و كائن هو فيقال االشياء فى يحلل لم داخرون عباد و مربوبون خالئق لكن و منافر ضد ال و مكاثر شريك ال و مثاور ند على استعانه

 بل قدر و قضى فيما شبهه عليه ولجت ال و خلق عما عجز به وقف ال و ماذرا تدبير ال و ابتدا ما خلق يوده لم بائن منها هو فيقال يناعنها

. ] 155 ص ،64 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'النعم مع المرهوب النقم مع المامول مبرم امر و محكم علم و متقن قضاء

 باشد ظاهر و باشد آخر اينكه از پيش اول باشد بوده اينكه تا حالى بر حالى را او است نگرفته پيشى كه سزاست را خدايى سپاس': يعنى

 هر "است ثابت مطلق بطور خدا براى كه است صفاتى از همه بودن باطن و بودن ظاهر و آخريت و اوليت يعنى" باشد باطن آنكه از پيش

 مالكى هر و است ضعيف او غير قوى هر و است خوار و ذليل او غير عزيزى هر و است قليل او غير يگانگى و وحدت به ى شده ناميده

 شنونده هر و شود مى ناتوان و عاجز گاه و گردد مى توانا گاه او غير توانايى هر و است متعلم او غير عالمى هر و است مملوك او غير

 دور از كه را صداهايى و آوازها و سازد مى كر را او بلند و بزرگ صداهاى و است كر آهسته، و لطيف آوازهاى شنيدن در او، از غير

 غير پنهانى هر و نيست پنهان او غير آشكارى هر است كور لطيف اجسام و پنهان رنگهاى ديدن از او از غير بيننده هر و شنود نمى باشد

 و روزگار "سوء" عاقبتهاى از ترسى براى نه و سلطنت بخشيدن قوت و كردن استوار براى كرد خلق را آنچه نكرد خلق. نيست آشكار او

 خلقهاى "همه اند شده خلق آنچه" لكن و فخركننده ضد و جو غلبه شريك و كننده شورش و جهنده ضد بر خواستن يارى براى نه

 جداست آنها از شود گفته تا اشيا از است نشده دور و آنهاست در شود گفته تا اشيا در نكرده حلول. مقهورند بندگان و شده يافته پرورش
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 آفريد آنچه از فرمود ايجاد را آنچه صالح و تدبير نه و را آن آفريد و كرد ابتدا را آنچه آفريدن او بر نكرد سنگينى و نينداخت زحمت به

 بلكه است فرموده تقدير و كرده حكم آنچه در نشد داخل او بر شبهه و شود واقف قدرتش و گردد تعطيل او خلق تا نيافت ناتوانى و عجز

 اميد بالمورد و نعمت در است نقص و زياده بى و مبرم او امر و است شك و شبهه بى و محكم او علم و است استوار و متقن او قضاى

 اثر در كه ترسند مى او از نعمت ارباب و سازد برطرف آنها از را بال كه دارند اميد او به مبتاليان" ترس مورد نعمت هنگام به و است

. '"بگيرد آنها از را خود نعمت نعمت، كفران

 و آخريت و اوليت همچنين و ذات علو و دنو و قرب و نبودن مرئى مثل متعددى صفات الهى، معارف عارف آن امام، نيز ها خطبه اين در

 ،'البصير' ،'السميع' ،'القادر' ،'العالم' ،'المالك' ،'القوى' ،'العزيز' صفات و اسما چنانكه است فرموده تفسير را وحدت و باطنيت و ظاهريت

. است فرموده تفسير و شرح را ديگر صفات بعض و 'الخالق' ،'الباطن' ،'الظاهر'

: يعنى. ] 182 ص ،82 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  بطوله، دنا و بحوله عال الذى الحمدهللا': فرمايد مى 83 ى خطبه در و

. 'باشد مى نزديك احسان و كرم و فضل به و دارد برترى و بلندى قدرت و حول به كه سزاست را خداى سپاس

 لتجلو ابصارا و عناها ما لتعى اسماعا لكم جعل': است فرموده شرح را الهى كارهاى غايت و افعال فوايد ها جمله اين در خطبه همين در و

 و فهم را ايشان كه را آنچه تا را گوشهايى شما براى داد قرار: يعنى. ] 189 ص ،82 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  عشاها، عن

. 'است تاريكى بخش روشنى كه "ديدى و بينش و قوت يعنى" بصرهايى آفريد و نمايند حفظ باشد عنايت مورد

 نهج[  ابراج ذات السماء اذ دائما قائما يزل لم الذى رويه غير من الخالق و رويه غير من المعروف الحمدهللا': فرمايد مى 90 ى خطبه در و

 '. ]..224 ص ،89 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 آفريننده و باشد ديده عينى ى مشاهده به را او كسى اينكه بدون و ديدن بدون است شده شناخته كه است خدايى مختص حمد': يعنى

. '...نبود برجها صاحب آسمان كه آنگاه است بوده متصف دوام و برپايى بر صفت با كه خدايى آنچنان نظر فكر بدون است

 فيض ى البالغه نهج. [ 'نقمته شده فى الوليائه رحمته اتسعت و رحمته سعه فى اعدائه على نقمته اشتدت الذى هو': است خطبه همين در و

. ] 224 ص ،89 ى خطبه االسالم،

 در دوستانش و اوليا براى از او رحمت دارد وسعت او رحمت وسعت در دارد شدت دشمنانش بر او عقوبت كه است خدايى او': يعنى

 عقوبتش شدت مانع او رحمت وسعت و شود او رحمت مانع او بودن العقاب شديد و عقوبت شدت كه نيست چنان يعنى" او عقوبت شدت

. '"گردد
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: است آمده دعا در چنانكه

. ] افتتاح دعاى الجنان، مفاتيح. [ 'النقمه و النكال موضع فى المعاقبين اشد و الرحمه و العفو موضع فى الراحمين ارحم انت انك ايقنت و'

 ما مذموم مانع كل و سواه منتقص معط كل اذ الجود و االعطاء يكديه ال و الجمود و المنع اليفره الذى الحمدهللا': فرمايد مى 91 خطبه در و

. ] 230 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'القسم و المزيد عوائد و النعم بفوائد المنان هو و خاله

 او كند نمى كم و را او دارائيهاى و كرم و عطا و رحمت خزائن سازد نمى وافر و بسيار امساك و منع كه است خدايى مختص حمد': يعنى

 احسان بسيار اوست او، غير است مذموم اى كننده منع هر و را خود مال است كننده كم او از غير اى عطاكننده هر زيرا بخشش و عطا را

. 'قسمتها ى شده زياده يا زايد منفعتهاى و نعمتها هاى فايده به كننده

 له ليس الذى االخر و قبله ء شى فيكون قبل له يكن لم الذى االول يسئل لم بما منه باجود سئل بما ليس و': فرمايد مى خطبه همين در و

. ] 231 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بعده ء شى فيكون بعد

 حصول موجب آن كه ندارد حاجت طلب و دعا با منافات اين و" شده خواسته او از آنچه از تر بخشنده شود سوال آنچه به نيست: يعنى

 او براى بعدى كه است آخرى باشد او از پيش چيزى تا نيست پيشى او براى كه است اولى "اوست وجود فيض قبول لياقت و استعداد

. 'باشد او بعد چيزى تا نيست

 معادن عنه تنفست ما وهب لو و االنتقال عليه فيجوز مكان فى كان ال و الحال منه فيختلف دهر عليه اختلف ما': است خطبه اين در هم و

. عنده ما سعه انفد ال و جوده فى ذلك اثر ما المرجان حصيد و الدر نثاره و العقيان و اللجين فلز من البحار اصداف عنه ضحكت و الجبال

 البالغه نهج. [ 'الملحين الحاح يبخله ال و السائلين سوال يغيضه ال الذى الجواد النه االنام مطالب تنفده ال ما االنعام ذخائر من عنده لكان و

. ] 231 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض ى

 "ديگر مكان به مكانى از" انتقال تا مكانى در است نبوده و گردد مختلف او حال تا نداشته شد و آمد و نشده مختلف او بر روزگار': يعنى

 آن از آنچه و "شود مى استخراج و خارج معدنها از آنچه" نموده آن از تنفس كوهها معدنهاى كه را آنچه ببخشد اگر و باشد جايز او بر

 در اثر "كند عطا چه هر و ببخشد چه هر" مرجان و در شده پخش از و طال و نقره گداخته از گشوده خنده به دهان كه دريا صدفهاى

 به نعمتها هاى ذخيره از او نزد هست آينه هر و گردد نمى تمام اوست نزد آنچه وسعت و "سازد نمى ناقص و كم را آن" كند نمى او جود

 اصرار و كند نمى ناقص را او كنندگان سوال سوال كه است اى بخشنده او اينكه جهت به كند نمى تمام را آن مردم هاى خواسته كه قدرى

. 'سازد نمى بخيل را او اصراركنندگان الحاح و

. خداست فعل و ذاتى صفات و اسما شرح به راجع بيشتر نيز خطبه اين مطالب و ها جمله ساير

. ] 278 ص ،93 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  فينقضى، له اخر ال و فينتهى له غايه ال الذى االول': فرمايد مى 94 خطبه در و

. 'درگذرد و شود منقضى تا نيست او براى از آخرى و برسد نهايت به تا نيست او براى پايانى كه است اولى "خدا" يعنى
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 نهج. [ 'دونه ء شى فال الباطن و فوقه ء شى فال الظاهر و بعده ء شى فال االخر و قبله ء شى فال االول الحمدهللا': فرمايد مى 96 خطبه در و

. ] 282 ص ،95 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 او از بعد چيزى پس است آخر و نيست او از پيش چيزى پس است اول كه دارد صفت اين كه خداست مخصوص سپاس و حمد': يعنى

 از بعد كه نيست معنى اين به او بودن آخر و باشند مى او... و سوم و دوم ديگر اشياى كه نيست معنى اين به او بودن اول يعنى" نيست

. '"نيست چيزى او از بعد كه است معنى اين به بلكه است ديگر اشياى

. ] 297 ص ،100 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اخر كل بعد االخر و اول كل قبل االول': فرمايد مى ديگرى ى خطبه در و

. 'آخرى هر از بعد است آخر و اولى هر از پيش است اول': يعنى

 البالغه نهج. [ 'اليك اال منك منجى فال الموعد انت و عنك محيص فال المنتهى انت و لك امد فال االبد انت': فرمايد مى 109 خطبه در و

. ] 327 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض ى

 گريزگاهى هيچ پس خاليقى حركت و سير نهايت و محل تو و نيست تو براى پايانى و نهايت هيچ پس جاويدى و هميشه و ابد تو': يعنى

. 'تو سوى به مگر نيست تو از نجاتى جاى پس گاهى وعده تو و نيست تو از

 ال الشاهد و اله بتفريق ال البصير و باداه ال السميع و نصب و حركه بمعنى ال الخالق و عدد تاويل بال االحد': فرمايد مى 152 خطبه در و

 منه االشياء بانت و عليها القدره و لها بالقهر االشياء من بان بلطافه ال الباطن و برويه ال الظاهر و مسافه بتراخى ال البائن و بمماسه

. ] 468 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اليه الرجوع و له بالخضوع

 جزء و تركيب و تعدد به كه است اين او احديت و بودن يكى معنى بلكه" شود تاويل شماره و عدد به او اينكه بدون است يكى': يعنى

 و ندارد دومى و همتا و نظير كه است مركبى غير و جزء بى و احد نيز و باشد متعدد است، يكى اينكه عين در كه شود نمى تاويل داشتن

 كه معنى اين به نه است آفريننده و "است منزه آن از خدا كه باشد يك آن بودن تعدد قابل يا بودن متعدد مفهومش كه نيست عددى يكى

 يعنى" چشم حدقه برگرداندن با نه بيناست و گوش وسيله به نه است شنونده و شود متحمل زحمتى و رنج و شود صادر او از حركتى

 چيزى نزد در انسان و يابند مى تماس هم به مادى ء شى دو چنانكه" تماس به نه است حاضر و "است وسيله بدون او بينايى و شنوايى

 دو دورى مثل او دورى يعنى" فاصله و دورى به نه جداست و "اشياست همه بر علم و احاطه معنى به او حضور بلكه يابد مى حضور

 "است ممكنات صفات از او تنزه ممكن هر از او دورى بلكه نيست يابد مى صورت زمانى يا مكانى فاصله به كه يكديگر از مادى ء شى

 و ظاهر خود آثار به و خود ذات به و خود خودى به بلكه است منزه شود ديده اينكه از او زيرا" ديدن به نه است آشكار و ظاهر و

 شود ادراك ذاتش اينكه از و است پنهان ذات حقيقت و كنه به بلكه" هيكل خردى و نازكى و لطافت به نه است پنهان و "است آشكار

 به بازگشت به و او براى از فروتنى و خضوع به هستند جدا او از اشيا و آنها بر توانايى و غلبه و قهر به جداست اشيا از "باالست و واال

 نياز به نيز او از ممكنات جدايى و هستند آن فاقد ممكنات كه اوست كماليه و جماليه و جالليه صفات به آنها از او جدايى يعنى" او سوى

. '"الحميد الغنى هو اهللا و اهللا الى الفقراء انتم. نيازمندند و فقير او به همه كه است او به نسبت آنها ذاتى خضوع و فقر
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 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  مقدور، ال اذ قادر و مربوب ال اذ رب و معلوم ال اذ عالم': است خطبه اين در هم 

 توانا و نبود مربوبى و مملوك هيچ كه وقتى در بود تربيت بر قادر يا مالك و نبود معلومى هيچ كه وقتى در بود دانا و عالم: يعنى. ] 468

. 'نبود مقدورى هيچ كه وقتى در بود

 

 تمثيل غير على الخلق خلق ممثال فيكون بتقدير االوهام عليه تقع لم و مشبها فيكون بتحديد العقول تبلغه لم': است فرموده 155 خطبه ودر

. ] 483 ص ،154 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'معين معونه ال و مشير مشوره ال و

 

 توحيدى بلند بسيار معانى از اين" باشد شده تشبيه تا اند نرسيده "او صفات و او براى نهايتى و حد شناخت و" او تحديد به عقلها': يعنى

 و نيست تعدد قابل چون نيست تقديرپذير و تحديد كه چيزى اما است پذير امكان تقدير و تحديد قابل امور در تمثيل و تشبيه زيرا است

 اندازه تعيين به وهمها نه و "داشت نخواهد امكان چيزى به او تشبيه و او به چيزى تشبيه است يكتا و واحد و بالصفات و بالذات نامحدود

 يعنى" اى نمونه و مثال غير بر آفريد را خلق "است منزه معين اندازه و قدر از زيرا" باشد چيزى به شده همانند تا رسد مى او تقدير و

. 'اى كننده يارى كردن يارى بدون و كسى با مشورت بدون و "ديگر چيز از برداشت و نقشه و سابقه بدون

: يعنى. ] 520 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  انقضاء، الزليته ال و ابتداء الوليته ليس': فرمايد مى 163 خطبه در و

. 'انقضاست و پايان او ازليت براى نه و نيست آغازى و ابتدا او اوليت براى

 فاحسن صور ما صور و حده فاقام خلق ما خلق بل ابديه اوائل من ال و ازليه اصول من االشياء يخلق لم': است خطبه اين در هم و

. ] 521 ص ،162 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'صورته

 چيزهايى و اولها از نه و نيافريد "معتقدند ماده قدم به قائلين چنانكه" عدم به مسبوق غير و قديمى اصلهاى از را مخلوقات و اشيا': يعنى

. 'را آن صورت كرد نيكو پس كرد تصوير را چه هر فرمود تصوير و را آن حد داشت پا بر پس آفريد را آنچه آفريد بلكه باشند ابدى كه

 بعيد مالبس غير االشياء من قريب االيمان بحقائق القلوب تدركه لكن و العيان بمشاهده العيون تدركه ال': فرمايد مى 179 ى خطبه در و

 بالحاسه يوصف ال بصير بالجفاء يوصف ال كبير بالخفاء يوصف ال لطيف بجارحه ال صانع بهمه ال مريد برويه ال متكلم مباين غير منها

. ] 582 ص ،178 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'مخافته من القلوب تجب و لعظمته الوجوه تعنو بالرقه يوصف ال رحيم

 ولى اشيا به است نزديك ايمان حقايق با دلها را او كند مى درك ولكن آشكار و عينى ى مشاهده به چشمها را خدا كند نمى درك': يعنى

 اراده فكر، با ولى است گوينده سخن نيست آنها از جدا كه حالتى در آنها از است دور. ندارد آنها با مالمست و نيست آنها به چسبيده

 خفا به كه است بزرگى شود نمى وصف پنهانى به ولى است لطيف جوارح، و اعضا با نه اما است صنعتكار همت، و عزم بدون است كننده

 مى ذليل شود نمى وصف قلب رقت به كه است رحيمى گردد، نمى توصيف بصر و حاسه با كه است بينايى شود، نمى وصف خشونت و

. 'او ترس و بيم از دلها گردد مى مضطرب او عظمت براى ها چهره شود



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۱۷۱

 لم و زمان ال و وقت يتقدمه لم و هالكا موروثا فيكون يلد لم و مشاركا العز فى فيكون سبحانه يولد لم': فرمايد مى: 182 خطبه در و

. ] 588 ص ،181 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'نقصان ال و زياده يتعاوره

 العياذ اگر پس اوست نوع از چيزى هر والد زيرا" باشد شريك صاحب و مشارك عزت در تا است نشده زاييده سبحان پروردگار': يعنى

 او بر مقدم باشد، يابنده هالكت و شده برده ميراث تا است نزاييده و "شد خواهد شريك او با عزت در او زاينده باشد شده زاييده خدا باهللا

. 'نقصانى و زيانى را او است فرانگرفته و زمانى و وقتى است نشده

 فيض ى البالغه نهج. [ 'لهوات ال و نطق ال و ادوات ال و جوارح بال عظيما اياته من اراه و تكليما موسى كلم الذى': است خطبه اين در و

. ] 592 ص ،181 ى خطبه االسالم،

 ارائه زبانكها، و گفتار و اعضا بدون را بزرگى نشانه و آيه خود آيات از او به گفتنى سخن گفت سخن موسى با كه خدايى آنچنان': يعنى

. 'داد

 تحط لم بمحاضره ال المرائى له تشهد و بمشاعره ال االذهان تتلقاه بعمد ال قائم و بامد ال دائم و بعدد ال واحد': فرمايد مى 185 خطبه در و

 الغايات به تناهت عظم بذى ال و تجسيما فكبرته النهايات به امتدت كبر بذى ليس حاكمها اليها و منها امتنع بها و لهابها تجلى بل االوهام به

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'سلطانا عظم و شانا كبر بل تجسيدا فعظمته

. ] 11 ى آيه شورى، ى سوره[  "ء شى كمثله ليس كه بودن نظير و مثل بى و نداشتن دومى به بلكه" شماره و عدد به نه است يگانه': يعنى

 منزه باشد موصوف آن به ذات دائميت يا و ذات اينكه از كنند معنى هرگونه به را زمان زيرا" زمان و مدت به نه هست و بوده هميشه و

 به نياز و چيزى به نياز و چيزى به اعتماد بدون و مطلق او برپايى زيرا" اى وسيله به اعتماد و ستون به نه است قائم و برپا و "است

 اما يابد مى رد و نمايد مى تلقى را او ذهنها "داشت نخواهد دخالت او برپايى در چيز هيچ پس چيزهاست همه دارنده برپا كه است چيزى

 مى شهادت آن به آنچه به كه شاهدى شهادت و حضور به نه ها شده رويت يا ها آينه دهند مى او بر گواهى و حواس و مشاعر راه از نه

 از كرد تجلى بلكه خردها او به است نكرده احاطه. شود ديده آن در صورت كه مرآتى و آينه يا باشد يافته جسمانى و ظاهرى حضور دهد

 خردها كه معنى اين به نه" خردها آن از "او ذات كنه عرفان شد محال و" شد ممتنع خردها همان به و خردها خود به خردها آن براى

 وسيله به و شناخت ذات معرفت به را خردها رسيدن امتناع خردها كه معنى اين به بلكه گرديد ذات كنه معرفت استحاله و امتناع سبب

 را او ذات معرفت كه عقلهايى يعنى" را عقلها كرد محاكمه عقلها سوى به و "داد نشان خردها بر را خود ذات كنه معرفت امتناع خردها

 و روشن را عقل اشتباهات كه است عقل همان كه كرد محاكمه عقلها همان به يابند مى انحراف امور از امرى هر در يا شمارند مى ممكن

 متناهى كه نيست عظمتى صاحب و گرداند بزرگ را جسمش و باشد يافته امتداد او اطراف و نهايت كه نيست بزرگى "سازد مى مرتفع

 بزرگ بلكه نمايند عظيم را او جسد تا "نباشد افزونتر و بيشتر پايان از كه گردند منتهى او به پايانها يعنى" پايانها و غايات او به گردد

 عظمت او عظمت و او جسم بزرگى او بزرگى و باشد جسد و جسم اينكه نه" استيال و سلطنت جهت از است عظيم و شان جهت از است

. '"باشد او جسد
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 كل همه، تو و اليه اشار من صمده ال و شبهه من عنى اياه ال و مثله من اصاب حقيقته ال و كيفه من وحده ما': فرمايد مى 186 خطبه در و

 ترفده ال و االوقات تصحبه ال باستفاده ال غنى فكره بجول ال مقدر اله باضطراب ال فاعل معلول، سواه فى قائم كل و مصنوع بنفسه معروف

. ] 741 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ازله االبتداء و وجوده العدم و كونه االوقات سبق االدوات

 كه كسى "است نشناخته را او يعنى" نرسيده او حقيقت به و دانست چگونگى و كيفيت صاحب را او كه هر را او ندانست يگانه': يعنى

 او به كه كسى است برده پناه او به و خواسته را او نه و كرد تشبيه را او كه كسى است كرده قصد را او نه و داد قرار مانند و مثل او براى

 نمى خدا باشد چه هر آيد درمى وهم در و شود مى اشاره او به آنكه يا شود مى تشبيه آنكه چون" درآورد وهم در را او و نمود اشاره

 اينكه بر دليل و نيست مصنوع نيست شده شناخته بالذات خدا چون" است مصنوع است شده شناخته خود ذات و نفس به چه هر "باشد

 چه هر و باشد اجرا به بايد البد باشد شناسايى قابل خود ذات به شيئى اگر كه است اين است مصنوع است شده شناخته بالذات چه هر

 برپاست غير، بر چه هر "باشد مى مصنوع محتاجى و ممكن هر و محتاج و است ممكن مركب و بود خواهد مركب باشد شناسايى قابل

 و است خود غير به آن احتياج است معلول خود غير برپايى هر اينكه بر دليل و نيست معلول برپاست خود به خدا چون و" است معلول

 جوالن به نه است تقديركننده اى وسيله و آلتى تحريك به نه است كار كننده و فاعل "است معلول ممكنى هر و است ممكن محتاجى هر

 از دارند نيازى بى چه هر كه او غير عكس به است بالذات او نيازى بى بلكه" اكتساب و استفاده با نه است نياز بى اى انديشه و فكر دادن

 هستى و وجود و وقتها بر او بود و هستى نمايند نمى يارى را او آالت و اسباب و نيستند او همراه و مصاحب زمانها و وقتها "دارند خدا

. 'است جسته پيشى داشتن آغاز و ابتدا بر او ازليت و نيستى و عدم بر او

 يضمر ال و يريد و يتحفظ ال و يحفظ و يلفظ ال و يقول ادوات و بخروق ال يسمع و لهوات و بلسان ال يخبر': است خطبه اين در هم و

 كالمه انما و يسمع البنداء و يقرع بصوت ال "فيكون كن" كونه اراد لمن يقول مشقه غير من يغضب و يبغض و رقه غير من يرضى و يحب

 الصفات عليه فتجرى يكن لم ان بعد كان يقال ال ثانيا الها لكان قديما كان لو و كائنا ذلك قبل من يكن لم مثله و انشاه منه فعل سبحانه

 فيض ى البالغه نهج. [ 'البديع و المبتدع يتكافا و المصنوع و الصانع فيستوى فضل عليها الله و فصل بينه و بينها يكون ال و المحدثات

. ] 746 ص ،228 ى خطبه االسالم،

 آالت عطف و نباشد تفسيرى عطف اگر" آلتها و "گوش سوراخهاى و" شكافها به نه شنود مى و زبانكها و زبان به نه دهد مى خبر': يعنى

 ممكن بلكه شود مى نيز سمعك حتى كنونى سمعى وسايل شامل باشد مساوى بر مساوى عطف يا خاص بر عام عطف مثل يا خروق بر

 نمى سخن باشد داشته گوينده دهان مقطع بر اعتماد كه آوازى با يعنى" باشد لفظ به اينكه به نه گويد مى "شود شمرده آن به اشاره است

 آنكه يا نمايد ضبط و حفظ ديگر نحو و مراجعه به را چيزى بخواهد و كند تحفظ آنكه بى را چيز همه دارد مى ياد و كند مى حفظ "گويد

 احتياج دارد نگه را او خود كه چيزى به و كند مى نگهدارى و حفظ را اشيا همه يعنى" نمايد نمى تحفظ و دارد مى نگه و كند مى حفظ

 پذير امكان او جالل و عزت از كردن كم و زند نمى ضرر او به چيزى هيچ زيرا كند نمى تحفظ خطرى و چيزى گزند و ضرر از و ندارد

 دارد مى دوست "نيست بررسى و مطالعه و انديشه به مسبوق مخلوق اراده چون او اراده كه" آورد نمى ضمير به ولى كند مى اراده "نيست

 را آنها غضب و خشم كه ديگران مانند مشقت به نه كند مى خشم و دارد مى دشمن قلبى احساسات و رقت روى از نه شود مى راضى و

 كه خواندنى و ندا به و بگويد كه صدايى و آواز به نه اما باشد مى پس باش گويد مى بنمايد را چيزى بودن اراده وقتى. كند مى ناراحت
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 از پيش كالم آن مثل و است كرده ايجاد را آن كه او از است كارى و فعلى سبحان خداى كالم كه نيست اين جز و است اين و شود شنيده

 او بر ها شده پديد صفات تا نبود آنكه از بعد او بود كه شود نمى گفته بود دوم خداى آيينه هر بود قديم اگر و نبود "ايجاد و انشا" اين

 مصنوع و صانع پس نباشد برترى و فضلى آنها بر را خدا و نباشد فصلى و فرقى او ميان و ها شده پديدار و محدثات ميان و گردد جارى

. 'شوند همطراز و همسان شده آفريده و آفريننده و گردند برابر

 ال عزته و بجالله منها ء شى كل على العالى و معرفته و بعلمه لها الباطن هو و عظمته و بسلطانه عليها الظاهر هو': است خطبه اين در نيز و

 فيض ى البالغه نهج. [ 'فيرزقه مال ذى الى يحتاج ال و فيسبقه منها السريع يفوته ال و فيغلبه عليه يمتنع ال و طلبه منها ء شى يعجزه

. ] 749 ص ،228 ى خطبه االسالم،

 او ى اراده منقاد همه و دارد تسلط و استيال همه بر يعنى" خود عظمت و سلطنت به "است آن در آنچه و" زمين بر غالب اوست': يعنى

 آماده آن مخفى اوضاع و آشكار ما اسرار تمام و نهانيها و زمين باطن از يعنى" خود شناسايى و علم به زمين بر باطن اوست و "هستند

 و مادى و ظاهرى علو نه ديگران بر حق ارتفاع و علو يعنى" خود عزت و جالل به چيزى هر بر است دارنده بلندى و برترى و "است

 طلب آن از كه را چيزى را او كند نمى عاجز "دارد كه اى جالليه صفات به است حقيقى و معنوى علو بلكه است جسمى بر جسمى علو

 گردد او بر غالب تا كند نمى "او امر و" او از نافرمانى و امتناع و "بگريزد او از و كند عمل او طلب برخالف تواند نمى يعنى" باشد كرده

 غالب او بر حق اينكه تا ندارد معنى و مفهوم زيرا نيست بين در تكوينى امور در او فرمان قبول از خوددارى و نافرمانى ى مساله يعنى"

 اگر و ندارد وجود امكان جريان اين مخلوقات و خدا مورد در و شود مى گفته مغلوب و غالب كشمكش و ظرفيت و مغالبه در زيرا گردد

 كنند گمان كه بنمايند بعضى بسا كه است توهمى جهت از و بالمسامحه و مجازا دانيم مى مغلوب را ديگران و غالب را خدا موارد بعض در

 غالب خدا بر كند مى نافرمانى كه كس آن تا نيست امتناع و نافرمانى كه است اين معنى يا است برآمده معارضه و ستيز مقام در او با كسى

. 'بدهد روزى را او كه نيست مالى صاحب به محتاج و بگيرد او بر سبقت تا نيست او از اى كننده شتاب و شود نمى فوت و "گردد

 منشئهم و بعلمه الخالئق مبتدع مضى ما و يمضى بما علم و ماقضى كل فى عدل و فعفا حلمه عظم الذى': فرمايد مى 191 خطبه در و

 ،233 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'مال حضره ال و خطا اصابه ال و حكيم صانع لمثال احتذاء ال و تعليم ال و اقتداء بال بحكمه

. ] 769 ص

 و گذرد مى را آنچه داند مى و كند حكم چه هر در كند مى عدالت و فرمود عفو پس او بردبارى گشت بزرگ كه خدايى آنچنان': يعنى

 اقتدا خلق خلقت در كسى به اينكه بدون خود حكم به آنهاست ى ايجادكننده و خود دانايى و علم به است خاليق آفريننده است، گذشته

 حضور يا شود صادر او از خطايى يا كند پيروى و همانندى را حكيمى صانع صنعت نمونه اينكه بدون و باشد داده تعليم را او كسى يا كند

. '"كند مشورت آنها با كه كسانى و عقال از" باشد گروهى

 ،184 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  معصيتهم من امنا طاعتهم عن غنيا خلقهم حين الخلق خلق': فرمايد مى 193 خطبه در و

 معصيت ضرر از بود ايمن و ايشان اطاعت از بود نياز بى كه حالى در را ايشان كرد خلق كه وقتى را خلق فرمود خلق: يعنى ،. ]611 ص

. 'آنها
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 ال و شخص عن شخص يلويه ال و نائل يستقصيه ال و سائل يستنفده ال و الحباء ينقصه ال و العطاء يثلمه ال': فرمايد مى 195 خطبه در و

 و الظهور عن البطون يجنه ال و عقاب عن رحمه تولهه ال و رحمه عن غضب يشغله ال و سلب عن هبه تحجزه ال و صوت، عن صوت يلهيه

. 'لكالل بهم استعان ال و باحتيال الخلق يذرا لم يدن لم و دان و فعلن بطن و فبطن ظهر و فدنا عال و فناى قرب البطون عن الظهور يقطعه ال

. ] 628 ص ،186 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[ 

 نمى تمام حبا، و كرم "را او احسان و انعام خزانه" گرداند نمى كم و عطا و بخشش او به كند نمى وارد خلل و زند نمى صدمه': يعنى

 را او كند نمى مشغول و پيچيده اى عطيه هيچ را او نعمتهاى رساند نمى نهايت به و اى كننده سوال هيچ را او "جود و عطا درياى" گرداند

 او سازد نمى مشغول و ربودنى و گرفتن از بخششى را او گذارد نمى مانع و آوازى از آوازى را او دارد بازنمى و ديگر شخص از شخصى

 آشكار و ظهور را او كند نمى قطع و ظهور از پنهانى را او دارد نمى پنهان و عذابى از رافتى را او سازد نمى حيران و رحمتى از غضبى را

 "كماليه مختصه صفات و ذات حسب به همه از" شد دور پس "قيوميت و دانايى و علم به همه به" شد نزديك بودن نهان و بطون از بودن

 كثرت از" پس شد ظاهر و "احسان و انعام و علم به ايشان به" شد نزديك پس "استيال و قدرت به چيز همه بر" يافت بلندى و علو

 معانى و مفاهيم به اجتماعشان كه صفات اين تمام كه است اين مقصود" شد آشكار "خفا عين در" پس گشت پنهان و گشت پنهان "ظهور

 عوارض و امكان و مخلوقين صفات از تنزه كه خدا وجود در هستند ضديت در هم با و نيست پذير امكان مخلوقات در متعارفشان

 و انديشه جوالن با نيافريد را خلق. نشد داده پاداش و داد پاداش و جزا و "يكديگرند با تناسب عين در و يابند مى اجتماع دارد امكانيت

. 'ضعف و ناتوانى جهت از نخواست كمك و استعانت و فكر

 بجالل الباطن و للناظرين تدبيره بعجائب الظاهر الواصفين لمقال الغالب المخلوقين شبه عن العلى الحمدهللا': فرمايد مى 213 خطبه در و

 فيض ى البالغه نهج. [ 'ضمير ال و رويه بال االمور لجميع المقدر مستفاد علم ال و ازدياد ال و اكتساب بال العالم المتوهمين فكر عن عزته

. ] 673 ص ،204 ى خطبه االسالم،

 است غالب كنندگان وصف گفتار و مقال بر كه خدايى مخلوقات به شباهت از "است منزه" است بلند كه است خدايى مختص حمد': يعنى

 "خلق امور در" تدبيرش عجايب به كه است كسى او "عاجزند و مغلوب او وصف در كنندگان وصف و است واصفين وصف فوق يعنى"

 است نهان و باطن انديشمندان و كنندگان توهم فكر از خود عزت جاللت به و است آشكار و ظاهر "او تدبير امور به" نظركنندگان براى

 كه" شود افزوده علمش بر اينكه بدون و تحصيل و كسب بدون است عالم آنكه "رسد نمى او حقيقت ذات كنه به اى انديشه هيچ كه"

. 'ضميرى و اى انديشه بدون است امور همه تقديركننده كه خدايى باشد غير از شده گرفته و مستفاد و "است جهل اش الزمه

 ادراك يعنى ،. ]674 ص ،204 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  باالخبار علمه ال و باالبصار ادراكه ليس': است خطبه همين در و

 معنى شود خوانده كسر به اگر و شود خوانده همزه فتح به "اخبار و ابصار" اگر نيست خبرها وسيله به او علم و نيست چشمها وسيله به او

. 'نيست "او به" دادن خبر به او علم و نيست "مادى رويت و" ديدن به او ادراك: كه است اين
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 نملك ال و شيئا اهللا مع نملك ال انا': فرمود 'باهللا اال قوه ال و حول ال': معناى از شد سوال حضرت آن از وقتى كه است 404 حكمت در

 ص ،396 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'عنا تكليفه وضع منا اخذه متى و كلفنا منا به املك هو ما ملكنا فمتى ملكنا ما اال

1276 [ .

 او كه گرداند چيزى مالك را ما هرگاه پس گرداند ما ملك خدا را آنچه مگر گرديم نمى مالك و نيستيم مالك را چيزى خدا با ما': يعنى

 را آن بگيرد ما از وقت هر و "كرده عطا ما به كه است چيزهايى همان حدود در او تكاليف يعنى" نمايد مى مكلف را ما است مالكتر ما از

. 'دارد برمى ما از را خود تكليف

 ى البالغه نهج. [ 'تتهمه ال ان العدل و تتوهمه ال ان التوحيد فقال العدل و التوحيد عن السالم عليه سئل و': كه است 470 حكمت در و

. ] 1301 ص ،462 حكمت االسالم، فيض

 و درآورى وهم و انديشه در را چيزى يعنى" نكنى توهم را او كه است اين توحيد: فرمود عدل و توحيد از شد سوال حضرت آن از': يعنى

. 'نسازى متهم "عدالت خالف و ظلم به" را او كه است اين عدل "است او چيز آن كه كنى گمان

 كه ديگر موارد نيز آينده و گذشته فصلهاى ضمن در و البالغه نهج در الهى صفات و اسما تفسير و شرح و معنى موارد بعض بود اينها

 مواردى همين از و است واسع مجال و كامل بررسى و فحص به محتاج موارد تمام استقصاء و است شده مذكور است مبحث اين به مربوط

 و است فرموده ادا را معارف و حقايق بيان و كالم حق -السالم عليه -امام الحق و شود داده اهميت كرديم يادداشت فصل اين در كه

. است نگذاشته باقى آن معانى و صفات و اسما در جدال و اختالف براى مجالى
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 البالغه نهج در خدا اسماء و صفات ادله

 مثل و است جماليه و جالليه صفات اثبات ادله از خود وجود وجوب و شود مى اثبات او ذات اثبات ضمن در واجب صفات چه اگر

 هر براى الهيات در ذلك مع نمايد مى ثابت را سرمدى ابدى ازلى قديم غنى عليم قادر حكيم ذات عنايت، و نظم و تغيير و حدوث برهان

 اكمل نظام به او علم بر و مخلوقات ساير و زمين و آسمان خلق به او قدرت بر آنكه مانند شده دليل ى اقامه بخصوص نيز صفات از يك

 و نيست باطل و عبث و لغو خلقت اين اينكه بر همچنين و شود مى استدالل است موجودات در كه تطابقى و تناسب و استوارى و تدبير و

 شود مى استدالل ديگر بعض و بعضى مخلوقات ارتباط و نظام همين به است، مقصود خلقت از غرضى و هدف و كند نمى باطل كار خدا

 الزم حتى استدالالت گونه اين در كه شود مى استدالل او افعال به جمال صفات ساير و هدايت و رحمانيت رازقيت، و خالقيت بر يا

 آن بطالن كه وجوب از واجب خروج و غير به واجب احتياج شود الزم صفات اين به ذات اتصاف عدم فرض با اينكه و خلف به نيست

 به همچنين و ذات اثبات ادله به استدالل ضمن در آنكه بر عالوه صفات از صفتى كه است اين حاصل و شود استناد است واضح و معلوم

. شود مى ثابت نيز خاص دليل به گردد مى ثابت غير به واجب احتياج و خلف به آن عدم فرض انتهاى

 به راجع آنچه كه نمايد مى دستگيرى و راهنمايى را حقيقت جويندگان متقن و رسا بيانى با و روشن بطور استدالل نحو اين البالغه نهج در

 است الهى مسائل به راجع كه هايى خطبه تمام يا بيشتر چون است كرم و عنايت و تدبير و خلق و قدرت و علم مثل صفات بعض ادله

 فقط و كنيم مى بيشتر استشهاد اينجا در باشد مى آن متضمن شده واقع استشهاد مورد آنچه از قسمتى گذشته فصلهاى در و است موجود

. آوريم مى ديگر صفات بعض به راجع را هايى جمله

 تستلمه ال له شبه ال ان على باشتباههم و ازليته على خلقه بمحدث و بخلقه وجوده على الدال الحمدهللا': فرمايد مى 152 خطبه در جمله از

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'المربوب و الرب و المحدود و الحاد و المصنوع و الصانع الفتراق السواتر تحجبه ال و المشاعر

. ] 467 ص ،152

 خالق بدون مخلوق زيرا" خود آفرينش و خلق به خود هستى بر است "راهنماينده و" كننده داللت كه است خدايى سزاوار حمد': يعنى

 مخلوق او كه است غيرى به محتاج عدم از بعد او وجود و است نبودن به مسبوق و عدم از بعد شده پيدا مخلوق چون ندارد وجود امكان

 داللت كه است اين معنى باشد آفريدن يعنى مصدرى معناى به خلق اگر و است متعال قادر خداوند آن و نباشد عدم به مسبوق و محتاج و

 اسم معنى به خلق كه اول وجه همان كه شود گفته اگر و نمايد مى داللت فاعل بر فعل زيرا آفريدن و خلقت به خود وجود بر است كننده

 او خلق و مخلوق مخلوقات شود ثابت كه دارد امكان وقتى فعل صدور اثبات زيرا است وجه همان بلكه و است اولى است مصدرى

 مى داده پاسخ باشد نمى فعل راه از داللت به احتياج مقدمه اين اثبات با و شوند شناخته بودن محدث و بودن مخلوق وصف به و هستند

 كه ندارد منافات اين اما گرفت نظر در بودن فعل اثر و بودن مخلوق وصف به را مخلوقات بايد ابتدا او به توجه و انتقال مقام در كه شود

 در حال بهر است بالعرض و ثانيا دارد داللت چه اگر فعل از ماحصل و است فعل اصل دارد داللت بالذات كه آنچه نزولى سير مقام در

 و': فرمايد مى سپس "شود مى پيدا انتقال ديگرى به يك هر از و يكديگرند به قريب دو هم معنى دو اين و نداريم پافشارى زياد اينجا

 بالذات ما الى ينتهى بالعرض كلما قاعده به زيرا" 'خود ازليت بر خلقش حدوث به كه است كننده داللت كه خدايى: يعنى ،...خلقه بمحدث

 مخلوقات بودن شبيه به و "است باطل دو هر كه آيد مى الزم تسلسل يا دور اال و گردد ازلى به منتهى حادث و ازل به مستند حدوث بايد
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 داشته را ممكنات صفات خدا يا كه شود مى الزم باشد او براى شبيهى اگر زيرا" نيست او بر شبيهى اينكه بر است كننده داللت يكديگر به

 به حواس "باشد ممكن واجب و واجب ممكن كه شود مى منتهى اين به و است محال دو هر و باشند داشته را اهللا صفات ممكنات يا باشد

 و شده محدود و كننده معين حد و شده آفريده و آفريننده بين جدايى و افتراق جهت به گردند نمى او حاجب ها پرده برد نمى پى او

 خواهد بين از مصنوع و صانع بين فرق... يا و يا و كند ادراك را او مشاعر يا باشد او براى شبيهى اگر پس" شده تربيت و كننده تربيت

. '"رفت

 فرموده استدالل يكديگر، به خلق مشابهت و اشتباه به ندارد شبيه اينكه بر و خلق حدوث به -اسمه عز -حق ازليت بر خطبه اين در و

 و حجاب در را او مادى غير و مادى هاى پرده اينكه بر و عاجزند او ذات كنه ادراك از باطنه و ظاهره حواس و مشاعر اينكه بر و است

 به چون كه است فرموده استدالل مربوب و رب و محدود و حاد و مصنوع و صانع افتراق به كاهد نمى او ظهور از و دهد نمى قرار پرده

 عارض صفات اين باشد بنا اگر است مربوب و محدود اشيا و مخلوق و مصنوع صفات از شدن حجاب در ها پرده به و شدن درك حواس

 و صانع اطالق و ماند نمى باقى مربوب و رب و محدود و حاد و مصنوع و صانع بين فرقى شود پروردگار و رب و قراردهنده حد و صانع

. است خلف و حال ممكن صفات به ذات اتصاف چون بود نخواهد صحيح ديگرى بر مربوب و مصنوع و محدود و يكى بر رب و حاد

 خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'هالكا موروثا فيكون يلد لم و مشاركا العز فى فيكون سبحانه يولد لم': فرمايد مى 182 خطبه در و

. ] 588 ص ،181 ى

. 'هالك و شده برده ارث باشد بوده تا زايد نمى و شريك صاحب و مشارك عزت در باشد بوده تا است نشده زاييده سبحان خداى': يعنى

 دارد منافات او شريكى بى و يكتايى و يگانگى و تفرد و توحيد با شدن زاييده كه است اين نشده متولد چيزى از خدا اينكه بر دليل يعنى

 سبيل بر او از چيزى اگر همچنين و بود نخواهد خدا باشد داشته شريك اگر و داشت خواهد شريك حتما پس باشد شده زاييده اگر و

. دارد منافات باقى خداى بقاى با باالخره و آيد مى پيش باطله توالى و معايب گونه همين شود موجود والدت

 ى، البالغه نهج. [ 'له شبه ال ان على باشتباههم و وجوده على خلقه بحدوث و خلقه بحدوث قدمه على الدال': فرمايد مى 185 خطبه در و

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض

 خود خلق حدوث به "نيست عدم به مسبوق ذاتش و نيافته پيشى او بر چيزى هيچ اينكه و" خود بودن قديم بر است كننده داللت': يعنى

 به است كننده داللت "كرديم ثابت را آنها بطالن قبال كه آيد مى الزم تسلسل يا دور واال باشد مستند قديم به بايد پديده و حادث زيرا"

 بر آن داللت با است مساوى ايجادكننده و محدث قدم بر حدوث داللت كه است روشن پر و" خود هستى و وجود بر خود خلق حدوث

 و اوست صفات از يكى كه آن بودن قديم بر آن داللت از است مقدم رتبه ايجادكننده وجود بر آن داللت بلكه ايجادكننده وجود اصل

 وجود بر داللت مستقيما شده ايجاد و حادث داللت كه نمود توجيه نحو اين به فرمود ذكر را قدم بر داللت نخست كه را اين است ممكن

 الهيه مختصه صفات از كه است چيزى بر داللت قديم بر حادث داللت اما است حادث و قديم از اعم موجد بر داللت بلكه نيست خدا

 بر داللت زيرا او وجود بر هم و دارد داللت قديم ذات و باريتعالى قدم بر هم خلق حدوث پس نيست منفك خدا وجود بر داللت از است

 شود مى اثبات نيز آن وجود قديم ايجادكننده و محدث اثبات با ديگر عبارت به و هست نيز ء شى آن وجود اصل بر داللت ء شى صفت
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 به ايجادكننده اثبات با اما است ثابت خودبخود و نيست اى مقدمه به محتاج آن وجود اثبات شد ثابت ايجادكننده قدم آنكه از پس و

. '"است كبرى و صغرى تشكيل و ديگر مقدمه ضم به محتاج آن قدم اثبات شده ايجاد حدوث

 

 برهان اقامه

 آنكه حكم به و پديده و خلق و است فعل اهللا ماسوى و عالم كه است مسلم و ضرورى: كه شود انجام بيان اين به دليل اقامه است ممكن

 خدا وجود بر اجزائش به و مجموعش به نيز عالم دارد داللت پديدارنده بر پديده هر و خالق وجود بر خلق هر و فاعل وجود بر فعل هر

 است اهللا ماسوى حادثات كل و است حادث اهللا ماسوى كل: ديگر عبارت به و. است اهللا افعال آن اجزاى و اهللا فعل عالم كل و دارد داللت

 نخواهد حادث الفرض على كه ايجادكننده و محدث به حادث چون و است ازليت و قدم جمله از كمال صفات جميع جامع ذات 'اهللا' چون

 كننده داللت و". دارد داللت است حادث غير و قديم كه خدا وجود به اهللا ماسوى كل پس دارد داللت باشد، حادث است محال و بود

 و مشترك قدر چيز دو آن بين بايد باشد همانند چيزى به چه هر زيرا "نيست او براى از شبيهى اينكه بر يكديگر به خلق شباهت به است

 كه است تركيب عين اين و بود خواهد االمتياز به ما به محتاج هم از آنها امتياز و يكديگر از آنها تشخيص طرفى از باشد االشتراك به ما

 اين ماند مى باقى ولى آن براى امكانيت و فقر اثبات با است مساوى چيزى براى آن اثبات و است سلبيه صفات از و است منزه آن از

 به مخلوقات شباهت چگونه اما ديگر ادله و شد بيان كه دليل اين به مبراست و منزه نظير و شبه از احديت ذات كه است صحيح كه سخن

 با است منزه مخلوقات و ممكنات صفات تمام از خدا چون كه است اين پاسخ نيست نظير و شبيه را او كه است اين بر دليل يكديگر

 گونه اين كرديم اشاره آن به قبال كه همانطور و است آن از منزه خدا كه شود مى شناخته بعضى به بعضى مخلوقات شباهت شناخت

. گردد مى معلوم ممكنات در آنها اثبات متعلق شناخت به آنها در سلب متعلق و شود مى شناخته خدا غير در آن ثبوت با سلبيه صفات

 على الفناء من اليه اضطرها بما و قدرته على العجز من به سمها و بما و ازليته على االشياء بحدوث مستشهد': فرمايد مى خطبه همين در و

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى، البالغه نهج. [ 'دوامه

 و قدرت بر ناتوانى و عجز از بدان را آنها زده نشان آنچه به و خود ازليت بر اشيا حدوث به است گيرنده گواه و استشهادكننده': يعنى

. 'خود بقاى و دوام بر فنا از را آنها است ساخته مضطر آنچه به و خود توانايى

 فنا به اينكه و باشد داشته حركتى تواند نمى خود تكوينى مسير و الهى تقدير برخالف و نيست چيزى مالك كه مخلوق ناتوانى و عجز

 نمى است فانى كه آنچه زيرا اوست دوام بقاى دليل و مخلوقات اين ذات از خارج توانايى و غيبى قدرت بر دليل است ناچار و مضطر

 به همه كه باشد يزالى ال و يزل لم باقى ذات بايد باشد معلوم مدت تا آنها بقاى حركات و مخلوقات همه اين مبدا و منبع و پشتوانه تواند

 فنا جريان اينكه با است دائم و باقى چون كه اوست باشند بركرده در هستى خلعت او وجود فيض به و او از و بوده مرتبط و متكى آن

 مى انقطاع بدون و تبدل بطور را بقا مظاهر و كند مى جلوگيرى مطلق فناى از كند اراده وقتى تا دارد حكومت مخلوقات بر االتصال على

 كند مى جلوه شوند مى حفظ ديگر افراد واسطه به نوع آن نوع هر اشخاص و افراد فناى وجود با اينكه به بقايش و كند مى حفظ و آفريند

 ميليونها و اعصار در و قرنها طول در مخلوقات سلسله كه است باقى او دهد مى پيوند و كند مى وصل هم به را ها رشته اين كه اوست كه
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 كه است الهى مدد و غيبى فيض باالخره و است باقى آن متعاقبه نسلهاى افراد فناى وجود با كند اراده وقت هر تا سال ميليون هزارها و

. است داشته پايدار شوند منقرض و منقضى بايد افرادشان فناى به كه را انواع و را جهان و رسد مى الدوام على

 االشياء بين بمقارنته و له ضد ال ان عرف االمور بين بمضادته و له مشعر ال ان عرف المشاعر بتشعيره': فرمايد مى 186 ى خطبه در و

. ] 742 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى، البالغه نهج. [ 'له قرين ال ان عرف

 و" نيست او براى درك وسيله و آلت كه شود مى شناخته ادراك وسايل و حواس و مشاعر او دادن قرار مشعر و او ايجاد سبب به' يعنى

 يك هر وجود و نيست ممكن يكديگر با ضد آن اجتماع كه" اشيا بين را ضديت او دادن قرار به و "است آگاه و عالم وسايل اين بدون

 همنشين و يكديگر قرين را آنها و اشيا بين دادن قرار مقارنت به و نيست او براى از ضدى كه شود مى شناخته "است ديگر عدم با مقارن

. 'نيست او براى قرينى كه شود مى شناخته دادن قرار هم با و

 احدثه هو ما فيه يحدث و ابداه هو ما فيه يعود و اجراه هو ما عليه يجرى كيف و الحركه و السكون عليه يجرى ال': است خطبه اين در و

 آيه لقامت اذا و النقصان لزمه اذ التمام التمس ال و امام له وجد اذ وراء له لكان و معناه االزل من امتنع ال و كنهه لتجزا و ذاته لتفاوتت اذا

 فيض ى، البالغه نهج. [ 'غيره فى يوثر ما فيه يوثر ان من االمتناع بسلطان خرج و عليه مدلوال كان ان بعد دليال لتحول و فيه المصنوع

. ] 742 ص ،228 ى خطبه االسالم،

 او را آنچه او به گردد بازمى و كرده جارى او را آنچه گردد مى جارى او بر چگونه و گردد نمى جارى او بر سكون و حركت': يعنى

 از منزه" او ذات "محال معانى اين حصول فرض به و" هنگام اين در است كرده احداث او را آنچه او در گردد مى حادث و كرده اظهار

 از گردد مى ممتنع و شود مى تجزيه او حقيقت و كنه و "گردد مى ساكن گاهى و متحرك گاهى" شود مى متفاوت "است تركيب و تفاوت

 اينكه يا "دارد ازلى امتناع و است ممتنع ازل از تجزيه و تفاوت اين با كماليه صفات جامع و الوجود واجب و خدا يعنى" او معناى ازل

 و باشد او براى رو پيش وقتى سر پشت او براى از باشد مى آينه هر و گردد مى ممتنع الهيه مختصه صفات اينگونه و ازليت از او معناى

 "است منزه آن از باريتعالى كه اوصاف اين با" هنگام اين در و باشد شده او الزم نقصان وقتى بود خواهد گرديدن تمام خواستار و ملتمس

 خارج و "داشتند داللت او بر اشيا همه و" بود مدلول اينكه از بعد "خود صانع بر" دليل گردد مى و شد خواهد برپا او در مصنوع نشانه

 تاثير امكان به و شود مى سلب او از امتناع اين يعنى" كند اثر او غير در كه چيزى كند تاثير او در اينكه از امتناع سلطان به گردد مى

 عليها له ال و فصل بينه و بينها يكون ال و المحدثات الصفات عليه فتجرى يكن لم ان بعد كان يقال ال': است خطبه اين در نيز و .'"غير

. ] 748 ص ،228 ى خطبه االسالم، فيض ى، البالغه نهج. [ 'البديع و المبتدع يتكافا و المصنوع و الصانع فيستوى فضل

 او ميان و آنها ميان نباشد و شود جارى او بر مخلوقات و شدگان احداث صفات تا نبود آنكه از بعد هست كه شود نمى گفته': يعنى

. 'نباشد امتيازى و فضلى آنها بر را او و فرقى و جدايى

 است شده استدالل است فرموده تنزيه نقص صفات از را متعال خداوند كه -السالم عليه -امام بيانات اين در فرمايد مى مالحظه چنانكه

 بر عالوه و است منزه آنها از است صانع و جاعل كه الهى ذات مصنوع و است مجعول سلبيه صفات اين اينكه به و اشيا و خلق حدوث به

. شد خواهد غيرها و اجسام عوارض و اجزاء از تركيب و نقص و ابديت عدم و شرك از ديگر كثيره مفاسد مستلزم آن
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 البالغه نهج در صفات و احوال معانى، نفى

 و عالميت مثل صفات نه و قدرت و علم مثل معانى نه نيست حق ذات بر زائد چيزى كه است اين احوال و صفات و معانى نفى از مراد

 او ذات و اوست ذات عين الهيه حقيقيه صفات بلكه معدوم، و موجود ميان واسطه است صفتى آن به قائلين قول به كه 'حال' نه و قادريت

 او. حال يا صفت يا باشد معنى خواه باشد چيزى به محتاج و باشد داشته ذات بر زائد صفت و معنى ممكنات مثل كه است اين از منزه

 و عالميت صفت عروض يا قدرت و علم معنى اضافه به نه است ديگر صفات داراى و عالم و قادر ذاته به و نفسه به و است بالذات غنى

 در صحيحى و معقول معناى اند گفته لغت اهل از آن به قائلين كه معنايى اين به حال كه نماند مخفى[  او به عالميت حال يا قادريت

 چه اگر و. ] است مذكور مبسوطا كالميه كتب در چنانكه نيست معقول و صحيح معدوم و موجود بين واسطه فرض زيرا ندارد هم ممكنات

 تصور يكديگرند غير مصداقا كه است ممكنات در كه نحوى به موصوف و صفت اينجا در و واحدند مصداقا اما متعددند مفهوما صفات

 بدون خدا وجود چنانكه است خلف و محال اينجا در بودن هم غير و بودن جدا و نيست او غير و است موصوف عين صفت و ندارد

 اثبات صحت چنانكه ندارد صفات بودن ذات عين حقيقت درك امكان بر توقف مساله اين صحت و است محال و خلف نيز كماليه اوصاف

. ندارد ذات حقيقت و صفات حقيقت معرفت امكان و جواز بر توقف نيز ذات اثبات و صفات

 و اهللا كه است اين در فقط شود مى اطالق خدا بر كه صفاتيه اسماى ساير و مدرك و مريد و وحى قادر و عالم بين فرق مساله بنابراين، و

 و است كماليه صفات جميع جامع كه است ذاتى آن ذاتى اولى مفهوم به الحسنى اسماء در آن نظاير همچنين و ديگر لغات از آن مترادف

 او از علم سلب كه است ذاتى عالم مفهوم كه حالى در نيست جايز او بر سلبيه صفات حمل و او از كماليه صفات ساير و عالميت سلب

 و سلبى صفات سلب صحت و ديگر كمال صفات سلب صحت عدم و كمال صفات ساير اثبات به لفظ اين در اينكه بدون نيست صحيح

 حكيم و عالم و اهللا مصداق باشد مصداق بر مفهوم حمل كه صناعى شايع حمل به ولى است معانى اين مستلزم چند هر باشد عنايت نقص

. است واحد مدرك و مريد و وحى قادر و

 و قدم و حدوث مثل ندارد تحقق ممكنات در حتى موصوف با صفت غيريت اصال اوصاف بعض در كه است معلوم البته هم مطلب اين

 شى آن وجود ى نحوه از غير صفات اين امثال به ء شى اتصاف كه وحى حيات يا قديم ء شى و قدم و حادث ء شى و حدوث كه حيات

. تعالى تبارك واجب يا باشد ممكن ذات آن خواه نيست آن ماوراى و ذات از غير چيزى و نيست ديگر حيثيت به ء

 صفاتى آن فقط و شود مطرح نبايد صفات اين در است آمده جلو آن در كه اختالفى و صفات بودن ذات عين و معانى نفى مساله بنابراين

 ذات بر زائده حيثيت مالحظه به 'العالم' و 'القادر' مانند است اسمائى و است موصوف از غير صفت ممكنات در كه است مساله اين مورد

 ذات اتصاف مالحظه به نيز ممكن در صفات اين امثال و البصير و القادر كه گفت توان مى بلكه. [ است صادق آنها قدرت و علم مثل آنها

 كه نيست چيزى آن كمال مراتب و كمال و ء شى وجود طور از غير قدرت و شود نمى اطالق باشد ذات بر زايد ممكن در كه صفتى به

. ] باشد ممكن ذات بر زايد
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 خلق، مثل باشد فعل همان كه صفت غيريت المجيب و الهادى المذل، المعز، المميت، المحيى، الرازق، الخالق، مثل فعليه صفات در چنانكه

 مبين هم. ] 29 ى آيه الرحمن، ى سوره[  'شان فى هو يوم كل': و شود نمى اشكالى موجب ذات با اجابت و هدايت اماته، احياء، رزق،

.  است مطلب اين

 قدما تعدد استحاله و تركيب و حاجت و فقر و نقايص و عيوب از باريتعالى ذات تقدس و تنزه با احوال و معانى و صفات نفى مساله

 و عيب و نقص ثبوت مستلزم -اسمائه تقدست -حق مقدس ذات براى احوال و معانى و ذات بر زائد صفات ثبوت فرض كه دارد ارتباط

. شد خواهد قدما تعدد و تركيب و حاجت و فقر

 به ذات بر محمول آنچه و الحى و القوى العالم، الحكيم، القادر، البصير، السميع، مثل مشتقه اسماء نفى صفات نفى از مراد كه نماند مخفى و

 او براى كه ذاتى مثال كه نيست اين مفهومش و معنى ولى است ثابت خدا براى اسما اين چون نيست شود مى واقع صفت ادب اصطالح

 باشد او ذات غير كه امرى و او در علم حلول او بر المريد يا العالم حمل صحت مالك كه دارد حلولى قيام او به و است ثابت اراده يا علم

. است او مقدس ذات نفس حمل صحت مالك بلكه دارد صحت حمل ذات بر زايد امر مالحظه به ممكنات در چنانكه

 و قديمند است قديم كه باريتعالى ذات خود مثل همه و باشند مى آن غير و ذات به قائم صفات ساير و قدرت و علم: كه گويند مى اشاعره

 انكار و قدما تعدد اشاعره كالم اين الزم و باشد صفات فاقد او به صفات قيام بر مقدم رتبه در ذات شود الزم نباشند قديم اگر اند گفته

 اين از ذات نيابت به قائل معتزله لذا و شد اشاره آن به كه ديگر مفاسد همچنين و. است واضحات از آن فساد كه است قدم در توحيد

 اهللا تعالى. شود مى ظاهر او از صفات اين آثار ولى ندارد متعال خداوند را ذاتيه صفات ساير و قدرت و علم اينكه معنى به اند شده صفات

 و بزرگ عالمه مرحوم اصول بحث تقريرات منجمله مشتق مبحث اصول كتب به شود مراجعه. [ كبيرا علوا المعتزله و شاعره اال يقوله عما

. ] نويسنده نگارش -سره قدس -بروجردى اهللا آيت اسالم عالم نابغه

 و است او ى ازليه ى مقدسه ذات او بر است قديم و قادر و عالم صدق حيثيت آنچه و است ذات عين صفات كه همانست حق و تحقيق و

 نيست شرط حمل صحت در 'المشتق عليه يجرى من': شود مى جارى او بر المريد و العالم القادر، اسماء اين مثل كه كسى با مبدا تغاير

. نيست شرط هم ممكنات در الحادث مثل صفات بعض در چنانكه

 و القادر اطالق و ندارد دخالت جرى بودن حقيقت در گردد مى جارى مشتق او بر كه كسى با مبدا تغاير ى مساله اخرى عبارت به و

. است مفهومى تغاير حمل صحت مالك و است حقيقت و نيست مجاز ندارد تغاير او ذات با علم و قدرت كه ذاتى بر العالم

 از است فرموده بيان البالغه نهج در كه شود مى كثيره ى فاسده توالى مستلزم باريتعالى ذات در ذات با صفات غيريت آنكه بر عالوه بارى،

 وجود، مراتب عاليترين و است وجود صرف و محض وجود الوجود واجب ذات كه است اين هم يكى است شده اقامه آن بر كه اى ادله

 و قدرت و علم چون و باشد مى خود مادون وجوديه مراتب جميع داراى بساطت عين در و است نامحدود و متناهى غير كه اوست وجود

 واحدى نور بلكه نيست ضعيف انوار از مركب شديد نور كه نور مانند هست همه مراتب واجد الوجود واجب وجودند نيز صفات ساير

 لفظ معنوى اشتراك بر مبتنى دليل اين ظاهرا ولى باشد آنها از هيچيك اينكه بدون باشد مى خود مادون مراتب جميع داراى كه است
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 ديگر ادله همان به كنند نمى اتكا او صفات و خدا معرفت در اساس اين بر اسالمى الهيات در محققين چون كه است الوجود اصاله و وجود

. كنيم مى اكتفا شد اشاره آن به كه

 و اند كرده اقتباس آن از همه و است معانى نفى مساله اين اساس و پايه كه مورد اين در البالغه نهج در -السالم عليه -امام سخنان اما و

. است استحكام و اتقان نهايت در حضرت آن سخنان ساير مانند اند كرده تفسير و شرح را آن حكما و علما

: فرمايد مى اند نموده شرح علمى بيانات با معرفت و علم اهل و فالسفه محققين را آن كه اولى خطبه در جمله از

 الصفات نفى له االخالص كمال و له االخالص توحيده كمال و توحيده به التصديق كمال و به التصديق معرفته كمال و معرفته الدين اول'

 ثناه من و ثناه فقد قرنه من و قرنه فقد سبحانه اهللا وصف فمن الصفه غير انه موصوف كل شهاده و الموصوف غير انها صفه كل لشهاده عنه

 الذى': فرمايد مى فقرات اين از قبل بيانات در و 23 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ [ 'جهله فقد جزاه من و جزاه فقد

 نفى ى مساله به مربوط است ممكن است داده احتمال كندرى ابوالحسن آنچه بنابر نيز جمله اين 'موجود نعت ال و محدود حد لصفته ليس

 'ينحجر بها الضب يرى ال و': عرب كالم كه نحوى همان به 'محدود حد' است ممكن: كه است فرموده كندرى. باشد آن عينيت و صفات

 براى از يعنى شود مى موضوع انتفاى به سالبه باب از علمى اصطالح به احتمال بنابراين كه 'فينحجر ضب بها ليس': يعنى شود مى تاويل

 كه است ممتنع پس شود نمى فرض او در كثرتى و است واحد الوجوه جميع من كه زيرا شود، تحديد تا نيست ذات بر زائد صفتى خدا

 بعد كه است تاويل اين مويد: گويد مى كندرى ابوالحسن. باشد ذات بر زائد صفت است ذات بر زايد صفاتشان كه ممكنات مانند او براى

. ] ] شود مى معلوم نيز موجود نعت ال و: معنى تاويل بنابراين و قرنه فقد سبحانه اهللا وصف فمن: است فرموده -السالم عليه -امام

 او به تصديق او شناختن و معرفت كمال و خداست شناسايى و معرفت "اسالم دين تكليف اول يا خدا عبادت و اطاعت" دين اول': يعنى

 اوست "يگانگى و يكتايى به حكم و" دانستن يكتا او به "اذعان و اعتقاد و" تصديق كمال و است "او وجود به حكم و اعتقاد و اذعان و"

 صفات نفى نمودن خالص و اخالص كمال و اوست براى عمل كردن خالص با "نقصان صفات از" اوست دانستن خالص او توحيد كمال و

 و ذات بر زايد" صفت هر آنكه جهت به "او ذات غير و او ذات از خارج نه است دانستن او ذات عين را آنها و" او از است ذات بر زايد

 پس است "ذات غير و ذات بر زايد" صفت غير كه دهد مى شهادت موصوفى هر و است موصوف غير كه دهد مى شهادت "ذات غير

 قرين را او كه كسى هر و صفت با را او داده قرار قرين تحقيق به پس "ذات بر زايد صفتى به" كند وصف را سبحان خداى كه كسى

 كه تحقيق به پس داد حكم او دوئيت به كس هر و است "نموده او دوئيت به حكم و" كرده تشبيه را او تحقيق به پس چيزى با ساخت

 بر زايد صفات از كه زيرا" او ذات به است شده جاهل تحقيق به پس دانست مركب و كرد تجزيه را او كس هر و را او است كرده تجزيه

. '"است مبرا و منزه تركيب و دوئيت و بودن چيزى با قرين و ذات

 تجزيه و تركيب از اوست كردن خالص او توحيد كمال: فرمايد مى است رسانده توحيد به را سخن آنكه از پس بار معرفت بيانات اين در

 اينكه به است اشاره 'له االخالص توحيده كمال و': گويد مى بحرانى شارح[ [  او براى از است عبادت كردن خالص يا نواقص و عيوب و

 را چه هر سالك اينكه از است عبارت آن و است حقيقى زهد كه او براى از اخالص به گردد مى تمام و كامل عارف براى از مطلق توحيد

 و عظمت مالحظه با كه مادامى عارف كه است شده ثابت سلوك علم در كه است اين به آن بيان و سازد دور خود از است حق از غير
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 حال اين اخالص اهل اينكه حتى است داده قرار را او غير خدا با و نشده نايل وصول مقام به باشد او سواى چيزى به ملتفت خدا جالل

 تحقق در و است مريض باشد حق جالل سواى خردلى مثقال او دل در كس هر اند گفته آنها بعض چنانكه شمارند مى خفى شرك را

 سبحانه اهللا وصف فمن' بيانات اين با ولى. شود غايب خدا جالل ى مالحظه حال در نيز خود نفس از عارف كه دانند مى معتبر اخالص

 اخالص وقتى كه بيان اين به. نمود تفسير اند كرده تفسير ديگران و بحرانى شارح آنچه از غير ديگر نحو به است مناسب را 'قرنه فقد

 تمام مصداق كه را حق ذات بجز توجه مقام در كه است اين به آن كمال باشد خود نفس از حتى ماسوى از عارف شدن غايب معنايش

 نبيند اسمى و صفتى و نگردد واقف و محصور اسما و صفات عالم در او معرفت و باشد نداشته توجه او غير به و نبيند است اسما و صفات

 و توجه با منافى مرتبه اين در باشد ذات با آن تغاير عدم و عينيت نحو به چند هر صفت لحاظ زيرا باشد نداشته لحاظى هو هو از غير و

 مى ذات به توجه از او حاجب صفات و اسما و سازد مى مشوب كثرت به را عارف ذهن نيست كثرت چند هر و است خالص حضور

 بنابر" تركيب و تجزيه و نقص و صفات از او ساختن خالص كمال و است اولى اول و. ] ] التوفيق باهللا و وليه بمراد عالم تعالى اهللا و. گردد

 عز -احديت ذات عين را صفات آن و نمايد نفى او از قدرت و علم مثل را ذات بر زائده صفات يعنى او از است صفات نفى "اول احتمال

 و بذاته او زيرا بگويد كمال صفات و نعوت از خالى را او ذات و نمايد صفات نفى مطلق بطور كه باشد اين مقصود اينكه نه بداند -اسمه

 داللت صفات اثبات بر شريفه احاديث و مجيد قرآن عقل بر عالوه و است الهيه صفات و جماليه و جالليه نعوت جميع مصداق بالذات

 هر و است موصوف غير اينكه بر داللت صفتى هر اينكه به فرمايد مى شد بيان كه معنايى به صفات نفى بر استدالل هم آن از پس دارند،

. است صفت غير اينكه بر دارد داللت موصوفى

 االمتياز به ما از الوجود واجب تركب و قدما تعدد تا شود نفى بايد اند گرفته قديم را آن اشاعره كه ذات بر عارضه صفات دليل اين به پس

 قرين و است دادن قرار خدا براى قرين آن الزم شود فرض بارى ذات در موصوف غير صفت كه بنابراين و نيايد الزم االشتراك به ما و

 او براى كسى وقتى زيرا اوست نمودن مجزى او شمردن تا دو و است شمردن مثنى و تا دو را او و او دوئيت به حكم دادن قرار خدا براى

 مجزى را او كس هر و باشد مباين ديگرى به و شريك خود ثانى يا جزء يك به كه بداند جزء دو داراى را او بايد شناخت وجود در ثانى

. گرديد جاهل او اقدس ذات به پس كرد

 شود نمى واقع يعنى ،. ]202 ص ،84 ى خطبه االسالم، فيض ى، البالغه نهج[  صفه على له االوهام تقع ال': فرمايد مى 85 خطبه در و

 است عاجز آن بر اطالع از هم و دارد ذات بر زائد صفت آنكه جهت از نه" او براى از صفتى به ها انديشه و وهمها "گردد نمى مطلع"

. '"است منزه ذات بر زائد صفت از آنكه جهت از بلكه

 نهج. [ 'استوصفه فقد كيف قال من و ازله ابطل فقد عده من و عده فقد حده من و حده فقد وصفه من': است فرموده 152 ى خطبه در و

. ] 468 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 كه تحقيق به پس "است كماليه صفات غير خالصه و فعليه صفات غير و اوست ذات كه صفاتى غير به" را او كند وصف كس هر': يعنى

 تحديد كه زيرا" را او شمرد كه تحقيق به پس داد قرار حد او براى كه كس هر و داد قرار حد "حدود از منزه و" نامحدود وجود آن براى

 زيرا" شد قائل شرك و خدا تعدد به كه است اين مقصود اينكه يا "است شمارش قابل اجزائش مركب و است تركيب و تجزيه موجب

 قديم اگر و. آن حدوث از قبل صفت آن به ذات اتصاف عدم شود الزم كه باشد حادث اگر ذات بر زايد حقيقيه صفات به او ذات اتصاف
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 الزم پس است محال كرديم ثابت توحيد در چنانكه و ندارد ديگر مفهوم شرك از غير اين و الوجود واجب و قدما تعدد شود الزم باشد

 شمار به را او كس هر فرمايد مى لذا و است امكان و فقر و احتياج مستلزم كه است تركيب مستلزم عالوه و است محال كه قدما تعدد شود

 است چگونه بگويد كس هر و: فرمايد مى سپس و "دارد تنافى او ازليت با او درآوردن شمار به يعنى است كرده باطل را او ازليت آورد

 ذات بر زايد صفات از و شده خواهان ممكنات و مخلوقات صفات به را او توصيف يعنى" است نموده را او وصف طلب تحقيق به پس

. '"است كرده سوال

 او نمايد وصف آنهاست ذات بر زائد كه ممكنات صفات به را او كس هر كه است فرموده استدالل نيز خطبه اين در اينكه سخن ملخص و

 از ذات خروج و خلف باالخره و محدوديت و احتياج و تجزيه و تركيب مستلزم موصوف با صفات تغاير زيرا است كرده محدود را

 ازليت با منافى شمارش قبول و تعدد و است تعدد مستلزم تركيب و محدوديت و باشد مى محدوديت از تنزه و تناهى عدم و وجود وجوب

 صفات كيفيت يا باشد ذات كيفيت خواه كيفيت از سوال چنانكه است نقص صفات اين از منزه ازلى موجود زيرا است آن ابطال مستلزم و

. است منزه آن از متعال خداوند كه است ذات بر زايده صفات به او كردن وصف طلب
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 البالغه نهج در الهى عدل

 زشت و قبيح فعل هر از و است عادل متعال خداوند. است عدل مساله متعال خداوند ى فعليه صفات به مربوط و معروف مسائل از يكى

 قبح عقل آنچه و دروغگو دست بر معجزه اظهار و قبايح به امر و مااليطاق به تكليف و ستم و ظلم و باطل و عبث و لغو كار و است منزه

. شود نمى صادر او از است حكمت خالف و كند مى درك را آن

 چنين بالبداهه آنها غير و متكلم و فيلسوف و حكيم از كس هر و است فطرى قبيح و ظلم از باريتعالى ذات تقدس و تنزه يعنى مطلب اين

 نيكو صفات در كه است كسى شايسته و صالح و است حسنه صفات و عدل كمال، جالل، جمال، حسن، نهايت در آنها خداى كه دانند مى

 كه ندارد معنى باشد داشته امكان ظلم و قبيح صدور باريتعالى حضرت از اگر و سازد او به شبيه را خود پسنديده افعال و كماالت و

 بديهيات از 'االثنين نصف الواحد' مانند حقيقت اين و كنند طلب را او رضاى و بجويند تقرب او به صالح عمل و حسن فعل به بندگانش

 او بر دروغگو دست بر معجزه اظهار يا برد مى جهنم به را خود شايسته بندگان خدا بگويى هم اطالع بى عوام از نفر يك به اگر و است

. داند مى منزه آن از را خدا و پذيرد نمى است مجبور فسق و كفر به و است آتش مستحق بالذات الزنا ولد بگوئى اگر بلكه و است جايز

 به دهد انجام را قبيحى كار و زشت عمل كسى هر كه است اين شود مى اقامه جور و ظلم از او تنزه و خدا عدل بر كه اى ادله جمله از

 قبيح عمل قبح و زشتى به عالم آنكه يا و دارد حاجت ستم و ظلم و ناپسند و قبيح كار به كه است جهت اين از يا است جهت دو از يكى

 مسائل اين در مسلمانان بين در. شود نمى صادر او از قبيح و ظلم پس است حاجت و جهل از مقدس و منزه تعالى خداى چون و نيست

 و كنند مى انكار را عقلى قبح و حسن هم و اند شده جبر به قائل هم چون اند شده منكر را بزرگ اصول اين اشاعره فقط نيست اختالفى

 قتل عدالت، و ظلم امانت، و خيانت نادرستى، و درستى راست، و دروغ بين و هستند مساوى يكديگر با افعال و اعمال تمام گويند مى

 اين فاسده لوازم و است زشت آن كند نهى چه هر از و است خوب آن كند امر خدا چه هر به نيست تفاوتى و فرقى نفس احياء و نفس

 چگونه و كجا از است عنه منهى آنچه قبح و به مامور آنچه حسن شود انكار عقلى قبح و حسن اگر آنكه بر عالوه است بسيار مذهب

 خدا اينكه احتمال مذهب اين با كه چرا شود مى متزلزل همه اين معارف و قواعد و آنها رسالت اعتبار و انبيا گفتار صدق و شود مى ثابت

 از را ستمديده انتقام و كند نهى مصالح از و امر مفاسد به و نمايد اظهار معجزه دروغگو دست به يا دهد قرار پيغمبر را دروغگو و خائن

. باشد نمى دفع قابل نكند وفا عقاب و ثواب هاى وعده به و نگيرد ستمگر
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 البالغه نهج و مجيد قرآن

 نشود اثبات عقل حكم محيط در اگر يعنى نيست صحيح دارد ارتباط نبوات صحت با اينكه مالحظه به سمعى دليل به استناد مسائل اين در

 دارند قبول را سمعيه ادله حجيت كه اشاعره برابر در ولى شود مى مطلوب به مصادره و دور چون نيست كافى آن اثبات در سمعيه ى ادله

. است منطقى و جايز آن به استدالل

 اين در بشر فطرت و عقال منطق تاييد و عقل حكم به ارشاد و استشهاد البالغه نهج و مجيد قرآن به بحث اين در استناد عمده بنابراين

. است مساله

: نماييد تالوت مجيد قرآن از را آيات اين نمونه بطور: مجيد قرآن آيات

. ] 27 ى آيه ص، ى سوره. [ 'النار من كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن ذلك باطال بينهما ما و االرض و السماء خلقنا ما و' -

. ] 191 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ 'النار عذاب فقنا سبحانك باطال هذا خلقت ما ربنا' -

. ] 115 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'عدال و صدقا ربك كلمه تمت و' -

. ] 146 ى آيه انعام، ى سوره. [ 'لصادقون انا و ببغيهم هم جزينا ذلك' -

. ] 122 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'قيال اهللا من اصدق من و' -

. ] 87 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'حديثا اهللا من اصدق من و' -

. ] 108 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ 'للعالمين ظلما يريد اهللا ما و' -

. ] 70 ى آيه توبه، ى سوره. [ 'يظلمون انفسهم كانوا لكن و ليظلمهم اهللا كان فما' -

. ] 44 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'شيئا الناس يظلم ال اهللا ان' -

. ] 4 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'حقا اهللا وعد جميعا مرجعكم اليه' -

. ] 55 ى آيه يونس، ى سوره. [ 'يعلمون ال اكثرهم لكن و حق اهللا وعد ان اال' -

. ] 6 ى آيه روم، ى سوره. [ 'وعده اهللا يخلف ال اهللا وعد' -

. ] 21 ى آيه كهف، ى سوره. [ 'حق اهللا وعد ان' -

. ] 47 ى آيه ابراهيم، ى سوره. [ 'رسله وعده مخلف اهللا تحسبن فال' -

. ] 47 ى آيه حج، ى سوره. [ 'وعده اهللا يخلف لن و' -
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. ] 9 ى آيه عمران، آل ى سوره. [ 'الميعاد يخلف ال اهللا ان' -

 فى عليهم عدل و خلقه فى بالقسط قام و عباده ظلم عن ارتفع و ميعاده فى صدق الذى': فرمايد مى 185 ى خطبه در: البالغه نهج در اما و

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'حكمه

 خداوند و است كمال و پسنديده و حسن وعده در صدق و است قبيح وعده خلف زيرا" است صادق هايش وعده در كه خدايى آن': يعنى

 به قائم و بندگانش به ستم از "است منزه و" است برتر و مرتفع و "داراست را كمال صفت هر و مبراست و منزه زشتى و قبيح كار هر از

 كه مقدارى به و بايد را آنچه كس هر و چيز هر به و كرده تقسيم حكمت طبق و مناسب تقسيم به را چيز همه كه خود خلق در است قسط

. 'ايشان بر فرمود حكم عدل به و داد بود اليق آنچه را كسى هر است فرموده توزيع و كرده عطا بايد

 بذنوب اال عنهم فزال عيش من نعمه غض فى قط قوم كان ما اهللا، ايم و': است فرموده الهى عدل به استدالل 178 ى خطبه ضمن در و

. ] 579 ص ،177 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'للعبيد بظالم ليس اهللا الن اجترحوها،

 اينكه براى كردند كسب كه گناهانى سبب به مگر شد زايل آنها از سپس كه نبودند زندگى نعمت طراوت در قومى هيچ! خدا به قسم': يعنى

. 'نيست ستمكار خود بندگان به خداوند

 هر در نمود عدالت و يعنى ،. ]769 ص ،233 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج[  قضى ما كل فى عدل و': فرمايد مى 191 خطبه در و

. 'فرمود حكم چه

 و داحضه ذاك يوم حجه فكم بحقه، اال االرض فى قدم همس ال و الهواء فى بصر خرق يومئذ قسطه و عدله فى يجز فلم 223 خطبه در و

. ] 709 ص ،214 ى خطبه االسالم، فيض البالغه، نهج. [ 'منقطعه عذر عالئق

 ص ،109 ى خطبه االسالم، فيض ى، البالغه نهج[  'الوعد اصدق وعده فان المتقين عد و فيما ارغبوا و': فرمايد مى 110 خطبه در و

338 [ .

. 'هاست وعده صادقترين خدا وعده كه بدرستى پس را پرهيزكاران خدا است داده وعده آنچه در كنيد رغبت: يعنى

 ذلك باطال بينهما ما و االرض و السماوات خلق ال و عبثا للعباد الكتاب ينزل لم و لعبا االنبياء يرسل لم و': فرمايد مى 77 حكمت در و

. ] 1120 ص ،75 حكمت االسالم، فيض ى، البالغه نهج. [ 'النار من كفروا للذين فويل كفروا الذين ظن

 بيهوده بندگان براى را كتاب نكرد نازل و "عباد تكميل و تربيت و انذار و بشارت براى بلكه" بازى به را پيامبران خدا نفرستاد و': يعنى

 خدا كه" اين و باطل روى از آنهاست مابين را آنچه و زمين و آسمانها نفرمود خلق و "كنند تامل آن آيات در اينكه و هدايت براى بلكه"

. '!آتش از كافران براى از واى پس گرديدند كافر كه است كسانى آنچنان گمان "باشد آفريده باطل به را جهان

 فيض ى، البالغه نهج. [ 'بالمرصاد للظالمين هو و "قال ان الى" عباده، دون خصمه اهللا كان عباداهللا ظلم من و': فرمايد مى 53 كتاب در و

. ] 995 ص ،53 كتاب االسالم،
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. 'است كمينگاه در ستمگران براى خدا و "فرمود اينكه تا" اوست دشمن خدا كند ستم خدا بندگان به كس هر': يعنى

 كه است -السالم عليه -امام از بسيارى بيانات غيرها و مواعظ و عصيان از تحذير و وعيد و وعد ضمن در البالغه نهج در نماند مخفى

. دارند قبايح ساير و وعده خلف و قبيح و ظلم از او تنزه و خدا عدل بر داللت همه

 متناسب را چيز همه و آفريده عدالت و حق بر را جهان كه است اين 'الهى عدل' معانى از يكى كه است الزم نيز نكته اين تذكر پايان در و

 چيز هر از را يك هر سهم كمتر نه و بيشتر نه الزم مقدار به است داشته آن به نياز و بوده الزم را آنچه چيز هر به و داده قرار متعادل و

 آگاهيهاى و شود مى آگاه بيشتر است برقرار عالم در كه تعادلى و توازن به كند مى كاوشگرى بيشتر بشر چه هر چنانكه است فرموده عطا

 قرآن در هم است داده تشكيل را علوم از مهمى هاى رشته آن بر حاكم نظامات و يكديگر با كاينات معتدل روابط و تعادل و تناسب از او

 احسن در انسان آفرينش معانى از يكى شايد و است شده بيان بسيار موارد عدل معناى اين احاديث در هم و البالغه نهج در هم و مجيد

: وجوه از يكى چنانكه باشد همين. ] 4 ى آيه تين، ى سوره[  'تقويم احسن فى االنسان خلقنا لقد': فرمايد مى مجيد قرآن در كه تقويم

 آفريد مهين ماء و طين سالله از را آن كه انسان به كه است همين نيز متعال خداوند بودن. ] 14 ى آيه مومنون، ى سوره[  'الخالقين احسن'

. فرمود عطا داشت الزم را چه هر

 بينش و معرفت ى قوه موجب و است سزاوار باشد هم كتاب مجلد چند ضمن در چه اگر آن از بحث و است دار دامنه بسيار موضوع اين

 به آن در را سخن دارد ارتباط مختلف دانشهاى و علوم با و شد نخواهد ادا كتاب اين مثل در آن بيان حق اينكه ى مالحظه به اما شود مى

. نماييم مى پذيرايى ذوق اهل از شعر بيت چند به و نماييم مى بسنده اختصار و اجمال همين

 را گمان آيد نمى بهتر آن كز     را جهان اين نگارش داده چنان

 كم آن در نه و زياد آن در نه كه     منظم آنسان شده عالم او از

 شايد كه آنسان آراسته جهان     بايد كه چيزى هر خلق نموده

 داد بود اليق آنچه را كسى هر     نهاد را عالم اقليم هفت آنكه

 نيكوست خويش بجاى چيزش هر كه     ابروست و چشم و خال و خط چون جهان

 آنها و فرمايد خود پايان بى رحمت غريق را آنها و شاد را مادرم و او روان خدا است گهر ى گنجينه در پدرم مرحوم از اول بيت سه[ [ 

 است شايسته چه و سازد خوشنود و راضى ام برنيامده دارند من بر كه عالى بسيار حقوق عهده از وفاتشان از بعد و حيات در كه من از را

: شعر دو اين اينجا در

 باللبن غذتنيه و الوصى حسب     شربت انها امى اهللا عذب ال

 اباحسن اهوى ذا و ذى من فصرت     اباحسن يهوى والد لى كان و
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 البالغه نهج در الهى تكوينى سنن

 و عدل با و است الهى نظام و الهى افعال از بحث كه جهت آن از داشت خواهيم آينده در كه مباحثى بعض و الهى تكوينى سنن از بحث

 مى مطرح كتاب اين در را مباحث اين حدودى تا جهت اين از است الهيات مباحث از دارد ارتباط -اسمه عز -حق ديگر صفات و علم

 علم به عالم كه كسانى جز كه است دارى دامنه و عميق پيچيده، دقيق، غامض، بسيار مباحث از داريم فصل اين در كه بحثى اين نماييم

 بحث اين البالغه نهج و مجيد قرآن در كه نماييم مى اى اشاره اينجا در فقط لذا آيند برنمى آن حق اداى ى عهده از ديگران هستند الكتاب

. است بسيار آيات زمينه اين در و اند فرموده بيان است برقرار كه نظاماتى و مخلوقات پيدايش در را خدا سنن و است آمده

 سنن كه آياتى غير و رياح دريا، باران، سحاب، كواكب، نجوم، زمين، ماه، خورشيد، جمادات، نباتات، حيوان، انسان، مالئكه، خلقت در

 نهج در است بسيار است مختلف هاى رشته در علمى عميق مطالب عاليترين متضمن و شده متعرض خلقت عالم و خلقت در را الهى

. آورد را آن جوانب و اطراف ى همه كتاب اين در بتوان كه است اين از تر گسترده بحث اين نيز البالغه

 نعمتها زوال و اوضاع تغيير و اجتماعى تحوالت علل و االجتماع علم به مربوط كه را سننى سلسله يك تكوينى سنن از فقط بحث اين در

 عاليترين در نخست درجه در موضوع اين است بديهى. آوريم مى البالغه نهج از دارد رابطه افراد و اقوام و جماعات اعمال با و شود مى

: آوريم مى را شريفه آيات اين نمونه بطور كه است شده داده تذكر كريم قرآن در بيان فصيحترين و سطح

. ] 41 ى آيه روم، ى سوره. [ 'يرجعون لعلهم عملوا الذى بعض ليذيقهم الناس ايدى كسبت بما البحر و البر فى الفساد ظهر' -

 اعراف، ى سوره. [ 'يكسبون كانوا بما هم فاخذنا كذبوا لكن و االرض و السماء من بركات عليهم لفتحنا اتقوا و امنوا القرى اهل ان لو و' -

. ] 96 ى آيه

. ] 117 ى آيه هود، ى سوره. [ 'مصلحون اهلها و بظلم القرى ليهلك ربك كان ما و' -

. ] 143 ى آيه بقره، ى سوره[  'رحيم لروف بالناس اهللا ان ايمانكم ليضيع اهللا كان ما و' -

. ] 130 ى آيه اعراف، ى سوره. [ 'يذكرون لعلهم الثمرات من نقص و بالسنين فرعون ال اخذنا لقد و' -

. ] 128 ى آيه اعراف، ى سوره. [ 'للمتقين العاقبه و عباده من يشاء من يورثها هللا االرض ان' -

. ] 53 ى آيه انفال، ى سوره. [ 'بانفسهم ما يغيروا حتى قوم على انعمها نعمه مغيرا يك لم اهللا بان ذلك' -

. ] 11 ى آيه رعد، ى سوره. [ 'بانفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهللا ان' -

 كانوا بما الخوف و الجوع لباس اهللا فاذاقها اهللا بانعم فكفرت مكان كل من رغدا رزقها ياتيها مطمئنه امنه كانت قريه مثال اهللا ضرب و' -

. ] 112 ى آيه نحل، ى سوره. [ 'يصنعون

. ] 7 ى آيه ابراهيم، ى سوره. [ 'لشديد عذابى ان كفرتم لئن و الزيدنكم شكرتم لئن' -
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 خزائن اغالق و البركات حبس و الثمرات بنقص السيئه االعمال عند عباده يبتلى اهللا ان': فرمايد مى 143 خطبه در: البالغه نهج در اما و -

. ] 433 ص ،143 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'مزدجر يزدجر و متذكر يتذكر و مقلع يقلع و تائب ليتوب الخيرات

 و بركتها حبس و ها ميوه نقصان به بد كارهاى بر اقدام هنگام به را خود بندگان فرمايد مى امتحان و كند مى مبتال متعال خداوند': يعنى

 قبول شود، تذكر كننده قبول و متذكر و اى كننده ترك را گناه كند ترك و اى كننده توبه كند توبه اينكه تا خيرات هاى خزينه بستن

. 'اى شونده منزجر شود گناه از منزجر و اى تذكركننده

 لكن و ضمائرهم مكنون و اسرارهم مصون من اخفوه ما جهل انه ال كشفه، الخلق كشف قد تعالى اهللا ان اال': فرمايد مى 144 خطبه در و

. ] 437 ص ،144 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بواء العقاب و جزاء الثواب فيكون عمال، احسن ايهم ليبلوهم

 از بودند كرده پنهان آنچه به بود جاهل اينكه جهت از نه كردنى آشكار را خلق كرد آشكار تعالى خداى كه بدرستى باشيد آگاه': يعنى

 عقاب و پاداش ثواب تا نيكوكارترند يك كدام تا را ايشان كند آزمايش اينكه جهت از لكن و ضمايرشان مكنون و محفوظشان رازهاى

. 'باشد كيفر

 و اليات ذلك فى ان: قائل من جل قال قد و يبتليكم ان من يعذكم لم و عليكم يجور ان من اعاذكم قد اهللا ان': فرمايد مى 103 خطبه در

. ] 305 ص ،102 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'لمبتلين كنا ان

 تحقيق به و ننمايد امتحان را شما اينكه از است نداده پناه ولى كند ستم شما به اينكه از را شما است داده پناه خدا كه بدرستى': يعنى

 كننده آزمايش ما چه اگر و عالمتهاست و نشانها اين در كه بدرستى يعنى "...ذلك فى ان" گويندگى جهت از است بزرگ كه او فرمود

. 'ايم

 و للعبيد بظالم ليس اهللا الن اجترحوها بذنوب اال عنهم فزال عيش من نعمه غض فى قط قوم كان ما اهللا ايم و': فرمايد مى 178 خطبه در و

 كل لهم اصلح و شارد كل عليهم لرد قلوبهم من وله و نياتهم من بصدق ربهم الى فزعوا النعم عنهم تزول و النقم بهم تنزل حين الناس ان لو

. ] 579 ص ،177 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'فاسد

 كردند كسب كه گناهانى سبب به مگر گرديد زايل آنها از پس زندگى از نعمت طراوت در هرگز قومى هيچ نبودند! خدا به سوگند': يعنى

 راست نيت با گردد مى زايل نعمتهايشان و نازل ها نقمت ايشان به كه هنگامى در مردم اگر و نيست بندگان بر ستمكار خدا اينكه جهت به

 ايشان بر فرمايد اصالح و رميده نعمت هر آنها سوى به بازگرداند آينه هر پروردگارشان سوى به برند پناه خدا محبت از سرشار دلهاى و

. 'را فاسد امر هر

 كان ممن رضيه ء بشى عليكم يسخط لن و قبلكم كان من على سخطه ء بشى عنكم يرضى لن انه اعلموا و': فرمايد مى 183 خطبه در و

. ] 602 ص ،182 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قبلكم

 كند نمى خشم و بودند شما از پيش كه كسانى بر آن به باشد كرده غضب كه چيزى به شما از شد نخواهد راضى خدا البته كه بدانيد': يعنى

. 'بودند شما از قبل كه كسانى بر را آن پسنديد كه چيزى به شما بر
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 ص ،182 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'كتابا اجل لكل و اجال قدر لكل و قدرا ء شى لكل جعل و': است خطبه همين در و

600 [ .

. 'اى نوشته و كتاب مدت هر براى و مخصوصى مدت اى اندازه هر براى و قرارداد اى اندازه چيزى هر براى': يعنى

 على بها فجودوا اجسادكم من خذوا و اموالكم انفقوا و اقدامكم استعملوا و بطونكم اضمروا و عيونكم اسهروا': است خطبه همين در و

 حسنا قرضا اهللا يقرض الذى ذا من: تعالى قال و اقدامكم يثبت و ينصركم اهللا تنصروا ان: سبحانه اهللا قال فقد عنها بها تبخلوا ال و انفسكم

 و الحكيم العزيز هو و االرض و السماوات جنود له و استنصركم قل من يستقرضكم لم و ذل من يستنصركم فلم كريم اجر له و له فيضاعفه

 االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'عمال احسن ايكم يبلوكم ان اراد انما و. الحميد الغنى هو و االرض و السماوات خزائن له و استقرضكم

 شاء ان -شد خواهد مذكور آينده فصول بعض در كه است مناسب نيز تشريع در الهى سنن با شريفه بيانات اين. 607 ص ،182 ى خطبه

. ] -تعالى اهللا

 از پرهيز و روزه به" سازيد تهى را خود شكمهاى و "شب در دعا و نماز و دارى زنده شب به" بداريد بيدار را خود چشمان': يعنى

 بر آن به كنيد بخشش و بگيريد خود بدنهاى از و. كنيد انفاق "خدا راه در" را خود اموال و برداريد خيرات در را قدمهايتان و "پرخورى

 اگر شود مى شما مادى هيكل شدن كم و جسم ضعف موجب آنچه از يعنى" نفسهايتان بر بدنهايتان به نورزيد بخل و خودتان نفسهاى

 و معنى و باطن فداى را ظاهر و صورت و روح فداى را جسم و ننماييد دريغ شود مى معنوياتتان و خودتان خودى و روح قوت موجب

 يارى را خدا اگر يعنى ،...اهللا تنصروا ان: فرمايد مى سبحان خداى تحقيق به كه "بنماييد روحانيت فداى را ماده و حقيقت فداى را مجاز

 دهد قرض كه كس آن كيست يعنى ،...يقرض الذى ذا من: فرمود و. دارد مى برجا و ثابت را قدمهايتان و كند مى يارى را شما خدا كنيد

 و" ذلت جهت از نخواست يارى شما از خدا پس. كرامت با اجر راست او مر و او براى را آن گرداند زياده پس نيكو دادن قرض را خدا

 اين و ستوده و نياز بى اوست و زمين و آسمانها جنود اوست از و اوست براى كه حالى در كمى و قلت جهت از نخواست قرض و "نياز

 از يك كدام نمايد امتحان كرده اراده "طلبيدن قرض و خواستن يارى و دستورات و اوامر و پيشنهادها اين از" كه نيست اين جز و است

. 'است نيكوتر كارتان شما

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'لمعصيته المجانبه و طاعته على بالصبر عليكم اهللا نعم استتموا و': فرمايد مى 188 ى خطبه در و

. ] 758 ص ،230

. 'او معصيت از گيرى كناره و جدايى و خدا طاعت بر صبر به خودتان بر را خدا نعمتهاى اتمام كنيد طلب': يعنى

 منها به اخرج بامر بشرا الجنه ليدخل سبحانه اهللا كان ما كال معصيته؟ بمثل اهللا على يسلم ابليس بعد ذا فمن': فرمايد مى 192 خطبه در و

 نهج. [ 'العالمين على حرمه حمى اباحه فى هواده خلقه من احد بين و اهللا بين ما و لواحد االرض اهل و السماء اهل فى حكمه ان ملكا

. ] 780 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه
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 لهيات در نهج البالغها ۱۹۲

 را بشرى كه نيست چنان سبحان خداى! حاشا او معصيت مثل به "خدا عقاب و خشم" از بماند سالم آنكه كيست ابليس از بعد': يعنى

 از اگر و فرشتگان از يا بوده جن از ابليس اينكه در[  را اى فرشته بهشت از آن به كرد خارج كه كارى و امرى به كند بهشت داخل

 مى "جنان" خازنان كه فرشتگان از گروهى كه است جهت اين به 'الجن من كان و': كريمه آيه مثل در او بر جن اطالق بوده فرشتگان

 به 'كان' اينكه با معنوى يا لفظى اشتراك به يا اند ناميده جن اند مالئكه و انس از غير كه را مخلوقى چنانكه اند شده ناميده جن باشند

 و مطالب. است 'اسجدوا للمالئكه قلنا اذ و': منوال بر اينجا در -السالم عليه -امام فرمايش نبوده فرشتگان از اگر و. است 'صار' معنى

 نزديكتر يا صواب نظر به آنچه بيان و تفسير اهل اقوال و روايات و مجيد قرآن آيات در دقت با آن كردن دنبال چون كه هست تحقيقاتى

 آن بحث طرح از اينجا در نيست هم اعتقادى مسائل از و رسد نمى نظر به آن براى عملى فايده و باشد مى طوالنى است صواب به

. ] شد خوددارى

 دادن قرار مباح در رخصت و محبت او خلق از احدى ميان و خدا ميان و است واحد آينه هر زمين و آسمان اهل در او حكم كه بدرستى

. 'نيست است كرده حرام جهانيان بر را آن كه "اى ممنوعه منطقه و" حمى

 و التكابر اليهم كره سبحانه لكنه و اوليائه و انبيائه لخاصه فيه لرخص عباده من الحد الكبر فى اهللا رخص فلو': است خطبه همين در و

 اختبرهم قد مستضعفين قوما كانوا و للمومنين اجنحتهم خفضوا و وجوههم التراب فى عفروا و خدودهم باالرض فالصقوا التواضع لهم رضى

 و الفتنه بمواقع جهال الولد و بالمال السخط و الرضى تعتبروا فال بالمكاره مخضهم و بالمخاوف امتحنهم و بالمجهده ابتالهم و بالمخمصه اهللا

 ال بل الخيرات، فى لهم نسارع بنين و مال من به نمدهم ما ان ايحسبون: تعالى و سبحانه قال فقد االقتدار و الغنى موضع فى االختيار

 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اعينهم فى المستضعفين باوليائه انفسهم فى المستكبرين عباده يختبر سبحانه اهللا فان يشعرون

. ] 789 ص ،234

 اولياى و پيامبران خواص براى از داد مى رخصت آينه هر خود بندگان از احدى به كبر در متعال خداوند داد مى رخصت اگر پس': يعنى

 ماليدند و را خود رخسار زمين بر چسبانيدند پس را فروتنى ايشان براى پسنديد و را تكبر ايشان سوى به گردانيد مكروه خدا ليكن خود

 مشقت به و كرد امتحان گرسنگى به را آنها خدا كه مستضعف گروهى بودند و مومنين براى كردند جناح خفض و خاك در را خود رويهاى

 و "الهى امتحانات اسرار و" فتنه مواقع به جهل روى از پس كرد امتحان مكاره و خوف و بيم موجبات به و نمود آزمايش سختى و

 برگزيدگى دليل را قدرت و نيازى بى و نكنيد اعتبار ولد و مال به را خدا غضب و خشم و خشنودى و رضا خدا امتحان سر به ناآگاهى

 و نداشتن فرزند و فقر و است بندگان از خدا خشنودى و برگزيدگى عالمت قدرت و متعدد فرزندان و زياد مال كنيد گمان كه" نشماريد

 ايشان كنند مى گمان آيا پس يعنى ،...انما ايحسبون: فرمايد مى سبحان خداوند كه "خداست خشم عالمت مادى نعم از نبودن برخوردار

 و نيست چنين كه" دانند نمى بلكه خيرات در ايشان براى از كنيم مى شتاب پسران و مال از آن به را ايشان دهيم، مى مدد كه چيزى آن

 به مستكبرند خودشان نزد در كه را خود بندگان كند مى آزمايش سبحان خداوند كه تحقيق به پس "است مهلت و استدراج باب از اين

. 'مستضعفند مستكبران چشم در كه اوليايش

 كانوا كيف قبلكم المومنين من الماضين احوال تدبروا و': فرمايد مى است الهيه سنن به مربوط مطالب به مشحون كه خطبه همين در نيز و

 سوء فساموهم عبيدا الفراعنه اتخذتهم حاال الدنيا اهل اضيق و بالء العباد اجهد و اعباء الخالئق اثقل يكونوا الم البالء و التمحيص حال فى
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 لهيات در نهج البالغها ۱۹۳

 اهللا راى اذا حتى دفاع الى سبيال ال و امتناع فى حيله يجدون ال الغلبه قهر و الهلكه ذل فى بهم الحال تبرح فلم المرار جرعوهم و العذاب

 و الذل مكان العز لهم فابد فرجا البالء مضايق من لهم جعل خوفه من للمكروه االحتمال و محبته فى االذى على منهم الصبر جد سبحانه

 فيض ى البالغه نهج. [ 'بهم اليه االمال تذهب لم ما لهم اهللا من الكرامه بلغت قد و اعالما ائمه و حكاما ملوكا فصاروا الخوف مكان االمن

. ] 802 ص ،234 ى خطبه االسالم،

 خاليق سنگينترين نبودند آيا آزمايش؟ و ابتال حال در بودند چگونه كه خودتان از پيش مومنين از گذشتگان احوال در نماييد تدبر': يعنى

 گرفتند بندگان را آنان فرعونها حال؟ جهت از دنيا اهل ترين تنگ و بال جهت از او بندگان ترين كننده كوشش و گران بارهاى جهت از

 نه بودند غلبه قهر و هالكت ذلت حال در همواره پس نوشاندند ايشان به تلخ هاى جرعه و كردند عذاب عذاب، بدترين به را ايشان پس

 را آنها كوشش خدا كه وقتى تا داشتند خودشان از آنها دفع سوى به راهى نه و داشتند ايشان ظلم نپذيرفتن و امتناع در عالجى و اى حيله

 به را ايشان پس را فرج و گشايش بال تنگيهاى از ايشان بر قرارداد ديد او خوف از مكروه تحمل و او محبت در كه اذيت بر شكيبايى در

 از كرامت تحقيق به و هدايتند اعالم كه امامانى و كننده حكم پادشاهان گرديدند پس فرمود عطا امن ترس و خوف جاى به و عزت جاى

. 'رسد نمى آن به آرزوهايشان كه رسيد حدى به ايشان به خدا سوى

 عموه لما بالعذاب اهللا فعمهم واحد رجل ثمود ناقه عقر انما و السخط و الرضى الناس يجمع انما الناس ايها': فرمايد مى 201 خطبه در و

 نهج. [ 'الخواره االرض فى المحماه السكه خوار بالخسفه ارضهم خارت ان اال كان فما 'نادمين فاصبحوا فعقروها': سبحانه فقال بالرضى

. ] 650 ص ،192 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 قوم" ثمود ناقه كه نيست اين جز و است اين و نمايد مى جمع خشم و رضايت را مردم كه نيست اين جز و است اين! مردم اى': يعنى

 راضى يكنفر آن گناه و جرم به همه چون فرمود عذاب را قوم آن ى همه خداوند پس نمود پى ايشان از مردى يك را "پيغمبر صالح

 كرد صدا اينكه مگر نبود پس بودند پشيمان كه حالى در كردند صبح پس را ناقه آنها كردند پى پس يعنى '...فعقروها': فرمود پس شدند

 صداكننده بسيار شخم هنگام كه زمينى در كنند مى شخم آن به را زمين كه شده تيز آهن صداى مثل فرورفتن و زلزله جهت به ايشان زمين

. 'باشد

 هو و المضطهدين دعوه سميع اهللا فان ظلم على اقامه من نقمته تعجيل و اهللا نعمه تغيير الى ادعى ء شى ليس و': فرمايد مى 53 مكتوب در

. ] 996 ص ،53 كتاب االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بالمرصاد للظالمين

 خدا البته پس "ستمى بر ماندن و" ظلمى بر اقامت از او عذاب و نقمت تعجيل و خدا نعمت تغيير سوى به تر خواننده چيزى نيست': يعنى

. 'است كمين به ستمگران براى او و اند شده واقع رنج و ستم مورد كه را كسانى شنود مى

 الى حولها ثم منهم نزعها منعوها فاذا بذلوها ما ايديهم فى فيقرها العباد لمنافع بالنعم اهللا يختصهم عبادا هللا ان': فرمايد مى 425 حكمت در و

. ] 1228 ص ،417 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'غيرهم
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 لهيات در نهج البالغها ۱۹۴

 دستشان در را نعمتها آن پس بندگان منافع براى نعمتها به را ايشان دهد مى اختصاص كه است بندگانى خدا براى از كه بدرستى': يعنى

 مى آنها از را نعمتها آن خدا "خدا راه در انفاق از" كردند منع را آنها وقتى پس نمايند بذل "خدا راه در" را آن كه مادام دارد مى ثابت

. 'دهد مى تحويل آنها غير سوى به و گيرد

 -السالم عليه -امام دلپذير و بلند بيانات اين در كه دانند مى نظرند صاحب امم تنزل و ترقى و تحول سر و االجتماع علم در كه كسانى

: كنيم مى اشاره آن اصل چند به جمله آن از كه است شده تفهيم سننى و اصول چه

 و سعادت و شود مى سعادت و خيرات درهاى شدن بسته و بركات حبس موجب راست راه از خروج و گناه و ناصواب اعمال -1

. آنهاست كارهاى و اعمال معلول افراد و جوامع شقاوت

 رفتار و روش در تجديدنظر و تفكر به مردم كه است تنبيه هاى تازيانه بركات از جامعه محروميت و اجتماعى بليات و نعمتها زوال -2

. نمايند ترك را طغيان و گناه و بپردازند خود

 بود داده دست از كه بختيها خوش و نعمتها از آنچه جامعه آن به كرد عوض را خود سير خط بود باطل مسير در كه اى جامعه وقتى -3

. گردد بازمى

 نهان از خدا و باشد شده غفلت آنها عمل از كه نيست اين براى گردد نمى تعجيل آنان كيفر در و شود مى داده گناهكاران به كه مهلتى -4

. برسد پايان به آنها آزمايش دور و گردند شناخته آنها نيكوترين وفرصت مهلت اين در كه است اين براى بلكه نباشد آگاه آنها اسرار و كار

. است داده پناه كند ستم آنها بر اينكه از را بندگانش و كند نمى ظلم كسى بر خدا -5

 را او دنيا هاى بلندى و پستى كه بندد محكم را خود كمر آن ابتالئات براى بشر بايد بنابراين است آزمايش و ابتال جايگاه جهان -6

. نسازد دگرگون

 امت به عمل آن واسطه به كه عملى به شود نمى راضى امتى از خدا و نيست تفاوتى امم و ملل بين خدا خشم كسب و رضا جلب در -7

. باشد شده راضى عمل آن واسطه به ديگر امت از كه عملى به فرمايد نمى خشم امتى به همچنين و باشد فرموده خشم ديگر

. شود مى زايل نعمت كفران با و يابد مى دوام معصيت از پرهيز و طاعت در آن صرف و نعمتها شكر با خدا نعمتهاى -8

 و فضيلت تشخيص معيار امور اين و شناخت توان نمى شود كسى نصيب كه فرزندى و مال و قدرت و زور از را خدا رضاى و خشم -9

. نيست رذيلت

 نمايد پايدارى و استقامت و نگردد منحرف راست راه از كه نمايد جديت و نشود تسليم و كند مقاومت ستم و ظلم برابر در ملتى هر -10

 آنچنان نيز آرزو با كه گردد مى عزيز آنچنان و شود مى تبديل امنيت و اطمينان به بيمش و عزت به ذلتش و شود مى پيروز سرانجام

. رفت نمى انتظار ايشان بر عزت

 باشند كارى به راضى همگان اگر شوند مى برخوردار هم اعمال بد يا خوب آثار و نتايج از و يكديگرند كارهاى مسوول جامعه هر افراد و مردم -11

. يابد مى استناد بودند آن به راضى كه اى جامعه افراد تمام به كار آن و رسند مى باشد يكنفر آن عامل چند هر كار آن كيفر يا ثواب به
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 لهيات در نهج البالغها ۱۹۵

 البالغه نهج در انسانها هدايت به الهيه عنايت

 نمى ترك را آن خدا كه معنى اين به است واجب خدا بر لطف محكم قاعده و الهى معارف و الهيات علوم حسب بر كه افعالى از يكى

 و انبيا بعث به است بشر هدايت الرحيم و العالم الحكيم، المنعم، المحسن، الرحمان، الهادى،: مثل دارند داللت آن بر اسماءالحسنى و فرمايد

 و است روشن و مسلم امرى وحى، راهنمايى و انبيا هدايت به بشر احتياج چون حجج تعيين و نصب و قوانين و شرايع و كتب انزال

 را الهى حكومت و باشند آن اجراى و الهى نظام حفظ دار عهده كه دارد بستگى "ائمه و انبيا" حجج وجود به الهى نظام برقرارى همچنين

 و حى و اعانت بدون و باشند صالح و خير در جامعه مقتداى و انسانى مفاهيم و فضيلت ميزان و نمونه هم و سازند مستقر عباد بين در

 ى فاضله مدينه و ماند خواهد متحير و سرگردان و گمراه بشر شوند مى دار عهده را آنها خالفت انبيا از بعد كه حجتهايى و انبيا بعث

. يافت نخواهد تشكيل انسانيت

 مى مردم به و كرده درك شود نمى رهبرى آنها سوى به راهنمايى بدون و خود خودى به عقل كه را حقايقى وحى روشنايى در انبيا

 مكلف آن مورد در را بشر و نمايند مى تاييد انبيا دارند آن درك به استقالل و كنند مى ادراك اشيا قبح و حسن از عقول را آنچه و رسانند

. شود فراهم برايش قبيح و زشت كار از اجتناب و نيكو و حسن عمل انجام داعى تا سازند مى

: مثل مقدماتى اساس بر كه دليلى مانند است متعدد اند كرده اقامه متكلمين و حكما حجج نصب و انبيا بعث لزوم بر كه اى ادله

. انسان بودن الطبع مدنى -1

. االطراف جامع و جانبه همه هاى برنامه و قوانين به متمدن ى جامعه احتياج -2

. قوانين اين تشريع و جعل براى انسانها صالحيت عدم -3

 كه كسانى نيستيم ادله گونه اين بيان مقام در كتاب اين در ما كه شود مى تقرير متعال خداوند به شرايع تشريع حق و صالحيت انحصار -4

. نمايند مراجعه شده نوشته وحى و نبوت پيرامون مستقال كه كتابهايى و كالمى كتابهاى به مستقيما توانند مى بخواهند

 عقايد به مردم ارشاد و تعليم و هدايت و انذار و بشارت براى حجج تعيين و انبيا بعث شود مى استفاده مجيد قرآن آيات بعض از آنچه

 و حق به حكم و نمايند مى اختالف آن در كه امورى در مردم بين حكم و عذر قطع و حجت اتمام و قويه ى صحيحه هاى برنامه و حقه

. است ديگر مهم فوايد

 در جمله از: فرمايد مى بيان متعددى هاى خطبه ضمن در را آن عاليه و مهمه اهداف و علل و حجج نصب و انبيا بعث نيز البالغه نهج

 اليهم عهداهللا خلقه اكثر بدل لما امانتهم الرساله تبليغ على و ميثاقهم الوحى على اخذ انبياء ولده من سبحانه اصطفى و': فرمايد مى 1 خطبه

 ليستادوهم انبياءه اليهم واتر و رسله فيهم فبعث عبادته عن اقتطعتهم و معرفته عن الشياطين اجتالتهم و معه االنداد اتخذوا و حقه فجهلوا

 و مرفوع فوقهم سقف من المقدره ايات يروهم و العقول دفائن لهم يثيروا و بالتبليغ عليهم يحتجوا و نعمته منسى يذكروهم و فطرته ميثاق

 او مرسل نبى من خلقه سبحانه اهللا يخل لم و عليهم تتابع احداث و تهرمهم اوصاب و تفنيهم آجال و تحييهم معايش و موضوع تحتهم مهاد
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 عرفه غابر او بعده من له سمى سابق من لهم، المكذبين كثره ال و عددهم قله بهم تقصر ال رسل قائمه محجه او الزمه ججه او منزل كتاب

. ] 33 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'قبله من

 در گرفت امانت رسالت تبليغ بر و ميثاق وحى بر ايشان از كه حالى در را پيغمبران "آدم" او فرزندان از سبحان خداى برگزيده و': يعنى

 و امثال و شركا او براى گرفتند و خدا حق به شدند جاهل پس ايشان سوى به را خدا عهد كردند تبديل خدا خلق بيشتر كه هنگامى

 به فرستاد پى در پى و را خود فرستادگان ايشان در برانگيخت پس كردند قطع او پرستش از و برگرداندند او معرفت از را آنها شياطين

 و "است آفريده را مردم آن به كه را الهى فطرت يعنى" را او سرشت و فطرت ميثاق اداى كنند طلب ايشان از تا را پيغمبران ايشان سوى

 دفينه ايشان براى از برانگيزند و احكام رساندن و تبليغ به ايشان بر كنند احتجاج و را او شده فراموش نعمتهاى را ايشان كنند يادآورى

 سقفى از را خداوندى قدرت عالمات ايشان به بنمايانند و "ملكوتى و عقالنى قواى و استعدادها از نشده ظاهر را آنچه و" عقلها هاى

 فانى كه اجلهايى و دارد مى زنده را ايشان كه معيشتهايى و است نهاده ايشان زير در كه فراشى و برافراشته سرشان باالى كه "آسمانى"

 سبحان خداى نگذارد خالى و شود مى وارد ايشان به پى در پى كه مصيبتهايى و را آنها گرداند مى پير كه بيماريهايى و را ايشان كند مى

 برپا و قائم طريقه با "است معصوم امام وجود از عبارت كه" الزم حجتى يا شده نازل كتاب يا شده فرستاده پيغمبرى از را خود خلق

 براى كه پيغمبرانى رسالت تبليغ از كنندگان تكذيب بسيارى نه و عدد كمى را ايشان سازد نمى مقصر يا كند نمى قاصر كه پيغمبرانى

. 'بود شناسانده و كرده تعريف بود او از پيش كه كس آن را او بود بعد و بود الحق آنكه و شد برده نام اوست از بعد آنكه را سابقشان

 حجه عليهم يوكد مما قبضه ان بعد يخلهم لم و عباده على به الحجه ليقيم و بنسله ارضه ليعمر التوبه بعد فاهبطه': فرمايد مى 91 خطبه در و

 ى البالغه نهج. [ 'فقرنا قرنا رساالته دائع و متحملى و انبيائه من الخيره السن على بالحجج تعاهدهم بل معرفته بين و بينهم يصل و ربوبيته

. ] 262 ص ،90 ى خطبه االسالم، فيض

 بر او به نمايد حجت ى اقامه و خود نسل به را او زمين كند آباد اينكه تا توبه از بعد زمين به را آدم متعال خداوند آورد فرود پس': يعنى

 و كند تاكيد ايشان بر را او پروردگارى حجت كه آنچه از فرمود قبض را آدم روح آنكه از بعد را بندگانش نگذارد خالى و خود بندگان

 تحمل و خود پيامبران از برگزيدگان زبان بر دليلها و ها حجت به ايشان با فرمود عهد تجديد بلكه او معرفت و ايشان ميان كند وصل

. 'عصرى و قرنى از پس عصرى و قرنى او پيغامهاى و رسالتها هاى وديعه كنندگان

 كلما االرحام مطهرات الى االصالب كرائم تناسختهم مستقر، خير فى اقرهم و مستودع افضل فى فاستودعهم': فرمايد مى 94 خطبه در و'

]  .279 ص ،93 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'خلف اهللا بدين منهم قام سلف منهم مضى

 در را ايشان قرارداد و "انبيا پدران فضيلت به است اشاره كه" ها وديعه محل فاضلترين در را پيامبران خدا گذارد وديعه به پس': يعنى

 از را آنها نمود نقل "اند بوده مطهره ارحام و شامخه اصالب در اينها اينكه و آنها مادران فضيلت به است اشاره كه" قرارگاهها بهترين

 ايشان از "خدا دين ترويج و تبليغ به" ايستاد سلفى و شخصى ايشان از درگذشت هرگاه مادران ى پاكيزه ارحام به پدرها كريم اصالب

. 'خلفى و جانشينى
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 االعذار بترك لهم الحجه تجب لئال خلقه على له حجه جعلهم و وحيه من به خصهم بما رسله اهللا بعث': فرمايد مى 144 ى خطبه در و

. ] 437 ص ،144 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اليهم

 بر او براى از حجت را ايشان داد قرار و خود وحى از آن به را ايشان داد تخصيص آنچه به را خود فرستادگان خدا برانگيخت': يعنى

. '"حجه اهللا على للناس يكون لئال" آنها ترسانيدن و تخويف ترك سبب به آنها براى حجت نشود واجب اينكه براى او خلق

 من ليحذروهم و غطائها عن لهم ليكشفوا رسله االنس و الجن الى بعث و خلقه الدنيا اسكن الذى هو و': فرمايد مى 183 خطبه در و

 اعداهللا ما و حرامها و حاللها و اسقامها و مصاحها تصرف من بمعتبر عليهم ليهجموا و عيوبها ليبصروهم و امثالها لهم ليضربوا و ضرائها

. ] 600 ص ،182 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'هوان و كرامه و نار و جنه من العصاه و منهم للمطيعين

 از پرده آنها براى اينكه تا كرد مبعوث را فرستادگانش انس و جن سوى به و گرداند ساكن دنيا در را خلقش كه خداست آن و': يعنى

 تا و سازند بينا دنيا عيوب به و بزنند ها مثل ايشان بر و بترسانند آن پريشانيهاى از و "بشناساند مردم به را دين و" بردارند دنيا "واقع"

 اطاعت براى خدا را آنچه و دنيا حرام و حالل و بيماريها و صحتها تصرف از بشود ايشان عبرت موجب آنچه به آن بر ببرند يورش

. است كرده آماده خوارى و كرامت و آتش و بهشت از كاران معصيت و كنندگان

 يدخل ال و عرفوه و عرفهم من اال الجنه يدخل ال و عباده على عرفاوه و خلقه على اهللا قوام االئمه انما و': فرمايد مى 152 خطبه در و

. ] 470 ص ،152 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'انكروه و انكرهم من اال النار

 و باشند مى او بندگان بر او شناسانندگان و هستند او خلق بر خدا قائمان و الهى زمامداران امامان كه نيست اين جز و است اين': يعنى

 و را ايشان نشناسد كه كس آن مگر نگردد آتش داخل و بشناسند را او ايشان و را ايشان بشناسد كه كسى مگر شود نمى بهشت داخل

. 'نشناسند را او ايشان

 فيض ى البالغه نهج. [ 'نجم طلع نجم خوى اذا السماء نجوم كمثل آله و عليه اهللا صلى محمد ال مثل ان اال': فرمايد مى 100 خطبه در و

. ] 295 ص ،99 ى خطبه االسالم،

 ديگر ى ستاره كند افول به ميل اى ستاره زمان هر كه است آسمان ستارگان مثل -آله و عليه اهللا صلى -محمد آل مثل! باشيد آگاه': يعنى

. 'نمايد طلوع

 ان و الجنان مغارس و العقيان معادن و الذهبان كنوز لهم يفتح ان بعثهم حيث النبيائه سبحانه اهللا اراد لو و': فرمايد مى 192 خطبه در و

 اجور للقابلين وجب لما و االنباء اضمحلت و الجزاء بطل و البالء لسقط فعل لو و لفعل االرضين وحوش و السماء طيور معهم يحشر

 فيما ضعفه و عزائمهم فى قوه اولى رسله جعل سبحانه اهللا لكن و. معانيها االسماء لزمت ال و المحسنين ثواب المومنون استحق ال و المبتلين

 االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اذى االسماع و االبصار تمال خصاصه و غنى العيون و القلوب تمال قناعه مع حاالتهم، من االعين ترى

. ] 791 ص ،234 ى خطبه
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 و خالص در معدنهاى و طال هاى خزانه برايشان بگشايد كه كرد مبعوث را ايشان كه وقتى خود پيغمبران براى خواست مى اگر': يعنى

 را اينكار اگر و نمود مى آينه هر را زمين درهاى و آسمان ى پرنده ايشان با سازد محشور و كند فراهم اينكه و را باغها غرس محلهاى

 واجب آينه هر و "پيغمبران" خبرهاى شد مى اثر بى و محو و گرديد مى باطل ثواب و جزاء و شد مى ساقط آزمايش آينه هر نمود مى

 اسمها و را نيكوكاران ثواب مومنين گرديدند نمى مستحق و شدگان امتحان پاداش و اجر "انبيا دعوت" كنندگان قبول براى از گرديد نمى

 از چشمها آنچه در و نيرومند تصميم و عزم قوت در را خود پيغمبران سبحان خداوند قرارداد لكن و داشتند نمى الزم را خود معانى

 اذيت كند پر را گوشها و چشمها كه گرسنگى با و نيازى بى جهت از كند مى پر را دلها و چشمها كه قناعتى با ضعيف بيند مى حاالتشان

. 'آن

 ذلك لكان الرحال، عقد اليه تشد و الرجال اعناق نحوه تمد ملك و تضام ال عزه و ترام ال قوه اهل االنبياء كانت لو و': فرمايد مى سپس

 الحسنات و مشتركه النيات فكانت بهم، مائله رغبه او لهم، قاهره رهبه عن آمنوا و االستكبار فى لهم ابعد و االعتبار فى الخلق على اهون

 له امورا لطاعته االستسالم و المره االستكانه و لوجهه الخشوع و بكتبه التصديق و لرسله االتباع يكون ان اراد سبحانه اهللا لكن و مقتسمه

 خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اجزل الجزاء و المثوبه كانت اعظم االختبار و البلوى كانت كلما و شائبه غيرها من تشوبها ال خاصه

. ] 792 ص ،234 ى

 به كه سلطنتى و ملك و نگردند مظلوم و مغلوب كه عزتى اهل و نشود آن به تعرض قصد كه قوتى و نيرو اهل پيمبران بودند اگر و': يعنى

 آينه هر "بشتابند آنها سوى به دور راه از مردم كه" ها راحله هاى گره آنها سوى به شود بسته و شود كشيده مردمان گردنهاى آن جانب

 مى ايمان آينه هر و پيمبران بر نمودن تكبر و استكبار در ايشان براى از دورتر و ايشان از گرفتن عبرت در خلق بر شد مى آسانتر اين

 و "طمع و خوف به مشوب و" بود مشترك نيات پس باشد انبيا به كننده ميل كه رغبتى از يا باشد آنها بر قاهر كه بيمى و ترس از آوردند

 براى فروتنى و او كتابهاى تصديق و او پيامبران متابعت كه فرمود اراده سبحان خداى لكن و "سمعه و ريا به آلوده و" شده قسمت كارها

 غير از و باشند داشته او به اختصاص كه باشند امورى او اطاعت براى بودن تسليم و نهادن گردن و او فرمان براى كردن تمكين و او ذات

. 'باشد مى زيادتر جزا و ثواب باشد بزرگتر آزمايش و بال چه هر و نگردد مشوب شائبه گونه هيچ به "او غير دواعى و" او

 و اهللا حجج تبطل لئال مغمورا خائفا اما و مشهورا ظاهرا اما بحجه هللا قائم من االرض تخلو ال بلى اللهم': فرمايد مى 147 حكمت در و

. ] 1158 ص ،139 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بيناته

 جمله از كه شود مى استفاده اى مهمه مطالب حجج تعيين و نصب و آنها بعث اهداف و علل و انبيا اوصاف به راجع شريفه بيانات اين از

: است ذيل موارد آنها

 بلكه نباشد حجتى خدا بر را مردم اينكه و خلق عذر قطع ديگر و خداست جانب از راهنما و هدايت به بشر احتياج انبيا بعث علت -1

.  گردد اتمام خلق بر خدا حجت

 نشانيهاى و حجتها تا گذارد نمى خالى او جانشين يا پيغمبر: ديگر عبارت به و ولى يا نبى حجت وجود از خدا را زمانى و عصر هيچ -2

. باشد لمعان در تابان نوربخش خورشيدهاى و منصوب هدايت اعالم هميشه و نرود ميان از خدا
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. است بوده ودائع آن محل اصالب و ارحام پاكترين كه هستند الهيه ودائع و پاك دامنهاى يافتگان پرورش همه پيغمبران -3

. باشند مى خدا حجتهاى امامان و پيغمبران -4

 و دنياپرستى عيوب از را آنان و دهند مى آگاهى و هدايت و معرفت و نور مردم به و دارند برمى حقايق جلوى از را ها پرده پيغمبران -5

. دهند مى هشدار و سازند مى آگاه ديگر حقايق و آن زيانهاى

. گرفت آنها از پيمان و گردانيد مخصوص خود وحى به را آنان خدا -6

 و مواعظ به و آورند مى آنها ياد به را شده فراموش نعمتهاى و كنند ادا را خود فطرى ميثاق كه شوند مى خواستار مردم از پيغمبران -7

. دهند مى بينش و بصيرت را آنها امثال و عبرتها

 او امامان و بشناسد را الهى حكام و امامان كه كس آن مگر شود نمى بهشت داخل كسى و باشند مى خلق امور الهى زمامداران امامان -8

 انكار را او امامان و كند انكار را امامان كه كس آن مگر نگردد آتش داخل كسى و "الهى والت واليت و ايمان به يعنى" بشناسند را

. گردد مى طالع ديگر ستاره كند غروب اى ستاره زمان هر است آسمان هاى ستاره مثل امامان مثل و نمايند
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 البالغه نهج در اسالم شرايع و قرآن نزول و االنبياء خاتم بعثت

 و نيست باالتر نعمتى آنها از و باشند مى رديف يك در و همطراز هستى و وجود نعمت با كه الهى خير و پربركت و عظيم افعال از يكى

 فعل مانند كه است -آله و عليه اهللا صلى -مصطفى محمد االنبيا خاتم حضرت بعثت شود بحث آن از الهيات مبحث در كه است اين شايان

 به كه همانطور و است تابان و درخشان فروزان خورشيد مثل آن معجزنماى آثار و نمايان آن از خداوند قدرت تجلى آفرينش و خلق

 و عظيم خلق و پيغمبر گرامى وجود شود مى استدالل خدا وجود بر آنها نظامات و است اينها در كه مخلوقاتى و زمين و آسمان آفرينش

 براهين و او حكمت و علم و خدا وجود محكم داليل از باشند مى الهيه آيات از بزرگ آيتى بزرگوار آن متعدد شوون و پايان بى علم

. است غيب عالم بزرگ

 به را بشريت و داد قرار الشعاع تحت را تاريخى مهم حوادث تمام كه است اى واقعه و است تاريخ رويداد بزرگترين االنبيا خاتم رسالت

: كرد رهبرى انسانى عالى و ارزنده مفاهيم و معانى تمام

 است نديده خاتم حضرت روز چو روزى     است نديده كم جهان چه گر بزرگ روز

 است نديده كم زمان گذشت آن كامثال     است اوفتاده عظيم اتفاق بسيار

 است نديده معظم رسول بعثت از     تر عظيم امرى حادثه جهان ليكن

 قدرت. نيامد پديد ديگر حادثه هيچ از آورد پديد انسانها انديشه و روح در كه نهضتى و حركت و خورد رسالت اين از جهان كه تكانى

 اگر و بود نشده برانگيخته -آله و عليه اهللا صلى -محمد اگر راستى. ساخت آشكار رسالت اين را توحيد حياتبخش كلمه اثر و الهى

 همان به دنيا و بود نيامده خفته و خاموش استثمارزده، مستضعف، پناه، بى ستمكش، بيمار، نادان، محروم، انسانهاى كمك به اسالم رسالت

 ناتوانيها، بيماريها، ستمها، محروميتها، و ماند مى باقى دنيا ماند؟ مى باقى چه بشريت از گشت برمى عقب به جاهليت دوران قهقرايى سير

. بيرحم خوى درنده اقوياى پرخوريهاى و خوشگذرانيها و استبدادها استثمارها،

 به زنده و غارتها و قتل و مرجها و هرج و ناامنيها و ماند مى دنيا ها، استعبادچى و قياصره و اكاسره و جبار طاغوتهاى و ماند مى دنيا

 هزاران و بشرپرستيها و پرستيها بت و شرك باالخره و كشاورزها و كارگرها و ها برده و زنها با انسانى غير معامالت و دخترها كردن گور

. ديگر مفاسد

 هاى ارزش نه و ساخت مى منور و روشن را دنيا دانش و علم خورشيد نه و شد مى بلند آزادى صداى نه و تابيد مى آزادى نور نه

 از زنها نه و گشتند مى برابر و متساوى حقوق در هم با انسانها نه و شد مى نوشته بشر حقوق اعالميه و منشور نه و شد مى معلوم انسانى

 و استبدادگران و جبابره حكومتهاى بار سنگينى كسى نه و كردند مى پيدا واقعى انسان يك ارزش و يافتند مى نجات بدبختيها انواع

 و ها دارالمساكين و ها خانه يتيم و بيمارستانها و دارالشفاها و ها دارالعلم و ها مدرسه همه اين نه و نمود مى احساس را ها سلسله

 خاليق گوش به را توحيدى جانبخش بانگ آنها باالى از كه ماذنه و گلدسته و مسجد اينهمه نه و شد مى برپا و ساخته كاروانسراها
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 هاى كتابخانه اينهمه نه و شد مى تاليف اجتماعى و اخالقى فلسفى، علمى، هاى رشته در كتاب اينهمه نه و شد مى تاسيس و بنا برسانند

. آمد مى وجود به بود سابقه بى عظمتش و وسعت كه بزرگ

 اعالنات و اسالم توحيد آزاديبخش صداى از هست كه بركاتى تمام اينكه در و باشد داشته دنيا تاريخ از مختصرى اطالعات كه كيست

 نمايد؟ شك است اسالم پيغمبر روزى شبانه زحمات سال سه و بيست و مجيد قرآن

 سود بيشتر جامعه به خدمتگزاران و مصلحين خدمات عمر سال ميليون سه و بيست از كيفيت و عرض جهت از كه سال سه و بيست آرى

. سال ميليون صدها و دهها اما سال سه و بيست فقط آرى. گذارد بشريت اختيار در بركت و خير و

 دورپروازتر و تواناتر بشر انديشه و خرد نيروى و شده بيشتر چه هر زمان گذشت و گذرد مى تاريخى واقعه آن از كه است قرن چهارده

 دعوت اهميت و ارزش بر بشر گذرد مى بيشتر چه هر تاريخ ادوار و قرنها و زمانها. است شده آشكارتر بزرگ واقعه اين اهميت گرديده

. شود مى آگاهتر اسالم

: است سروده حضرت آن مدح در كه اى قصيده در 'شميل شبلى' مادى مرد آن است سروده نيكو چه[ [ 

 آت او غايب او حاضر من     الورى كل فى االبطال دونه من

 آنكه و است 'محمد' است قهرمان انسانى ارزشهاى و فضيلتها همه در حق به آنكه تاريخ بزرگ قهرمان ميان در است همين حقيقت آرى

 در قهرمان 'كاراليل توماس' قول به يا. است محمد است، عاليقدرتر و ممتازتر و تر موفق و قهرمان آسمانى رسالتهاى صاحبان بين در

: گويد مى است گفته حضرت آن مدح در كه اى قصيده ضمن در ديگر دانشمند و منصف مسيحى. است محمد پيغمبر صورت

 بيانا و حكمه يثرب بنغاء     سفره يعلم المى مرحى

 عنوانا العلى فر فى اراه و     محمدا اجل مسيحى انى

 القرآنا علم و الحديث صاغ     من لذكر الرفيع الراس اطاطا و

 'محمد' است واجب: گويد مى است كرده او از نقل 1970 مه ،14 شماره مصر، الجمهوريه روزنامه آنچه بنابر كه است 'شاو برنارد' اين

 كنونى دشواريهاى و مشكالت حل در شود دار عهده را جديد عالم رهبرى او مانند مردى اگر دارم عقيده من و شود خوانده انسانيت منقذ

 و گذشتگان از است بشر افراد كاملترين محمد شود مى موفق و پيروز كنند زندگى سازش و صلح و سعادت در عالم تمام كه بطورى

. شود نمى تصور نيز آيندگان در او همانند و معاصران

 اصل مذهب يك در تعاليم مهمترين و بزرگترين: گويد مى انگلستان اليت روزنامه از 25 ص ،13479 شماره اطالعات نقل به او هم و

 كه را داليلى مشاراليه شود متروك بايد نباشد افكار و اصل اين داراى كه مذهبى هر دهد، سوق بهتر زندگى به را او كه است بشر به كمك

 انسانى همان انسان اگر: گويد مى و دهد مى شرح نمايد فراهم اصلى مقصود به را دوره اين بشر نيل وسايل تواند مى اسالم فقط و اسالم
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 قدر به هميشه اسالم "گويد مى نيز و" دهد قرار خود پيشرو را اسالمى تعاليم مزبور لحاظ از بايد باشد خدا مظهر بايستى حقا كه است

. بود خواهد و است همينطور هم امروز تا نموده حفظ را خود شالوده و اساس و بوده قوى كفايت

 مذهب باز جويد ارتقاء فلسفه و حكمت ذروه به بشر كه اندازه هر به نمايد پيشرفت ترقى در دنيا قدر هر كه كند مى اضافه شاو برنارد

 انگلستان و عموما دنيا كه كند مى اذعان شاو برنارد: گويد مى آن پايان در است مفصل اطالعات روزنامه در مقاله اين. است جلوتر اسالم

 شاو برنارد امثال. بگروند آن به نخواهى خواهى و كرده انتخاب خود نجات براى را آن به شبيه تعاليم و آيين يا اسالم بايستى خصوصا

. ] ] اند كرده تصديق و تحقيق را حقايق اين كه بسيارند بيگانه علماى و دانشمندان

 شخصيت پيرامون مسلمان غير و مسلمان رساله و قصيده و مقاله و خطابه و كتاب هزار صدها كه وااليى شخصيت از گفتن سخن

 است كرده عطا بشر به را اقتصادى و اخالقى سياسى، اجتماعى، تعليمات ترين انسانى و فرهنگ و معارف عاليترين و نگاشته باعظمتش

 بزير خجلت سر آنكه جز باشد خدا ى برگزيده آن عظيم كماالت از كمالى خور در كه بنويسيم چه و بگوييم چه ما است ادب خالف

: كنيم عرض و شده همزبان -سره قدس  -شهيد با آنكه جز نداريم اى چاره نماييم عذرخواهى بگوييم يا ايم گفته چه هر از و اندازيم

 الحصر و الحد عن ينبو فضله من و     الورى اشرف على تسليم و صاله

 المهر عن البراق اهللا عوضه و     بنعله الطباق السبع قدرقى من و

 النثر و النظم فى عنه لسانى يكل     الئق فضلك تعداد عن عدولى

 الذكر محكم فى الغراء مدائحه     اتت من مدح فى الناس يقول ماذا و

 كه نماييم وصف را اقيانوسها عظمت سان قطره يا كنيم مدح را جهانتاب خورشيد وار ذره كه است اين براى نه گوييم مى سخن هم اگر و

 بنماييم ثوابى كسب رهگذر اين از كه است اين براى بلكه كمتريم قطره و ذره از كماالتش و فضايل اقيانوس و وجودش خورشيد برابر در

 حضرت آن نام بردن از لذا دهيم مى جال را قلوب و سازيم مى روشن را خود ضمير و بريم مى لذت حضرت آن ياد از اينكه براى هم و

. كنيم نمى خوددارى باشيم موفق تا مناسبت هر و فرصت هر در او تعظيم و توصيف و او بر صلوات و

 ولى از را نبى اوصاف و بشنويم امام گوهرافشان زبان از را -سلم و آله و عليه اهللا صلى -اكرم پيغمبر مدح خواهيم مى مقاله اين در اما

 مانند را پيغمبر تواند نمى حقيقت به كس هيچ و نداريم داناتر و آگاهتر على از شناسى قرآن و شناس اسالم پيغمبرشناس، كه فرابگيريم

 دين و او كمال نماى تمام آيينه و پيغمبر وجود جلوه و نمايش على كه است حقيقت عين و واقع متن بفرمايد او چه هر نمايد توصيف على

 است حديث در. [ اوست از بعد خلق محبوبترين و او علم مدينه باب و او وارث او، جانشين و خليفه و او وصى او، برادر و او قرآن و او

 مگر مرا نشناخت و تو و من مگر نشناخت را خدا! على يا فرمود خطاب -السالم عليه -على به -آله و عليه اهللا صلى -خدا رسول كه

. ] 213 ص الصدور، شفاء" من و خدا مگر را تو نشناخت و تو و خدا

 



 

Noorfatemah.org 
 

 لهيات در نهج البالغها ۲۰۳

: فرمايد مى اولى خطبه در

 كريما سماته، مشهوره ميثاقه، النبيين على ماخوذا نبوته اتمام و عدته النجاز آله و عليه اهللا صلى اهللا رسول محمد سبحانه اهللا بعث ان الى'

 فهداهم غيره، الى مشير او اسمه، فى ملحد او بخلقه، هللا مشبه بين متشتته، طرائق و منتشره اهواء و متفرقه ملل يومئذ االرض اهل و. ميالده

. ] 35 ص ،1 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الجهاله من بمكانه انقذهم و الضالله من به

 تمام جهت به و "پيمبران به" خود وعده كردن روا جهت به را -آله و عليه اهللا صلى -محمد سبحان خداوند برانگيخت اينكه تا': يعنى

 و شريف كه حالى در و بود مشهور صفاتش و عالمات و بود شده گرفته پيامبران بر او پيمان و ميثاق كه حالى در خود نبوت فرمودن

 هنگام در زمين اهل كه حالى در و "بيت و خانواده جهت از هم و مكان جهت از هم و وقت جهت از هم" او والدت موضع بود عزيز

 علياى صفات و" او حسناى اسماء در برخى و خلق به كننده تشبيه را خدا برخى بودند پراكنده هواهاى صاحبان و متفرق ملتهاى او بعثت

 به را آنها داد نجات و ضاللت و گمراهى از او به را ايشان خدا كرد هدايت پس بودند او غير سوى به كننده اشاره يا ملحد و منحرف "او

. 'جهالت و نادانى از او مكان

 و دين شر على العرب معشر انتم و التنزيل على امينا و للعالمين نذيرا اله و عليه اهللا صلى محمدا بعث اهللا ان': فرمايد مى 26 خطبه در و

 فيكم االصنام ارحامكم تقطعون و دماءكم تسفكون و الجشب تاكلون و الكدر تشربون صم، حيات و خشن حجاره بين منيخون دار، شر فى

. ] 92 ص ،26 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'معصوبه بكم االثام و منصوبه

 و گرديد مى نازل آنچه بر امين و جهانيان ى ترساننده و نذير را -آله و عليه اهللا صلى -محمد برانگيخت متعال خداوند كه بدرستى': يعنى

 و نوشيديد مى را ناصاف آبهاى بوديد مقيم گزنده مارهاى و درشت سنگهاى ميان در خانه بدترين در و كيش بدترين بر عرب گروه شما

 به گناهان و منصوب شما ميان در بتها نموديد مى قطع را ارحام و ريختيد مى را يكديگر خونهاى خورديد مى خورش بى و غليظ غذاى

. 'بود بسته شما

 دينه كتابه من انزل فيما لكم و له اكمل حتى ازمانا نبيه فيكم عمر و ء شى لكل تبيانا الكتاب عليكم انزل و': فرمايد مى 86 خطبه در و

 قدم و الحجه عليكم اتخذ و المعذره اليكم القى و اوامره و نواهيه و مكارهه و االعمال من محابه لسانه على اليكم انهى و لنفسه رضى الذى

. ] 206 ص ،85 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'شديد عذاب يدى بين انذركم و بالوعيد اليكم

 و پيغمبر براى از گردانيد كامل تا خود، پيغمبر در را زندگى و عمر و چيزى هر بيان جهت به را "قرآن" كتاب شما بر فرمود نازل': يعنى

 كه را اعمالى پيغمبر زبان به شما به نمود اعالم و خود براى از بود پسنديده كه را خود دين خود كتاب از كرد نازل آنچه در شما براى از

 ى مواخذه و عذاب در" را خود عذر شما سوى به كرد القا پس را خود امرهاى و ها نهى و اوست مكروه كه را كارهايى و اوست محبوب

. 'شديد عذاب از را شما ترسانيد و را تهديد و وعيد شما سوى به داشت مقدم و نمود حجت اخذ شما بر و "شما

 فيض ى البالغه نهج. [ 'نذره و عذره المقطع بلغ و حجته سلم و آله و عليه اهللا صلى محمد بنبينا تمت حتى': فرمايد مى 91 ى خطبه در و

. ] 262 ص ،90 ى خطبه االسالم،
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 آتش از او ترساندن و گنهكاران عذاب در او عذر رسيد نهايت به و او حجت -آله و عليه اهللا صلى -محمد ما پيغمبر به شد تمام اينكه تا'

. '"آمد نخواهد پيغمبرى حضرت، آن از پس كه" سوزان

 الجاهليه استخفتهم و الكبرياء استزلتهم و االهواء استهوتهم قد فتنه فى خاطبون و حيره فى ضالل الناس و بعثه': فرمايد مى 95 خطبه در و

 و الحكمه الى دعا و الطريقه على مضى و النصيحه فى آله و عليه اهللا صلى فبالغ الجهل من بالء و االمر من زلزال فى حيارى الجهالء

. ] 282 ص ،94 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الحسنه الموعظه

 جمع مانند يا" كردند مى حركت بال و فتنه در و بودند متحير و گمراه مردم كه حالى در را "االنبياء خاتم حضرت" او برانگيخت': يعنى

 جاهليت نادانى و گرايانده بلغزش را آنها تكبر و كرده جذب را آنها هواها "گذاردند نمى خشك و تر بين فرقى كه بودند هيزم كنندگان

 در فرمود كوشش حضرت آن پس جهالت بالى و امور اضطراب در بودند سرگردان كه حالتى در و بود ساخته "قدر بى و" سبك را آنها

. نيكو موعظه و حكمت سوى به خواند "است واسعه شريعت كه" خدا راه بر گذشت و نصيحت

 

 اعز و منبتا المعادن افضل من فاخرجه آله و عليه اهللا صلى محمد الى تعالى سبحانه اهللا كرامه افضت حتى' :فرمايد مى 94 ى خطبه در و

 فى نبتت الشجر خير شجرته و االسر خير اسرته و العتر خير عترته امناءه، منها انتخب و انبياءه منها صدع التى الشجره من مغرسا االرومات

 برق زند و نوره سطع شهاب و ضووه لمع سراج اهتدى من بصيره و اتقى من امام فهو ينال ال ثمر و طوال فروع لها كرم فى بسقت و حرم

 نهج. [ 'االمم من غباوه و العمل عن هفوه و الرسل من فتره حين على ارسله العدل حكمه و الفصل كالمه و الرشد سنته و القصد سيرته لمعه،

. ] 279 ص ،93 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه

 آورد بيرون پس -آله و عليه اهللا صلى -محمد به "باشد رسالت و نبوت منصب كه" سبحان اهللا كرامت رسيد و شد منتهى اينكه تا': يعنى

 از برگزيد و را خود پيغمبران آن از آورد بيرون كه درختى از نشاندن حيث از اصلها عزيزترين و روئيدن جهت از معدنها بهترين از را او

 كه درختى است درختها بهترين حضرت آن درخت و ها قبيله بهترين او قبيله و است عترتها بهترين حضرت آن عترت را خود امينان آن

 آن به "خيانت و تطاول" دست كه است اى ميوه و بلند هاى شاخه آن براى از و شده بلند و كرده نمو كرم و مجد در و روئيده حرم در

 پيشواى او پس "شد نخواهد حاصل آن به دسترسى كسى براى كه اوست طاهرين بيت اهل و حضرت آن واالى مقام به اشاره" رسد نمى

 آن نور كه است اى ستاره و لمعان در آن روشنايى كه است چراغى جست هدايت كه است كسى بينايى و كرد پرهيزكارى كه است كسى

 صواب و رشد او طريقه و سنت و روى ميانه او روش و سيره دهد مى برق آن لمعان كه است اى كننده روشن و است تابان سطوع در

 لغزش زمان و فرستادگان انقطاع هنگام در را او فرستاد است عدل او حكم و "باطل و حق ميان" است جداكننده او سخن است

. 'امتها غفلت و عمل از "عامالن"

 ثنيت و االبرار افئده نحوه صرفت قد السالمه مماهد و الكرامه معادن فى منبت اشرف منبته و مستقر خير مستقره': فرمايد مى 96 خطبه در

. [ 'لسان صمته و بيان كالمه. العزه به اذل و الذله به اعز اقرانا به فرق و اخوانا به الف النوائر، به اطفا و. الضغائن به اهللا دفن االبصار ازمه اليه

. ] 283 ص ،95 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج
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 شريفترين او "نماى و نشو و" روئيدن مكان و استقرار محل بهترين "وجود و ظهور مراتب و حاالت همه در" او استقرار محل': يعنى

 داده توجه تحقيق به "رذايل و معايب از خلوص و" سالمت هاى موضع و گهواره و بزرگوارى و كرامت معدنهاى در روئيدنهاست مكان

 حضرت آن ى وسيله به "خدا" كرد دفن مومنان هاى بينش مهار او سوى به شده داده عطف و نيكوكاران و اسرار دلهاى آن سوى به شده

 او سبب به اينكه يا" را برادران بين او توسط به داد الفت و را "جنگها و ها عداوت ى" ها آتش او واسطه به گرداند خاموش را ها كينه و

 به را "گناه و كفر" عزت و كرد مبدل عزت به او وجود به را ذلت و را قرينهايى او واسطه به كرد پراكنده و "داد برادرانه الفت را مومنين

. 'است "معنى با" زبان او سكوت و "احكام و شرايع" بيان او سخن ساخت مبدل ذلت

 وحيا، ال و نبوه يدعى ال و كتابا يقرا العرب من احد ليس و اله و عليه اهللا صلى محمدا بعث سبحانه اهللا فان': است فرموده 104 خطبه در و

 يلحقه حتى عليه فيقيم الكسير يقف و الحسير يحسر بهم تنزل ان الساعه بهم يبادر و منجاتهم الى يسوقهم عصاه، من اطاعه بمن فقاتل

 حتى ساقتها من كنت لقد اهللا ايم و قناتهم استقامت و رحاهم فاستدارت محلتهم، بواهم و منجاتهم اراهم حتى فيه خير ال هالكا اال غايته

 من الحق اخرج حتى الباطل بقرن ال اهللا ايم و وهنت ال و خنت ال و جبنت ال و ضعفت ما قيادها، فى استوسقت و بحذافيرها تولت

. ] 307 ص ،103 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  '!خاصرته

 دعوى نه و بخواند كتابى كه نبود عرب از احدى كه حالى در را -آله و عليه اهللا صلى -محمد كرد مبعوث متعال خداوند كه بدرستى': يعنى

 نافرمانى و معصيت را او كه كسانى آن با كردند را او اطاعت كه كسانى كمك به نمود "جهاد و" قتال پس بنمايد را وحى نزول و نبوتى

 شد مى عاجز. گردد نازل ايشان بر مبادا كه "موت" ساعت بر را ايشان داد مى پيشى و آنها نجات محل سوى به را ايشان راند مى نمودند

 مى اقامت او بر پس "باشد الكسير كلمه اگر شكست ايستاد مى و: يا" "باشد الكبير كلمه اگر" سالخورده ايستاد مى و ناتوان و عاجز

 محل بنمود مردم به اينكه تا نباشد او در خيرى كه مندى هالكت آن مگر رسانيد مى مقصد به را او اينكه تا گذشت نمى او از و" نمود

 كه سوگند خدا به و هايشان نيزه شد راست و ايشان آسياى درآمد گردش به پس جايگاهشان و محل در را ايشان داد جاى و آنها نجات

 پشت تمامى به اينكه تا "شد ور حمله سنگدل كفار و جاهل اقوام بدان كه كسانى از يعنى" ايشان رانندگان و دهندگان سوق از بودم من

 و شدم سست نه و كردم خيانت نه و ترسيدم نه و شدم ناتوان نه كردند اجتماع خود انقياد و ذلت ريسمان در و نمودند اختيار فرار و كرده

. 'آورم بيرون آن تهيگاه از را حق تا شكافم مى را باطل كه سوگند خدا به

 اطهر و كهال انجبها و طفال البريه خير نذيرا و بشيرا و شهيدا اله و عليه اهللا صلى محمدا اهللا بعث حتى': فرمايد مى 105 خطبه در و

. ] 309 ص ،104 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ديمه المستمطرين اجود و شيمه المطهرين

 آنها نجيبترين و كودكى حال در بود خاليق بهترين ترساننده و دهنده مژده و گواه را -آله و عليه اهللا صلى -محمد برانگيخت خدا تا': يعنى

. 'است شده طلب دائم جود باران آنها از كه بود كسانى ترين بخشنده و طبيعت جهت از بود پاكيزگان پاكترين و سالمندى حال در بود

 و" الحكمه ينابيع و الظلمه مصابيح و البطحاء سره و العلياء ذوابه و الضياء مشكاه و االنبياء شجره من اختاره': فرمايد مى 108 خطبه در

 بدوائه متتبع بكم السنه و صم آذان و عمى قلوب من اليه الحاجه حيث ذلك يضع مواسمه، احمى و مراهمه احكم قد بطبه دوار طبيب "منها
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 الصخور و السائمه كاالنعام ذلك فى فهم الثاقبه العلوم بزناد يقدحوا لم و الحكمه باضواء يستضيئوا لم الحيره مواطن و الغفله مواضع

. ] 321 ص ،107 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'القاسيه

 چراغهاى و معظمه ى مكه ناف از و بلند و مرتفع مكانى از و روشنى "مركز و" چراغگاه از و پيغمبران درخت از را او برگزيد': يعنى

 نيست چنان يعنى" است زننده دور بسيار خود طب و پزشكى در كه است پزشكى "است خطبه آن از و" حكمت هاى چشمه و تاريكى

 و رود مى بيماران سراغ به رفتن آنسو به سو اين از و زدن دور با بلكه نمايد معالجه را او آمد او نزد به بيمارى اگر تا بنشيند مكانى در كه

 بر گذارد مى باشد حاجت كجا هر را آنها را خود داغ آالت كرده گرم و را خود مرهمهاى نمود محكم "شود مى حاضر آنها بالين بر

 را سرگردانى و حيرت موضعهاى و غفلت محلهاى خود دواى براى است جوينده و كننده تتبع الل زبانهاى و كر گوشهاى و كور دلهاى

 پس اند نيفروخته روشنى درخشان علوم كردن روشن و افروختن وسايل به و نكرده روشنى كسب حكمت روشنيهاى از كه را كسانى

. 'سختند سنگهاى و چراكننده چهارپايان مانند اينحال در اينان

 غير اعداءه اهللا فى جاهد و مقصر ال و وان غير ربه رساالت فبلغ الخلق على شاهدا و الحق الى داعيا ارسله': فرمايد مى 116 خطبه در و

. ] 363 ص ،115 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اهتدى من بصر و اتقى من امام معذر ال و واهن

 و سستى بدون را پروردگارش پيامهاى و رسالتها او رساند پس خلق بر گواه و حق سوى به كننده دعوت "را پيامبر" را او فرستاد': يعنى

 بينايى و بصيرت و پرهيزگاران پيشواى او باشد آورنده عذر و كنند سستى اينكه بدون خدا دشمنان با خدا راه در كرد جهاد و تقصير

. 'است خواهان هدايت

 فاعرض احتقارا لغيره بسطها و اختيارا عنه زواها اهللا ان علم و هونها و بها اهون و صغرها و الدنيا حقر قد': فرمايد مى 109 ى خطبه در و

 و معذرا ربه عن بلغ مقاما فيها يرجو او رياشا منها يتخذ لكيال عينه عن زينتها تغيب ان احب و نفسه عن ذكرها امات و بقلبه الدنيا عن

. ] 336 ص ،108 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'محذرا النار من خوف و مبشرا الجنه الى دعا و منذرا المته نصح

 كه دانست و داد قرار خوار را آن و كرد آن به اهانت و را دنيا شمرد كوچك و پست -آله و عليه اهللا صلى -پيامبر تحقيق به': يعنى

 پس شمردن حقير جهت به او غير براى را آن داد گسترش و بسط و اختيار و برگزيدن به كرد پيچيده و نمود دور او از را دنيا خداوند

 اينكه تا گردد پنهان او چشم از دنيا زينت كه داشت مى دوست و راند مى خود نفس از را يادش و گرداند روى دلش به دنيا از "پيامبر"

 و اشخاص" عذر كه حالى در پروردگارش سوى از رسانيد شود آن در اقامه و ماندن اميدوار اينكه با فاخرى لباس آن زينت از نگيرد

 در بهشت سوى به خوانده و بود "اعمال سوء عواقب و الهى عذاب از" ترساننده كه حالى در كرد امت نصيحت و كرد زايل "را مكلفين

. 'بود تحذيركننده كه حالى در آتش از ترس سوى به و بود دهنده مژده كه حالى

 يرقع و نعله بيده يخصف و العبد جلسه يجلس و االرض على ياكل سلم و اله و عليه اهللا صلى كان لقد و': فرمايد مى 160 ى خطبه در

 غيبيه -ازواجه الحدى -فالنه يا فيقول التصاوير فيه فتكون بيته باب على الستر يكون و خلفه يردف و العارى الحمار يركب و ثوبه بيده

. ] 509 ص ،159 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'زخارفها و الدنيا ذكرت اليه نظرت اذا فانى عنى
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 خود دست با و نشست مى غالمان مانند و خورد مى غذا زمين روى به كه بود آله و عليه اهللا صلى "محمد حضرت" تحقيق به و': يعنى

 و كرد مى سوار خود رديف را ديگرى و شد مى برهنه االغ سوار و زد مى وصله خود دست با را خود رخت و دوخت مى را خود كفش

 من كه من نظر از را آن كن پنهان: فرمود مى "خود همسران از يكى به" پس بود تصويرها آن در كه بود مى او ى خانه در بر پرده "گاه"

. 'كنم مى ياد را آن زينتهاى و دنيا آن سوى به كنم نظر كه زمانى

 الشيطان طاعه من و عبادته الى االوثان عباده من عباده ليخرج بالحق اله و عليه اهللا صلى محمدا اهللا فبعث': فرمايد مى 147 ى خطبه در و

 كتابه فى سبحانه لهم فتجلى انكروه اذ بعد ليثبتوه و جحدوه اذ بعد به ليقروا و جهلوه اذ ربهم العباد ليعلم احكمه و بينه قد بقرآن طاعته الى

. ] 446 ص ،147 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'سطوته من خوفهم و قدرته من اراهم بما راوه يكونوا ان غير من

 او پرستش سوى به بتها پرستش از را او بندگان آورد بيرون اينكه براى حق به را -آله و عليه اهللا صلى -محمد خدا برانگيخت پس': يعنى

 جاهل كه وقتى را خودشان پروردگار "بشناسند" بدانند تا را او گرداند محكم و مبين كه قرآنى با او طاعت سوى به شيطان طاعت از و

 تجلى پس نمودند انكار آنكه از بعد نمايند اثباب را او اينكه براى و نمودند نفى را او آنكه از بعد نمايند او به اقرار اينكه براى و بود او به

 و خشم از را ايشان ترسانيد و خود توانايى از ايشان به داد ارائه آنچه به را او ببينند اينكه بدون كتابش در سبحان خداى برايشان كرد

. خود سطوت

 يديه بين الذى بتصديق فجاءهم المبرم من انتقاض و االمم من هجعه طول و الرسل من فتره حين على ارسله': فرمايد مى 158 خطبه در و

 نظم و دائكم دواء و الماضى عن الحديث و ياتى ما علم فيه ان اال عنه اخبركم لكن و ينطق لن و فاستنطقوه القرآن ذلك به المقتدى النور و

. ] 499 ص ،157 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بينكم ما

 و نشد نازل وحى و گذشت مدتى آنكه از پس يعنى" پيامبران نشدن مبعوث و وحى شدن قطع زمان در را "پيامبر" او خدا فرستاد': يعنى

 و محكم را آن پيمبران آنچه و" محكم شدن شكسته و امتها غفلت خواب شد طوالنى و "شد مبعوث حضرت آن نگرديد مبعوث پيمبرى

 كه نورى و "زبور و انجيل و تورات مثل" بود او از پيش كه را چيزى آن تصديق و گواهى را ايشان آورد پس "بودند گردانيده استوار

 روشنى و نور هم و است خود از پيش آسمانى كتابهاى و پيامبران تصديق هم كه" است قرآن اين كه شود مى آن از تبعيت و كرده اقتدا

 كه" آن از دهم مى خبر را شما من لكن نگويد سخن هرگز كه همانا و كنيد سخن و نطق طلب او از پس "است آن به شده اقتدا و بخش

 قرآن در شما امور نظام و شما درد و دوا و گذشته از خبر و آمد خواهد كه آنچه علم كه تحقيق به باشيد آگاه "قرآنم مبين و قرآن عدل

. 'است

 خير شجرته و اسره خير اسرته الهادى الكتاب و البادى المنهاج و الجلى البرهان و ء المضى بالنور ابتعثه': فرمايد مى 161 خطبه در و

 و شافيه موعظه و كافيه بحجه ارسله صوته منها امتد و ذكره عالبها بطيبه هجرته و بمكه مولده متهدله، ثمارها و معتدله اغصانها شجره،

 ،160 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'المفصوله االحكام به بين و المدخوله البدع به قمع و المجهوله الشرائع به اظهر متالفيه دعوه

. ] 513 ص
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 بهترين حضرت آن ى خانواده و قبيله كننده هدايت كتاب و واضح راه و آشكار دليل با و كننده روشن نور با را او فرمود مبعوث': يعنى

 آن والدت مكان است دسترس در و آويزان آن هاى ميوه و معتدل درخت آن هاى شاخه كه هاست شجره بهترين او ى شجره و قبيله

 ى همه به و" شد كشيده آنجا از صدايش و شد بلند "او ى آوازه و اسم و" او نام آنجا از كه است مدينه به او هجرت و مكه حضرت

 شريعتهاى او به خدا ساخت ظاهر "مجيد قرآن" سازنده دعوت و شفادهنده ى موعظه و كننده كفايت حجت با را او فرستاد "رسيد جهان

. 'را شده جدا احكام او به فرمود بيان و را شده داخل بدعتهايى او توسط به گرداند خوار و منكوب و را مجهول

 ص ،166 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الشر و الخير فيه بين هاديا كتابا انزل سبحانه اهللا ان': فرمايد مى 166 خطبه در و

544 [ .

. 'را بد و نيك آن در فرمود بيان است كننده هدايت كه را كتابى فرمود نازل سبحان خداوند كه بدرستى': يعنى

. ] 548 ص ،168 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج[  قائم، امر و ناطق بكتاب هاديا رسوال بعث اهللا ان': فرمايد مى 169 خطبه در و

. 'باقى و برپا "شريعت" امر و ناطق كتاب با كننده هدايت را پيغمبر برانگيخت خداوند كه بدرستى: يعنى

 ظهور و الحجج بوجوب ارسله آله و عليه اهللا صلى الرضى امينه و الصفى رسوله و عبده محمدا ان اشهد و': فرمايد مى 185 خطبه در و

 االسالم امراس جعل و الضياء منار و االهتداء اعالم اقام و عليها داال المحجه على حمل و بها صادعا الرساله فبلغ المنهج ايضاح و الفلج

. ] 733 ص ،227 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'ثيقه و االيمان عرا و متينه

 ى پسنديده امين و او ى برگزيده ى فرستاده يا او خالص فرستاده و او ى بنده -آله و عليه اهللا صلى -محمد كه دهم مى گواهى': يعنى

 جمعيتهاى" آن به بود شكافنده كه حالى در راه روشنى و پيروزى ظهور با و است واجب آنها قبول كه هايى حجت با را او فرستاد اوست

 در روشن راه بر را مردم كرد حمل و "را باطل و حق بين يا را كفر

 ايمان ريسمانهاى و متين را اسالم كوههاى قرارداد و را روشنى هاى پايه و يافتن راه علمهاى نمود پا بر و بود آن بر كننده داللت كه حالى

. 'استوار را

 امر و الرشد الى هدى و للخلق نصح و بالحق فصدع طامسه، الدين مناهج و دارسه الهدى اعالم و ارسله': است فرموده 195 ى خطبه در و

. ] 628 ص ،186 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بالقصد

 به و فرمود نصيحت را خلق و كرد آشكار را حق پس بود محو دين راههاى و مندرس هدايت نشانهاى كه حالى در را او فرستاد': يعنى

. 'فرمود امر روى ميانه و عدالت به را ما و كرد هدايت صواب و رشد سوى

 سرح حتى الحزونه به سهل و الصعوبه به ذلل و المغالب به ساور و المفاتق به فرتق االصطفاء فى قدمه و بالضياء ارسله': 213 خطبه در و

. ] 674 ص ،204 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'شمال و يمين عن الضالل
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 به داد شكست و را شكافها او توسط به بست پس برگزيدن به خاليق جميع بر را او كرد مقدم و روشنى و نور با را او فرستاد': يعنى

 راست از را گمراهى تا را ناهموار او وسيله به كرد هموار و را دشوارى او سبب به كرد آسان و را غالب اشخاص او نيروى با و او واسطه

. 'كرد دور "حق راه در" چپ و

 فيه يسهم لم خيرهما فى جعله فرقتين الخلق اهللا نسخ كلما عباده سيد و رسوله و عبده محمدا ان اشهد و': فرمايد مى 214 خطبه در و

. ] 675 ص ،205 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [  'فاجر فيه ضرب ال و عاهر

 كرده قسمت و كرده نقل خدا كه زمان هر اوست بندگان آقاى و فرستاده و بنده -آله و عليه اهللا صلى -محمد كه دهم مى شهادت': يعنى

 شريك نابكارى و فاجر او اصل در و نشد سهم صاحب زناكارى او نسب در داد قرار فرقه دو آن بهترين در را او فرقه دو به را خلق

. 'نگرديد

 صلى -االنبياء خاتم حضرت بعثت به الهى كبراى عنايت پيرامون بسيار ارزنده و ارجمند و بلند مطالب ديگر هاى خطبه و ها خطبه اين از

 و ممتاز شوون و بزرگ رسالت اين آثار و نتايج و اهداف و حضرت آن رسالت ظهور عصر در بشرى جوامع اوضاع و -آله و عليه اهللا

 از فعلى يك هر كه دين اين انقالبى و اجتماعى هاى جنبش و اصالحى عمليات و اسالم كتاب جامعيت و كمال و آن آورنده عاليه مقامات

 تذكر را مورد چند فشرده و خالصه بطور جمله آن از كه شود مى استفاده است غيب عالم وجود بر محكم دليلى و الهيه ى عظيمه افعال

: دهيم مى

 آن و گرفت ميثاق و پيمان حضرت آن براى آنان از و داد وعده -آله و عليه اهللا صلى -محمد ظهور به را پيمبران عموم متعال خداوند -1

. بود مشهور داد انبيا به خدا كه عالماتى و نشانيها به حضرت

 امتداد چه هر زمان سير با اسالم و رسيد كمال نقطه آخرين به آسمانى رساالت و يافت پايان حضرت آن رسالت به پيامبرى و نبوت -2

 خاموش هرگز و لمعان و تابش در همواره قرآن نور و سازد نمى فرتوت و محدود را آن اعصار، و ازمنه و است همراه و همدوش كند پيدا

 به تعليماتى و اى برنامه آن از عاليتر و انسانهاست واقعى سعادت راهنماى و متحرك و زنده جاودان و االبد الى اسالم انقالب و شود نمى

. شد نخواهد عرضه بشر

 همه سعادت و خير براى و است همگانى دعوتش و است جهانى او رسالت و -آله و عليه اهللا صلى -اسالم رسول حضرت پيغمبرى -3

. است

 يا حاكم يك حكمرانى قلمرو توسعه و كشورها فتح آن هدف و غرض و نيست اى طايفه و نژادى اقليمى، محلى، اى، منطقه دين اسالم

 بر جامعه يك دادن برترى يا ديگر جوامع ترك و اقليم يك نجات و محيط يك اوضاع در انقالب و جامعه يك حال اصالح و ملت يك

 و نيست قائل تفاوتى مكانى هر و زبان هر و نژاد هر اهل و ها اقليم ها، قاره افراد، بين و باشد نمى آن استضعاف و استثمار و ديگر جامعه

 امتكم هذه ان'. ] 40 ى آيه يوسف، ى سوره[  'اياه اال تعبدوا اال امر هللا اال الحكم ان': توحيدى برنامه و دارد برمى را امتيازات و مرزها

. نمايد مى اجرا را. ] 92 ى آيه انبياء، ى سوره[  'فاعبدون ربكم انا و واحده امه
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 آن از ها ريشه ترين اصيل و خاندانها فاضلترين از خدا را -آله و عليه اهللا صلى -عبداهللا بن محمد حضرت اسالم گرامى رسول -4

 و ها قبيله و خاندانها بهترين او خاندان و قبيله و عترتها بهترين او عترت آورد پديد كرد ظاهر آن از را امنايش و پيامبران كه درختى

 ميوه و بلند آن هاى شاخه و يافت رشد بزرگوارى و كرامت در و روئيد خدا حرم در كه است درختى درختهاست بهترين او درخت

 و مردم بهترين كودكى در يافت پرورش محيطها كريمترين و شريفترين و دامنها و ها گهواره سالمترين در است نزديك چيدن براى هايش

 تاريكى چراغهاى و ها رتبت بلندترين و بطحى وسط و ضياء روشنى و مشكاه و انبيا درخت از را او خدا بود آنان نجيبترين سالمندى در

. برگزيد حكمت هاى سرچشمه و

 يكديگر از همه مردم و ملتها داشت قرار اسفناكى و ناگوار وضع بدترين در -آله و عليه اهللا صلى -اعظم پيغمبر بعثت هنگام در دنيا -5

 و تزلزل و فتنه نقطه هر در و بود حاكم و رايج جا همه گمراهى و انحراف و الحاد و پراكنده راههاى در گوناگون هواهاى و متفرق و جدا

 همه نادانى و جهل و رسانده نهايت به را آنان استضعاف و زيردستان به تكبر گردنكشان. داد مى فشار را بشر روح حيرت، و سرگردانى

 حاجت جهانى و انسانى دعوت اين و االنبياء خاتم حضرت ظهور و اسالم رسالت به بشريت جهت هر از و بود ساخته تاريك را جا

 پرچم درآوردن اهتزاز به و دستگيرى التماس او از و كردند مى صدا را بشريت منجى و بزرگ منقد آن ملتها ى همه حال زبان با و داشت

. داشتند را الهى حكومت و توحيد

 داشت را اجتماعى وضع و اقتصادى معاش و زندگى بدترين -آله و عليه اهللا صلى -خاتم رسول حضرت بعثت مقارن عرب -6

 بودند محروم صحيح و سالم غذاى از و نوشيدند مى آلوده و كدر آبهاى از بود خطرناك مارهاى و خشن سنگهاى ميان خوابگاهش

 معارف به كسى نه و دانست مى خواندن آنها از احدى نه بود افتخارشان پرستى بت گناه و شعارشان ارحام قطع و كارشان خونريزى

. داشتند منزل ها خانه بدترين در و بودند متدين و معتقد عقايد و دينها بدترين به داشت آشنايى واقعى

 و حقيقى معارف به مردم كردن آشنا و شيطان اطاعت و اوثان پرستش از دادن نجات و خداپرستى و توحيد اسالم دعوت هدفهاى -7

 و تالفى و منكر از نهى و معروف به امر و ناهمواريها كردن هموار و دشواريها كردن آسان و گمراهى و ضاللت و نادانى و جهل با مبارزه

 صفات و حسنه اخالق و روى ميانه و رستگارى و رشد و راست راه به هدايت و ظلم و شرك و جهل از ناشى خسارتهاى جبران

. است عادل حكومت و صالح عمل و پسنديده

 از را آن به عمل و آن طبق بر كه او خلق بر خداست حجت و است بيان چيزى هر براى است فرستاده مردم براى خدا كه اسالم كتاب -8

 از بعد كرد عالم خدا به را خدا بندگان كه است كتابى فرمود اتمام آن به را خود نور و اكمال آن به را خود دين و است گرفته ميثاق آنان

 كرد تجلى بندگانش براى خداى كتاب اين در بودند منكر و جاحد آنكه از بعد كرد دعوت او اثبات و او به اقرار به و بودند جاهل كه آن

. است شده نمايان و

 مرحله به دين اين در چيز همه چون بست را عذر راه و گرفت حجت خلق بر او واسطه به و فرمود حجت اتمام پيغمبر رسالت به خدا -9

 هاى برنامه معارف، شريعت، و قانون از نشده فروگذار باشد داشته مداخله ها جامعه و انسانها نيكبختى در كه چيزى هيچ از و رسيد كمال

. اخالقى تعاليم و سياسى اقتصادى، مالى، نظامات اجتماعى، اساسى،
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 و رشد سنتش بود قصد و روى ميانه حضرت سلوك و سيره. بود اخالق عاليترين اسالم بزرگ رسول اخالق و رفتار و كردار -10

 و رسانيد مقصد به را ناتوان و داد سوق نجاتگاه سوى به را مردم بود معنى با سكوتش و خاموشى و عدل حكمش و جداكننده سخنش

 كورى بيماريهاى درمان و عالج براى داروها و ها مرهم كه بود سيارى پزشك بود، تر بخشنده اى بخشنده هر از فرمود، اندرز و بشارت

 مانند و محروم بصيرت و حلم و حكمت روشنايى از كه را كسانى و زدگان حيرت و غافالن و بود كرده آماده زبانها اللى و دلها كرى و

 با و رساند را خدا رسالت درنگ بدون پرداخت مى عالجشان به و كرد مى جستجو بودند سخت سنگهاى و خوار علف چهارپايان

 بر را روشنايى منار و راهنمايى هاى نشانه و اعالم بود ديده را يافتگان هدايت و پيشوا را پرهيزكاران كرد جهاد سستى بدون خدا دشمنان

 روگردان آن از دل به و شمرد خوار و كوچك و حقير را دنيا داد، قرار استوار را ايمان هاى دستگيره و محكم را اسالم ريسمانهاى. كرد پا

 و بگيرد لباسى آن از كه مبادا نبيند را آن و گردد پنهان نظرش از دنيا زينت كه داشت مى دوست و ميراند خود نفس در را آن ياد و شد

 مى را نعلينش خود دست با و نشست مى غالمان مانند و خورد مى غذا زمين روى فروتنى و تواضع كمال از شود مايل آن در اقامت به

 نفس قدرت و اعجاز و كرامت. [ 'نمود مى سوار خود رديف نيز را يكنفر و شد مى برهنه االغ سوار و زد مى وصله را اش جامه و دوخت

 مردم دل در و گردد بزرگ كارهاى همه اين منشا تواضع و مردم با معاشرت و لباس وضع و خارجى منظر اين با شخص كه اينجاست در

. ] بشمارند او مطيع و فرمانبر را خود افتخار با همه كه باشد، او از هيبت و احترام و نفوذ همه اين

 را اسالمى برادرى و كرد خاموش بود آن بزرگ كانونهاى از يكى العرب جزيره كه را تجاوز و غارت قتل، فتنه، كينه، دشمنى، آتش -11

 سفيد، و سياه آمريكايى، اروپائى، آفريقايى، آسيائى، و يابد گسترش بايد نژادى و رنگ و امتياز هيچ مالحظه بدون جهان سراسر در كه

. كرد برقرار سازد، برادر يكديگر با هم با را مامور و امير عالم، و جاهل

 تمام كه را دعوتى و كرد تبليغ بشريت و خدا جانب از را ها برنامه جامعترين بود سال سه و بيست كه رسالت كوتاه مدت در -12

 و اقويا منافع مخالف و انقالبى جهت هر از كه را نظاماتى و قوانين و رسانيد نمايد مى جبران را بشر ناكاميهاى و شكستگيها و خسارتها

 ابالغ مردم به كسى از بيم و خوف بدون بود امرا و ملوك و قبايل و روسا قلدرى و زورگويى جائر نظام الغاى اعالن و زورگويان و اغنيا

. كرد

 اندك فرصت اين در را قانون و حق حكومت و كرد حاكم ها قلدرى و زورگوئيها آن تمام جاى به را اسالمى شريعت و الهى قانون -13

. ساخت رسمى نداشت قانونى حكومت سابقه كه ملتى در

 داراى و صف يك در ديگران با را اجتماع مستضعفان و ذليالن و نشانيد خود جاى به را بالجهت عزيزان و كرد عوض را جامعه -14

. داد قرار متساوى حقوق

 را آزاديخواهى و سياسى و اجتماعى افكار عاليترين كه آورد وجود به ملتى نخوانده درس سواد بى ملت يك از كوتاه مدت اين در -15

. ديد نمى كمتر روم قيصر و ايران شاهنشاه از را خود آنها عادى فرد و داد درس دنيا به

 و نظم در آن نظير آن از قبل و حال تا عصر آن از كه داد تشكيل حكومتى گوناگون مشاغل و كم وقت اين با و مدت اين در -16

. است نيامده حكومت از مردم قلبى واقعى اطاعت و حاكم نظر از افراد برابرى و قدرت و حكومت
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 البالغه نهج در الهى تشريعى اهداف و سنن

 اجزاى و اعضا و مخلوقات فوايد و تكوينيات مصالح مانند احكام علل و فلسفه و الهى تشريعات حكمتهاى و مصالح تفصيالت بر احاطه

 عرض ميدان اين در كه رسد نمى را ديگران باشند لدنيه علوم داراى و عنداهللا من مويد كه معدودى افراد جز و نيست كس همه كار آنها

 نساخته مشخص و نبرده پى آنها وجود به بشر علم نيروى كه است مخلوقات از بسيارى هم هنوز دانيم مى كه حالى در. نمايند وجود

 بشر فهم و دانش حيطه در اند شده شناخته وجودشان اى وسيله و راهى از يا و است نظر در كه مخلوقاتى مصالح و فوايد چگونه است

. آمد خواهد در

 دامنه تفصيالت با آنها اعضاى و وجود مصالح و خلقت هاى علم از رشته چند در كه دهند مى فرصت او به بشر دقت و بشر عمر آيا

 شود؟ اطالع با دارند كه دارى

 نظامات و خلقت عالم موجودات فوايد و مصالح شوند مى نگر ژرف و كنند مى پيدا توسعه چه هر تكوينيات نامحصور هاى رشته و علوم

 هزار چند از بشر بر وجودشان فايده و آنها مصلحت كه چيزهايى بسا چه. دهند مى نشان شد مى تصور آنچه از بيشتر مراتب به را آنها

. است شده آگاه آنها فوايد و مصالح از برخى به امروز و بود عاجز آن سر كشف از بشر و مانده مخفى حال تا پيش سال

 به جهل علت به كه نبود عقلى و منطقى و توانست نمى هرگز ولى دانست مى مجهول را اشيا رقم اين مصلحت فقط چه اگر ديروز

 نادانى و جهل جز منشاى حكم اين چون بشمارد لغو و عبث را آنها و بدهد اشيا آن وجود فايده و مصلحت عدم به حكم فايده و مصلحت

 و رموز از بسيارى كشف به بشر چه هر كه فهمد مى است شده معلوم آنها مصالح و فوايد از برخى چه اگر هم امروز و ندارد غرور و

 در است اى قطره است مانده ناشناخته و هست يعنى است مجهول او بر آنچه برابر در بفهمد و بداند را آنچه شود آشنا آفرينش اسرار

 و بنمايد آن وجود بودن لغو به حكم قاطعانه بتواند كه است نبرده پى موضوعى و نقطه هيچ به تكوين عالم در حال عين در دريا برابر

. ندارد را صالحيتى چنين انسان عقل اساسا

 يكى نمونه باب از[  حج و روزه و نماز مثل عبادى امور از بشر زندگى هاى رشته از رشته هر در بسيار موارد همه اين با نيز تشريع عالم

 مسائل سال چهل علمى شامخ مقام آن با اعين بن زراره مثل شخصى حج اين شرايع و احكام مورد در است 'حج' دين عبادى فرائض از

! دهد قرار تو فداى مرا خدا: كردم عرض -السالم عليه -صادق حضرت به: گويد مى زراره كه است نشده تمام و پرسيده را آن احكام و

 هزار دو از كه اى خانه زراره اى: فرمودند حضرت دهيد؟ مى جواب شما و كنم مى سوال شما از حج مسائل از من كه است سال چهل

 "12 ج حج، وجوب ابواب از 1 باب وسائل،" شود تمام سال چهل در آن مسائل خواهى مى است شده مى آن حج آدم از قبل سال

 و. ] مجمل اين از بخوان مفصل حديث خود تو -غيرها و سياسات ديات، حدود، طالق، نكاح، معامالت، عبادات، احكام ساير به نسبت

 اين در عينا نيز غيرها و روان و تن بهداشت حتى و مختلف آداب و معاملى سياسى، اجتماعى، اخالقى، اقتصادى، مالى، امور از و دعا

. است تكوين عالم نمونه جهت
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. است منظور مفاسدى دفع و مصالح جلب احكام و تشريعيات در كه است معلوم كلى بطور: اوال

. است شده معلوم زمان مرور به يا سنت و كتاب بيانات از اول از بالتفصيل يا باالجمال احكام اين از بسيارى ى فلسفه: ثانيا و

. باشد آن ماندن مخفى در مصلحت كه هم بسا و سازد روشن را آن آينده كه بسا است مانده ناشناخته آن حكمت كه مواردى در: ثالثا و

 و فوايد و فلسفه از جستجو و كاوش كند نمى اى شبهه ايجاد حكمى ى فايده و فلسفه نشدن معلوم و نبودن معلوم اينكه با ذلك مع

 ايمان و يقين كمال و فكر و بصيرت رشد و قويم دين اين كمال و متانت معرفى و اسالم حقيقت بيشتر شناختن منظور به احكام حكمتهاى

 عالوه و است شناسى اسالم و خداشناسى بلندتر و بلند مراتب به صعود وسيله و است الزم و راجح بلكه جايز معاد، و نبوت و مبدا به

 كسى جهت اين استناد به اما نمايد مى وادار -آله و عليه اهللا صلى -اعظم پيغمبر رسالت و اسالم و دين نعمت از شناسى حق به را شخص

 به بردن پى آنكه نخست: جهت چند از كنيم نمى عمل آن به است پوشيده من بر حكمى خصوص يا احكام عموم مصلحت تا بگويد نبايد

 است عميق بسيار تحقيقات و مطالعات و تحصيل سالها به محتاج هم مختصر حد يك در و نيست ميسر كسى هر براى احكام تمام مصالح

 فايده و حكمت و علت از پرستش مرتبه اين در چون است پرستش و بندگى و تسليم خالف آنكه ديگر و شود نمى فراهم عموم براى كه

 و اساسى مصلحت فرمان امتثال قصد به نه دهد انجام را آن عمل ذاتى مصلحت تحصيل قصد به و باشد عبادت اگر و است غرض نقض

 صادق عبادت نه شود آورده بجا دارد كه اى فايده قصد به كه عملى هر بر خالصه و شود نمى حاصل خداست به تقرب كه عبادت اصلى

. اطاعت نه و است

 ذات برابر در جويى فايده و خودبينى آن دانستن به اطاعت كردن متوقف عنوان به مصلحت و حكمت از كردن جستجو آنكه بر عالوه

. است توكل و تفويض و تسليم خالف و است منان وهاب مفيض منعم

 و مضار جلب و بسيار منافع فوت موجب آن فايده و فلسفه دانستن به شرعى تعاليم به عمل ساختن مشروط: كه است اين جهت سومين و

 و شود نزديك او به خطرناكى بسيار مار كه است كسى آن مثل كسى چنين مثل و است رسل و انبيا بعث از مقصود خالف و بيشمار مفاسد

 در و نكند اعتنا او ولى كند عوض را خود جاى و بگريزد زودتر چه هر و فورا كه كند خطر اعالم و دهد هشدار او به مهربانى آگاه ناصح

 يا است كشنده است خطرناك حد چه تا سمش و است نوع چه از مار اين شود معلوم بايد اول كه دهد پاسخ و برنيايد تحفظ و دفاع مقام

 او راحت خيال با مار نمايد بررسى را مسائل اين كافى فرصت نبودن با و بنمايد را تحقيقات اين بخواهد او تا است بديهى! نيست كشنده

 نسخه در بخواهد كه است بيمارى مثل او مثل همچنين و. دهد مى خاتمه او ى نابخردانه زندگى به و كند مى را خود كار سم، و زند مى را

.  كند تحقيق باشد پزشك خود آنكه بى پزشك دستور و

 و شخص مذهبى وجدان و ايمانى درك شود مى روشن كه حدودى در كه علمى است اى مساله يك احكام فوايد و فلسفه دانستن بنابراين

 راسختر شخص اخالص و تسليم قدم چه هر اطاعت مقام و احكام و فروع به عمل باب در وگرنه كند مى زياد دين اصول به را او اعتقاد

 فحص سنت و كتاب در حكم مدرك از بايد است مجتهد شخص اگر فقط و است باالتر او اطاعت و عبادت ى مرتبه باشد تر صادقانه و

. نمايد تقليد مجتهد از نيست مجتهد اگر و نمايد
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 كه شود مى معلوم مباح و مكروه حرام، مستحب، واجب،: است شده تقسيم قسم پنج به شرعيه احكام اينكه از كه نماند ناگفته هم نكته اين

. است آن اهميت عدم و مفسده يا مصلحت اهميت و محرمات مفاسد دفع و واجبات مصالح جلب براى تقسيم اين

 مانند است شده تصريح نهى مورد افعال مفاسد و امر مورد اعمال مصالح به متعدد موارد در مجيد قرآن در كه است اين ديگر نكته و

. غيرها و حج و روزه و نماز مصالح يا قمار و خمر شرب مفاسد

 كه اند فرموده آشنا احكام حكمت و علل به حدى تا را مردم و است شده وارد موضوع اين در بسيار روايات نيز شريفه احاديث در و

. است كرده آورى جمع الشرايع علل نام به كتابى در -الرحمه عليه -صدوق را احاديث اين از اى عمده قسمت

: فرمايد مى 192 قاصعه خطبه در: البالغه نهج اما و

 االعناق له لظلت فعل لو و لفعل عرفه االنفاس ياخذ طيب و رواوه العقول يبهر و ضياوه االبصار يخطف نور من آدم يخلق ان اهللا اراد لو و'

 عنهم لالستكبار نفيا و لهم باالختبار تمييزا اصله، يجهلون ما ببعض خلقه يبتلى سبحانه اهللا لكن و المالئكه على فيه البلوى لخفت و خاضعه

. ] 779 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'منهم للخيالء ابعادا و

 عطرى از و گردد چيره آن زيبايى خردها بر و بربايد را ها ديده آن روشنى كه نورى از را آدم كرد مى خلق خدا خواست مى اگر و': يعنى

 و گردد مى خاضع او براى گردنها آينه هر فرمود مى خلقت چنين را او اگر نمود مى "چنان" آينه هر آن خوش بوى را نفسها فراگيرد كه

 جهت از جاهلند را آن اصل كه چيزهايى بعضى به را خود خلق كند مى امتحان سبحان خداى ولكن شد مى سبك او در فرشتگان امتحان

. 'آنها از تجبر و كبر ساختن دور و ايشان از گردنكشى و استكبار نفى براى و امتحان به يافتنشان تميز

: فرمايد مى است الهى سنن به مربوط ى كثيره مطالب متضمن كه قاصعه ى خطبه همين در و

 و السماء طيور معهم يحشر ان و الجنان مغارس و العقيان معادن و الذهبان كنوز لهم يفتح ان بعثهم حيث النبيائه سبحانه اهللا اراد لو و'

 المومنون استحق ال و المبتلين اجور للقابلين وجب لما و االنباء اضمحلت و الجزاء بطل و البالء لسقط فعل لو و لفعل االرضين وحوش

 مع حاالتهم من االعين ترى فيما ضعفه و عزائمهم فى قوه اولى رسله جعل سبحانه اهللا لكن و معانيها االسماء لزمت ال و المحسنين ثواب

 تمد ملك و تضام ال عزه و ترام ال قوه اهل االنبياء كانت لو و اذى االسماع و االبصار تمال خصاصه و غنى العيون و القلوب تمال قناعه

 لهم قاهره رهبه عن المنوا و االستكبار فى لهم ابعد و االعتبار فى الخلق على اهون ذلك لكان الرحال عقد اليه تشد و الرجال اعناق نحوه

 الخشوع و بكتبه التصديق و لرسله االتباع يكون ان اراد سبحانه اهللا لكن و مقتسمه الحسنات و مشتركه النيات فكانت بهم مائله رغبه او

 المثوبه كانت اعظم االختبار و البلوى كانت كلما و شائبه غيرها من تشوبها ال خاصه له امورا لطاعته االستسالم و المره االستكانه و لوجهه

. ] 791 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'اجزل الجزاء و

 محل و زرناب معدنهاى و طال هاى خزانه برايشان بگشايد كه نمود مى مبعوث را پيغمبرانش كه وقتى در خواست مى خدا اگر و': يعنى

 و كرد مى "را اينكار" آينه هر را زمينها وحشيهاى و آسمان مرغان "درآورد فرمانشان به و" ايشان با و نمايد جمع اينكه و باغها غرس

 از پيغمبران ى "وعيدها و وعد و" خبرها و گرديد مى باطل كيفر و پاداش و شد مى ساقط ابتال و آزمايش آينه هر نمود مى گونه اين اگر
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 و گرديدند نمى نيكوكاران ثواب مستحق مومنان و گرديد نمى واجب شدگان آزمايش مزدهاى دين پذيرندگان براى و رفت مى ميان

 قوت صاحبان و نيرومند را خود پيغمبران سبحان خداوند لكن و "شدند مى مسمى بى اسمها يعنى" داشتند نمى الزم را خود معانى اسمها

 از را چشمها و دلها كند مى پر كه قناعتى با حاالتشان از ظاهر چشمهاى ديد مى آنچه در داد قرار ضعيف را آنها و داد قرار عزمهاشان در

 پر شنيدن و ديدن از را گوشها و چشمها كه گرسنگى با و "داشتند خدا غير از حقيقى نيازى بى ظاهرى نياز عين در كه" نيازى بى جهت

 كم كه داشتند عزتى چنان و نمود نمى را آنها "معارضه و برخورد" قصد كسى كه بودند نيرويى و قوه اهل پيمبران اگر و كرد مى رنج از

 آن بر شد مى بسته و شد مى كشيده آن سوى به مردان گردنهاى كه داشتند سلطنتى و ملك و نبود ممكن آن به كردن تعدى و كردن

 از ايشان بر بود دور و ايشان از گرفتن عبرت در خلق بر بود آسانتر آينه هر "بودند مردم مادى طمع محل يعنى" ها راحله گروههاى

 انبيا دعوت قبول به مايل را ايشان طمعى و رغبت يا بودند آن مقهور كه ترسى و بيم از انبيا به خلق آوردند مى ايمان آينه هر و استكبار

 و مادى دواعى و خدا بين شد مى قسمت ايشان نيك اعمال و گرديد مى رغبت و برهبت مشوب و ناخالص مردم هاى نيت پس نمايد

 براى كردن تمكين و ذاتش براى فروتنى و كتابش به تصديق و هايش فرستاده متابعت كه است كرده اراده سبحان خداى ولى شهوانى

 بزرگتر بال و آزمايش چه هر و نسازد مشوب را آن اى شائبه گونه هيچ كه او براى از خاص باشد امورى طاعتش براى از تسليم و امرش

 مكرر -السالم عليه -امام سخنان فقرات بعض به استشهاد چه اگر متعدد موارد كه نماند مخفى[  باشد مى زيادتر پاداش و ثواب باشد

. '. ]باشد نمى ايراد مورد تكرار گونه اين نيست مكرر شده استشهاد آن براى كه موردى اينكه به توجه با اما كند مى جلوه

: فرمايد مى ارزنده فقرات اين از پس قاصعه خطبه همين در نيز و

 ال و تبصر ال و تنفع ال و تضر ال باحجار العالم هذا من االخرين الى عليه اهللا صلوات آدم لدن من االولين اختبر سبحانه اهللا ان ترون اال'

 بين قطرا االوديه بطون اضيق و مدرا الدنيا نتائق اقل و حجرا االرض بقاع باوعر وضعه ثم قياما للناس جعله الذى الحرام بيته فجعلها تسمع

 يثنوا ان ولده و السالم عليه آدم امر ثم ظلف ال و حافر ال و خف يزكوبها ال منقطعه قرى و شله و عيون و دمثه رمال و خشنه جبال

 و عميقه فجاج مهاوى و سحيقه قفار مفاوز من االفئده ثمار اليه تهوى رحالهم لملقى غايه و اسفارهم لمنتجع مثابه فصار نحوه اعطافهم

 شوهوا و ظهورهم وراء السرابيل نبذوا قد له غبرا شعثا اقدامهم على يرملون و حوله هللا يهللون ذلال مناكبهم يهزوا حتى منقطعه بحار جزائر

 لو و جنته الى وصله و لرحمته سببا اهللا جعله بليغا تمحيصا و مبينا اختبارا و شديدا امتحانا و عظيما ابتالء خلقهم، محاسن الشعور باعفاء

 بره بين القرى متصل البنى ملتف الثمار دانى االشجار جم قرار و سهل و انهار و جنات بين العظام مشاعره و الحرام بيته يضع ان سبحانه اراد

 و البالء ضعف حسب على الجزاء قدر صغر قد لكان عامره طرق و ناضره رياض و مغدقه عراص و محدقه ارياف و خضراء روضه و سمراء

 فى الشك مصارعه ذلك لخفف ضياء و نور و حمراء ياقوته و خضراء زمرده بين بها المرفوع االحجار و عليها المحمول االساس كان لو

 المجاهد بانواع يتعبدهم و الشدائد بانواع عباده يختبر اهللا لكن و الناس من الريب معتلج لنفى و القلوب عن ابليس مجاهده لوضع و الصدور

. [ 'لعفوه ذلال اسبابا و فضله الى فتحا ابوابا ذلك ليجعل و نفوسهم فى للتذلل اسكانا و قلوبهم من للتكبر اخراجا المكاره بضروب يبتليهم و

. ] 794 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج
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 از پايانيان و آخرين تا -عليه اهللا صلوات -آدم زمان از را پيشينيان و اولين است فرموده آزمايش سبحان خداوند كه بينند نمى آيا': يعنى

 بيتى آن خود الحرام بيت را آنها گردانيد پس شنوند مى نه و بينند مى نه و دهند مى نفع نه و زنند مى ضرر نه كه سنگهايى به را عالم اين

 و سنگ جهت از زمين هاى بقعه دشوارترين در را خانه آن نهاد پس امور ايستادن و برپايى وسيله و قيام مردم براى را آن داد قرار كه

 و درشت و خشن هاى كوه ميان در قطر و ناحيه حيث از واديها ميانهاى ترين تنگ و كلوخ و خاك جهت از زمين شهرهاى كمترين

 گوسفند و گاو نه و اسب نه و شود مى فربه شتر نه آنها در كه يكديگر از شده بريده و جدا هاى دره و آب كم هاى چشمه و نرم ريگهاى

 انداختن و سفرها بخشيدن منفعت براى محلى الحرام بيت پس گردند متوجه آن سوى به كه فرمود امر را فرزندانش و آدم آن از پس

 هاى جزيره از عميق هاى دره بلنديهاى از و دراز و دور علف و آب بى بيابانهاى از دلها هاى ميوه آن سوى به كند ميل گرديد بارهايشان

 در و "طواف و سعى در خدا براى" را خود دوشهاى فروتنى و خضوع با درآورند حركت به تا اند بريده زمين قطعات ساير از كه درياها

 بر لباسهايشان اند انداخته كه حالى در باشند غبارآلود و مو ژوليده كه حالى در هاشان قدم بر دوند مى و گويند 'اهللا اال اله ال' خانه اطراف

 زيباييهاى و محاسن تا آنها نگرفتن و موها كردن رها به و "كنند مى تن بر احرام جامه و درآورده را خود عادى لباس" سرشان پشت

 خدا است رسايى سازى خالص و آشكارى امتحان و سختى آزمايش و بزرگى ابتالى "اينها همه" درآورند زشتى به را خود "جسمانى"

 عظام مشاعر و الحرام بيت بگذارد كه خواست مى سبحان خداى اگر و است داده قرار بهشت به رسيدن و رحمت براى از سبب را آن

 هاى ده و پيوسته بهم ساختمانهاى و نزديك و دسترس در هاى ميوه يا بسيار درختهاى و هموار و نرم زمين و نهرها و باغها ميان را خود

 هاى زراعت و آب پر هاى عرصه و بستان و باغ بر مشتمل كشتزارها و خرم و سبز مرغزار و سرخى به مايل گندم ميان بهم نزديك

 بنا حرم او بر كه بنايى اگر و امتحان و بال ضعف قدر به كرد مى كوچك را پاداش و جزا قدر كه بود آينه هر آباد راههاى و تازه و شاداب

 و زد ساختمان وضع اين نمود مى سبك آينه هر بود روشنى و نور و سرخ ياقوت و سبز زمرد ميان شده بلند آنها به كه سنگهايى و شده

 خدا لكن و مردم از را شك تالطم و اضطراب كرد مى نفى و دلها از ابليس با مجاهده گذارد مى آينه هر و ها سينه در را شك خورد

 اقسام به را ايشان سازد مى مبتال و مجاهدتها انواع به را آنها سازد مى متعبد و شدتها انواع با را خود بندگان كند مى آزمايش

 اينكه براى و نمايد ساكن نفوسشان در را تذلل و فروتنى و تواضع و كند برون دلهايشان از را تكبر اينكه براى مكروهات و ناخوشايندها

. 'دهد قرار خود عفو براى شده رام اسباب و خود فضل سوى به شده گشوده درهاى را اينها

: فرمايد مى خطبه اين در بيانات اين از پس و

 الرجال قلوب تساور التى الكبرى مكيدته و العظمى ابليس مصيده فانها الكبر عاقبه سوء و الظلم خامه و اجل و البغى عاجل فى اهللا فاهللا'

 المومنين عباده اهللا حرس ما ذلك عن و طمره فى مقال ال و لعلمه عالما ال احدا تشوى ال و ابدا تكدى فما القاتله السموم مساوره

 و لقلوبهم تخفيضا و لنفوسهم تذليال و البصارهم تخشيعا و الطرافهم تسكينا المفروضات االيام فى الصيام مجاهده و الزكوات و بالصلوات

 البطون لحوق و تصاغرا باالرض الجوارح كرائم التصاق و تواضعا بالتراب الوجوه عتاق تعفير من ذلك فى لما و عنهم للخيالء اذهابا

 من االفعال هذه فى ما الى انظروا الفقر، و المسكنه اهل الى ذلك غير و االرض ثمرات صرف من الزكاه فى ما مع تذلال الصيام من بالمتون

. ] 797 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'الكبر طوالع قدع و الفخر نواجم قمع
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 عاقبت سوء و ظلم سنگينى و خامت و آجل از و! "دنيا در" بغى فراگير زود و عاجل كيفر از خدا از بترسيد! خدا از بترسيد پس': يعنى

 و جهد مى كه اوست بزرگتر حيله و كيد و است شيطان شكار بزرگ وسايل از "كبر و ظلم يعنى" اينها كه بدرستى پس! "آخرت در" كبر

 كه كسانى از" را احدى كند نمى خطا و شود نمى عاجز هرگز پس كشنده هاى سم تابش و تندى مانند مردان دلهاى در شود مى قويتر

 پوشيده كه فقيرى لباس در را فقيرى نه و علمش جهت به را عالمى نه "باشند نبرده ميان از مجاهده با را آنها و باشد آنها در ها زمينه اين

 كوشش و جهد و زكاتها و نمازها وسيله به را خود مومن بندگان خداوند كه "ابليس شر يا ظلم و كبر و بغى از يعنى" است اين از و است

 و پست و نفسهايشان گردانيدن رام و خشوع و ايشان جوارح و اعضا آرامش براى نمايد مى حفظ شده فرض كه ايامى در گرفتن روزه در

 روى از خاك به رخسارها ماليدن از است عبادتها و ها برنامه اين به آنچه براى و ايشان از تكبر بردن بيرون و دلهايشان كردن متواضع

 براى روزه از پشتها به شكمها شد ملحق و كوچكى قبول و خوردن ى نشانه به "پيشانى مثل" زمين به كريمه اعضاى چسباندن و تواضع

 صرف كه است زكات در كه آنچه با "آن اضداد از دورى و حاالت اين به احساس و شعور خالصه و" كبريايى درگاه در خوارى و تذلل

 فخرفروشيهاى و بزرگيها دادن قرار پست از است اعمال و كارها اين در آنچه در كنيد نگاه فقيران و مساكين در آن غير و زمين هاى ميوه

. 'كبر طلوع از جلوگيرى و نگهدارى و آشكار

 التكابر اليهم كره سبحانه لكنه و اوليائه و انبيائه لخاصه فيه لرخص عباده من الحد الكبر فى اهللا رخص فلو': است فرموده خطبه همين در و

 قد مستضعفين قوما كانوا و للمومنين اجنحتهم خفضوا و وجوههم التراب فى عفروا و خدودهم باالرض فالصقوا التواضع لهم رضى و

 ص ،234 ى خطبه االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'بالمكاره مخضهم و بالمخاوف امتحنهم و بالمجهده ابتالهم و بالمخمصه اهللا اختبرهم

789 [ .

 لكن و خود اولياى و پيامبران خواص به داد مى رخصت آينه هر بندگانش از احدى به نمودن كبر در خدا داد مى رخصت اگر پس': يعنى

 خود هاى رخساره زمين به چسباندند پس را فروتنى و تواضع ايشان بر پسنديد و را تكبر ايشان سوى به كرد ناخوشايند سبحان خداوند

 خدا كه مستضعف بودند مردمى پيغمبران آن و مومنين براى از كردند "فروتنى و" جناح خفض و را خودشان روهاى ماليدند خاك به و را

. 'مكارم به را ايشان كرد تخليص و ها بيم به را آنها كرد آزمايش و نموده مبتال مشقت و سختى به و كرد امتحان گرسنگى به را آنها

 فيض ى البالغه نهج. [ 'عسيرا يكلف لم و يسيرا كلف و تحذيرا نهاهم و تخييرا عباده امر سبحانه اهللا ان': فرمايد مى 78 حكمت در و

. ] 1120 ص ،75 حكمت االسالم،

 برحذر با را ايشان كرد نهى و "كنند اطاعت را او اختيار به اينكه به يعنى" اختيار با را خود بندگان فرمود امر سبحان خداوند': يعنى

 اهللا يريد": نكرد تكليف دشوار كارهاى به و داد فرمان آسان كارهاى به يعنى را دشوارى نكرد تكليف و را آسانى كرد تكليف و ساختن

. ] 185 ى آيه بقره، ى سوره. [ '"العسر بكم يريد ال و اليسر بكم

 ابتالء الصيام و للرزق تسبيبا الزكاه و الكبر عن تنزيها الصاله و الشرك من تطهيرا االيمان اهللا فرض': فرمايد مى 252 حكمت در و

 الرحم صله و للسفهاء ردعا المنكر عن النهى و للعوام مصلحه بالمعروف االمر و لالسالم عزا الجهاد و للذين تقربه الحج و الخلق الخالص

 ترك و للعفه ايجابا السرقه مجانبه و للعقل تحصينا الخمر شرب ترك و للمحارم اعظاما الحدود اقامه و للدماء حقنا القصاص و للعدد منماه
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 من امانا السالم و للصدق تشريفا الكذب ترك و المجاحدات على استظهارا الشهادات و للنسل تكثيرا اللواط ترك و للنسب تحصينا الزنا

 و است شده چاپ ايران اخيرا و لبنان و مصر در كه البالغه نهج چاپى هاى نسخه در عجيبه تحريفات و تصرفات از[  االمانه و المخاوف

 و' به يا 'واالمانه' به را 'لالمه نظاما االمامه و': كه است اين اند كرده شرح و ضبط را آن عين نيز شيعه مولفان و نويسندگان بعضى حتى

 و' خود شرح در دو هر ميثم ابن و الحديد ابى ابن و است 'االمامه و' اصل كه شود مى معلوم بعد جمله از اينكه با اند داده تغيير 'االمانات

. ] 1197 ص ،244 حكمت االسالم، فيض ى البالغه نهج. [ 'لالمامه تعظيما الطاعه و لالمه نظاما. ] اند كرده شرح را 'االمامه

 براى فرمود واجب را زكات و كبر از آنها كردن منزه براى را نماز و شرك از بندگانش كردن پاك براى را ايمان فرمود واجب خدا': يعنى

 معروف به امر و اسالم عزت براى را جهاد و دين تقويت براى را حج و خلق اخالص آزمايش براى را روزه و روزى براى از سازى سبب

 قصاص و عدد شدن زياد براى را رحم صله و زشت كارهاى از خردان كم و سفها بازداشتن براى را منكر از نهى و عوام اصالح براى را

 براى را دزدى از دورى و عقل ماندن محفوظ براى را نوشى مى ترك و حرامها داشتن بزرگ براى را حدود اقامه و خونها حفظ براى را

 واجب" را شهادتها و نسل بسيارى براى را لواط ترك و نسب حفظ براى "كرد واجب" را زنا ترك و پاكدامنى و عفت كردن واجب

 را سالم و "يافتن راستى تشريف براى يا" راستى و صدق شرافت اظهار براى را دروغ ترك و ها شده انكار ظهور طلب براى "فرمود

. 'امامت تعظيم براى را امام از اطاعت و امت نظام حفظ براى را پيشوايى و امامت و ترس مواقع از يافتن امان براى

 

 مطالب خالصه

. اوست قابليتهاى و استعدادها استخراج و الهى انسان ساختن و سازندگى مسير در او دادن قرار و بشر آزمايش و امتحان تشريع هدف -1

 تا و است تشريع هدفهاى مهمترين از يكى نيز بودن خدا امر تسليم و خدا برابر در وجود عرض از خوددارى و تحير و استكبار نفى -2

 فايده، و فلسفه از پرسش و چرا و چون بى را خدا حكم وار اسماعيل و گونه ابراهيم كه دهد مى صعود و برد مى باال را بشر كه آنجا

: شود مى اين مقالش و حال زبان و نهد مى گردن

 نيست پيش در اش خواجه رضاى جز     نيست خويش بند كه باشد آن بنده

 هست نيز كاين آورد ديگر دست     دست و پا را او خواجه ببرد گر

 غرض نى امرش ز جويد سبب نى     عوض نى خواهد مزد خدمت ز نى

 و دانند نمى معيار انسانها ارزش در را انسانى صفات دوخته چشم حقيقت بى اعتبارات و مادى ظواهر به كه آنان از بسيارى چه اگر -3

 از خدا پيغمبران خواهند مى و نمايند مى ارزيابى باشد داشته كه ديگرى جمادات و خانه و كارخانه يا االغ و گاو و شتر بهاى به را او

 سوره[  'عظيم القريتين من رجل على القران هذا نزل لوال': گفتند مى لذا و باشند برخورداران و خوشگذرانان و مترفين همان گروه و تيپ

 بى و ساده بسيار زندگى آن در را -السالم عليه -على و -آله و عليه اهللا صلى -محمد عظمت توانستند نمى آنان. ] 31 ى آيه زخرف، ى
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 مرد بر مجيد قرآن چرا': گفتند مى لذا دانستند مى استر و اسب و كنيز و غالم داشتن را عظمت و كنند درك تواضع و زهد آن و تجمل

. 'است؟ نشده نازل عروه و اميه قريه دو از عظيمى

 از مانع همه رفتنش راه نشستنش، مركبش، اش، خانه بسترش، غذايش، لباسش، نداشت چيز هيچ عظمت، اسباب از 'محمد' آنها نظر از

 منجالب در غرق چنان آن ابوسفيانها و ها ابوجهل اما بود كمتر مراتب به بلكه نبود متوسط حد از بيش فقط نه همه و بود ظاهرى عظمت

 مى اعتبار با را ستمگران و آنها جاهلى، فكر. دانستند مى خود ننگ را آنها با شدن همكالم و فقرا با نشستن كه بودند خودخواهى و تكبر

 بود كرده استعباد را اسرائيل بنى كه مصر فرعون به و گرفت مى حقير اند آمده فرعون كاخ در بر كه را هارون و موسى جاهلى فكر شمرد

 روز يك خواهم مى گفت مى و شد نمى بلند دود طعام طبخ براى اش خانه از و گذشت مى او بر ماه گاه كه را محمد خواند مى محترم

 ،1 ج اللئالى، عوالى[  'المساكين زمره فى احشرنى و مسكينا امتنى و مسكينا احينى اللهم': كرد مى دعا و سير روز يك و باشم گرسنه

 مى اسالم به و نوشت دعوت ى نامه آنها به محمد كه را پادشاهانى و جاهليت طاغوتهاى و شمرد مى كم. ] 37 حديث چهارم، فصل

 را او استكبار بساط و داد باد بر را فرعون تاج و تخت چگونه موسى كه ديدند همه اما دانستند مى احترام مستحق و قدرتمند خواند

 مجالستشان از ديروز تا كه افرادى را آنها و كرد خدا فرمان مطيع را گردنكشان آن تمام چگونه -آله و عليه اهللا صلى -محمد و برچيد

. داد قرار مستضعفان رياست تحت را مستكبران آن بلكه نمود برابر كردند مى پرهيز

 و مواد از انبيا بيشتر اينكه هاى فلسفه و اسرار از يكى: گويد مى البالغه نهج است چنين اين اسالمى فكر و چنان آن جاهلى فكر آرى

 محروم شود آنها به خاليق توجه و نفوس در آنها ى جلوه موجب مادى جهات اينكه از و بود تهى دستشان ظاهرى قدرت هاى مايه

 خلوص و نگردد مشوب بيم و ترس يا دنيوى مقام و جاه و دنيا به طمع به "بعثت آغاز در خصوص" آنها به مردم ايمان كه بود اين شدند

 و ثواب و گردند مشخص ديگران از شايستگان و شود معلوم نمايند مى انتخاب را راست راه و آورند مى ايمان حسابها اين بدون آنانكه

. يابد جريان مخلصين غير و مخلصين بين تفاوت حداقل يا و استحقاق اساس بر الهى عقايد

 و بگيرد قوت مردم در تسليم و تعبد كه است اين براى نيز است داده دستور شرع كه هايى برنامه و اعمال از بعضى فوايد ماندن پنهان -4

: دهد مى دستور كريمه آيه اين كه شوند چنان

 ى آيه نساء، ى سوره. [ 'تسليما يسلموا و قضيت مما حرجا انفسهم فى يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يومنون ال ربك و فال'
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 آيه از چنانكه بدارند دوستتر تجارت و خانه و مال و همسر و فرزند و مادر و پدر از را خدا راه در جهاد و رسول و خدا كه شوند چنان و

. شود مى استفاده '. ]..24 ى آيه توبه، ى سوره[  ازواجكم و اخوانكم و ابنائكم و آبائكم كان ان قل': كريمه

 فوايد و فلسفه به ما چند هر و است مفاسد دفع و مصالح حفظ و جلب اساس بر "حرام و واجب مكروه، مستحب،" شرع احكام -5

 و فلسفه عدم كه حكمى شرح در و باشند مى اساس اين بر احكام كه است محفوظ اصل اين اما نرسيم تشريعات و احكام از بسيارى

 و بالعرض اما ندارند مصلحت بالذات كه شود فرض هم اگر آنها تفصيالت و عبادى اعمال از قسمتى در و ندارد وجود شود ثابت آن فايده

 و باشند صورت آن به بايد احكام آن است بزرگى مصلحت آن خود كه است تسليم و تعبد جنبه محقق بيشتر حكمى چنان اينكه براى
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 لهيات در نهج البالغها ۲۲۰

 جان چون اما باشد مال تضييع و منافع تقويت صورت به بلكه و دشوار آنها ذاتى مصلحت و فلسفه به بردن راه كه باشند امورى آنها متعلق

 آورديم فصل اين در آن از كه فرازهايى از و البالغه نهج از همه نكات اين و است مهم بسيار احكام اين مصلحت است تعبد دين روح و

. شود مى استفاده

 و بينش به مستند بايد اطاعتها و عبادات كه است اين شود مى استفاده -السالم عليه -على موال كلمات از رقم از كه امورى جمله از -6

 تمام در رسيد آن به بشر اگر كه است بزرگى معناى اين و باشد خدا درگاه به تقرب و خدا امر شود مى شخص داعى آنچه باشد معرفت

 اطاعت و وظيفه انجام به رغبتى كم و سستى او در ظاهرى دگرگونيهاى و شود نمى خارج خدا اطاعت و بندگى خط از حاالت و شرايط

. نمايد نمى ايجاد 'اهللا'

 

 تقصير عذر و پايان

 از الهام با نيز را امرين بين امر و قدر و قضا معاد، امامت،: مثل ديگر مسائل الهى افعال از سخن ضمن در بود نظر در چه اگر عزيز خواننده

 همين است اميد. گرديد مانع ديگر امور و تاليفات به اشتغال و فرصت قلت السفن، تشتهى ال بما الرياح تجرى اما نماييم مطرح البالغه نهج

 با را كتاب لذا يابد قبول شرف -السالم عليه -اميرالمومنين حضرت شيعيان و دوستان محضر در است ناتمام و ناقص گفت بايد كه مقدار

: دهم مى پايان توسل عرض و 'ازريه هائيه' قصيده از شعر چند اين

 نداها ء شى كل عم التى     يداهللا انت النبى عم ابن يا

 اوحاها التى آياته     اوصافك و القديم قرآنه انت

 تتناهى ال االعداد مثل هى     ء شى مآثر فى اهللا خصك

 قمراها بها ما خير السما و     لبرايا خيرا النبى بعد انت

 جالها انت و القذا عين هى     ذنوب لدى المصطفى اخا يا

 استرعاك و سره على ائتمنك من فبحق ظهرى اثقلت قد ذنوبا عزوجل اهللا بين و بينى ان! اهللا ولى يا اهللا امين يا اميرالمومنين يا موالى يا

. الطاهرين آله و محمد على اهللا صلى و ظهيرا الدهر على و مجيرا النار من و شفيعا اهللا الى لى كن بطاعته طاعتك قرن و خلقه امر

 العالمين رب الحمدهللا ان دعوانا آخر و
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