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َْ
َ ُّ ْ َ
ْ ُ َ َ
َْ
«ال َح ْمــد ِ ّل َعلــى َمــا أن َعـ َـم َو لـ ُـه الشــك ُر َعلــى َمــا أل َهـ َـم
ََ
َو َّالث َن ُ
ــاء ب َمــا َق َّــد َم ِم ْــن ُع ُ
ــوم ِن َع ٍــم ْاب َتدأ َهــا َو ُس ُــبوغ
م
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ
َآلء َأ ْس َــد َاها َو َت َم َ
َ َ
ــاء
ــام ِمن ٍــن َوالهــا َج ّــم ع ِــن ِال ْح َص ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َع َد ُد َهــاَ ،و نــأى َعــن ال َج َــز ِاء أ َم ُد َهــاَ ،و َتف َ
ــاو َت َع ِــن
ِ
ْ
ََ
َ ُ
ُّ ْ ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ِال ْد َر ِاك أ َبد َهــاَ ،و ند َبهــم ِلسـ ِـتزاد ِتها ِبالشــك ِر ِل ِتصا ِلها،
َ َ ْ ََ
ََ
َّ ْ
النــد ِب
َو ْاس َــت ْح َمد ِإلــى الخل ِئ ِــق ِب ِإ ْج َزا ِل َهــاَ ،و ث ّنــى ِب
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
إ َلــى أ ْم َثا ِل َهــا َو أ ْش َــه ُد أ َّن َل إ َل َــه إ ّل ُ
اهَّلل َو ْحــد ُه ل ش ِــريك
ِ ْ ِ
ِ
َلـ ُـهَ ،ك ِل َمـ ٌـة ُج ِعـ َـل ْال ْخـ َـا ُص َتأو َيل َهــاَ ،و ُض ِ ّمـ َـن ْال ُق ُلــوبُ
ِ
َ ِ
ــار ِفــي ْال ِف ْك َــر ِة َم ْع ُق ُول َهــاْ ،ال ُم ْم َت ِن ُــع ِمــنَ
َم ْو ُص َول َهــاَ ،و أ َن َ
َْ
َ
َ
ال ْو َ
ْال ْب َصــار ُر ْؤ َي ُت ُــهَ ،و ِم َــن ْال ْل ُســن ِص َف ُت ُــهَ ،و ِم َ
ــام
ه
ــن
ِ
ِ
ِ
َ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ان َق ْب َل َهــا ،وَ
كي ِفيتــه ،ابتــدع الشــياء ل ِمــن شــي ٍء ك
ََ
َْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ
َ َ
ْ
اح ِتــذ ِاء أ ْم ِثل ٍــة ْام َتثل َهــا ،ك َّون َهــا ِبقد َر ِت ِــهَ ،و
أنشــأها ِبــا
َ َ
ْ َْ َ َ ُْ َ َ ْ َ ََ
ذ َرأ َهــا ِب َم ِشـ َّـي ِت ِهِ ،مــن غيـ ِـر حاجـ ٍـة ِمنــه ِإلــى تك ِو ِينهــا ،و ل
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َ َ َ
َ ً
َّ َ ْ ً ْ
َ
فا ِئــد ٍة لـ ُـه ِفــي ت ْص ِو ِير َهــاِ ،إل تث ِبيتــا ِل ِحك َم ِتـ ِـهَ ،و ت ْن ِبيهــا
َ
ً
ْ ً ُْ
َ ً َ
َعلــى َط َاع ِتـ ِـهَ ،و ِإظ َهــارا ِلقد َر ِتـ ِـهَ ،و ت َع ُّبــدا ِل َب ِر ّي ِتـ ِـهَ ،و ِإ ْعـ َـزازا
ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
َ
اب َعلــى َط َاع ِت ِــهَ ،و َوض َــع
ِلد ْع َو ِت ِــه ،ثــم جعــل الثــو
ْ َ َ َ
َ
َ ًَ
ــاد ِه َع ْــن ن ِق َم ِت ِــه َو
ــاب َعلــى َم ْع ِص َي ِت ِــهِ ،زي
ال ِعق
ــادة ِل ِع َب ِ
َ
َ
ً
َ
1
ِح َياشــة ِم ْنـ ُـه ِإلــى َج ّن ِتـ ِـه؛
حمــد و ســپاس خــدا را سزاســت بــر نعمتهایــی کــه
بخشــید و شــکر بــرای اوســت بــر آنچــه بــه مــا الهــام فرمود
و او را میســتاییم بــرای نعمتهایــی کــه پیــش فرســتاد
چــه نعمتهــای عــام و فراگیــری کــه در ابتــدا بــدون
اســتحقاق ارزانــی داشــت و چــه نعمتهــای بزرگــی کــه
پی در پی عنایت فرمود و کامل ســاخت ،که شــمارش
آنهــا از تــوان خــارج اســت ،و جبــران آن نعمتهــا نیــز
ّ
ـران ایــن نعمتهــا
میســر نمیگــردد و خــرد از ادراک کـ ِ
ناتــوان اســت[ .خداونــد] آفریــدگان را فراخوانــد تــا بــا
شکرگزاریشــان ،نعمتهــا را بــر آنــان پیوســته و افــزون
تهــا ،خواســتار ســپاس
گردانــد و در برابــر انبوهــی نعم 
بنــدگان و تکــرار آن در دیگــر نعمتهایــش گردیــد و
شــهادت میدهــم کــه خدایــی جــز خــدای یکتــا -کــه
شــریکی نــدارد -نیســت[ .ایــن] کلم ـهای اســت کــه
اخــاص ،تأویــل آن اســت و در درون قلبهــا نهــاده
شــده اســت [و بــا فطــرت آنهــا آمیختــه شــده] ،و فهــم
آن را بــرای اندیش ـهها روشــن و آشــکار ســاخته اســت.
 .1بحار األنوار ،ج  ،29ص .220
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چش ـمها بــه دیــدن او و زبانهــا بــه توصیــف او ،و
خردهــا بــه چگونگــی او راه ندارنــد .خداونــد اشــیا را
بیپیشــینه و نــه از چیــز دیگــری پدیــد آورد و در ایــن
آفرینــش از چیــزی الگــو نگرفــت .اشــیا را بــا قــدرت خــود
پدیــد آورد و آنهــا را بــا مشــیت و اراده خــود گســترش
داد .در حالــی کــه بــه ایجــاد اشــیا نیازمنــد نبــود و از
صورتدهــی آنهــا ســودی نصیبــش نمیشــد(آفرینش
الهــی غرضــی نــدارد) ،جــز بیــان اثبــات حکمتــش ،و
آگا هســازی [آفریــدگان] بــر طاعتــش ،و آشکارســازی
و اظهــار قدرتــش و [راه نمــودن] بنــدگان بــه پرســتش،
و ارجمنــد ســاختن دعــوت و فراخوانیــش .ســپس
[خداونــد] در برابــر اطاعــت خــود ،پــاداش و در برابــر
نافرمانـیاش عقــاب قــرار داد تــا بندگانــش را از نقمــت و
خشــم خــود دور ســازد و بــه بهشــتش رهنمــون گردانــد».
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نکتــه اول :حمــد و شــکر و ثنــای خــدا بــر گونههــای نعمتــش،
َْ
َْ
از قبیــل َ«مــا أن َع َــم» نعمتهایــی کــه بــه مــا داده و َ«مــا أل َه َــم»،
َ َّ
نعمتهایــی کــه الهــام فرمــوده و نیــز ِ«ب َمــا قــد َم» ،آن نعمتهایــی کــه
خداونــد پیــش از آنکــه بــه وجــود آییــم و درخواســتی داشــته باشــیم بــه
مــا ارزانــی داشــته اســت.
نکته دوم :ویژگی سهگانه این نعمتها:
 .1شــمارش ناپذیــری نعمتهــا ،چگونــه نعمتهایــی را کــه
شــمارشناپذیرند شــکر بگوییــم؛
 .2شــکر نعمــت خــود نعمتــی اســت در خــور شــکر ،پــس بــر هــر
شــکری ،شــکری دیگــر الزم میآیــد .بنــا بــر ایــن ،مــا از شــکرگزاری
واقعــی ناتوانیــم .از طرفــی ،شــکر نعمــت نیــز نمیتوانــد پــاداش و
جــزای نعمتهــای بیشــمار خداونــد باشــد؛
حقیقــت
 .3نعمتهــا قابــل ادراک نیســت ،مــا نمیتوانیــم بــه
ِ
نعمــت پــی ببریــم کــه چــه فایدههایــی در آن نهفتــه اســت و چــه
نتایجــی در بــر دارد .از ســوی دیگــر بــا ادامــه یافتــن حیــات بشــر
نعمتهــای خداونــد نیــز ادامــه مییابــد.
نکته سوم :خداوند انسان را تشویق میکند تا با شکرگزاری،
آمادگی خود را برای کسب نعمتهای بیشتر بیفزاید .به عبارت
دیگر ،خداوند از بشر میخواهد با شکر کردن موجب اتصال نعمت
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ّ
شود«ِ .ل ِت َصا ِل َها» تا نعمت قطع نگردد و یا تبدیل به نقمت نشود .به
دیگر سخن خداوند لذت نعمتهایی را به بندگانش چشانده تا
آنان با درک نعمت به سوی درخواست نعمتهای بیشتر و بهتر از
خداوند روی آورند و خود را برای دریافت آنها آماده سازند.

دل�ل آ� غ�ا�ز خ
س� ن� ب�ا حمد خ�دا
ی
میدانیـم کـه حضرت صدیقه طاهـره؟اهس؟ این خطبه را در اوضاع
ً
بسـیار سـخت و رنـجآوری ایـراد کردنـد .طبیعتـا میبایسـت فضـای
حاکـم بـر خطبـه شـکایت و گالیـه باشـد ،امـا میبینیـم آغـاز خطبـه بـا
شـکر و حمـد خداسـت و ایـن بـه چنـد دلیـل میتوانـد باشـد:
دلیــل نخســت :ســیرۀ موحــدان از انبیــا و اولیــای الهــی اینگونــه
بــوده اســت کــه هــر کاری و ســخنی را بــا نــام و ســتایش خــدا آغــاز
میکردنــد .از خــدا میآغازنــد و بــه او میانجامنــد .همانگونــه کــه
خطبههــای حضــرت امیــر در نه ـج البالغــه همگــی بــا حمــد خــدا
آغــاز شــده اســت .خطب ـهای بــدون حمــد در نهــج البالغــه نیســت،
مگــر آنکــه آن خطبــه از میانــه و نــه از آغــاز نقــل شــده باشــد .ایــن
ســنت همــواره در میــان عمــوم موحــدان ســاری و جــاری بــوده اســت.
دلیــل دوم :نگــرش توحیــدی آن حضــرت؟ع؟ اســت کــه در بــا و
مصیبــت ،خــدا را بــه نیکــی یــاد میکنــد .ایــن عمــل نیــز در منــش
ً
پیامبــران و امامــان کامــا مشــهود اســت .زندگــی حضــرت زهــرا؟اهس؟
نیــز ماالمــال از مصیب ـت بــود .ایــن مصیبتهــا یکــی پــس از دیگــری
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بــر ایشــان وارد شــده و جــان حضــرت را آزردنــد.
آن روزهـا تـازه پیامبـر اکـرم؟ص؟ بـه شـهادت رسـیده بـود و حضـرت
صدیقه سـوگوار پدرشـان بودنـد .حضرت دلبسـتگی وصفناپذیری
بـه پـدر خویـش داشـت .هجـوم بـه خانۀ ایشـان -خانهای کـه وحی در

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

آن نـازل میشـد و مـورد احتـرام رسـول خـدا؟ص؟ بـود -و هتـک حرمـت
آن ،مصیبتـی دو چنـدان بـود و از آن جانگدازتـر ،اهانـت بـه همسـر
گرامیـش بـود کـه ریسـمان بـر گردنـش انداختنـد و او را برخلاف میلش
بـرای بیعـت بـه مسـجد بردند.
ابــن قتیبــه (متوفــای  )276در کتــاب األمامــة و السیاســة چنیــن
مینویســد:

ّ
«وإن أبــا بکــر تفقــد قومــا تخلفــوا عــن بیعتــه عنــد علــی
کــرم اهلل وجهــه -فبعــث إلیهــم عمــر ،فجــاء فناداهــموهــم فــی دار علــی  ،فأبــوا أن یخرجــوا فدعــا بالحطــب
وقــال :والــذی نفســه عمــر بیــده لتخرجــن أو ألحرقنهــا
علــی مــن فیهــا ،فقیــل لــه :یــا أبــا حفــص ،إن فیهــا
فاطمــة؟ فقــال :وإن.
فخرجــوا فبایعــوا إال علیــا فإنــه زعــم أنــه قــال :حلفــت
أن ال أخــرج وال أضــع ثوبــی علــى عاتقــی حتــى أجمــع
القــرآن ،فوقفــت فاطمــة -رضــی اهلل عنهــا -علــى بابها،
فقالــت :ال عهــد لــی بقــوم حضــروا أســوأ محضــر منكــم،
تركتــم رســول اهلل ؟ص؟ جنــازة بین أیدینــا ،وقطعتم أمركم
بینكــم ،لــم تســتأمرونا ،ولــم تــردوا لنــا حقــا .فأتــى عمــر
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ّ
أبــا بكــر ،فقــال لــه :أال تأخــذ هــذا المتخلــف عنــك
بالبیعــة؟ فقــال أبــو بكــر لقنفــذ وهــو مولــى لــه :اذهــب
فــادع لــی علیــا ،قــال فذهــب إلــى علــی فقــال لــه :مــا
حاجتــك؟ فقــال یدعــوك خلیفــة رســول اهلل ،فقــال
علــی :لســریع مــا كذبتــم علــى رســول اهلل  ...ثــم قــام
عمــر ،فمشــى معــه جماعــة ،حتــى أتــوا بــاب فاطمــة،
ّ
فدقــوا البــاب ،فلمــا ســمعت أصواتهــم نــادت بأعلــى
صوتهــا :یــا أبــت یــا رســول اهلل ،مــاذا لقینــا بعــدك مــن
ابــن الخطــاب وابــن أبــی قحافــة.»...

1

غصــب فــدک نیــز بیتأثیــر نبوده اســت .فــدک پشــتوانۀ اقتصادی
بــرای اهــل بیــت؟مهع؟ بــود .آنــان فــدک را بــرای خــود نمیخواســتند.
َ
هنگامـی کــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــه حکومــت رســید فرمــود«َ :مــا أ ْص َنـ ُـع
َ َ َ
َ َ
ِبفــد ٍك َو غ ْي ِــر فــد ٍك» 2فــدک بــه چــه کار مــن میآیــد؟ فــدک را تنهــا
بــرای هــدف خاصــی میخواســتند کــه غاصبــان جلــوی تحقــق آن
اهــداف را گرفتنــد.
مهمتــر از همــه ،جانشــینی پــس از رســول خــدا کــه بــه فرمــان الهــی
و ابــاغ رســول اهلل ،حـ ّـق امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــود .حضــرت زهــرا؟اهس؟ بــا
وجــود ســفارشهای بســیار پیامبــر در ایــن خصــوص ،میدیــد کــه
چگونــه بــه غصــب خالفــت ِاقــدام ،و بــه ناحــق بــر جــای پیامبــر؟ص؟
 .1ابــن قتیبــه ،االمامــة و السیاســة ،ج  ،1ص30؛ بــاذری ،انســاب االشــراف ،ج  ،1ص 579و در
منابــع دیگــر تاریخــی و روایــی ایــن واقعــه مذکــور اســت و جــای تردیــد در آن نیســت.
 .2نهج البالغه ،نامه  ،45ص .417
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نشســتند و چگونــه تالشهــا و رنجهــای رســول خــدا؟ص؟ در جهــت
ـیر نقــش بــر آب شــدن اســت.
هدایــت انســانها ،در مسـ ِ
ُ
َ
خــدا در قــرآن دربــارۀ پیامبــر؟ص؟ فرمــوده اســتَ :
ْ 1
«ح ٌ
ريص َعل ْيكم؛
پیامبــر [در نجــات و هدایــت شــما] حریــص اســت» .حــال کــه

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

بــه جــز انــدک شــماری -همــۀ مــردم بــه پیامبــر پشــت کردنــد ،لــذاَ َ َّ َ ُ
خداونــد جهــت دلــداری پیامبــر بــه وی میفرمایــد« :ف ِإ ْن ت َول ْوا فق ْل
َ
َح ْس ِب َي ا ّلل ُه» 2.آخریــن خطــاب بــه پیامبــر ایــن اســت کــه اگــر بــه تــو
پشــت کردنــد ،بگــو خــدا مــرا بــس اســت.
حضرت زهرا؟اهس؟ شاهد همۀ این مصیبتهاست .مصیبتهای
پنهان و آشکاری که جان حضرت؟اهس؟ را میآزردند .شعر زیر که
بار مصایب را مینمایاند:
منسوب به ایشان است ،سنگینی ِ
َ ْ َ َ ْ ََ
َ َ َّ
َ
َ
َ
ُ
3
«ص َّب ْت َعل َّي َم َصا ِئ ُب ل ْو أن َها
ُص ّبت على ال ّي ِام ِص ْرن ل َيا ِلیا

مصیبتهایــی بــر مــن فــرو ریخــت کــه اگــر بــر روزهــا [و نــه یــک روز]

فــرو میریخــت روزهــا شــب میشــدند».
حضــرت بــا وجــود همــۀ ایــن مصیبتهــا و رنجهــا خطبــۀ خــود
را بــا حمــد خــدا و بیــان نعمتهــای او آغــاز میکنــد .ایــن بــرای مــا
بســیار عبرتآمــوز اســت کــه ّ
موحــدان در ســختترین لحظــات
زندگــی زبــان از ســتایش خداونــد -تبــارک و تعالــی -فــرو نمیبندنــد و
 .1سورۀ توبه ،آیۀ .128
 . 2سورۀ توبه ،آیۀ .129
 .3مناقب آل أبي طالب (ابن شهرآشوب) ،ج ،1ص .242
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بــا ســتودن خــدا و شــمارش نعمتهایــش ،پــرده از مقــام رضــای خــود
بــر میدارنــد .دختــر حضــرت زهــرا ،زینــب کبــری؟اهس؟ نیــز در مجلــس
یزیــد و در اوج مصیبــت ،خطب ـهاش را بــا حمــد خــدا آغــاز میکنــد و
میفرمایــد :آنچــه از جانــب حــق بــه مــا رســیده ،زیباســت و بــه آن بــه
دیــده شـ ّـر نمینگریــم .مصیبتهایــی کــه دشــمنان خــدا بــه اولیــای
الهــی وارد میکننــد ،مایــه ســیاهرویی دشــمنان و عقوبــت ســخت
الهــی بــرای آنــان اســت ،ولــی ایــن رنجهــا بــرای اولیــای خــدا مایــه
ارتقاســت.
ســتایش خــدا و شــکر
گشــودگی خاطــر بــه
بــاری ،حضــرت بــا
ِ
ِ

نعمتهایــش میپــردازد .گویــا کــه مصیبتــی در کار نیســت .او فــدک
را چنــان نعمتــی نمیدانــد کــه از دســت رفتنــش نقمــت باشــد.
اصلــی خداونــد ،امیــر مؤمنــان
دلیــل ســوم :شــکر بــر نعمــت
ِ

علــی؟ع؟ اســت .در نظــر ایشــان و پیــروان حضرتــش ،باالتریــن نعمــت
بــرای مســلمانان بلکــه خوبــان عالــم والیــت امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟
اســت .مســلمانان شــنیده بودنــد کــه در روز غدیــر طبــق آیــه قــرآن از
والیــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ تعبیــر بــه نعمــت شــده اســت:
َْ ُ َ ُ
َْْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
دينك ْم َو أت َم ْمت َعل ْيك ْم ِن ْع َمتي» 1امــروز
«اليوم أكملت لكم
ـال دیــن بــه
نعمــت را بــر شــما تمــام کــردم .ایــن نعمــت ،نعمــت اکمـ ِ
والیــت علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ اســت .در ســورۀ مائــده کــه ســخن از
نعمــت میشــود ،همانجــا خطــاب بــه مســلمانان میفرمایــد:
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .3
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َ َّ
ْ ُْ
ََ ُ
َ َ َ ُ
ْ ُ
«اذك ُروا ِن ْع َمة ا ّلل ِه َعل ْيك ْم َو ميثاق ُه الذي واثقك ْم ِبهِ ِإذ قل ُت ْم َس ِم ْعنا
َ
َو أ َط ْعنا؛ 1نعمتی را که خداوند بر شما ارزانی داشته و نیز پیمانی را که
شما را به انجام دادن آن متعهد کرده است ،به یاد آورید ،آنگاه که
گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم».

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

بنــا بــر ایــن ،حضــرت صدیقــۀ طاهــره؟اهس؟ از حمــد و نعمتهــای
خداونــد ســخن میگویــد ،تــا توجــه حاضــران را معطــوف ایــن
حقیقــت کنــد کــه بزرگتریــن نعمتــی کــه خداونــد بــه شــما عطــا فرمــوده
اســت وجــود پیامبــر اکــرم؟ص؟ و قــرآن کریــم و والیــت امیــر مؤمنــان؟ع؟

اســت .پــس بایــد ایــن نعمتهــا را پــاس دارنــد ،و از آنهــا بهرهمنــد
شــوند تــا مبــادا در اثــر کفــران ایــن نعمتهــای ســترگ بــه سرنوشــت
اهــل کتــاب کــه در ادامــۀ آیــۀ پیشــین بــدان اشــاره شــده اســت 2،دچــار
شــوند ،و ماننــد آنــان خــدا را فرامــوش کــرده و پیمــان خــود را شکســته
و بــه آن سرنوشــت شــوم گرفتــار آینــد.
در زیــارت امیــر مؤمنــان؟ع؟ از حضرتــش بــه عنــوان نعمــت خــدا بــر
«ابــرار» یاد شــده اســت:
َ
َّ َ ُ َ
َّ َ ْ
َ
َ ُْ َ
«السل
ام َعلى ِن ْع َمةِ الل ِه َعلى الأ ْب َر ِار َو ن ِق َم ِتهِ َعلى الف ّج ِار؛ 3درود خدا بر
نعمتش بر خوبان و نقمتش بر بدان».

هــر انســان خــوب ،خوبــی خــود را وامــدار والیــت مــوالی خوبــان،
علــی؟ع؟ اســت و از برکــت والیــت او بــه خوبیهــا و نعمتهــای
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .7
 . 2سورۀ مائده ،آیۀ .14
 . 3سورۀ نحل ،آیۀ .83
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بیشــتر دســت مییابــد.
حضــرت؟ع؟ ایــن نعمــت خــدا را یــادآور میشــود .نعمتــی کــه
َُ ُ
خداونــد در روز قیامــت از آن ســؤال میکنــد «لت ْس َئل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َع ِن
َّ
عيم» 1ایــن نعمــت ،چیــزی جــز والیــت علــی و اوالد طاهرینــش
الن ِ
نیســت ،همانگونــه کــه در روایــت نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت.
گاهــی نعمــت شــناخته شــده مــورد انــکار قــرار میگیــرد«َ :ي ْعر ُف َ
ون
ِ
ِ
َ َ ُ
َ
ِن ْع َمة ا ّلل ِه ث َّم ُي ْن ِك ُرون َها» 3نعمتــی کــه مخــزن علــم کتــاب و علــم
2

رســول خــدا؟ص؟ و مظهــر پاکــی و عصمــت اســت ،در عیــن آنکــه او
را میشــناختند انــکارش کردنــد ،همانطــور کــه اهــل کتــاب رســول
خــدا؟ص؟ را میشــناختند ولــی بــه انــکارش پرداختنــد:
ُ َ َ
ُ َ َ
ون أ ْب َ
ناء ُه ُم؛ 4او (رسول) را میشناختند آنگونه
َ«ي ْع ِرفون ُه كما َي ْع ِرف
که فرزندانشان را میشناسند».
بیتردیــد کنــار زدن بزرگتریــن نعمــت الهــی ،کفرانــی بــود کــه
جامعــۀ آن روز در ّ
حــق امیــر مؤمنــان؟ع؟ انجــام داد.

 .1سورۀ تکاثر ،آیۀ .8
 . 2حویزی ،تفسیر نور الثقلین ،ج  ،5ص ،663به نقل از کافی.
 .3سورۀ نحل ،آیۀ .83
 . 4سورۀ انعام ،آیه .20
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َ
َْ
ْ ُ
«ال َح ْمد ِهلِل َعلى َما أن َع َم؛ حمد خدا را سزاست
بر نعمتهایی که بخشیده است».

ف
م� ش
هوم� ن�اسی حمد ،ث� ن�ا و ش�کر

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

«ثنــاء» بــه معنــی ســتایش و مــدح اســت و از واژۀ «تثنیــه» بــه
معنــی «دو» گرفتــه شــده اســت .عــدد «دو» را هــم «تثنیــه» گفتهانــد؛
زیــرا طبــق گفتــه صاحــب مقاییــس اللغــة «ثنــی :اصــل واحــد و هــو
تکریــر الشــی مرتیــن»«  1ثنــی» اصــل واحــدی بــه معنــای تکــرار دوبــاره
یــک چیــز اســت و چــون عــدد «دو» تکــرار عــدد «یــک» اســت لــذا بــه
عــدد «دو» «تثنیــه» گفتــه شــده اســت و بدیــن جهــت برخــی ســتایش

را ثنــاء دانســتهاند؛ چــرا کــه تکــرار آن نیکوســت .در کتــاب فــروق
اللغــة بــه تفــاوت «ثنــاء» و «مــدح» نیــز اشــاره شــده اســت« :ان الثنــاء
مــدح مکــرر؛ 2ثنــاء ،مــدح و ســتایش مکــرر اســت» .از طرفــی ،ثنــاء واژه
عامــی اســت کــه حمــد و مــدح و شــکر را در بــر میگیــرد .بــه عبــارت
دیگــر ،مطلــق ســتایش و تمجیــد را ثنــاء میگوینــد چــه از جنــس
حمــد و مــدح بــوده و یــا از ســنخ شــکر باشــد.

ت� ف� ت
او� حمد و مدح ب�ا ش�کر

نعــم و
کاربــرد شــکر ،در جایــی اســت کــه نعمتــی از جانــب ُم ِ
ّ
ـردار از نعمــت رســیده اســت پــس
صاحــب نعمــت بــه متنعــم و بهرهبـ ِ
 . 1ابن فارس ،مقاییس اللغة ،ج  ،2ص.36
. 2فروق اللغة ،ج  ،1ص .42
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بــرای شــکرگزاری بایــد نعمــت و احســانی باشــد و آن نعمــت از جانــب
نعمتبخــش بــه فــردی کــه شــاکر اســت رســیده باشــد و آن کســی کــه
ـس
برخــوردار از چنیــن نعمتــی اســت بایــد شــکرگزاری کنــد ،و نــه کـ ِ
َ
دیگــری .امــا متعلــق و مــورد حمــد و مــدحِ ،صــرف احســان و نعمــت
نیســت و نیــز شــرط نیســت کــه حامــد و مــادح مــورد احســان قــرار گرفته
باشــند ،ماننــد آنکــه کســی بــه کســی کمکــی میکنــد و همــگان او را
ـاس ایــن کار تمجیــد میکننــد .ایــن شــکر نیســت بلکــه مــدح و
بــه پـ ِ

حمــد اســت .از طرفــی حمــد و مــدح ،منحصــر بــه فعــل زیبــا نیســت
ً
بلکــه دربــارۀ صفــات زیبــا نیــز صــادق اســت ،مثــا شــجاعت کســی
قابــل حمــد و مــدح اســت ،امــا تشــکر از شــجاعت او بیمعنــی اســت؛
زیــرا عــاوه بــر اینکــه شــجاعت فعــل نیســت ،نیکویــی آن صفــت نیــز
بــه مخاطــب نرســیده اســت .پــس حمــد و مــدح بــه ُحســن و کمــال
وابســته اســت کــه در عرصــۀ ذات فــرد یــا صفــات یــا افعــال اوســت و
نــه بــه صــرف احســان و نعمتبخشــی.
تفــاوت دیگــر شــکر و حمــد ایــن اســت کــه شــکر همــواره در امــور
خوشــایند اســت ،ماننــد نعمتــی کــه انســان از آن بهرهمنــد میگــردد،
امــا در امــور مکــروه و ناخوشــایند شــکر نیســت .بــر مصیبتهــا یــا
امــور ناخوشــایندی کــه انســان را در بــر میگیرنــد ،شــکر نمیکننــد
بلکــه صبــر میکننــد .امــا حمــد اینگونــه نیســت .حمــد هــم در امــور
خوشــایند اســت و هــم در امــور ناخوشــایند .بدیــن خاطــر اســت کــه
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امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید:
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ
َ ُ
1
«ن ْح َمد ُه َعلى آل ِئ ِه ك َما ن ْح َمد ُه َعلى َبل ِئ ِه؛
همانگونـه کـه خـدا را در نعمتهایـش حمـد میکنیـم
در بالهـا و مصیبتهـا نیـز حامدیـم».

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

هر چند که بالها رنجآور و ناخوشایندند ،ولی صبر در آن مایۀ
ارتقای درجه و یا بخشش گناهان میگردند پس جای ستودن دارد.

ت� ف� ت
او� مدح و حمد
حمــد و مــدح نیــز بــا هــم تفــاوت دارنــد .مــدح هــم در زیباییهــای
اختیــاری اســت و هــم غیــر اختیــاری ماننــد فیــروزۀ زیبــا ،آســمان
زیبــا ،امــا حمــد فقــط مخصــوص زیباییهــای اختیــاری اســت.
ْ ُ َ
«ال َح ْمــد ِ ّل؛ حمــد خــاص خداســت» .دیگــران را میتــوان مــدح
کــرد امــا نبایــد حمــد کــرد؛ زیــرا پدیدآورنــدۀ هــر زیبایــی خداســت.
َّ َ
ُ َ
َََ
«الذي أ ْح َس َن ك َّل ش ْي ٍء خلق ُه؛ 2خدایی که هر چه آفرید زیبا آفرید».
ُ ََ
ُ
َ«و َص َّو َرك ْم فأ ْح َس َن ُص َو َرك ْم» 3.پــس بــا وجــود خدایــی کــه زیبایــی
آفریدههایــش وامــدار اوســت ،هــر چــه را ســتایش کنیــم بیشــک او را
ســتودهایم.
هنگام ـی کــه مهندســی ،ماشــین یــا هواپیمایــی را طراحــی کــرده
و میســازد و مــا بــا دیــدن آن شــگفتزده میشــویم ،ایــن شــگفتی
 .1نهج البالغه ،خطبۀ  ،114ص .169
 .2سورۀ سجده ،آیۀ .7
 .3سورۀ غافر ،آیۀ .64
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و ســتایش بــه ســازندۀ آن مصنــوع برمیگــردد .در اصــل ،ســازندۀ آن
ماشــین یــا هواپیمــا را میســتاییم نــه خــود هواپیمــا یــا ماشــین را.
پــس هــر چــه را در عالــم بســتاییم خــدا را ســتودهایم؛ زیــرا ایــن زیبایــی
را خــدا بــه عالــم داده اســت .حتــی کارهــای زیبــا نیــز بــه خــدا
برمیگــردد؛ زیــرا توفیــق انجــام دادن آنهــا را خــدا عنایــت فرمــوده
َ
َ
َ
اســت «ما أ َ
صاب َك ِم ْن َح َس َنةٍ ف ِم َن ا ّلل ِه» 1.بنــا بــر ایــن ،هــر کار خوبــی
کــه انســان میکنــد نبایــد خــود را ســتایش کنــد بلکــه بایــد خــدا را
بســتاید.

از آنجــا کــه «حمــد» بــه ُحســن اختیــاری تعلــق دارد و ُحســن

ـود حضــرت حــق اســت
الهــی ،حقیقــی و مطلــق و اختیــاری و از خـ ِ
لــذا حمــد فقــط بــرای خــدا و شایســته اوســت.

آ
ن
ف
گو�ههای ب� خ
م� ش
هوم� ن�اسی ن� ت
ر�ورد ب�ا � ن�
عم� و
حضـرت زهـرا؟اهس؟ خـدا را بـر تمامـی نعمتهـای الهـی حمـد
میکنـد و کلمـه «مـا انعم» عمومیت دارد و شـامل تمامی نعمتهای
الهـی چـه آنهـا کـه دیـده میشـوند و ظاهریانـد ،و چـه نعمتهـای
باطنـی ماننـد ایمـان ،تقـوی ،علـم و  ،...و چـه نعمتهـای ابتدایی و
یـا درخواسـتی ،و چـه دنیایـی و یـا اخـروی میگـردد.
نعمــت چیســت؟ واژه نعمــت از ُ«ن ُعومــت» بــه معنــی نرمــی و
آســانی گرفتــه شــده اســت .پــس چیــزی را کــه مایــۀ آســایش و راحتــی
 .1سورۀ نساء ،آیۀ .79
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انســان شــود «نعمــت» گوینــد .نعمــت ،مالیــم طبــع آدمــی اســت و
َ
ـمردن چیــزی ،امری
انســان از آن لــذت میبــرد .بنــا بــر ایــن ،نعمــت شـ ِ
نســبی اســت ،و انســانها بــه تناســب ذوق و ســلیقه و آرزوهــای خــود
برخــی چیزهــا را نعمــت و برخــی دیگــر را نقمــت میپندارنــد .برخــی از

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

ثــروت لــذت میبرنــد و برخــی از علــم ،برخــی خــوش بــودن را نعمــت
دانســته و برخــی خــوب بــودن را .نــگاه انســانها بــه نعمــت یکســان
نــگاه انســان پوشــیده
نیســت .همچنیــن خیلــی از نعمتهــا از
ِ
اســت و یــا آنهــا را فرامــوش کــرده اســت .یکــی از اهــداف بعثــت
1
انبیــا ،یــادآوری نعمتهــای فرامــوش شــده اســت َ«م ْن ِسـ َّـي ِن ْع َم ِتـ ِـه»،
نعمتهایــی کــه خــدا عطــا کــرده و مــا آنهــا را فرامــوش کردهایــم.
نعمــت ،زمینــۀ افزایــش تــوان انســان بــرای بهــرۀ بیشــتر از حیــات
ُ
اســت چــه حیــات دنیایــی و چــه اخــروی .هــدف از اعطــای نعمــت،
رشــد و کمــال آدمــی اســت .نعمتبخشــی در آخــرت از بــاب پــاداش
اســت و خصیص ـهای جــز گوارایــی در همــه ســطوح و تقــرب بــه خــدا
و تعالــی انســان نــدارد ،ولــی نعمــت در دنیــا خصیص ـهای دو ســویه
دارد .بــه تعبیــر دقیقتــر انســان بــا نعمــت دو گونــه برخــورد میتوانــد
داشــته باشــد:
 .1برخـورد مطلـوب :عبـارت اسـت از برخـورد شـاکرانه یعنـی
نعمـت در مسـیری درسـت بـه جریـان انداختـه شـود ،تـا مایـه رشـد
انسـان و سـبب افزایـش نعمـت گـردد .در اصـول کافـی بابـی اسـت
 .1نهج البالغه ،خطبه  ،1ص .43
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تحـت عنـوان ُ
همجـوار خـوب و نیکـو
«حسـن جـوار النعـم؛ همسـایه و
ِ
بـرای نعمتهـا بـودن» .روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ در آن بـاب آمـده
اسـت کـه فرمـود:
َ
«أ ْح ِس ُنوا ِج َو َار ِّالن َع ِم؛

همراهی نیکو با نعمتها داشته باشید».

راوی میپرســد کــه همراهــی نیکــو بــا نعمتهــا چگونــه اســت؟
امــام؟ع؟ میفرمایــد:
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُّ
َ 1
«الشك ُر ِل َم ْن أن َع َم ِب َها َو أ َد ُاء ُحق ِوقها؛

شــکرگزاری کســی کــه ایــن نعمتهــا را ارزانــی داشــته و

ادا کــردن حقــوق نعمتهــا».

 .2برخــورد نامطلــوب :کفــران نعمــت و اســتفاده ناصحیــح از
نعمــت برخــورد نامطلــوب بــا نعمــت اســت .در ادعیــه ،ایــن مضمــون
ّ
ّ
مکــرر ذکــر شــده اســت «أســتغفرك للنعــم التــي أنعمــت بهــا علــي
ّ
فتقويــت بهــا ٰ
علــى معصيتــك؛ از تــو طلــب آمــرزش میکنــم بــرای
نعمتهایــی کــه بــه مــن ارزانــی داشــتی ولــی مــن آنهــا را وســیله گنــاه
و نافرمانــی تــو قــرار دادم».
ناشــکری و کمسپاســی ،نعمــت را تبدیــل بــه نقمــت میکنــد.
خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد:
َ ُ
َ َ ُ ْ ً
َ«ب ّدلوا ِن ْع َمت ا ّلل ِه كفرا؛ 2عدهای هستند که نعمت الهی را تبدیل
 .1کافی ،ج  ،4ص .38
 .2سورۀ ابراهیم ،آیۀ .28
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به کفر و ناسپاسی میکنند».
در ایــن صــورت ،نعمــت بــه جــای اینکــه مایــۀ آســایش و رشــد
آنهــا شــود ،آنهــا را از شــأن و درجــۀ خــود فــرو مـیآورد ماننــد ثــروت کــه
هــم ممکــن اســت ســعادت بــه بــار آورد و هــم شــقاوت.

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

حتـی نعمتهـای باطنی از قبیل علـم و عبادت نیز اینگونهاند.
طبیعـت علـم و عبـادت ،رشـد آدمـی را بـه همـراه دارد ،ولـی ممکـن
اسـت باعث خودپسـندی شـده و مایه سـقوط انسـان شـود.

ف
غ خ
ف ت
تف ت
ش ن
آن
دا�ی
م�هوم��اسی الهام و ��او�های �� ب�ا در�یا��های � ی�ر � ی
َْ
َ ُّ ْ َ
َ«و ل ُه الشك ُر َعلى َما أل َه َم؛ و تنها او را شکر میگذاریم بر
آنچه الهام فرموده است».
حضــرت بــا شــکرگزاری بــر نعمتهــای الهــی ،اشــاره بــه نعمــت
باطنـ ِـی «الهــام» میکنــد .الهــام چیســت و تفــاوت آن بــا وحــی و نیــز

بــا وسوســه در چــه اســت؟

گاهــی اوقــات انســان در درون خــود -بــدون مقدمــه خاصــی-
مطلبــی را میفهمــد و احســاسهایی را دریافــت میکنــد کــه نــه از
طریــق حــواس و نــه از راه عقــل اســت .ایــن دریافتهــا گاه مطابــق
واقــع و گاه مخالــف آن بــوده و گاه خوشــایند و گاه ناخوشــایند یــا
همــراه اضطــراب و تشــویش اســت .از بســیاری از انســانها چنیــن
دریافتهایــی گــزارش شــده و بســیاری آن را تجربــه کردهانــد.
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ِ«إلهــام» مســئلهای انکارناپذیــر و تجربــه شــده اســت و یکــی از

عنایــات پــروردگار بــوده کــه ویــژۀ دلهــای پــاک اســت ،امــا هــر چــه
بــه دل راه مییابــد و در آن افکنــده میشــود از ناحیــه خــدا نبــوده و
مصــداق الهــام نیســت؛ زیــرا شــیطان نیــز چنیــن میکنــد کــه بــه آنهــا
«وسوســه» میگوینــد و بــا الهــام متفــاوت اســت.
اولیــن تفــاوت الهــام و وسوســه ،مبــدأ آنهاســت .منشــأ الهــام از
پــروردگار ،و وسوســه از شــیطان اســت.
تفــاوت دوم آن اســت کــه الهــام امــر خیــری اســت کــه بــه دل راه
مییابــد ،امــا وسوســه شــر اســت.
تفــاوت ســوم آنکــه بــه هــر دلــی الهــام نمیشــود .دل بایــد قابلیــت
ویــژهای داشــته باشــد تــا در معــرض الهامــات ّربانــی قــرار گیــرد ،و
ّ
عمومیــت دارد؛ زیــرا شــیطان وسوســه خــود را بــر همــگان -بــه
وسوســه
غیــر از مخلصیــن -دارد.
الهــام و وسوســه نیــز بــا تلقیــن متفــاوت اســت .ایــن دو ناخــودآگاه
و بــدون مقدمــه و بیاختیــار بــه دل راه مییابنــد ،ولــی «تلقیــن» بــا
اراده و همــراه بــا فکــر و زمینــه قبلــی اســت .همچنیــن «الهــام» بــا
خیــال تفــاوت دارد .آنچــه بــه دل میافتــد ولــی واقعیــت نــدارد خیــال
ً
دل کســی میافتــد کــه فــردا اتفــاق ناگــواری بــرای او
اســت ،مثــا بــه ِ
رخ میدهــد ولــی ایــن اتفــاق نمیافتــد .اینجــا معلــوم میشــود کــه
فــرد دچــار خیــال و توهــم شــده اســت ،امــا الهــام اینگونــه نیســت.
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پس برای الهام میتوان چهار ویژگی برشمرد:
 .1از مبدأ ربوبی حاصل میشود؛
 .2خیر است؛
 .3فردی که به او الهام شده باید قابلیت دریافت داشته باشد؛

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

 .4مطابق واقعیت است.
گفتنــی اســت کــه الهــام بــا «وحــی» نیــز متفــاوت اســت .درســت
اســت کــه مبــدأ اصلــی هــر دو از ناحیــه خداونــد اســت ،امــا وحــی
اصطالحــی فقــط در خصــوص پیامبــران اســت .بــر غیــر پیامبــران
وحــی نــازل نمیشــود ،امــا الهــام بــه پیامبــران اختصــاص نــدارد.
دیگر اینکه در وحی تردید راه ندارد ،اما به کسـی که چیزی الهام
میشـود ممکـن اسـت در آن دچـار تردیـد شـود ،بـه طـوری که تـا نبیند
یقیـن نکنـد .علاوه بـر آن ،در وحـی شـناخت و یقیـن و روشـنی کامـل
ً
اسـت .نیـز وحـی از ناحیـه خداسـت امـا غالبـا فرشـتۀ الهـی واسـطۀ
وحـی اسـت .البتـه تفاوتهـای دیگری بیـن وحی و الهـام وجود دارد
کـه در جـای خـود بایـد مـورد بحـث قـرار گیرد.
ً
ً
از طرفــی الهــام صرفــا در حــوزۀ معرفــت نیســت یعنــی الزامــا
ً
چنیــن نیســت کــه حتمــا چیــزی بــرای او روشــن شــود و آن را بفهمــد،
بلکــه ممکــن اســت کــه مربــوط بــه کارهــا و صفــات و اخالقهــای
َْ
َْ
نیــک باشــد .امــام ســجاد؟ع؟ میفرمایــد« :أل ِه ْم ِنــي ّالتقـ َـوى؛ 1خدایــا
تقــوا را بــه دل مــن الهــام فرمــا» پــس الهــام دو وجــه دارد ،یــا از مقولــه
 .1صحیفۀ سجادیه ،دعای  ،20ص .98
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علــم و ادراک اســت یــا از مقولــه عمــل و اخــاق.
مرحــوم آملــی در درر الفوائــد وارادت قلبــی را بــر چهارگونــه تقســیم
نمــوده اســت:
 .1خواطــر ربانــی (نقــر الخواطــر) کــه خداونــد بنــدهاش را بــر انجــام
خیــر مســلط ســازد و او را بــا فراهمســازی اســباب و مقدمــات خیــر در
انجــام آن توانمنــد گردانــد؛
 .2خواطــر ملکــی (الهامــات غیبــی) که ســبب پیدایــش انگیزههای
درونــی بــر انجــام واجبــات و مندوبــات و تــرک محرمــات و مکروهــات
اســت؛
 .3خواطــر نفســانی (هواجــس) کــه آنچــه در درون دعــوت بــه
حفــظ نفــس و یــا لذایــذ و حظــوظ بشــری میکنــد البتــه در آنجایــی
کــه مخالــف شــرع نباشــد؛
 .4خواطــر شــیطانی (وســاوس) انگیزههــای نفســانی و شــهوانی
کــه زمینــه مخالفــت بــا شــرع را فراهــم میســازد.

1

 .1آملی ،درر الفوائد ،ص.472
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عم� خ
ن
ن
�� ش�ی
گو�هها و مراحل � ت ب

ََ
َّ
َ َّ
َ َ َ
َ«و الث َن ُاء ِب َما قد َم ِم ْن ُع ُم ِوم ِن َع ٍم ْاب َتدأ َها َو ُس ُبوغ آل ٍء أ ْسد َاها
ِ
َ
َ
َو ت َمـ ِـام ِم َنـ ٍـن َوال َهــا؛ 1و او را میســتاییم بــرای نعمتهایــی
کــه پیــش فرســتاد چــه نعمتهــای عــام و فراگیــری کــه در

ش ن
خ
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ابتــدا بــدون اســتحقاق ارزانــی داشــت و چــه نعمتهــای
بزرگــی کــه پــی در پــی عنایــت فرمــود و کامــل ســاخت».
«ثنـاء» همخانـوادۀ مـدح و سـتایش اسـت کـه توضیـح آن
َ َّ
گذشـت«ِ .ب َمـا قـد َم» یعنـی آنچـه خداونـد پیـش فرسـتاده و عطا کرده
ْ ُ ُ
ـوم» بیـان و توضیح «مـا» در عبارت
اسـت«ِ .مـن» در عبـارت ِ«مـن عم ِ
َ َّ
ِ«ب َمـا قـد َم» اسـت ،یعنـی آنچـه خداونـد -تبـارک و تعالـی -بـه انسـان
عطـا کـرده و درخـور شـکر و سـتایش اسـت کـه عبارتانـد از:
ََ
ُ ُ
ـوم ِن َع ٍـم ْاب َتدأ َها» ،نعمتهای
 .1نعمتهـای آغازیـن و فراگیـر« :عم ِ
فراگیـری کـه خداونـد در سـرآغاز آفرینـش و پیـش از آنکـه طلـب و
درخواسـتی باشـد ،آن نعمتهـا را بـه بندگانـش داده اسـت .ایـن
ّ
عمومیـت و فراگیـری دارنـد یعنـی تنها شـامل انسـان
نعمتهـا جنبـه
نمیشـوند بلکـه همـۀ موجـودات را فـرا میگیرنـد .همـۀ آفریدههـا از
خـوان بیکـران الهـی بهرهمندنـد آن هـم نعمتهـای گوناگـون کـه
برخـی آشـکار و ظاهـری و برخـی پنهـان و باطنیانـد .نعمتهـای
عمومـی شـامل حـال همـۀ موجـودات میشـود ،ماننـد نـور و هـوا .در
 .1بحار األنوار ،ج  ،29ص .220
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مقابـل آن نعمتهـای خـاص ،کـه بـه گـروه خاصـی از موجـودات
تعلـق میگیـرد از قبیـل نعمـت عقـل و دانـش کـه برخـی از موجـودات
از آن بهرهمنـد هسـتند.
َ
َ
َ
 .2نعمتهــای تکمیلــی«َ :و ُسـ ُـبوغ آل ٍء أ ْســد َاها» ،خداونــد عــاوه
ِ
بــر اعطــای نعمتهــای اولیــه ،آن را نیــز کامــل فرمــوده و توســعه داده
اســت .واژه «ســبوغ» بــه معنــای وسعتبخشــی و واژه «أســدا» بــه
معنــای عطــا کــردن و بخشــیدن اســت.
َ
َ
 .3نعمتهـای واال و مسـتمر«َ :و ت َم ِـام ِم َن ٍـن َوال َهـا» ،نعمتهـای

بـزرگ و فراوانـی را کـه پیدرپـی ارزانـی داشـته اسـت یعنـی بـدون آنکه
قطـع گردنـد یکـی پـس از دیگـری بـر بندگانـش فـرو فرسـتاده اسـت.
بــه بیــان دیگــر خداونــد متعــال نعمتهایــش را در ســه مرحلــه بــه
بندگانــش عطــا فرمــوده اســت.
مرحلــۀ نخســت :مرحلــۀ «اســتعداد ذاتــی» اســت .در ایــن مرحلــه
بــا وجــود آنکــه هنــوز قــدم بــه ایــن عالــم ننهادهایــم و هیــچ چیــز را
نمیدانیــم ،خداونــد بــه مــا نعمــت بخشــیده اســت .طفلــی کــه در
شــکم مــادر اســت خداونــد بــه او نعمتهــای مــادی چــون چشــم
و گــوش و دســت و پــا و نعمتهــای معنــوی چــون قلــب و ذهــن و
ماننــد آنهــا میدهــد ،در حالــی کــه او هنــوز از اینهــا آگاهــی نــدارد و
نیــز چنیــن درخواســتی از خداونــد نداشــته اســت و ایــن قابلیــت را
در خــود احســاس نکردهاســت .خداونــد متعــال براســاس اســتعداد
ذاتــی آن کــودک ایــن نعمتهــا را بــه او بخشــید.
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آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد

هر کسی را آنچه الیق بود داد

مرحلـۀ دوم :مرحلـۀ «اسـتعداد اکتسـابی» اسـت .فراهـم شـدن
آمادگیهـای تدریجـی بـرای پذیـرش نعمتهـای برتـر .در ایـن مرحله
فـرد بـا انجـام دادن اعمـال نیـک یـا شـکرگزاری نعمتهـای الهـی،

ش ن
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اسـتعداد و قابلیـت دریافـت نعمتهـای بیشـتر را پیـدا میکنـد.
مرحلــۀ ســوم« :اســتدعا» یعنــی خواســتن .در ایــن مرحلــه
نعمتخواهــی از طــرف بنــده و نعمتبخشــی از طــرف خداســت.
در ایــن مرحلــه بنــده میطلبــد و خــدا عطــا میکنــد.
تفاوت مرحلۀ سـوم با مرحلۀ دوم در این اسـت که در مرحلۀ دوم
موضـوع طلـب و درخواسـت در میـان نیسـت بلکـه فرد به شایسـتگی 
و لیاقتـی رسـیده اسـت کـه خـدا بـر اسـاس آن بـه او نعمـت خاصـی را
میبخشـد ،امـا در مرحلـۀ سـوم ،فـرد خـود نعمـت را طلـب میکنـد و
ممکن اسـت شایسـتگی آن را نداشـته باشـد.
نعمتبخشــی نوعــی تفضــل اســت .لطفــی از جانــب پــروردگار
اســت کــه حکمــت خــدا بــر ایــن مقــرر گشــته اســت کــه بــر پایــۀ
شایســتگی ذاتــی فــرد یــا توانایــی اکتســابی او ،و یــا درخواســت او
نعمــت بــه وی ارزانــی گــردد.

م� ت� و ن� ت
او� ن
ت� ف� ت
عم�
ّ
«منــت» کــه جمــع آن ِ«م َنــن» اســت از ریشــۀ َ«مـ ّـن» ،و بــه معنــی
نعمــت بــزرگ اســت .البتــه نبایــد بــا معنــای منفــی ّمنــت خلط شــود.
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هنگامـی کــه میگوینــد :خــدا ّمنــان اســت ،بــه معنــای آن نیســت کــه
خداونــد ّمنتگــذار اســت .شــکی نیســت کــه ّمنتگــذاری امــری
ناپســند اســت ،همــان گونــه کــه در قــرآن کریــم اشــاره شــده اســت:
ْ
ْ
ُْ ُ َ َ ُ
قاتك ْم ِبال َم ِّن َو الأذى؛1 صدقات خود را با ّمنت و آزار
«لا تب ِطلوا صد ِ
باطل نکنید».
اما ّمنان بودن خداوند بدین معنا نیست که در عوض نعمتهایش

ّمنتی بر سر بندگانش بنهد .در صحیفه سجادیه آمده است:
َ«يا َم ْن َل ُي َك ّ ِد ُر َع َط َاي ُاه ب ْ
2
االم ِت َن ِان؛
ِ
ّ
تگــذاری مکــدر
ای کســی کــه عطاهایــش را بــا من 
نمیکند».

بلکه بدین معنی است که خداوند ،بخشندۀ ِنعمتهای بزرگ
و ویژه است ،چنانکه خداوند در مورد نعمت وجود پیامبر اکرم؟ص؟

َ َ ْ
ََ
در قرآن کریم میفرماید« :لق ْد َم َّن ا ّلل ُه َعلى ال ُم ْؤ ِم ِنين» 3خداوند بر
مؤمنان ّمنت نهاد و نعمت بزرگی به آنان عطا فرموده که پیامبری را
در میان آنها فرستاد.

پـس بـا توجـه بـه اینکه ّ
«منت» نعمت بسـیار بزرگ اسـت ،سـخن
َ
َ
حضـرت صدیقـه؟اهس؟ «ت َم ِـام ِم َن ٍـن َوال َها» بدین معناسـت که خداوند
را میسـتاییم بـر نعمتهـای بزرگـش کـه در رأس نعمتهـای بـزرگ،
وجـود پیامبـر؟ص؟ و سـپس امیر مؤمنان؟ع؟ اسـت.
 .1سورۀ بقره ،آیۀ .264
 .2صحیفه سجادیه ،دعای  ،13ص .68
 .3سورۀ آل عمران ،آیۀ .164
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و�ی �ژ گیهای ن� ت
عم�

َ َ
َ َ َ ْ
ْ
َ ُ
َ
ــاء َعد ُد َهــاَ ،و نــأى َع ِــن ال َج َــز ِاء أ َمد َهــا،
«ج ّــم ع ِــن ِال ْح َص ِ
ْ
ََ
َ ُ
تهــا) از
َو تفـ َـاو َت َعـ ِـن ِال ْد َر ِاك أ َبد َهــا؛ 1شــمارش آنهــا (نعم 
تــوان خــارج اســت ،و جبــران آن نیــز ّ
میســر نمیگــردد و خــرد

ش ن
خ
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ـران ایــن نعمتهــا ناتــوان اســت».
از ادراک کـ ِ
در این جمالت ،حضرت سه ویژگی نعمت را برمیشمارد.
 .1نعمتهــای داده شــدۀ خداونــد شــمارشپذیر نیســتند؛
 .2کســی تــوان پــاداش و جــزای ایــن نعمتهــا را نــدارد؛  .3نهایــت و
پایانــی بــرای نعمتهــای الهــی متصـ ّـور نیســت.

 .1شمارشناپذیری نعمتها
ْ
َ
َ
«ج َّم َع ِن ِال ْح َص ِاء َعد ُد َها»
َ
«ج َّم» :زیاد شد«ِ .إ ْح َص ِاء» :شمردن.

انـدازه و تعـداد نعمتهـا بیشـتر از آن اسـت کـه بـه شـمار آیـد؛

چـرا کـه بسـیاری از نعمتهـا از چشـم انسـان پوشـیده اسـت و بـه آنها
آگاهـی نـدارد .چـه بسـا نعمتهایـی کـه در درون انسـان نهفته اسـت 
چـه مـادی از قبیـل مویرگهـای چشـم ،سـلولهای مغـز ،کـه حیـات
انسـان بـه آنهـا وابسـته اسـت و چـه غیـر مـادی ماننـد نعمـت عقـل و
تواناییهـای کشـف نشـده آن و نعمتهـای بسـیار دیگـری کـه بیـرون
از وجـود ماسـت و وجـود مـا بـه آن نیازمنـد اسـت ،از قبیـل ابـر و بـاد و
مـه و خورشـید و فلـک کـه همگـی در کارنـد و قابـل رؤیـت هسـتند و
 .1بحار األنوار ،ج  ،29ص .220

34

چـه آنهایـی کـه در غیـب عالـم درکارنـد و مـا آنهـا را نمیبینیـم ولـی
نعمتهایـی بـرای مـا هسـتند .خالصـه آنکـه شـمردن و ِاحصـای
همـۀ آنهـا در تـوان بشـر نیسـت .پس کسـی تـوان شـمارش نعمتهای
خداونـد را نـدارد .قـرآن نیـز در ایـن بـاره میفرمایـد:
َ َ
َ ُ
ُ
َ«و ِإ ْن ت ُع ّدوا ِن ْع َمت ا ّلل ِه لا ت ْح ُصوها؛ 1اگر بخواهید نعمتهای خدا را
بشمارید نمیتوانید آنها را احصا کنید».

 .2ناتوانی در پاسداشتن نعمتها
ََ
ْ
َ ُ
َ«و نأى َع ِن ال َج َز ِاء أ َمد َها»
َ
َ
َ«نأى» :دور است« .أ َمد» :غایت و نهایت.
پـاداش نعمتهـا ماننـد شـمارش آن از تـوان آدمـی بیـرون اسـت.
بـه علاوه ،پـاداش دادن بـه نعمتهـای خـدا نامعقـول اسـت؛ زیـرا بـر
پاداش نعمـت را بدهد از کجا میخواهد
فـرض اینکـه کسـی بخواهد
ِ
بپـردازد ،انسـان از خـود چیـزی نـدارد ،و هـر چـه دارد متعلـق بـه

مـال خـدا را بـه خـدا بازگردانـده اسـت .پس تحقـق عنوان
خداسـتِ .
پـاداش و جـزای نعمتهـای خـدا ممکـن نیسـت .از اینهـا گذشـته،
خـدا نیـازی بـه پـاداش مـا نـدارد و شـکرگزاری ،پـاداش نعمتهـای
خـدا نیسـت ،بلکـه وظیفـهای اسـت کـه مـا در برابـر نعمتهـای او
میبایسـت انجـام دهیـم کـه آن هـم بـه سـود خـود ماسـت؛ زیـرا کـه
انجـام وظیفـۀ شـکرگزاری ،هـم نعمتـی اسـت از جانـب خداونـد و
نیازمنـد شـکری دیگـر ،و هـم زمینـه افزایـش نعمتهـای دیگر اسـت.
 .1سورۀهای ابراهيم آیۀ  34و نحل آیۀ .18
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پـس پـاداش نعمتهـای الهـی ممکـن نیسـت.

 .3بیکرانی نعمتها
ْ
ََ
َ ُ
َ«و تف َاو َت َع ِن ِال ْد َر ِاك أ َبد َها»
َ
«تفــاوت» :از ریشــۀ «فــوت»  و بــه معنــای «از دســت رفتــن» اســت.

ش ن
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«ابــد» :نهایــت .معنــای جملــه چنیــن اســت :نهایــت ایــن نعمتهــا
از دسترســی فهــم و ادراک مــا خــارج اســت.
نعمتهایــی کــه میبینیــم در برابــر آنچــه نمیبینیــم اندکانــد.
خداونــد -تبــارک و تعالــی -نعمتهــای بســیاری بــه بشــر داده
اســت کــه بشــر یــا از آنهــا غافــل اســت و یــا فراموششــان کــرده اســت،
نعمتهایــی کــه میتوانــد او را از ســطح خــاک و فضــای ظلمــات بــه
اوج افــاک و آفــاق انــوار برســاند .از طرفــی نعمتهــای اخــروی کــه در
انتظــار بشــر اســت و نــه چشــمی آن را دیــده و نــه گوشــی آن را شــنیده
و چنــان ســترگ اســت کــه نعمتهــای دنیایــی بــا ایــن عــرض
عریضــش در برابــر آن ُخــرد و حقیــر مینمایانــد ،آنگونــه کــه در تعبیــر
امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت:
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ«مــا أ ْسـ َـبغ ِن َع َمــك ِفــي الدن َيــا َو َمــا أ ْصغ َر َهــا ِفــي ِن َعـ ِـم
ْ
َ 1
ال ِخــرة؛
نعمتهــای تــو در دنیــا چقــدر تمــام و فــراوان اســت
ولــی [همیــن نعمتهــا] در برابــر نعمتهــای اخــروی
چقــدر کوچــک اســت».
 .1نهج البالغه ،خطبه ،109ص .159
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در نتیجــه ،پایانــی بــرای نعمتهــای الهــی نمیباشــد کــه فیــض
حضــرت حــق اســت .بنــا بــر ایــن مخلوقــات از شــمارش نعمــت
و پــاداش نعمــت و ادراک کارآییهــای نعمــت و گســتره آن عاجــز و
ناتــوان هســتند.

را�طه ش�کر و فا��زا ی� ش� ن� ت
عم�
ب

َ َ
ََ
ُّ ْ ّ
«ند َب ُهـ ْـم ِل ْسـ ِـت َز َاد ِت َها ِبالشــك ِر ِل ِت َصا ِل َهــا َو ْاسـ َـت ْح َمد ِإلــى
َ
َ
ْ ََ
ََ
َّ ْ
النــد ِب ِإلــى
الخل ِئـ ِـق ِب ِإ ْج َزا ِل َهــا ]یــا ِبأ ْج َزا ِل َهــا َ[و ث ّنــى ِب
َ َ
أ ْمثا ِل َهــا؛
[خداونــد] مــردم را بــه شــکرگزاری نعمتهــا فــرا خوانــد
تــا بــا شــکرگزاری ،نعمتهایشــان را پیدرپــی و افــزون
گردانــد ،و بــا فراوانــی نعمــت ،آفریدگانــش را بــه حمــد و
ثنــای آفریدگارشــان ســوق دهــد و بــا ایــن فراخــوان آنــان
را بــه ماننــد ایــن نعمتهــا و تکــرار آنهــا [در آخــرت]
دعــوت نمــود».

فراخــوان خداســت .خداونــد بندگانــش را فــرا
ایــن عبــارت،
ِ
میخوانــد و از آنهــا میخواهــد تــا آمادگــی دریافــت نعمتهــای
بیشــتر و بهتــر را در خــود فراهــم کننــد و افزایــش و بــارش نعمــت و عــدم
انقطــاع آن بــه وســیله «شــکر نعمــت» تحقــق مییابــد .خداوند فیاض
و نعمتبخــش اســت .پــروردگار میخواهــد پیدرپــی و دمبــهدم
بــه انســان نعمــت رســاند و الزم اســت بشــر بــا شــکرگزاریّ ،
ظرفیــت
وجودیــش را بــرای دریافــت نعمتهــای باالتــر و پایدارتــر توســعه دهــد
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تــا قابلیــت پذیــرش را پیــدا کنــد .خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد:
َ َ َ ُ َ َّ ُ
«ل ِئ ْن شك ْرت ْم لأ ِز َيدنكم؛ 1اگر شکر کنید ،هر آینه شما را میافزاییم»؛
یعنــی نــه فقــط نعمتهایتــان بیشــتر میگــردد .شــما نیــز رشــد

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

میکنیــد .از امــام صــادق؟ع؟ روایــت شــده اســت:
ُّ ْ َ ُ ْ
َ ْ ُْ
ّ َ َ 2
الزيادة؛
«من أع ِط َي الشكر أع ِط َي ِ
اگــر بــه کســی توفیــق شــکرگزاری داده شــد ،افزایــش
[نعمــت] نیــز بــه او عطــا میگــردد».

شـکر نعمـت تنهـا به زبان نیسـت .پاس داشـتن واقعی نعمتها
بـا عمـل اسـت ،بـه اینگونـه کـه اگـر خداونـد نعمتـی ارزانـی نمـوده
اسـت بایـد آن را در راهـی کـه او فرمـوده اسـت بـه جریـان انداخـت و
ً
اسـتفاده بهینـه از نعمـت نمـود ،مثال چشـم یکـی از نعمتهای الهی
اسـت کـه قـدرت دیـدن دارد ،امـا چـه چیـز را ببیند تا نعمت چشـم را
ً
عملا پـاس دارد ،و آن زمانـی اسـت کـه اسـتفاده بهینـه و رشـد دهنده
از نیـروی دیـدن نمایـد ماننـد آنکه دیدنش برای عبـرت ،و یا بصیرت
باشـد ،دیدنـش از روی مهـر و عطوفـت باشـد ،و نـه خشـم و اسـتهزا و
تحقیر.
اگــر انســان شــکر نعمــت دیــدهاش را آنگونــه کــه ذکــر شــد بــه
جــای آورد چشــم باطنــی او گشــوده میگــردد و آنچــه نادیدنــی اســت،
ْ
ْ ُ ْ ُ َُْ ُ
ــور اهَّلل؛ 3مؤمــن بــا نــور خــدا مینگــرد» و
آن بینــد« .المؤ ِمــن ينظ ُــر ِبن ِ
 .1سورۀ ابراهیم ،آیۀ .7
 .2کافی ،ج  ،2ص .65
 .3بحاراألنوار ،ج  ،7ص .323
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چیزهایــی را مشــاهده میکنــد کــه دیگــران از آن محرومانــد.
همچنین است اندیشه و خرد .اگر آدمی اندیشه را در راه درست
به کار بندد و آن را از اسارت هوای نفس رها سازد ،آنگاه قابلیت
دریافت نعمتهای عقلی از قبیل «علم ّ
لدنی» و «علم وهبی» برایش
ِ
حاصل میشود و مطالبی را میفهمد که پیش از آن نمیفهمید
همانطور که امیر مؤمنان؟ع؟ در نامه به شریح قاضی مینویسد:
َ ْ
َ َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َ
«شـ ِـهد َعلــى ذ ِلــك ال َعقــل ِإذا خـ َـر َج ِمـ ْـن أ ْسـ ِـر ال َهـ َـوى َو
َ
ُّ ْ
َسـ ِـل َم ِمـ ْـن َعل ِئـ ِـق الدن َيــا؛

عقل آنگاه که از اسارت هوای نفس رها شود و از

دلبستگیهای دنیایی در امان گردد به این [مطالب
که گفته شد] گواهی دهد».

1

علومــی کــه از طریــق یادگیــری و آمــوزش بــه دســت نمیآینــد و
خداونــد آنهــا را فقــط بــه کســانی عطــا میکنــد کــه لیاقــت آن را دارنــد.
قلــب نیــز کــه مرکــز عواطــف و کانــون احســاس اســت و از بزرگتریــن
نعمتهــای الهــی بــه انســان اســت ،شــکر آن بــه ایــن اســت کــه
جایــگاه صفــات رذیلــه نگشــته و مرکــز تجمــع آلودگیهــای اعتقــادی
ماننــد شــک و شــرک و آلودگــی اخالقــی ماننــد کینــه و حســادت
و  ...نگــردد ،آنگاه خداونــد آن را بــه نــور خویــش روشــن میگردانــد و
محلــی بــرای ّ
تجلیــات و فیوضــات الهــی و پنجــرهای بــه ســوی غیــب
عالــم خواهــد شــد.
 .1نهج البالغه ،نامه .3
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حاصــل ســخن اینکــه شــکر نعمتهــای ابتدایــی خداونــد
کــه پیــش از خواســتن یــا اســتحقاق داشــتن -بــه انســان عطــاشــده اســت ،باعــث افزایــش نعمــت در ُبعــد ظاهــری و باطنــی
میگــردد.

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

َ َ ْ ََ
َ«و ْاس َت ْح َمد ِإلى الخل ِئ ِق ِب ِإ ْج َزا ِل َها؛ در برابر انبوهی نعمتها،
خواستار سپاس بندگان شد».

ِ«إ ْج َز ِال» به معنی کامل کردن است .در برخی نسخهها به فتح
َ
اول (اجزال) خوانده شده است .این جمله ادامۀ جملۀ قبلی است
و مقصود آن این است که خداوند در برابر این نعمتهای کامل از
بندگانش خواسته است که سپاسگزار نعمتهایش باشند.

ََ
َّ ْ َ َ َ
الند ِب ِإلى أ ْمثا ِل َها؛ [در برابر انبوهی نعمتها] خواستار
َ«و ث ّنى ِب
تکرار آن (سپاسها) در دیگر نعمتهایش گردید».
َ
«ث ّنی» :از تثنیه :دوباره ،دوبار انجام دادن کاری ،تکرار.
ََ
از آنجا که در عبارت پیشین چنین آمده بود« :ند َب ُه ْم ِل ْس ِت َز َاد ِت َها»
خداونـد آنـان را فـرا خوانـد تـا خواهـان افزایـش نعمـت باشـند ،لـذا در
َ
ایـن عبـارت واژه «ث ّنـی» ،تثنیـه :فراخـوان دوبـاره بـه کار رفتـه اسـت.
امـا در عبـارت پیشـین فراخوانـی بـرای افزایـش نعمـت بـود کـه گسـتره
آن نعمـت دنیایـی و ظاهـری و نیـز باطنـی را فـرا میگرفـت و در ایـن
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َ
عبـارت ،فراخـوان بـه سـوی امثـال نعمـت یعنـی مانندهـای نعمـت
ُ
دنیایـی میباشـد کـه عبـارت از نعمتهـای اخـروی اسـت ،و پیـام
فراخـوان دوبـاره آن اسـت کـه بشـر بـه نعمتهـای ظاهری سـرگرم
ایـن
ِ
نشـود و آرزوهایـش را در آن خالصـه نگردانـد بلکـه بـه نعمتهـای برتر
و مانـدگار کـه نعمتهـای اخـروی اسـت روی آورد و نعمتهـای دنیـا
ّ
را سـکوی پـرش بـه سـوی آن نعمتهـا قـرار دهـد.

هاد� ب�ه ی� ت
ش� ت
ک�ا ی�ی خ�دا

َ ْ ْ َ
َْ َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ٌ
اهَّلل ،ك ِل َمـة ُج ِعـل ِالخلا ُص تأ ِو يل َهـا،
«و أشـهد أن ل ِإلـه ِإل
ُ
ْ
َ ُ ّ َ ُْ ُ ُ َ ْ ُ ََ َ ََ
ْ َ َ ْ ُ َ 1
َ
و ض ِمـن القلـوب موصولهـا ،و أنـار ِفـي ال ِفكر ِة معقولها؛ شـهادت
میدهـم کـه خدایـی جـز خـدای یکتـا -کـه شـریکی نـدارد-
نیسـت[ .این] کلمهای اسـت که اخالص ،تأویل آن اسـت و در
درون قلبها نهاده شـده اسـت [و با فطرت آنها آمیخته شـده]،
و فهـم آن را بـرای اندیشـهها روشـن و آشـکار سـاخته اسـت».
حضـرت زهـرا؟س؟ پـس از سـتایش پروردگار ،شـهادت بـه یکتایی

خـدا دادنـد و تأثیـر آن را بـر ابعاد سـه گانه انسـان (عقـل ،قلب ،عمل)
بیـان فرمودند.

وا�ژ گا� شن� ن�اسی ش� ت
هاد�
واژه «أشهد» را همه روزه در اذان و اقامه و نیز نمازهای روزانه زمزمه
میکنیم ،اکثر مترجمان قرآن آن را به «گواهی دادن» ترجمه کردهاند،
 .1بحار األنوار ،ج  ،29ص .240
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اما به نظر میرسد ترجمه درستی نباشد و در این عبارت به معنی
دانستن و علم داشتن است؛ زیرا واژۀ َ«شه َد» هرگاه با حروف ّ
جری
ِ
مانند :المَ ،ع ٰ
لی و باء همراه شود معنی «گواهی دادن» را میدهد.
علم ّ
حس ِی قطعی است.
گواهی اعالم
قطعی چیزی است که حاصل ِ
ِ

ش ن
خ
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شاهد این
برای مثال اگر آقای الف از آقای ب چیزی بدزد و آقای ج
ِ
ََ
َ
ُ
الف
ماجرا باشد ،در دادگاه چنین گواهی میدهد« :ش ِهدت ِل ِب علی ٍ
َ
ِب َس ِرق ٍة؛ گواهی میدهم به نفع آقای «ب» که مالباخته است ،به ضرر

آقای «الف» که سارق است و مورد شهادت سرقت است».

ْ ُ
پــس شــهادت دادن نوعــی ِاعــام و ِاخبــار اســت ،امــا در «أشـ َـهد
َ ّ
َْ
لــه ِإال اهلل» از ایــن حــروف اســتفاده نشــده اســت .بنــا بــر ایــن،
أن ال ِإ
مفهــوم ِاعــام و ِاخبــار نــدارد ،بلکــه معنــای علــم را میدهــد یعنــی
مــن میدانــم کــه خــدا یکتاســت و خدایــی جــز او نیســت.

َ
خداونـد نیـز در قـرآن بـه یکتایـی خـود شـهادت میدهـد« :ش ِه َد
ً ْ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ
َّ ُ َ َّ ُ
قائما ِبال ِق ْس ِط لا ِإ َله
لائكة َو أولوا ال ِعل ِم ِ
الله أنه لا ِإله ِإلا هو و الم ِ
إ َّلا ُه َو ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم» 1.ایـن آیـه بیانگـر اعلام و گواهـی خداونـد بـه
ِ
ِ
یکتایـیاش نیسـت ،بلکـه علـم شـهودی حق به یکتاییاش اسـت.
َ َ
پس «ش ِهد» به معنی علم و دانستن است و بیگمان ،انسان
باید نسبت به یکتایی خداوند علم و آگاهی یابد ،به گونهای که در
عقیدهاش به خدا تردیدی باقی نماند؛ زیرا علم به چیزی مالزم قطع
و یقین به آن چیز است .قرآن کریم در این باره میفرماید:
َ َ َ َّ
َّ َ
«ف ْاعل ْم أن ُه لا ِإ َله ِإلا ا ّلل ُه؛ 2بدان که خدایی جز خدای یگانه نیست».
 .1سورۀ آل عمران ،آیه .18
 .2سورۀ محمد ،آیه .19
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ت
وح�د
کلمه � ی

ّ
کلمــه توحیــد« :ال الــه اال اهلل» 36 ،مرتبــه در قــرآن کریــم ذکــر شــده

اســت .اگــر چــه مفهــوم توحیــد در قــرآن بســیار بیشــتر از ایــن شــمارگان
اســت و بلکــه از یــک نظــر همــه قــرآن جلــوه توحیــد اســت .امــا ایــن
تعــداد مربــوط بــه تکــرار ایــن عبــارت خــاص در قــرآن اســت کــه  29بــار
ّ
ّ
بــه صــورت «ال الــه ال هــو» و  3بــار بــه صــورت «ال الــه ال انــا» و یکبــار بــه
ّ
ّ
صــورت «ال الــه ال انــت» و یکبــار بــه صــورت «ال الــه ال الــذی آمنــت» و
ّ
 2بــار بــه صــورت «ال الــه اال اهلل» ذکــر شــده اســت.
کلمــه توحیــد مرکــب از نفــی «ال إلــه» و اثبــات «اال اهلل» اســت.
ابتــدا نفــی هرگونــه الهــه و تبــری از هــر گونــه شــریک بــرای خــدا شــده،
و ســپس یکتایــی حضــرت حــق اثبــات شــده اســت؛ زیــرا تــا انســان
از شــرک عبــور نکنــد بــر آســتان توحیــد سرنســاید و ایــن نکتــه در آیــات
قــرآن بــه طــور مکـ ّـرر تذکــر داده شــده اســت.
َْ َ
ْ ْ
ً َ َ ُ َ َ
َ ّ
َ 1
كين».
َ«وأن أ ِق ْم َو ْج َهك ِل ِ
لد ِين َح ِنيفا َولا تكون ّن ِم َن ال ُمش ِر ِ
ُ ّ ُ َّ َّ ُ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َّ
ََ
ْ
الط ُاغ َ
2
وت».
َ«ولق ْد َب َعث َنا فِي ك ِل أمةٍ رسولا أ ِن اعبدوا اللـه واجت ِنبوا
َ
َّ ُ
َْ َ
ُْ
ْ
ك َر َاه في ّالدين َقد َّت َب َّي َن ُّ ْ ُ
«لا ِإ
وت
الرشد ِم َن الغ ِ ّي ف َمن َيكف ْر ِبالطاغ ِ
ِ ِ ِ
ْ
ْ ْ
َّ َ َ
ُ َ ٰ 3
َو ُي ْؤ ِمن ِباللـهِ فق ِد ْاس َت ْم َس َك ِبال ُع ْر َوةِ الوثقى».
ّ
ّ
جالــب آن اســت کــه ترکیــب «ال الــه ال اهلل» کــه بعــد از «ال» واژه
 .1سورۀ یونس ،آیه .105
 .2سورۀ نحل ،آیه .36
 .3سورۀ بقره ،آیه .256

43

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

ش ن
خ
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َ
«اهلل» ذکــر شــده اســت و نــه ضمیــر «هــو» یــا «ا َنــا» و «انــت» ،دوبــار آمــده
َّ
اســت کــه یــک بــار آن خطــاب بــه نافیــن و مشــرکین اســت«ِ :إن ُه ْم
يل َل ُه ْم َلا إ َل ٰـ َه إ َّلا َّالل ُـه َي ْس َت ْكب ُر َ
َك ُانوا إ َذا ِق َ
ون» 1کــه از توحیــد اســتکبار
ِ
ِ ِ
ِ
َ ْ َْ
میورزنــد و یــک بــار آن خطــاب بــه مثبتیــن و موحدیــن اســت« :فاعلم
َ َّ َ َ َّ َّ
ُ 2
أن ُه لا ِإل ٰـ َه ِإلا اللـه».

ت
وح�د در م�ن�ظ ومه ید� ن�
ج� یا�گاه � ی
توحیــد و یکتایــی خــدا نخســتین اصــل اعتقــادی و ایمانــی
اســام اســت و ُمهیمــن بــر تمامــی اصــول اعتقــادی اســت.
دیــن اســام دیــن اعمــال و مناســک صــرف نیســت .دینــی اســت
کــه اعمــال و مناســک آن عــاوه بــر داشــتن روح و معنــا بایــد مبتنــی بــر
شــناخت و بــاور صحیــح نســبت بــه خداونــد باشــد کــه تمــام حــرکات
و ســکنات مــا مشــهود اوســت و میبایســت مقبــول او قــرار گیــرد ،لــذا
بایــد بــرای او ،و در راه او انجــام پذیــرد تــا رشــد و تصعیــد روح تحقــق
یابــد.
َ
ْ
َ
ُ
ّ
ياي َو َمماتي ِلل ِه َر ّب العال ِم َ
«إ َّن َصلاتي َو ن ُسكي َو َم ْح َ
ين؛ 3همانا نمازم و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عبادتم و زندگی و مرگم برای خدای پروردگار عالمیان است».

لــذا بــاور توحیــدی بایــد مبتنــی بــر علــم و آگاهــی باشــد .ایــن بــاور
و معرفــت پایــه دیــن اســت ،همانگونــه کــه حضــرت امیــر؟ع؟ فرمــود:
 .1سورۀ صافات ،آیه .35
 .2سورۀ محمد ،آیه .16
 .3سورۀ انعام ،آیه .162
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َ
ََُ ّ
يــن َم ْع ِرف ُت ُــه» 1واژه «اول» در ایــن عبــارت بــه معنــای اســاس
«أ ّول ِ
الد ِ

و پایــه اســت ،و معرفــت خــدا پایــه و اســاس دیــن اســت و کمــال
َ ُ
َ
ایــن معرفــت و ارزش ایــن شــناخت توحیــد اســت«َ :و ك َمــال َم ْع ِرف ِتـ ِـه
َ ُ َ
َ
َ ُ
ّالت ْص ِديـ ُـق ِبـ ِـه َو ك َمــال ّالت ْص ِديـ ِـق ِبـ ِـه ت ْو ِحيــد ُه»؛ 2زیــرا اگــر کســی خــدا را
بــه یکتایــی و توحیــد نشناســد و بــرای او شــریک قایــل شــود خــدا را
َ
َّ َ
نشــناخته اســت« .و َل َح ِق َيق َتـ ُـه أ َصـ َ
ـاب َمـ ْـن َمثلـ ُـه» ،کســی کــه ماننــدی
ـت معرفــت او راه پیــدا نکــرده اســت و
بــرای خــدا قایــل شــد بــه حقیقـ ِ
شــناخت او نوعــی ّ
توهــم و گمــان باطــل اســت.
بــدون بــاور توحیــدی هیــچ اصلــی از اصــول اعتقــادی و هیــچ
حکمــی از احــکام دینــی قابــل تفســیر و تبییــن درســت نیســت.
اصــول اعتقــادی دیگــر در راســتای توحیــد معنــا مییابنــد .پیامبــر
پیــامآور توحیــد اســت و امــام پرچمــدار توحیــد و معــاد تجلــی توحیــد
اســت کــه همــه آفریــدگان از منکــر و ّموحــد در آنجــا بــه یکتایــی خــدا
و اینکــه اوســت تنهــا مالــک هســتی و ّ
رب مطلــق اقــرار خواهنــد
ْ ْ ُ ْ
َّ ْ
َْ َ
واح ِد الق ّه ِار؛ پادشــاهی در آن روز
نمــود«ِ :ل َم ِن ال ُملك ال َي ْو َم ِلل ِه ال ِ
بــرای کیســت ،بــرای خــدای واحــد ّقهــار» و تمامــی قصــص قرآنــی و
پیامهــای معرفتــی قــرآن نیــز در راســتای درک بیشــتر توحیــد اســت.
تمامــی احــکام الهــی نیــز بــرای بــرون رفــت از شــرک و یکســویه
شــدن انســان و رســیدن بــه قــرب الهــی اســت.
 .1نهج البالغه ،خطبه اول.
 .2همان.
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ت� ف� ت
او� «واحد ی� ت�» و «احد ی� ت�»

ّ
«احدیــت» در میــراث
یکتایــی خداونــد بــا دو واژه «واحدیــت» و

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

قــرآن و حدیــث بیــان شــده اســت« .واحدیــت» خداونــد نفــی کثــرت
ّ
بیرونــی (کثــرت افــرادی) و تعــدد آلهــه اســت« .احدیــت» خــدا نفــی
ّ
کثــرت درونــی (کثــرت اجزائــی) و ترکــب ذات او ،و یــا ذات بــا صفــات
او ،و یــا صفــات او بــا یکدیگــر اســت .واحــد بــودن خداونــد بدیــن
معناســت کــه خداونــد یکــی اســت و نظیــری بــرای او نیســت .روزی
دهنــده ،آفریننــده ،مالــک و فرمانــروای جهــان هســتی یکــی اســت.
امــا احدیــت خداونــد بــه معنــای نداشــتن کثــرت و اجــزا در ذاتــش
بخش ْ
اســت .کثــرت در او راه نــدارد یعنــی ذات پــروردگار ْ
بخــش
نیســت .نــه ذاتــش بــا صفاتــش ترکیــب یافتــه تــا جزئــی از او ذاتــش
و جــزو دیگــر صفاتــش باشــد و نــه صفاتــش اینگونــه اســت یعنــی
چنیــن نیســت کــه بخشــی از آن علــم و بخشــی دیگــر قــدرت باشــد.
اگــر چنیــن میبــود ،صفــات بــاری تعالــی هــر یــک محــدود بــه

ّ
حــد و بخشــی میشــد ،در حالــی کــه صفــات پــروردگار نامحــدود
َ ُ
اســت و ذات او نامتناهــی .امــام حســین؟ع؟ میفرماینــد«ُ :ي َو ّحــد َو
َ َ ُ
ل ُي َب ّعــض» او یکتاســت و بخشپذیــر نیســت و نیــز در نهــج البالغــه
اســت:

َ َ ُ َ َُ َ ُ
1
«ل ت َنال ُه ّالت ْج ِزئة َو ّالت ْب ِعيض؛

تجزیه و بخش بخش بودن برای او نیست».
 .1نهج البالغه ،خطبه .85
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ّ
ترکیــب و تکثیــر و تعــدد از ویژگیهــای مخلوقــات اســت ،و
خداونــد صفاتــش عیــن ذاتــش اســت .در غیــر ایــن صــورت ،صفــات
او کماالتــی اســت کــه بــه ذات او اضافــه شــده و ذات او محتاج به این
صفــات میشــود ،در نتیجــه میبایســت ذات او فاقــد ایــن صفــات
باشــد تــا ایــن صفــات بــه او اضافــه شــود .در حالــی کــه خداونــد واجــد
و دارنــده همــه کمــاالت اســت و نــه فاقــد آن .از طرفــی خداونــد ماننــد
ّ
َ
«کل» خواهــد شــد کــه دارای اجزاســت و هــر کل ،وابســته بــه اجزایــش
اســت ،بســان میــزی کــه چهــار پایــه دارد و بــا حــذف یکــی از آنهــا کل
میــز متالشــی میگــردد .خــدا منــزه از وابســتگی و نیــاز اســت .پــس او
جــزء پذیــر نیســت.
در نتیجــه احدیــت نفــی کثــرت درونــی خداســت و وحدانیــت
نفــی کثــرت بــرون ذاتــی اوســت.
حاج مال هادی سبزواری در منظومهاش میگوید:
َ َّ
ْ
َ َ
َ
َٰ ُ َ ّ
ك َما ُهو ال َو ِاح ِد أنه األحد
ل َیس ل ُه األجزاء ال اجزاء ح ٍد
خدا در حالی که «واحد» است «احد» نیز هست .خدا هیچگونه
ّ
اجزایی ندارد حتی اجزای َحدی که همان اجزای عقلی است.

ن�کا ت�ی در ی� ت
ک�ا ی�ی خ�دا
 .1وحدانیـت و یکتایـی خداونـد عـددی نیسـت بلکـه حقیقـی
َْ
اسـت آنگونـه کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه آن اشـاره فرمـوده اسـت« :ال َح ِـد
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َ َْ
َ
يـل َعـد ٍد» 1.زیـرا وحـدت عـددی مبـدأ شـمارش اسـت و فـرض
و
أ
ِ
ل ِبت ِ
تعـدد و تکثـر در آن راه دارد؛ زیـرا هـر یکـم ،دوم و ّ
سـومی و  ...را دارد ،و
یـا میتوانـد داشـته باشـد .ولـی خداوند نه ّدومـی دارد و نه فرض ّدوم.

بـرای او ممکـن اسـت تـا وحـدت او عـددی باشـد و از طرفـی وحـدت

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

عـددی بـه دلیـل آنکـه اعـداد دیگـر در برابـر آن اسـت محـدود خواهـد
بـود و خداونـد نامحـدود اسـت .پـس وحـدت او حقیقـی اسـت و نـه
عـددی و هرگونـه کثـرت و تعـدد را از او منتفـی میسـازد.
در قــرآن کریــم در کنــار واژه «الواحــد» بــرای خداونــد واژه «القهــار»
ْ
َْ َ
اح ُد الق ّه ُار» 2یعنــی واحدیــت خداونــد قاهــره اســت
آمــده اســت« :ال َو ِ
و هرگــز مقهــور و مغلــوب نیســت و وحــدت عــددی وحــدت محــدود و
مقهــور اســت؛ زیــرا اگــر کامــل بــود تکثیــر در او راه نداشــت تــا بــا اضافــه
شــدن ،عــدد دیگــری ماننــد دو و ســه و چهــار و  ...گــردد.
 .2یکتایــی خداونــد بــه معنــای بیهمتایــی و بیماننــدی
اوســت کــه همــان الزمــۀ وحــدت حقیقــی اســت و نــه عــددی ،لــذا
َ
َ ْ َ
در قــرآن کریــم میفرمایــد« :ل ْي َس ك ِمث ِلهِ ش ْي ٌء؛ 3چیــزی هماننــد او
نیســت» و در روایــت اســت:
ّ َ
َْ
َ ْ ُ َ َ َ ُْ ُ
َ َ َ َ
ـول
«و ِنظـ
ـام ت ْو ِحيـ ِـد ِه نفـ ُـي ِ
الصفـ ِ
ـات عنــه ِلشــهاد ِة العقـ ِ
َ َّ ُ َّ
َ
َ ُْ ٌ
ـوف ،مخلــوق؛
أن كل ِصفـ ٍـة َو َم ْو ُصـ ٍ
نظام توحید و یکتایی پروردگار نفی صفات [مخلوقی]
 .1نهج البالغه ،خطبه .152
 .2سورۀ رعد ،آیه .16
 .3سورۀ شوری ،آیه .11
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از اوست ،زیرا عقلها درک میکنند که هر چیزی که
دارای صفت و موصوف است ،مخلوق است».

در خطبه اول نهج البالغه است که فرشتگان صفات مخلوقات
َ
َ ََ
َ
ْ ُ
وع َ
ين» و نیز
ات ال َم ْصن ِ
را بر خدا جاری نمیکنند« :ل ُي ْج ُرون عل ْي ِه ِصف ِ
در خطبه  186چنین آمده است:
َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ
«مــا وحــده مــن كيفــه و ل ح ِقيقتــه أصــاب مــن مثلــه و ل
َ
َ
ِإ ّيـ ُـاه َع َنــى َمـ ْـن شـ َّـب َه ُه؛
کســی که برای خدا کیفیت و چگونگی قائل شــود او را
یکتــا ندانســته [زیــرا کیفیــت و چگونگــی داشــتن نوعــی
محدودیــت و همانندســازی اســت کــه بــا یکتایــی
ســازگار نیســت ،چــون یکتایــی نفــی هماننــدی و شــبیه
داشــتن اســت] و هــر کســی هماننــدی بــرای او پنــدارد
بــه حقیقــت او نرســیده ،و هــر کــس او را شــبیه چیــزی
ســازد او را قصــد نکــرده اســت».

 .3یکتایی خداوند به معنای جداسازی او از مخلوقاتش است
یعنی اقتضای یکتایی این است که رابطه او با مخلوقاتش رابطه
جدایی و همسنخ نبودن باشد آنگونه که در حدیث آمده است:
َْ
ْ
َ َ ُ َ ُ َ
َ«م ْع ِرف ُتـ ُـه ت ْو ِحيــد ُه َو ت ْو ِحيــد ُه ت ْم ِييـ ُـز ُه ِمـ ْـن خل ِقـ ِـه َو ُحكـ ُـم
َُ َ َ
َُ َ
َ
1
ّالت ْم ِييـ ِـز َب ْي ُنونــة ِصفـ ٍـة ل َب ْي ُنونــة ُع ْزلـ ٍـة؛
معرفــت او توحیــد اوســت ،و توحیــد او جدایــی او از
خلقــش اســت و مــراد از جدایــی او ،جدایــی صفتــی
اســت نــه ُعزلــی».
 .1بحار األنوار ،ج ،3ص.165
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یعنــی خــدا همــه جــا حاضــر اســت و همــه بــه او وابســتهاند و
جدایــی ُعزلــی کــه کنارهگیــری از خلــق باشــد مــراد نیســت بلکــه
جدایــی در صفــت اســت یعنــی صفاتــی کــه بــر خــدا اطــاق میشــود
بــا آنچــه بــر مخلــوق اطــاق میشــود متفــاوت اســت .بــه ایــن جدایــی
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در نهــج البالغــه نیــز تصریــح شــده اســت:
َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ْ ََ َ ُْ ْ َ َ ََْ َ َ َ
ـت
«بــان ِمــن الشــي ِاء ِبالقهـ ِـر لهــا و القــدر ِة عليهــا و بانـ ِ
َ
َ
ْ ُ ُ
َْْ
1
الشـ َـي ُاء ِم ْنـ ُـه ِبالخضــوع لـ ُـه َو ُّالر ُجــوع ِإل ْيـ ِـه؛
ِ
ِ
جدایــی او از اشــیا  بــا غلبــه و قــدرت بــر آنهاســت و
جدایــی اشــیا از او بــا خضــوع در برابــر او و برگشــت بــه
ســوی اوســت».

یعنــی جدایــی خــدا و خلــق از بــاب فاصلــه و مســافت زمانــی
و مکانــی و یــا کنارهگیــری نیســت بلکــه جدایــی خالــق از مخلــوق
ٌ
مقــدور
اســت .جدایــی بینیــاز از نیازمنــد اســت .جدایــی قــادر از
علیــه اســت ،جدایــی محیــط از محــاط اســت و بیــن ایــن دو هیــچ
ـنخیتی نمیباشــد تــا چــه رســد بــه ّ
گونــه سـ ّ
عینیــت و یــا جــزء و کل ،و
الزم و ملــزوم ،و علــت و معلــول و مــوج و دریــا و ماننــد ایــن تعابیــر کــه
در لســان دیــن وارد نشــده اســت و عقــل نیــز از اطــاق آن بــر خداونــد
امتنــاع دارد.
 .4یکتایــی خداونــد بــه معنــای نفــی محدودیــت و نهایــت از
ســاحت اوســت.
 .1نهج البالغه ،خطبه .152
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خداونــد بینهایــت اســت .امیــر مؤمنــان؟ع؟ در نهــج البالغــه
َ ْ ُ
میفرمایــد« :ل ُيش َــمل ِب َحــد؛ حــد و نهایتــی او را فــرا نمیگیــرد».
بینهایــت دو َبــردار نیســت؛ زیــرا اگــر بینهایتــی در کنــار بینهایــت
فــرض شــود ،هــر دو بینهایــت محــدود میگردنــد و دیگــر بینهایــت
نخواهنــد بــود .پــس احدیــت و یکتایــی پــروردگار مــازم بینهایــت
بــودن و بلکــه عیــن بینهایــت بــودن اوســت و یکتایــی حقیقــی و
نــه عــددی بــه همیــن معناســت .احدیــت فقــط بــا بینهایــت بــودن
معنــا و مفهــوم خــود را مییابــد.
خداونــد چــون احــد اســت ،بنــا بــر ایــن ،صمــد اســت ،یعنــی
جــای خالــی نداشــته ،و هیــچ خلــل و نقصــی در او راه نــدارد؛ زیــرا اگــر
نقصــی داشــته باشــد چیــزی از او کاســته شــده و محــدود میگــردد و
در پـ ِـی آن محتــاج شــده ،و دیگــر خــدا نخواهــد بــود .پــس احدیــت و

ـت پــروردگار اگــر چــه مفاهیمـی متفاوتانــد
بینهایــت بــودن و صمدیـ ِ
امــا بــه یــک حقیقــت اشــاره دارنــد.
البتــه الزم اســت دانســته شــود کــه بینهایــت بــودن خــدا معنــای
ّ
عینیــت او بــا اشــیا و مخلوقــات نیســت؛ زیــرا رابطــه او بــا اشــیا رابطــه
ً
ُ َ
محیــط بــا محــاط اســت« :و کان اهلل ِبك ِ ّل ش ْي ٍء ُم ِحيطا» 1خداونــد بــه

همــه چیــز احاطــه دارد و اگــر عیــن اشــیا باشــد احاطــه بــر آنهــا نخواهــد
داشــت .بیــن محیــط و محــاط بــه هیــچ وجــه رابطــه ّ
عینیــت و یــا
رابطــه دریــا و مــوج و ماننــد آنچــه در عرفــان نظــری بــه آن معتقدنــد،
 .1سورۀ نساء ،آیه .126
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نیســت بلکــه او حقیقــت بینهایــت اســت و همــه جــا حاضــر
اســت ولــی جایــی و مکانــی او را احاطــه نکــرده اســت و بــه تعبیــر
ُّ
امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــا هــر چیــز اســت و غیــر از هــر چیــز اســت َ«مـ َـع ك ِل
َ
َ
َ ّ
َ َ
ــي ٍء ل ِب ُمق َار َن ٍــة َو غ ْي ُــر ُك ِل َش ْ
َش ْ
ــي ٍء ل ِب ُم َز َايلــة».

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

آ
ن
ت
گو�ههای � ن�
وح�د و
� ی

کتابهــای کالمــی از دو گونــه توحیــد نــام بردهانــد .1 :توحیــد
نظــری؛  .2توحیــد عملــی .معنــای آن ایــن اســت کــه انســان ّ
موحــد
هــم در مقــام نظــر و اندیشــه خــدا را یگانــه میدانــد (توحیــد نظــری) و
هــم در مقــام عمــل ایــن بــاور را نشــان میدهــد (توحیــد عملــی) .امــا از
آنجــا کــه انســان موجــودی اســت دارای ابعــاد ســه گانــه :عقــل ،قلــب،
و عمــل ،و بــه تعبیــر دیگــر بینــش و کشــش و کنــش اســت «عقــل» مبــدأ
ادراکــی انســان اســت ،و «قلــب» از یکســو مبــدأ تحریکــی و کانــون
عواطــف و احساســات و ّنیــات و انگیزههاســت ،و از ســوی دیگــر
در صــورت یافتــن طهــارت و صفــا -محــل دریافتهــای غیبــی وادراکاتــی فــرا عقــل اســت و «عمــل» نیــز نمــود بیرونــی دو ُبعــد عقلــی
و قلبــی انســان اســت لــذا توحیــد در هــر ســه بعــد وجــود انســان بایــد
نمــود داشــته باشــد:
 .1در ُبعــد عقلــی( :نگــرش توحیــدی یــا توحیــد نظــری) کــه بــرای
او از جنبــه نظــری وجــود خــدا و یکتایــی او ثابــت شــده و خــدا را در
ذات (توحیــد ذاتــی) و صفــات (توحیــد صفاتــی) و افعــال (توحیــد
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افعالــی) یکتــا و بیهمتــا میدانــد و از طرفــی توحیــد ،اصــل حاکــم
در تمــام نگرشهــای انســان ّ
موحــد اســت ،بــه هــر چــه مینگــرد آن
را آیــات خــدا میدانــد و بــه هــر چــه میاندیشــد در جســتجوی رابطــه
آن بــا خداســت.
 .2در ُبعــد قلبــی( :گرایــش توحیــدی یــا توحیــد قلبــی و ُح ّبــی)
یعنــی قلبــش را از تعلقاتــی کــه غیــر الهــی و دور کننــده از خداســت
ْ
«ال َق ْلـ ُ
ـب َحـ َـر ُم
پــاک ســازد و در حریــم قلــب خــود غیــر او را راه ندهــد:
َ
َ َ ُ
اهَّلل» و اگــر غیــر او را هــم دوســت دارد .از
اهَّلل غ ْي َــر ِ
اهَّلل فــا ت ْس ِــك ْن َح َــر َم ِ
ِ
خدایــش محبوبتــر نیســت تــا او را بــر خــدا ترجیــح دهــد.
هــر محبتــی کــه بــا محبــت الهــی منافــات دارد را از قلــب خــود
پــاک میســازد .ایــن اســت معنــای طهــارت قلــب کــه وقتــی توحیــد
قلبــی کــه همــان توحیــد ّ
حبــی اســت تحقــق یافــت «قلــب ســلیم» نیــز
محقــق میگــردد.
 .3در بعــد عملــی( :رفتــار توحیــدی یــا توحیــد عملــی) کــه در
مقــام عمــل انســان ّ
موحــد تنهــا خــدا را عبــادت میکنــد و جــز او را
شایســته عبــادت نمیدانــد و تمامــی حرکاتــش بــرای او و درجهــت
َّ
رســیدن بــه قــرب اوســت ِ«ا َّن َص َلاتي َو ُن ُسكي َو َم ْح َي َ
اي َو َم َماتِي ِللـهِ َر ِّب
ِ
ِ
ْال َع َال ِم َ
ين ».
حضــرت فاطمــه؟اهس؟ در ایــن عبــارت از خطبــه بــه تأثیــر توحیــد بــر
ابعــاد سـهگانه انســان اشــاره دارنــد:
َ َ ٌ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ
ُ .1بعد عملی« :ك ِلمة ج ِعل ِالخلص تأ ِويلها»؛
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َُ
َُ
«ض ِ ّم َن ْال ُق ُل ُ
وب َم ْو ُصول َها»؛
ُ .2بعد قلبی:
ُ َ
ْ ْ
ََ
ُ .3بعد عقلی«َ :و أن َار ِفي ال ِفك َر ِة َم ْعقول َها».

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

اینک به توضیح موارد سه گانه میپردازیم:
َ ْ َْ
َْ َ
َ ٌ
ُ .1بعد عملی« :ك ِل َمة ُج ِعل ِالخل ُص تأ ِويل َها؛ اخالص تأویل
کلمه توحید قرار داده شده است».
کلمــه توحیــد کــه همــان «ال الــه اال اهلل» اســت و در روایــات از آن
بــه «کلمــة االخــاص» تعبیــر شــده اســت؛ زیــرا هــم بــاوری خالــص از
شــرک اســت (اخــاص نظــری) ،و هــم بــه اخــاص در عمــل منتهــی
میشــود (اخــاص عملــی) ،یعنــی کلمــهای کــه هــم از اخــاص
حکایــت میکنــد و هــم بــه اخــاص هدایــت میکنــد .حضــرت؟ع؟

تأویــل کلمــه توحیــد را اخــاص میشــمارند .واژه «تأویــل» از ریشــه
«أول» بــه معنــای (رجــوع و بازگشــت) اســت کــه در اصطــاح علــوم
ـاص خــود را دارد کــه در ایــن خطبــه مــورد نظر نیســت
قرآنــی تعریــف خـ ِ

بلکــه طبــق همــان معنــای لغــوی و بــا توجــه بــه کاربــرد اکثــری آن در
قــرآن معنــا مــی گــردد کــه تأویـ ِـل مصداقــی اســت .تأویــل مصداقــی

یعنــی رجــوع چیــزی بــه تحقــق خارجــی و نمــود عینــی و عملــی آن
ْ
َ
َ َ
يل ُر ْؤ َي َ
ماننــد آیــۀ  100ســوره یوســف«َ :يا أبَ ِت َه ٰـ َذا َتأو ُ
اي ِمن ق ْب ُل ق ْد
ِ
ًّ
َ
َج َعل َها َرب ِّي َحقا» :وقتــی پــدر و بــرادران یوســف بــا دیــدن یوســف بــه
ســجده افتادنــد ،یوســف گفــت :ای پــدر ایــن تأویــل رویــای مــن
اســت کــه پیشتــر دیــده بــودم یعنــی آنچــه در عالــم رؤیــا دیــدم
اکنــون صــورت واقعــی و نمــود عینــی بــه خــود گرفتــه اســت .در آیــه
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ْ َْ ُ
 49ســوره اعــراف کــه میفرمایــد«َ :ي ْو َم َيأتِي تأ ِويل ُه؛ روزی کــه تأویــل
قــرآن میآیــد» یعنــی آنچــه گفتــه شــده و خبــر داده شــده بــود اکنــون

صــورت تحقــق یافتــۀ آن دیــده میشــود .در ایــن عبــارت از خطبــه نیــز
تأویــل بــه ایــن معناســت یعنــی نمــود عینــی بــاور توحیــدی اخــاص
ـت یکتایــی خــدا یعنــی
در عمــل اســت؛ زیــرا اخــاص در بــاور داشـ ِ
بــاور قلبــی بــه اینکــه قــدرت او فــوق قدرتهاســت ،و حکــم او بــر
همــه حکمهــا مقــدم اســت ،و علــم او بــه همــه چیــز احاطــه دارد.
همــه اســباب عالــم تحــت قــدرت اوســت ،آفرینــش ،و احیــا (زنــده
کــردن) و اماتــه (میرانــدن) ،عــزت و ذلــت ،آمــرزش و رحمــت ،پــاداش
و عتــاب ،نعمــت و احســان همــه بــه دســت اوســت .پــس انســان
ّ
موحــد در مقــام عمــل بایــد مطیــع خــدا باشــد و فرمــان او را بــر هــر
ّ
فرمانــی مقــدم دارد و جــز او بــر کســی تــوکل نکنــد و جــز او بــه کســی

امیــد نبنــدد و چــون پــاداش دهنــده تنهــا اوســت ،هــم عملــش عملــی
باشــد کــه خــدا فرمــان داده (اطاعــت) ،و هــم در انجــام عملــش شــرک
نــورزد و بــرای خــدا انجــام دهــد (اخــاص).
اینــک بــه مصادیــق عملــی اخــاص در توحیــد از منظــر روایــات
اشــاره میکنیــم:
الــف) اخــاص در توحیــد ،مانــع از ارتــکاب محرمــات الهــی
اســت .مرحــوم صــدوق در کتــاب التوحیــد روایتــی از امــام صادق؟ع؟

نقــل میکنــد کــه فرمودنــد:
َ
ّ
ْ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ«مـ ْـن َقـ َـال َل إلـ َـه إل ُ
اهَّلل ُمخ ِلصــا َدخــل ال َج ّنــة َو ِإخل ُصـ ُـه
ِ ِ
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َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
اهَّلل َعـ ّـز َو َجــل؛
أن تحجــزه ل ِإلــه ِإل اهَّلل ع ّمــا حـ ّـرم

1
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کســی کــه از روی اخــاص "ال الــه اال اهلل" بگویــد وارد

بهشــت میشــود و اخــاص آن ایــن اســت کــه "ال الــه اال
اهلل" او را بــاز دارد از آنچــه خــدا حــرام فرمــوده».

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

ب) اخالص در توحید ،دعوتکننده به عمل صالح است:
َ
َ ْ َ َ
ــج َم َل ُك َ
ــوت َّ
ــال َل إ َل َــه إ ّل ُ
اهَّلل َف َل ْــن َي ِل َ
الس َــم ِاء
«مــن ق
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
2
َح ّتــى ُي ِت ّــم ق ْولــه ِب َع َم
ــل َصا ِلــح؛
ٍ
ٍ
هــر کســی "ال الــه اال اهلل" بگویــد بــه ملکــوت آســمان وارد
نکــه گفتـهاش را بــا عمــل صالــح تمــام
یشــود مگــر آ 
نم 
کند».

پــس اثــر عملــی توحیــد شایســتگی رفتــار و پرهیــز از گناهــان و
آلودگیهــای اخالقــی اســت .در نتیجــه تمامــی رفتارهــای انســان
ّ
موحــد -از فعــل و تــرک -بــر محــور خدابــاوری اســت.
ج) اخــــاص در تـوحــیــــد ،پــذیــــرش والیــــت خــلــفــــای الــهــــــی
(امیــر مؤمنــان؟ع؟ و اوالد طاهریــن؟مهع؟ او)ســت کــه اصلیتریــن
نمــود اخــاص توحیــدی در اینجاســت .همانطــور کــه اســاس
اســام والیــت اســت ،اســاس توحیــد پیــروی از ولــی خــدا ،و خلیفــه
اوســت؛ زیــرا الزمــۀ اطاعــت از خــدا ایــن اســت کــه هــر چــه او فرمــان
دهــد انجــام شــود .شــیطان کلمــه توحیــد را بــر زبــان جــاری داشــت
و ســالها خــدا را عبــادت کــرد ،امــا در امتحــان الهــی روشــن شــد
 .1توحید (صدوق) ،ص.28
ّ
 .2حسین بن سعید اهوازی ،کتاب الزهد ،ص.19
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کــه اخــاص در توحیــد نداشــته اســت؛ زیــرا بــا مخالفتــش نســبت
بــه فرمــان الهــی در مــورد ســجده بــه حضــرت آدم و تســلیم شــدن
در برابــر خلیفــه الهــی ،از درگاه خداونــد رانــده شــد .لــذا کســانی کــه
تنهــا بــا زبـ ْ
ـان "ال الــه اال اهلل" گفتــه و تســلیم فرمــان الهــی در روز غدیــر
نشــدند و والیــت حضــرت علــی بــن ابــی طالــب و اهــل بیــت؟مهع؟ را
نپذیرفتنــد ،اخــاص در توحیــد ندارنــد و توحیــد آنهــا ماننــد توحیــد
ُ
شــیطان کاری برایشــان نمیکنــد و قربــی برایشــان حاصــل نخواهــد
شــد .همانگونــه کــه اعمــال بــدون والیــت معصومــان؟مهع؟ پذیرفتــه
شــده نیســت .روایــات در ایــن بــاب فــراوان اســت کــه برخــی از آنهــا
را بیــان میکنیــم:

ّ
 .1حدیــث مشــهور سلســلة الذهــب 1کــه حضــرت رضــا؟ع؟ در

خطــاب بــه جمــع کثیــری آن را از پدرانــش تــا رســول خــدا؟ص؟ ،و رســول
خــدا؟ص؟ از جبرئیــل ،و جبرئیــل از خــدای ســبحان نقــل نمودنــد کــه
خــدای عزوجــل فرمــود:
َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
«ل إلـ َـه إل ُ
اهَّلل ِح ْص ِنــي ،ف َمـ ْـن َدخــل ِح ْص ِنــي أ ِمـ َـن ِمـ ْـن
ِ ِ
َ
َعذ ِابــي؛
ال الــه اال اهلل پناهــگاه مــن اســت پــس هــر کســی در ایــن
ِحصــن وارد شــود از عــذاب مــن در امــان خواهــد بــود».
ُ
وط َها َو
پــس از آن حضــرت؟ع؟ بــا صــدای بلنــد فرمــود«ِ :بش ُــر ِ
ُ
ََ
وط َها»؛ یعنــی کلمــه توحیــد زمانــی حصــن و پناهــگاه از
أنــا ِم ْــن ش ُــر ِ
 .1صدوق ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج  ،2ص 135؛ صدوق ،أمالی ،ص .235
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عــذاب الهــی اســت کــه شــرط آن رعایــت شــود و شــرط آن پذیــرش
امامــت امــام واجــب الطاعــة اســت.
 .2در روایــت دیگــری از امــام رضــا؟ع؟ ســؤال شــد کــه ای پســر
رســول خــدا؟ص؟ اخــاص در شــهادت بــه یکتایــی خــدا چیســت؟

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

فرمــود:

َ َ
َ َُ
1
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِهَ ،و َول َي ِة أ ْه ِل َب ْي ِت ِه؟مهع؟؛
«طاعة ِ

اطاعت خدا و پیامبرش و والیت اهل بیت او؟مهع؟».

 .3امام باقر؟ع؟ فرمودند:
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
«ب َنا ُعب َد ُ
2
اهَّلل َو ِبنا ع ِرف اهَّلل َو ِبنا ُو ِحد اهَّلل؛
ِ ِ

خداونــد بــه وســیله مــا عبــادت میشــود ،و بــه وســیله
مــا شــناخته میشــود ،و بــه وســیله مــا یکتایــی خــدا
بیــان میشــود».

 .4مرحــوم کلینــی در کافــی روایتــی را نقــل میکنــد کــه بخشــی از
آن چنیــن اســت:
ـاء َل َعـ َّـر َف ْال ِع َبـ َ
«إ َّن َ
ـاد َن ْف َسـ ُـه وَ
اهَّلل َت َبـ َـار َك َو َت َع َالــى َلـ ْـو َشـ َ
َ ِ َ ََ َ
َ ُ ْ ْ َ َّ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ل ِكـ ْـن ج َعلنــا أب َوابــه و ِص َراطــه و َسـ ِـبيله و ال َوجــه الـ ِـذي
َ
َ َ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ
َْ
ُيؤتــى ِم ْنـ ُـه ف َمـ ْـن َعــدل َعـ ْـن َول َي ِت َنــا أ ْو فضــل َعل ْي َنــا غ ْي َرنــا
َ
َ
َفإ َّن ُهـ ْـم َعــن ِّ
3
ناك ُبــون...؛
ـراط ل ِ
الصـ ِ
ِ
ِ
همانــا خــدای تبــارک و تعالــی اگــر میخواســت خــود
 .1بحار األنوار ،ج ،3ص.14
 .2بصائر الدرجات ،ج  ،1ص.144
ّ
الحجة ،ج  ،1ص.240
 .3کافی ،کتاب
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را بــه بندگانــش میشناســاند ولــی مــا را ابــواب و
را ههــای بــه ســوی خــودش ،و جهتــی قــرار داد کــه بایــد
از آن جهــت بــه ســوی خــدا رفــت .پــس هــر کســی کــه از
والیــت مــا عــدول کنــد و غیــر مــا را بــر مــا برتــری بخشــد از
راه مســتقیم منحــرف گشــته اســت».

توضیــح مطالــب فــوق ،و بیــان براهیــن عقلــی و مســتندات قرآنــی
و بحثروایــی آن مجــال گســتردهتری را میطلبــد .آنچــه بیــان شــد
اجمالــی بــود کــه اخــاص در توحیــد ،والیــت و پایبنــدی بــه رســول و
والیــت جانشــینان بــر حــق اوســت.
َُ َّ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ََ
ُ .2بعد قلبی« :ضمن القلوب موصولها».
«ضمــن» :بــه کســر میــم بــه معنــای در برداشــتن ،و کفیــل را ضامــن
گوینــد؛ زیــرا دیگــری را ِضمــن خــود قــرار میدهــد .ایــن واژه در عبــارت
َ
بــه بــاب تفعیــل بــرده شــده و «ض ّمــن» قرائــت گردیــده اســت و واژه
قلــوب یــا مفعــول آن اســت و یــا نائــب فاعــل در صورتــی کــه بــه صیغــه
مجهــول خوانــده شــود .ولــی مناســبتر آن اســت کــه بــه صیغــه
معلــوم خوانــده شــود تــا خــدا فاعــل فعــل ّ
«ضمــن» ،و «قلــوب» مفعــول
ـول کلمــه» توحیــد را نهــاده
آن باشــد یعنــی خداونــد در دلهــا «موصـ ِ
اســت و دلهــا حــاوی و دربردارنــده «موصــول کلمــه» توحیدنــد .ایــن
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ
الن َاس
اشــاره بــه فطــری بــودن توحیــد دارد«ِ :فطرت الل ِه ال ِتي فطر
َ
1
َعل ْيها».
 .1سورۀ روم ،آیه .30
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پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

واژه «موصولهـا» اسـم مفعـول از «وصـل» بـه معنـای پیوسـتن و
اتصـال اسـت .شـارحان در تفسـیر ایـن واژه وجوهـی را ذکـر کردهانـد
و برخـی ضمیـر در موصـول را بـه قلـوب و برخـی بـه کلمـه توحیـد
برگرداندهانـد .صحیـح آن اسـت کـه بـه کلمـه توحیـد برگردانده شـود؛

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

فقرات همنشـین« :تأویلهـا» و «معقولها» ،به کلمه
زیـرا ضمیـر «هـا» در
ِ
معقول کلمه
توحیـد بـاز گردانـده شـده بـود یعنی تأویل کلمه توحیـد و
ِ
موصـول کلمـه توحیـد صحیـح اسـت نـه
توحیـد .پـس در اینجـا هـم
ِ
موصـول قلـوب و لـذا ضمیـر بـه قلـوب بـر نمیگـردد .در ایـن صـورت
ِ
مفهـوم عبـارت چنیـن اسـت کـه موصـول کلمـه توحیـد در دلهـا
نهـاده شـده اسـت .از آنجـا کـه خـود ایـن کلمـه در دلهـا قـرار داده
نشـده اسـت بلکـه موصـول آن در دلهـا نهـاده شـده اسـت .موصـول
ایـن کلمـه یعنـی آن چیـزی کـه بـه ایـن کلمـه متصـل و پیوسـته اسـت
و علـی القاعـده معنـا و مفهـوم کلمـه اسـت کـه بـه خـود کلمـه متصـل
گشـته اسـت ،لـذا مـراد از موصـول کلمه توحید عبارت اسـت از مغز و
مفهـوم کلمـه توحیـد کـه ماننـد بـذری در اعمـاق قلـب کاشـته و نهاده
شـده اسـت تـا دلهـا ایـن بـذر را در درون خـود بپروراننـد و معنـای
توحیـد و حقیقـت آن را در دل شـکوفا کننـد.
قلــب بــا گرایــش و معرفــت بــه یکتایــی خــدا سرشــته شــده اســت.
پــس اگــر از مســیر فطــرت توحیــدی خــارج شــود بــه تنگــی و تاریکــی
گرفتــار آیــد و اگــر بــر اســاس فطــرت توحیــدی حرکــت کنــد بــه نورانیــت
و ُوســعت و پیدایــش محبــت بیمــرز نســبت بــه خداونــد خواهــد
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رســید .همانگونــه کــه قــرآن کریــم در وصــف مؤمنــان میفرمایــد:
َّ
َ
ََ ُ
«ال ِذ َين َآم ُنوا أش ّد ُح ًّبا ِل ّل ِه؛ 1کسانی که ایمان آوردند شدیدترین و
محکمترین محبت را برای خدا دارند».

َّ
«الت ِّاميـ َـن ِفــي َم َح َّبـ ِـة اهَّلل»
در زیــارت جامعــه از معصومــان؟ع؟ بــه:
ْ
ْ
یــاد شــده اســت .ایــن عبــارت همنشــین عبــارت« :ال ُمخ ِل ِصيـ َـن ِفــي
َ
اهَّلل» آمــده اســت و اشــارت دارد کــه محبــت در گــرو معرفــت
ت ْو ِحيـ ِـد ِ

اســت .وقتــی خــرد آدمــی حقیقــت را شــناخت و بــه حســن مطلــق
معرفــت پیــدا کــرد و خــدا را منــزه از هــر عیــب ،و مســتجمع جمیــع
کمــاالت دانســت ،پــس بایــد در مقــام قلــب خواســتار و ُم ّ
حــب او
گــردد و ایــن محبــت ماننــد معرفــت دارای مراتــب و درجــات اســت.
الزمــه تجلــی توحیــد در ُبعــد قلبــی انســان ایــن اســت کــه انســان
نفســانیت و خودخواهــی را زیــر پــا گــذارد کــه مــوال فرمــود:
َ َ َ َ َ َ
َ
َ ْ
ْ ََ َ ّ َ 2
اهَّلل أن يتعظم؛
«ل َين َب ِغي ِل َم ْن ع َرف عظ َمة ِ
کســی کــه خــدا را بــه عظمــت شــناخت ،شایســته
نیســت خــود را بــزرگ بینــد و بایــد تســلیم آن عظمــت
گــردد».

اگــر عظمــت الهــی در قلــب تجلــی کــرد غیــر خــدا در قلــب حقیــر
َُْ
َ ُ ْ َ
َ ُ
َ
 «عظـ َـم الخا ِلـ ُـق ِفــي أنف ِسـ ِـه ْم َو ف َصغـ َـر َمــا ُدونـ ُـه ِفــي
و کوچــک میشــود:
َ
أ ْع ُي ِن ِهـ ْـم» 3و دل تنهــا در گــرو محبــت خــدا خواهــد بــود.
 .1سورۀ بقره ،آیه .165
 .2نهج البالغه ،خطبه .147
 .3همان ،خطبه .193
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پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

پـس توحیـد قلبـی ،یکسـویه شـدن قلـب بـه سـوی خداسـت،
آنگونـه کـه قـرآن میفرمایـد« :إن ّي َو َّج ْه ُت َو ْجه َي ل َّلذي َف َط َر َّ
ماوات
ِ ِ
الس ِ
ِِ
َْ َ
قلبـی توحیـد ،زمانـی اسـت کـه قلـب از همـۀ
َو الأ ْرض» ،ایـن
تجلـی ِ
ِ
تعلقـات دور کننـده از حـق رهـا شـود و نفسـانیات را در
وابسـتگیها و
ِ

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

برابـر خـدا زیـر پـا نهـد و دل را طبـق فرمایـش امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه خـدا
بسـپارد:

َ
َّ
َّ 1
«أ ْي َن ْال ُق ُل ُ
وب ال ِتي ُو ِه َب ْت ِل؛
کجاینــد دلهایــی کــه بــه خــدا داده شــده [و تنهــا بــه او
تعلــق دارنــد]».

دفترحقاست  دلبهحقبنگارش نیســت روا پرنقــوش باطلــه باشــد
ُ ُ
ْ ْ
ََ
ُ .3بعد عقلی«َ :و أن َار ِفي ال ِفك َر ِة َم ْعقول َها»
اندیشــه و خــرد آدمــی بــا تعقــل توحیــد و معرفــت توحیــدی
روشــنایی مییابــد .فکــر روشــن یعنــی فکــر راهگشــا ،عقلــی کــه از
ُبنبســت افــکار تاریــک رهــا شــده و بــا نــور توحیــد خــود ،هســتی،
مقصــد و مقصــود و زندگــی و راز آن را بــه روشــنی میبینــد و در مییابــد
و بــه هــر چــه مینگــرد آثــار قــدرت و عظمــت و علــم الهــی را مشــاهده
ّ
میکنــد آنگونــه کــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ میفرمایــد« :مــا رأيــت شــيئا ال و
رأيــت اهَّلل قبل ـه؛ چیــزی را ندیــدم جــز آنکــه خــدا را پیــش از آن و پــس
از آن یافتــم» یعنــی آغــاز و ســرانجام هــر چیــز خداســت همــه از اوینــد
و بــه ســوی او میرونــد و قــوام و پابرجایــی هــر چیــز بــه دســت اوســت.
 .1نهج البالغه ،خطبه .144
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خالصــه آنکــه کلمــه توحیــد میبایــد بــر همــه ابعــاد انســان از
َ َ َ َّ ُ ّ ً
اهَّلل َحقــا
عقــل ،قلــب ،و عمــل تجلــی کنــد و ذکــر شــریف «ل ِإلــه ِإل
َ
َ
ًَ ًّ
اهَّلل إ َيمانـ ًـا َو َت ْص ِديقـ ًـاَ ،ل إ َلـ َـه إ ّل ُ
َح ّقـ ًـاَ ،ل إ َلـ َـه إ ّل ُ
اهَّلل ُع ُب ِود ّيــة َو ِرقــا» 1واگــوی
ِ ِ
ِ
ِ ِ
تجلــی و تأثیــر توحیــد بــر ابعــاد س ـهگانۀ انســان اســت.

ت
ف ت ت
وص� ف�
خ�دا �را�ر ا�ز �صو�ی ر و � ی

َ
ْ َْ
ْ
َ
ْ
«ال ُم ْم َت ِنـ ُـع ِمـ َـن ْال ْب َ
ـار ُرؤ َي ُتـ ُـهَ ،و ِمـ َـن الل ُسـ ِـن ِصف ُتـ ُـهَ ،و
ـ
ص
ِ
َْ
َ ْ َّ ُ ُ 2
ِمـ َـن ال ْو َهـ ِـام كي ِفيتــه؛
چش ـمها بــه دیــدن او و زبانهــا بــه توصیــف او ،و
خردهــا بــه چگونگــی او راه ندارنــد».

در ایــن عبــارت بــه امتنــاع و محــال بــودن ســه چیــز نســبت
بــه خــدا اشــاره شــده اســت .1 :امتنــاع رؤیــت خــدا بــه بــا چشــم؛
 .2امتنــاع توصیــف او بــا زبــان؛  .3امتنــاع درک کیفیــت و چگونگــی
او بــا عقــول و تصــورات.
شــناخت خــدا مبتنــی بــر ســلب و ایجــاب ،و امتنــاع و تجلــی
اســت؛ زیــرا کــه حــق تعالــی ظاهــر اســت و باطــن ،باطــن او بــر احــدی
آشــکار نیســت و نمیتــوان بــه آن راه یافــت و ظاهــر او بــر همــه آشــکار
اســت .او مجهــول مطلــق نیســت؛ زیــرا در این صورت امــکان برقراری
هیچگونــه رابط ـهای بــا او وجــود نخواهــد داشــت ،چــون چیــزی کــه
مجهــول اســت چگونــه میشــود او را خوانــد ،عبادتــش کــرد ،بــه او
 .1من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص .306
 .2بحار األنوار ،ج  ،29ص .221
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عشــق ورزیــد ،و بــر او تــوکل کــرده و بــه او امیــد بســت .از طرفــی معلــوم
مطلــق هــم نیســت؛ زیــرا از طرفــی ابــزار ادراکــی مــا (عقــل و قلــب) و
ابــزار احساســی مــا (دیــده و ســایر حــواس) ،از درک و دریافــت کامــل

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

او قاصــر و عاجــز اســت و از طرفــی عظمــت حــق؟ج؟ ،و نامحــدودی
ُ
و احاطــۀ او بــر همــۀ هســتی مانــع دریافــت و شــناخت کنــه او توســط
محــدود وابســته بــه اوســت .اگــر موجــودی بخواهــد بــه
مخلــوق
ِ
ُ
کنــه حقیقــت بینهایــت و عظمــت الیتناهــی راه یابــد میبایســت
خــودش نیــز بینهایــت شــود تــا بــه درک بینهایــت نایــل آیــد و ایــن
امــر محــال و ممتنــع اســت؛ زیــرا مخلــوق و وابســته چگونــه خالــق و
بینیــاز میشــود و محــدود چگونــه ظــرف دریافــت نامحــدود َ
توانــد

حيط َ
بــود و محــاط چگونــه بــر محیــط احاطــه توانــد یافــت َ«و لا ُي ُ
ون
ْ
1
ِبهِ ِعلما».
شــخصی از امــام رضــا؟ع؟ پرســید :خــدا را برایــم تحدیــد و تعریــف
َ َّ
کــن« :ف ُحــد ُه ِلــي» ،امــام فرمــود:
َ َ َ َّ ُ َّ
َ َّ َ َ َ
ُ
«ل َحــد لـ ُـه ،قــالَ :و ِلـ َـم؟ قــالِ :لن كل َم ْحــد ٍود ُم َت َنـ ٍـاه
َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ّ َ َ َ َ
ـادةَ ،و ِإذا
الزيـ
ِإلــى حـ ٍـد ،و ِإذا احتمــل التح ِديــد احتمــل ِ
َ َ َ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُْ
ُ
اح َت َمــل ّالنق َصــان ،ف ُهـ َـو غ ْيـ ُـر َم ْحــد ٍود،
الزيــادة
احتمــل ِ
َ
َ
َ
َ
َ ُ ََ
َ َ ُ ََ
2
ــصَ ،و ل ُم َت َج ّ ِــز ٍئَ ،و ل ُم َت َو ّهــم:
و ل متز ِاي ٍــد ،و ل متن ِاق ٍ
ّ
"او را حــدی نیســت" .گفتــم :بــرای چــه؟ فرمــود :زیــرا هــر
ّ
محــدودی متناهــی بــه حــد اســت (دامنــۀ وجــودی او تــا
 .1سورۀ طه ،آیه .110
 .2توحید (صدوق) ،باب  36الرد على الثنوية و الزنادقة ،ص ،252
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ّ
ـرز حــد ،نهایــت مییابــد) و وقتــی احتمــال تحدید [در
مـ ِ
چیــزی] بــرود احتمــال افزایــش نیــز در او مـیرود ،و وقتــی

احتمــال افزایــش دهــد احتمــال نقصــان و کاســتی نیــز
م ـیرود ،پــس او نــه محــدود اســت و نــه قابــل افزایــش
[زیــرا نقصانــی نــدارد تــا افزایــش یابــد] و نــه قابــل کاســتی
یگــردد و نــه بــه وهــم و
و نقصــان اســت و نــه تجزیــه م 
درک کســی در میآیــد».

پــس شــناختی کــه بــه طــور کامــل باشــد امــکان نــدارد و آن
حقیقــت فراتــر از تصویــر و ّ
تصــور و محدودیــت ،بــه تصویــر و تصــور
ِ
نمیآیــد و کیفیــت بــرای او نمیتــوان ترســیم نمــود.
تــوان ادراکــی مخلــوق بــاز
امــا راه بــرای
ِ
شــناخت الزم و در حــد ِ
اســت .آنگونــه کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ در نهــج البالغــه میفرمایــد:
َ
َ
َ
ْ ُ َ َ َ
«لـ ْـم ُي ْط ِلــع ال ُعقــول َعلــى ت ْح ِديـ ِـد ِصف ِتـ ِـه َو لـ ْـم َي ْح ُج ْب َهــا
ِ
َ
َ ْ َ
1
ـب َم ْع ِرف ِتـ ِـه؛
عــن و ِاجـ ِ
ـدود صفــت خــود آگاه
خردهــا را بــر چگونگــی و حـ ِ
نســاخته ولــی آنهــا را از شــناخت الزم خــود محــروم و
محجــوب نســاخته اســت».

یا در خطبۀ دیگری میفرماید:
َْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ ُ
ْ ََ َ ْ َ 2
«لم ت ِح ْط ِب ِه ال ْو َه ُام َبل ت َجلى ل َها ِب َها َو ِب َها امتنع ِمنها»
عبــارت اشــارات بــه ایــن مطلــب دارد کــه اذهــان بــا قــدرت بــاالی
 .1نهج البالغه ،ص .88
 .2همان ،خطبۀ  ،185ص .269
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تصویرگــری و حتــی تجریــد نمیتواننــد بــه او احاطــه علمــی یابنــد،
بلکــه اوســت کــه بــر اذهــان تجلــی کــرده و خــود را مینمایانــد و در ایــن
نمایانــدن اســت کــه اذهــان بــه امتنــاع و محــال بــودن دریافــت کامــل
ُ
و شــناخت کنــه او میرســند .همانطــور کــه از ســرور کائنــات خاتــم

ش ن
خ
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انبیــا؟ص؟ روایــت شــده اســت:
َ
َ
َ
ْ َ
1
َ«ما َع َرف َناك َح ّق َم ْع ِرف ِتك؛

تو را نشناختیم آنگونه که سزاوار شناخت توست».

پس از تأمل در مطالب ذکر شده ،امتناع سه موضوعی که
حضرت؟ع؟ در خطبه بیان فرمودند (امتناع رؤیت بصری ،امتناع
توصیف ،امتناع درک کیفیت الهی) آشکار خواهد شد .اینک از
باب مزید توضیح به شرح فقرات سه گانه متن پرداخته میشود:

الف) امتناع رؤیت بصری خدا
َْ
ْ
ْ
«ال ُم ْم َت ِن ُع ِم َن ال ْب َص ِار ُرؤ َي ُت ُه؛

دیدن خدا با چشم امری ممتنع و ناممکن است».

محــال بــودن رؤیــت بصــری ،بــاوری اســت کــه پیــروان راســتین
قــرآن و اهلبیــت؟مهع؟ -بــر اســاس آیــات محکــم قرآنــی و روایــات
متواتــر و معتبــر -بــه آن معترفانــد و در تمامــی کتــب کالمــی شــیعه و
نیــز الهیــات فلســفی -بــه طــور مســبوط و بــا دالیــل متقــن عقلــی -بــه
نفــی دیــدن خــدا بــا چشــم پرداختــه شــده و پنــدار مخالفــان آن نیــز
مــردود و ابطــال گردیــده اســت.
 .1توحید (صدوق) ،ص .114
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البتــه محــل نــزاع رؤیــت قلبــی نیســت؛ زیــرا طبــق روایــت ،رؤیــت
قلبــی و شــناخت از طریــق قلــب امــری ممکــن اســت .شــخصی نــزد
حضــرت امیــر؟ع؟ آمــد ،و عــرض کــرد:
ای امیر مؤمنان ،آیا پروردگارت را دیدهای؟
حضرت؟ع؟ فرمود« :آیا عبادت کنم چیزی را که نمیبینم؟»
او گفت :چگونه او را دیدهای؟
حضــرت؟ع؟ فرمــود« :چش ـمها او را نمیبیننــد ،ولکــن قلبهــا
او را بــا حقایــق ایمــان درک کــرده و میبیننــد».

1

اگــر چــه رؤی ـت قلبــی هــم بــه معنــای شــناخت کامــل و احاطــه
حيط َ
علمــی قلــب بــه خــدا نیســت؛ زیــرا قــرآن کریــم میفرمایــد« :لا ُي ُ
ون
ْ ً
ِبهِ ِعلما» 2،و امیــر مؤمنــان؟ع؟ نیــز میفرمایــد:
َ
ََ
َ َْ
َْ
ُ
ُ ُ 3
«فل َع ْي ُن َم ْن ل ْم َي َر ُه ت ْن ِك ُر ُه َو ل قل ُب َم ْن أث َب َت ُه ُي ْب ِصره؛
دل آنکه
نــه چشـ ِـم آنکــه او را ندیــده منکــر اوســت ،و نــه ِ
او را اثبــات کــرده نســبت بــه او بصیــرت [کامل] دارد».

بلکــه شــناخت از ســنخ رؤیــت و دیــدار اســت کــه قلــب در اثــر
صفــا و پاکــی و دســتیابی بــه حقایــق ایمانــی بــه شــناختی از خداونــد
دســت مییابــد کــه غفلــت و شــک و نســیان از آن زایــل میشــود و
خــود را همیشــه در محضــر الهــی میبینــد ماننــد چیــزی کــه در برابــر
چشــمان فــرد باشــد و فــرد از آن نــه غافــل میشــود و نــه شــک و تردیــد
 .1نهج البالغه ،خطبه 179؛ توحید( ،صدوق) ،باب ما جاء فی ّالرویة ،ص  ،109ح .6
 .2سورۀ طه ،آیه .110
 .3نهج البالغه ،خطبه .49
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در آن بــه خــود راه میدهــد.
امــا محــل بحــث در دیــدن خــدا بــا قلــب ،بــه معنــای ذکــر شــده
نیســت بلکــه دیــدن خــدا بــا چشــم ســر اســت.

ؤ
ر�� تی� ب�صری در ت
مک� ب� عامه

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

اکثریت عامه قائلاند که خدا را با چشم سر میتوان دید آنگونه
که ماه شب چهارده دیده میشود.
این پندار عالوه بر آنکه مخالف براهین عقلی و نیز محکمات
قرآن است ،مستند به احادیثی است که راوی اصلی آنها ابوهریره
و کعب االحبار است که یهودیانی تازه مسلمان و به ظاهر مسلمان
بودند و اندیشههای باطلی را در قالب احادیثی ساختگی مطرح
ّ
متبحر عامه است در کتاب
مینمودند .فخر رازی که از علمای

ّ
المحصل پس از نقل ادله قائلین به رؤیت بصری چنین میگوید:

«و هذه الداللة ضعيفة من وجوه؛
ّ
دالیــل رؤیــت بصــری از جهــات متعــددی سســت و
1

غیرقابــل اعتمــاد اســت».

خواجه نصیر در ذیل کالم او مینویسد:
«و االستدالل بالقیاس المثلی فی هذا الموضع
2
ضعیف کما ّبینه (فخر رازی) و اعتراضاته علیه واردة؛
اســتدالل بــه قیــاس تمثیــل در ایــن مــورد (رؤیــت
 .1تلخیص المحصل ،ص .317
 .2همان ،ص.318
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بصــری) ضعیــف و بیپایــه اســت آنگونــه کــه خــود
فخــر رازی آن را بیــان کــرده و اعتراضــات او نیــز در ایــن
زمینــه وارد اســت».

سپس فخر رازی میگوید:
«المعتمد فی المسألة الدالئل السمعیة؛

1

در مســأله رؤیــت بصــری تنهــا بــه دالیلــی نقلــی میتوانــد
اعتمــاد نمود».

در نتیجــه دالیــل عقلــی بــر رؤیــت بصــری -طبــق اعتــراف فخــر
رازی -دالیلــی سســت و واهــی اســت و اعتبــار یــا داللــت دالیــل
ســمعی و نقلــی وی کــه مســتند اوســت نیــز سسـتتر از دالیــل عقلــی
اســت؛ زیــرا آن دالیــل یــا از آیــات متشــابه اســت و یــا مســتند بــه
روایــات ســاختگی و دارای معــارض میباشــد.
عالمه عسکری در این زمینه مینویسد:
«روایــات مربــوط بــه ایــن بخــش را «ابــن خزیمــه» از «ابــن ّ
عبــاس» و
«ابــوذر» و «انــس» روایــت کــرده اســت.
در حدیــث ابــن ّ
عبــاس آمــده کــه خداونــد بــه ابراهیــم ،خلیلــی
ّ
تکلــم بــا خــدا ،و بــه ّ
محمــد رؤیــت خــدا
(دوســتی بــا خــدا) ،بــه موســی
را مرحمــت فرمــود.
«عکرمــه» ،آزاد کــردۀ ابــن
در بیشــتر اســناد ایــن روایــت ،نــام ِ

ّ
عبــاس ،آمــده و او کســی اســت کــه روایــات بســیاری ،بــه دروغ از
 .1تلخیص المحصل ،ص.319
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ابن ّ
عباس نقل کرده است.
از طــرف دیگــر ،ابــن ّ
عبــاس پیــرو و شــاگرد پســر عمویــش،
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،بــوده اســت ،لــذا هــر روایتــی ماننــد ایــن روایــت کــه

ش ن
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مخالــف بــا فرمایشــات امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از او نقــل شــده اســت ،بــه
دروغ بــه ابــن ّ
عبــاس نســبت دادهانــد.
اصــل ایــن اندیشــه را ابــن خزیمــه از کعــب االحبــار چنیــن روایــت
کــرده کــه گفتــه اســت:
«خداونــد تقســیم کــرد کالم خــود و رؤیــت خــود را بیــن موســی و
محمــدّ .
ّ
محمــد دوبــار بــاری تعالــی را رؤیــت کــرد و موســی دوبــار بــا
ّ
2،1
خداونــد تکلــم فرمــود».
ایــن روایــات عــاوه بــر آنکــه ســاختگی اســت بــا آیــات قــرآن نیــز
مخالفــت دارد .آنگونــه کــه در حدیــث صفــوان بــن یحیــی از امــام
رضــا؟ع؟ آمــده اســت:
ُ
«ابوقـ ّـره» -از راویــان عامــه -پــس از کســب اجــازه ،نــزد حضــرت
رضــا؟ع؟ آمــد و از ایشــان در مــورد مســائل حــال و حــرام و احــکام
ســؤال نمــود ،تــا آنکــه ســؤالش بــه توحیــد رســید:
ابــو قـ ّـره گفــت :مــا در روایــت داریــم کــه خداونــد ســخن گفتــن خــود
و دیــدار خــود را میــان دو نفــر تقســیم نمــوده :بــه موســی مکالمــۀ بــا
 .1نقش ائمه در احیای دین ،ج  ،2ص 307و .308
 .2بــرای توضیــح بیشــتر و آشــنایی بــا خــدای ســاختگی و دیدنــی بــه کتــاب خــدای وهابیــت،
نگاشــته آقــای ســید مجتبــی عصیــری مراجعــه شــود.
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خــود را و بــه ّ
محمــد ،دیــدار خــود را تقســیم نمــود.

1

ّ ّ
عزوجــل بــه
حضــرت فرمــود :پــس چــه کســی از جانــب خداونــد

جـ ّـن و انــس [ایــن حقایــق را] ابــاغ فرمــوده اســت:
«لا ُت ْدر ُك ُه ْال َأ ْب ُ
صار َو ُه َو ُي ْد ِر ُك؛ 2دیدگان او را درک نمیکنند ،و او
ِ
دیدگان را درک میکند».
ْ ً
حيط َ
َ«و لا ُي ُ
ون ِبهِ ِعلما؛ 3به او احاطه علمی ندارند [و از درک او
عاجزند]».
َ
َ ْ َ
«ل ْي َس ك ِمث ِلهِ ش ْي ٌء؛ 4هیچ چیز مانند او نیست».
آیــا ّ
محمــد؟ص؟ نبــوده [کــه ایــن آیههــا را بــه خلــق ،ابــاغ فرمــوده]
اســت؟
ابو ّقره گفت :آری؛
حضرت فرمود:
پس چگونه میشود شخصی بیاید و به همۀ خلق بگوید :من
از جانب خدا فرستاده شدهام و شما را به دستور خود او ،به سویش
دعوت میکنم و بگوید :دیدگان او را نمیبینند ،و او دیدگان را درک
میکند» و «علم خلق ،به او احاطه پیدا نمیکند» و «چیزی مانند
او نیست»؛ آنگاه بگوید« :من به چشم خود ،خدا را دیدهام ،و به
او احاطۀ علمی یافتهام ،و صورت او مانند صورت انسان است؟»
 .1این همان روایتی است که از کعب االخبار یهودی نقل شده است.
 .2سورۀ انعام ،آیه .103
 .3سورۀ طه ،آیه .110
 .4سورۀ شوری ،آیه .11
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آیــا شــرم و حیــا نمیکنیــد [کــه ایــن گونــه ســخنان را بــه پیامبــر
نســبت میدهیــد]؟
زنادقــه نتوانســتند چنیــن افتــرا و تهمتــی بــه پیامبــر بزننــد کــه
بگوینــد :پیامبــر از طرفــی از جانــب خــدا ســخنی را ابــاغ کــرده ،و از
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طــرف دیگــر ،خــاف آن را گفتــه اســت».
ابو ّقره گفت :پس چگونه است که خداوند میفرماید:
ََ
َ ًَ ُ ْ
َ«و لق ْد َر ُآه ن ْزلة أخرى؛ 1بار دیگر هم پیامبر او را دید».
امام رضا؟ع؟ فرمود:
«پــس از ایــن آیــه ،آیــۀ دیگــری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد آنچــه
آن حضــرت دیــده ،چــه بوده اســت».
آنجا که میفرماید:
َ
ك َذ َب ْال ُف ُ
ؤاد ما َرأى؛ 2قلب پیامبر در آنچه دید خطا نکرد».
«ما
آنگاه امام؟ع؟ معنای آیۀ فوق را چنین بیان میفرماید:
َ
َ َ َُ
َ«ما كذ َب فؤ ُاد ُم َح َّم ٍد َما َرأ ْت َع ْي َن ُاه؛

قلــب ّ
محمــد ،آنچــه را دو چشــم او دیــده بــود ،دروغ

نپنداشــت و انــکار نکــرد».

آنگاه حضرتــش بــا اســتناد بــه آیــۀ بعــدی کــه بیانگــر مــراد از «مــا
ٰ
رأی؛ آنچــه پیامبــر؟ص؟ دیــد» اســت ،چنیــن میفرمایــد:
«سپس خداوند متعال از آنچه که پیامبر دیده بود ،خبر داد و
میفرماید:
 .1سورۀ نجم ،آیه .13
 .2سورۀ نجم ،آیه .11
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ْ ُ
ََ ْ َ
آيات َر ِّبهِ الك ْبرى؛ 1پیامبر آیتهای بزرگ خدا را دید».
«لقد رأى ِم ْن ِ
ّ ّ
عزوجــل [کــه پیامبــر دیــده اســت] غیــر از خــود
و آیتهــای خــدای
خداونــد میباشــد .نیــز خداونــد فرمــوده اســت« :علــم ایشــان بــه او
احاطــه پیــدا نمیکنــد» ،در صورتــی کــه چشــمها او را ببینــد ،علــم
ّ
ایشــان بــه او احاطــه پیــدا خواهــد کــرد و شــناخت [ذات خــدا] تحقــق
یافتــه اســت».
ابـو ّقـره گفـت :پـس روایتهـا را تکذیب میکنـی [روایتهایی که
دربارۀ دیدار خدا با چشـم اسـت]؟
آن حضرت فرمود:
«چنانچــه روایــات ،مخالــف بــا قــرآن باشــد ،آنهــا را تکذیــب
میکنــم».

2

ق آ
ن� ف�ی ر ؤ�� تی� ب�صری در �ر� ن� کر�ی م
آیــات متعــددی از قــرآن بــه گونــهای صریــح و روشــن عــاوه بــر
آنکــه محــال بــودن دیــدار بصــری را بیــان میکنــد ،درخواســت رؤیــت
بصــری را نشــانهای از ظلــم و اســتکبار معرفــی مینمایــد:
َّ ُ ْ َ
صار َو ُه َو ُي ْدر ُك ْال َأ ْب َ
« .1لا ُت ْدر ُك ُه ْال َأ ْب ُ
صار َو ُه َو اللطيف الخبير؛ 3چشمها
ِ
ِ
او را نمیبینند ولی او همه چشمها را میبیند و او لطیف (بخشنده
نعمتها و بیننده نادیدنیها) و آگاه [از همه چیز] است».
 .1سورۀ نجم ،آیه .18
 .2توحید( ،صدوق) ،باب هشتم ،باب ما جاء فی الرؤیة ،ص  ،110ح .9
 .3سورۀ انعام ،آیه .103
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َ َ
 .2خداونــد در پاســخ بــه درخواســت موســی فرمــود« :ل ْن تراني؛

1

هرگــز مــرا نخواهــی دیــد»« .لــن» بــرای نفــی ابــد اســت یعنــی هیـچگاه.
رؤیــت بصــری خداونــد امــکان نــدارد .پــس در آیــه فــوق بــه روشــنی
محــال بــودن رؤیــت بصــری بیــان شــده اســت .البتــه آیــات دیگــری

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

نیــز وجــود دارد کــه از آنهــا هــم میتــوان چنیــن برداشــتی را داشــت،
َ
َ ْ َ
ماننــد آیــه «ل ْي َس ك ِمث ِلهِ ش ْي ٌء» کــه داللــت دارد بــر اینکــه خداونــد
ـدن خــدا بــا چشــم ،مانندســازی خــدا
مثــل و ماننــدی نــدارد .دیــده شـ ِ
بــا مخلوقــات محــدود و قابــل رؤیــت اســت.
امــا آیاتــی کــه درخواســت رؤیــت بصــری را نشــانهای از ظلــم و
اســتکبار میشــمارد:
َ
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ً َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ ُ ْ
« .1فقالـوا أ ِرنـا اللـه جهـرة فأخذتهـم
الص ِاعقـة ِبظل ِم ِه ْـم؛[ 2قوم موسـی به
موسـی] گفتنـد :خـدا را آشـکارا بـه مـا نشـان ده ،پـس بـه خاطـر [ایـن]
ظلمشـان صاعقـه آنهـا را فـرا گرفـت».
پـس درخواسـت رؤیـت بصـری نشـان ظلـم اسـت مانند شـرک که
ظلم عظیم خوانده شـده اسـت .آنان با این درخواسـت از مسـیر حق
تجـاوز کـرده و نسـبت بـه خـود و بـه حقیقت ظلم و تعـدی نمودند.
َ َ
َ َ ْ ُْ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ
َ
قال َّال َ
لائكة أ ْو نرى
« .2و
ذين لا َي ْر ُجون ِلقاءنا لو لا أن ِزل علينا الم ِ
َ
َ ً
ْ
ُْ
َ ََ
َر ّبنا لق ِد ْاس َتك َب ُروا في أنف ِس ِه ْم َو َع َت ْوا ُع ُت ًّوا كبيرا؛ 3و کسانی که امید
به لقای ما ندارند [و منکر قیامت و لقای الهی هستند] گفتند:
 .1سورۀاعراف،آیه .143
 .2سورۀ نساء ،آیه .153
 .3سورۀ فرقان ،آیه .24
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چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود
نمیبینیم؟ آنها درباره خود استکبار ورزیدند و سرکشی و طغیان
بزرگی را مرتکب شدند».

نف

ؤ

مک� ب� اهل ب� ی� ت
��ی ر�� تی� ب�صری در ت
�؟مهع؟
پیروان مکتب اهل بیت؟مهع؟ به پیروی از آیات محکمات قرآن
و روایات متواتر ،رؤیت بصری را محال دانستهاند؛ زیرا نه خداوند
دیدنی است و نه دیده توانایی دیدن او را دارد.
امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای اول صحیفــه ســجادیه چنیــن بیــان
میدارنــد« :قصــرت رؤیتــه عــن ابصــار الناظریــن؛ چشـمهای بیننــدگان
قاصــر و کوتــاه اســت از دیــدن خــدا یعنــی چشــم توانایــی آن را نــدارد
تــا آن حقیقتــی را ببینــد کــه نــه آغــاز دارد و نــه انجــام و نــه تنهــا ذات
اقــدس الهــی و صفــات عالیــه او ،کــه حقایقــی در جهــان اســت کــه بــه
هیــچ وجــه قابــل رؤیــت بــا چشــم نیســت .حتــی بــا وســایل مصنوعــی
هــم نمیتــوان آنهــا را مشــاهده کــرد ،ماننــد علــم ،پدیدههــای روانــی
فــوق محدودیتهــای مــادی هســتند و بــا
انســان؛ زیــرا ایــن امــورِ ،
ابزارهــای مــادی ماننــد چشــم نمیتــوان آنهــا را مشــاهده نمــود لــذا
چشــمی کــه از دیــدن مخلوقــات غیــر مــادی و ّ
حتــی اشــیای مــادی
حجیــم و یــا محیــط بــه خــود ماننــد بهــار و زمســتان و هــوا و اکســیژن
و جاذبــه و ماننــد آن و یــا انبــوه نــور و یــا تاریکــی فراگیــر عاجــز اســت،
چگونــه حقیقتــی را میتوانــد ببینــد کــه فرامــاده و فــرا زمــان و
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فرامــکان بــوده ،و فــوق محدودیتهــای جســمی و جهتــی اســت؟

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید:
ْ َْ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
«ك ُّل َ
يــر غ ْي َــر ُه َي ْع َمــى ع ْــن خ ِف ّ
يــف
ص
ب
ــي اللــو ِان و ل ِط ِ
ِ
ٍ
ِ
َْ
1
ال ْج َ
ــام؛
س
ِ
هــر بینایــی جــز خداونــداز دیــدن رنگهــای پنهانــی و
لطافتهــای جســمانی ،کــور و نابیناســت».

چیــزی را چشــم میتوانــد ببینــد کــه در مقابــل او و در جهــت
خاصــی قــرار داشــته باشــد و دارای جســم و مــاده باشــد و اگــر خــدا در
جهتــی باشــد ،آنگاه درجهــات دیگــر حضــور نــدارد و اگــر جســم باشــد
عــوارض و محدودیتهــای جســمانی را دارد و دیگــر خــدا نخواهــد
ّ
متصــور نیســت
بــود .حقیقتــی کــه آغــاز نــدارد و انجامــی بــرای او
چگونــه در محــدودۀ چشــم قاصــر و عاجــز ،و قابل رؤیت اســت .لذا در
روایــات اهلبیــت؟مهع؟ نیــز عــدم رؤیــت را دلیــل عظمــت حقتعالــی و
ربوبیــت او دانســتهاند یعنــی محــال بــودن رؤیــت بصــری هــم مســتند
بــه قصــور و عجــز چشــم ،و هــم مســتند بــه عظمــت خداونــد اســت.
امــام رضــا؟ع؟ خطــاب بــه فــردی کــه قائــل بــه رؤیــت بصــری بــود،
فرمودنــد:

َ َ َ َ َّ ُ َ َّ
َ
ِ«إذا َع َجـ َـز ْت َح َو ُّاسـ َـنا َعـ ْـن ِإ ْد َر ِاكـ ِـه أ ْيق ّنــا أنـ ُـه َر ّب َنــا َو أنـ ُـه
َ
َْْ
َ
2
شـ ْـي ٌء ِب ِخــا ِف الشـ َـي ِاء؛
هــر گاه حــواس مــا از ادراک الهــی عاجــز میشــود ،یقیــن

 .1نهج البالغه ،خطبه .65
 .2کافی ،ج  ،1ص .78
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میکنیــم کــه او خــدای ماســت و او چیــزی برخــاف
چیزهاســت».

و نیز در روایت است:
َ
ُ َ ُّ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ٌ 1
«ه َو أ َجل ِم ْن أن ُيد ِركه َبصر؛

لتــر از آن اســت کــه بــا چشــم دیــده
او بزرگتــر و جلی 
شــود».

د� عامل ن� آا� ش�کار ت�ری ن� ی� ت
ن�د ی� ن
س�
بــا وجــود اتقــان ادلــه عقلــی و نقلــی بــر عــدم رؤیــت بصــری
خداونــد ،امــا بــاز ممکــن اســت ایــن شــبهه مطــرح شــود کــه دیــدن
خــدا بــا چشــم ،شــناخت روشــنتری از خــدا بــرای انســان فراهــم
میســازد.

ً
در پاســخ میگوییــم :اوال همانطــور کــه از بیانــات گذشــته بــه

دســت آمــد قــول بــه رؤیــت بصــری ناشــی از جهالــت بــه عظمــت
الهــی اســت .پــس دیدنــی بــودن خــدا نــه تنهــا شــناخت روش ـنتری
از خــدا نیســت بلکــه عــدم شــناخت نســبت بــه خداســت .خــدا از
ً
اینکــه دیــده نمیشــود خداســت و اگــر دیدنــی بــود خــدا نبــود .ثانیــا
وجــود خطــا در حــواس ،شــناخت نادرســت و ناآشــکار نســبت بــه
برخــی از دیدنیهاســت کــه بــه کمــک عقــل و یــا ادلــه دیگــر بــه ایــن
ً
خطــا پــی بــرده میشــود .ثالثــا امــوری هســتند کــه بــا وجــود آنکــه
دیــده نمیشــود ،ولــی شــناختی روشــنتر از دیدنیهــا و خطاناپذیــر
 .1عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج  ،1ص .132
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نســبت بــه آنهــا داریــم ،ماننــد خودمــان ،افکارمــان ،احساســاتمان
و   ...دیــده نمیشــوند ،ولــی وجــود آنهــا و شــناخت مــا به آنها آشــکارتر

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

و روشـنتر از هــر دیدنی اســت .لــذا امیرمؤمنــان؟ع؟ میفرمایند:
َ ُ َ
َ ْ
ُ
«ه َو ُ
ُ ُ ُ 1
اهَّلل ْال َح ُّق ْال ُمب ُ
ين أ َح ّق َو أ ْب َي ُن ِم َّما ت َرى العيون؛
ِ
او خدای حق و آشکار است ،از آنچه دیدهها میبینند
آشکارتر و حقانیت او هویداتر است».

نیز در جای دیگر میفرمایند:
َّ َ ْ
«الظ ِاه ِر ل ِب ُرؤ َي ٍة؛
خدا آشکار است اما نه با دیدن».
پــس آشــکاری خــدا و معروفیــت حضــرت حــق وابســته بــه رؤیــت
بصــری نیســت .پنــدار رؤیــت بصــری بــه معنــای ناآشــکاری و جهالت
و عــدم شــناخت درســت خداســت.

ب .قصور زبان از توصیف پروردگار
ْ َْ
َ
َ«و ِم َن الل ُس ِن ِصف ُته؛

زبان [نیز] از بیان صفات خدا ناتوان است».

همانگونه که امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید:
ْ
ُ
َ
ْ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ
2
«ال َح ْمد ِ ّل ال ِذي ل َي ْبلغ ِمد َح َت ُه القا ِئلون؛
گوینــدگان مــدح خــدا و توصیــف کننــدگان حضرتــش
نمیتواننــد بــه نهایــت توصیــف و مــدح الهــی برســند».

زبان الفاظ ،کوتاهتر از آن اسـت که بتواند به وصف آن بینهایت
ِ
 .1نهج البالغه ،خطبه  ،155ص.217
 .2همان ،خطبه اول ،ص .39
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گشوده گردد.
مـعـانــی انـــدر لـفـــظ نـایــد

کهبحرقلزماندرظرفناید

فردوســی در شــاهنامه بیتــی ارزشــمند در ایـن بــاره ســروده اســت
کــه مبیــن عجــز زبــان از توصیــف الهــی اســت.
خداونــد بــاال و پســتی تویــی

ندانم چهای هرچه هستی تویی

زبــان نــه تنهــا در توصیــف حضــرت حــق؟ج؟ کــه در توصیــف
مخلوقــات الهــی نیــز قاصــر اســت .مــوال؟ع؟ میفرمایــد:
ً َُ ْ َ ُّ
َّ َ
َ«ب ْــل إ ْن ُك ْن َ
ــف ر ِبــك
ــت َص ِادقــا أ ّي َهــا ال ُم َتك ِل 
ف ِل َو ْص ِ
ِ
َ ْ
ْ َ َ َ
يكا ِئيـ َـل َو ُج ُنـ َ
ـود ْال َم َل ِئ َكـ ِـة ْال ُم َق َّربيــنَ
ف ِصــف ِجب ِريــل و ِم
َِ
ُْ َ ّ َ ّ ً ُ ُ
ْ
ُ ُ َ ُْ ُ
يــن ُم َت َو ِل َهــة ُعقول ُه ْــم أن
س مرج ِح ِن 
ِفــي حجر ِ
اتالقــد ِ
ُّ َ
ْ
َ
1
َي ُحــدوا أ ْح َسـ َـن الخا ِل ِقيــن؛
ای کســی کــه خــود را در توصیــف پــروردگار بــه زحم ـت 
انداخت ـهای ،اگــر راســت میگویــی پــس توصیــف کــن
جبرئیــل و میکائیــل و لشــکریان فرشــتههای مقــرب را
کــه در حجرههــای قــدس و پاکیانــد .خردهــای آنــان
[بــا عظمــت وجــودی کــه دارنــد] از تعریــف خالـ ِـق نیکــو،

بــه حیــرت افتــاده ،و از ســنگینی آن خــم گشــتهاند».

آنجا که ذهن آدمی با قدرت باالی خود از درک آن عظمت
عاجز است چگونه زبان که گزارشگر فکر است با قالبهای محدود
خود میتواند آن حقیقت را توصیف کند .البته الزم به ذکر است
همانطور که در پیش گفته شد -که مراد از قصور توصیف زبانی، .1نهج البالغه ،خطبه .183

79

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

نفی هر گونه توصیف الهی نیست بلکه مراد آن است که:
ً
اوال توصیــف خداونــد بــه گون ـهای کــه پــرده از آن حقیقــت -بــه

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

طــور کامــل -بــردارد امــکان نــدارد:
َّ
َ
َ َ
َ«و ما ق َد ُروا الل َه َح ّق ق ْد ِره؛ 1خداوند را [آنگونه که شایستۀ عظمت
اوست] به عظمت یاد نکردند».
امام صادق؟ع؟ میفرماید:
َ
ْ
َ
َ
ْ
«إ َّن َ
2
اهَّلل َع ِظ ٌيم َر ِف ٌيع ل َيق ِد ُر ال ِع َب ُاد َعلى ِصف ِته؛ 
ِ

خدا بزرگ و بلند مرتبه است و بندگان قادر به توصیف
او نیستند».

در صحیفۀ سجادیه آمده است:
َ
ُ
َ ّ َ ُ َ َ
َ َ
َ َّ ْ
ُ 3
اتَ ،و تف َّسخ ْت ُدونك ّالن ُعوت؛
الصف
«ضلت ِفيك ِ
صفــات دربــارۀ تــو گمانــد ،و تعریفهــا پیــش از رســیدن
بــه تــو متالشــی میشــوند».

ً
ثانیا توصیف خداوند باید بر اساس آنچه خودش بیان فرموده  
باشد،

ُ َّ
َْ
َ
َ«و إ َّن ْال َخا ِل َق َل ُي َ
4
وصف ِإل ِب َما َو َصف ِب ِه نف َسه؛
ِ

همانــا خالــق وصــف نمیشــود مگــر بــه صفاتــی کــه او
خــودش را بــه آنهــا وصــف کــرده اســت».

زیــرا اگــر هیــچ گونــه توصیفــی از حــق نداشــته باشــیم پــس در
 .1سورۀ انعام ،آیۀ .91
 .2توحید (صدوق) ،ص .115
 .3صحیفۀ سجادیه ،دعای ( 32دعای بعد از نماز شب) ،ص .148
 .4کافی ،ج  ،1ص .138

80

جهالــت مطلــق خواهیــم بــود ،ولــی مخلــوق از معرفــت او بیبهــره
نیســت ،امــا ایــن نکتــه بایــد دانســته شــود کــه نــه بــه معرفــت نهایــی
دسترســی اســت و نــه توصیــف کامــل امــکان پذیــر اســت.

ج .قصور ادراک از درک چگونگی او
َْ
َ ْ َّ ُ 1
َ«و ِم َن ال ْو َه ِام كي ِفيته؛

ذهنهــا [بــا قــدرت تصــور و پــردازش بــاال] نیــز از درک

کیفیــت و چگونگــی او ناتوانانــد.
َ
«أ ْو َه ِام» جمع َ«وهم» است .واژۀ وهم در معنای لغوی و در عرصۀ
روایات با آنچه در عرف و یا اصطالح است کاربرد متفاوتی دارد .این

واژه و مشتقات آن مانند «توهم» در عرف به معنای خیال و پندار و نیز
امر نادرست است .روشن است که این معنا در اینجا مراد نیست.
و ّاما «وهم» در اصطالح منطق و فلسفه عبارت است از نیرویی
ادراکی که ویژۀ درک معنای جزئی است ،مانند درک عدالت فرد
خاصی .همانگونه که محسوسات با نیروی حواس درک میشوند،
ً
مثال با چشم رنگها و تصویرها دیده میشود .با «وهم» نیز معنای
فرد خاصی ،نه دیدنی است و نه
جزئی درک میشود.
عدالت ِ
ِ
لمس کردنی .آن نیرویی که دربارۀ کسی به عدالت حکم میکند و یا
عدالت او را کشف میکند در اصطالح فلسفه نیروی «وهم» نام دارد
ً
و با معنای عرفی آن کامال متفاوت است .معنای «وهم» در لغت و
نیز در روایات که پیش از پیدایش اصطالحات فلسفی و نیز معنای
 .1احتجاج (طبرسی) ،ج  ،1ص .98
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مستحدث و جدید عرفی صادر شده است با هر دو معنای پیشین
تفاوت اساسی دارد؛ زیرا خداوند نه امری خیالی است و نه معنایی
جزئی .در کتب لغت «وهم» معانی متعددی دارد از جمله:
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راه وســیع (الطریــق الواســع) 1،فهمیــدن و دریافــت چیــزی
َ َّ
َ
ــت الشــي َء و َتف َّر ْس ُــته و َت َّ
وه ْم ُ
وس ْــم ُته و ت َب َّي ْن ُتــه بمعنــى واحــد» 2،و
«ت
خطــور قلبــی (الوهــم ،مــا یقــع فــی القلــب مــن الخاطــر) 3.از مــوارد
کاربــرد ایــن واژه در نهــج البالغــه و نیــز معنــای لغــوی آن چنیــن بــه
دســت میآیــد کــه وهــم همــان نیــروی برتــر ادراکــی انســان اســت
کــه وســیعترین و تواناتریــن راه بــرای درک مطالــب دشــوار ،و ّ
تفــرس
آنهاســت ،لــذا حضــرت زهــرا؟اهس؟ بــر اســاس همــان معنــای لغــوی
رایــج بیــان میدارنــد کــه نیــروی ادراکــی بشــر هــر چنــد توانمنــد باشــند
در راهیابــی بــه کیفیــت و چگونگــی حضــرت حــق عاجــز اســت.
تعقــل و تفکــر کــه فعالیــت ذهــن آدم ـی اســت ،نیــز متناســب بــا
طبیعــت جســتجوگر خــود بیــکار نمینشــیند و همــواره در پــی یافتــن
راهــی بــرای شــناخت پــروردگار اســت .یافتههــای خــرد انســان در
ً
ایــن موضــوع غالبــا ســلبی اســت ماننــد مــواردی از ایــن دســت کــه
خداونــد جســم نیســت و اول و آخــر نــداردِ .خــرد مفاهیــم جســم
بــودن ،اول بــودن و آخــر بــودن را میفهمــد ،امــا آغــاز نداشــتن و پایــان
 .1الصحاح ،ج  ،5ص .2055
 .2تهذیب اللغة ،ج  ،6ص 245؛ لسان العرب ،ج  ،12ص .643
 .3المغرب ،ج  ،2ص .375

82

نداشــتن را درک نمیکنــد .ممکــن اســت مفهــوم زمــان را دریابــد ،امــا
درک بیزمانــی در حوصلــه خــرد نیســت .بیآغــازی و بیفرجامــی 
خداونــد را نمیتــوان بــا عقــل درک کــرد .از ایــن رو ،در برابــر اینگونــه
مفاهیــم و نیــز شــناخت خداونــد اظهــار ناتوانــی میکنــد.
اینک به روایاتی در این زمینه اشاره میشود:
 .1در توحید صدوق چنین روایت شده است:
ْ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
1
َ«بل َح َار ِت الوهام أن تك ِّيف ال ُمك ِّيف ِللش َي ِاء؛
ّ
ـت حقیقتــی
عقــول ســرگردان و
متحیرنــد در فهــم کیفیـ ِ
ـش اشیاســت.
کــه خــود کیفیتبخـ ِ
ْ
ُ
َ
َ
در ادامــۀ حدیــث میفرماینــد« :ال َم ْعـ ُـروف ِبغ ْيـ ِـر ك ْي ِف َّيــة؛ شــناخت

خــدا مبتنــی بــر کیفیــت نیســت» ،یعنــی او را میتــوان شــناخت بــه
عظمــت و تمامــی صفــات کمالیــه ،امــا کیفیــت و چگونگـ ِـی عظمــت

و چگونگـ ِـی صفــات او قابــل شــناخت نیســت.

 .2امام صادق؟ع؟ میفرماید:
ُ َّ
َ
ُ
َّ َ ُّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ ُ
ّ
ّ
اهَّلل ل َي ِزيــد ِإل
اهَّلل فـ ِـإن التفكـ َـر ِفــي ِ
ِ«إ ّياكـ ْـم َو التفكـ َـر ِفــي ِ
َ ً
2
ت ْيها؛
دربــارۀ [چیســتی] خــدا اندیشــه نکنید؛ زیرا اندیشــیدن
دربــارۀ [چیســتی] خــدا انســان را ســرگردان میکند».

 .3امیر مؤمنان میفرماید:
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ
ْ ُ َ ْ
ََ
«ال َح ْمـد ِ ّل ال َع ِل ّـي عـن شـب ِهالمخل ِوقين الغا ِل ِب ِلمق ِال
ِ
 .1توحید (صدوق) ،ص .78
 .2همان ،ص .457
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َ َّ
َ ْ
ْ
َّ
َْ
َ َ
اط ِـن
اظ ِر
يـن َو ال َب ِ
يـر ِه ِللن ِ
ال َو ِ
ـب تد ِب ِ
اص ِفيـن الظ ِاه ِـر ِبعجا ِئ ِ
ْ ْ
َ
َ
1
ِب َجلا ِل ِع ّز ِت ِـه َع ْـن ِفكـر ال ُم َت َو ِّه ِمين؛
ستایش برای خداوندی است که برتر است از همانندی
با آفریدگانش ،و فراتر است از گفتۀ توصیف کنندگانش،

ش ن
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به شگفتیهای تدبیرش برای هر بینایی آشکار و به
جالل عزتش از اندیشۀ اندیشمندان پنهان است.

کالم ُد َرربار موال؟ع؟ کالمی جامع میباشد در زمینۀ آنچه در شرح
این عبارت از خطبۀ حضرت زهرا؟اهس؟ بیان شد .امیر مؤمنان؟ع؟

میفرماید خداوند در عین آنکه قابل توصیف زبانی نیست و با
مخلوقات خود هیچگونه همانندی ندارد و عظمت او در حوصلۀ
فکر و درک موجودی نیست ،ولی بر هر صاحب بینش و خردی
آشکار است.
ای برتــر از خیــال و قیــاس و گمــان و وهــم
وز هر چه گفتهاند و شنیدیم و خواندهایم

2

نتیجــۀ ســخن آنکــه معرفــت اکتناهــی خداونــد یعنــی شــناخت

ُ
کنــه ذات و کنــه عظمــت الهــی و دریافــت چگونگــی حقیقتــی کــه
فراتــر از صــورت و محدودیــت اســت .ممتنــع اســت و آنچــه امــکان
دارد معرفــت ارتباطــی بــا خداســت یعنــی شــناختی کــه زمینهســاز
ارتبــاط بــا خــدا و حرکــت بــه ســوی قــرب اوســت.
 .1نهج البالغه ،ص .329
 .2گلستان سعدی ،باب اول ،حکایت .2
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آف
��ر�ی ن� ش�
حضــرت؟ع؟ پــس از بیــان نــکات مهمــی در مــورد خداشناســی بــه
موضــوع آفرینــش پرداختــه و بــه ســه نکتــه اشــاره مینمایــد:
 .1ویژگی آفرینش؛
 .2اسباب آفرینش؛
 .3حکمت آفرینش.

 .1ویژگی آفرینش
َْ َ َ
َْ
َ
َ
َ َ َ َ
ْ
«اب َت َــد َع ال ْش َــي َاء ل ِم ْــن َش ْ
ــي ٍء كان ق ْبل َهــاَ ،و أنشــأ َها ِبــا
ََ
ْ َ َ َ
اح ِتــذ ِاء أ ْم ِثل ٍــة ْام َتثل َهــا؛ 1خداونــد اشــیا را بیپیشــینه و نــه
از چیــز دیگــری پدیــد آورد و در ایــن آفرینــش از چیــزی الگــو
نگرفــت».
َ
«ابتدع» :از ریشه َ«بدع» به معنای نو و تازه.
«احتذاء» :به معنای پیروی کردن و الگو گرفتن است.
آفرینــش الهــی بیســابقه و پیشــینه اســت ،لــذا بدیــع و نــو اســت
و بــر پایــه نمونهبــرداری و شبیهســازی نیســت تــا هنگامــی کــه چیــزی
را بخواهــد بیافرینــد از الگوهــای پیشســاختهای بهــره گیــرد؛ زیــرا
آن الگــو را چــه کســی جــز خــود او ســاخته اســت ،لــذا هــر آنچــه کــه
آفریــده اســت بدیــع اســت و حاصــل دانــش بیپایــان ،و اراده و قــدرت
بیمنتهــای اوســت .خداونــد در آفرینشــش نیــازی بــه مــاده و ابــزاری
 .1بحار األنوار  ،ج ،29ص .221
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نــدارد؛ زیــرا او بینیــاز اســت و در هیــچ کاری و فعلــی محتــاج کســی
نیســت .چــون احتیــاج دلیــل نقــص اســت و بــا کمــال ربوبــی منافــات
دارد و خداونــد اشــیا را بــه صــرف اراده خــود آفریــده اســت.

 .2اساس آفرینش
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َ َ
َ َ ُْ
«ك َّون َهــا ِبقد َر ِت ِــه َو ذ َرأ َهــا ِب َم ِش َّــي ِت ِه؛ اشــیا را بــا قــدرت خــود
پدیــد آورد و آنهــا را بــا ّ
مشــیت و اراده خــود گســترش داده
[و در جایگاه مناسب قرارشان داد]».

َ
«ک َّون» :پدیدآورد ،ایجاد کرد.
َ
«ذرأ» :پراکنــده و منتشــر ســاخت ،در کتــاب التحقیــق چنیــن
ّ
ّ
المــادة :هــو البســط و البــث
آمــده اســت« :األصــل الواحــد فــي هــذه
ّ
بعــد اإليجــاد ،أى مرتبــة متأخــرة عــن الخلــق و التكويــن» 1:اصــل واحــد

در ایــن مــاده عبــارت اســت از بســط و گســترش و انتشــار پــس از ایجــاد
َ
و پدیــد آوردن یعنــی «ذرأ» (انتشــار و گســترش موجــودات) پــس از
«خلــق» (آفرینــش) و پدیــد آوردن اســت.
در نتیجــه مــراد از عبــارت ایــن اســت کــه اشــیا ابتــدا بــا قــدرت
الهــی آفریــده شــدند و ســپس بــر اســاس مشـ ّـیت و اراده ربوبــی منتشــر
شــده و در جایــگاه خــود قــرار گرفتنــد .آســمان در بــاال و زمیــن در پاییــن
و هــر موجــودی در مرتبــه و جایــگاه خــود و در زمــان و مــکان مناســب
خــود جــای داده شــد.
 .1مصطفوی ،التحقیق ،ج ،3ص.303
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در عبارت فوق چند نکته مهم وجود دارد که به بیان آن پرداخته
میشود:
صفــات ثبوتــی خداونــد
 .1 .2در عبــارت فــوق بــه دو صفــت از
ِ
(قــدرت و اراده) اشــاره شــده اســت کــه هــر دو در پیدایــش عالــم
هســتی نقــش دارنــد .خداونــد در جــای جــای قــرآن از ایــن دو صفــت
یــاد میکنــد:
َ َ
َ
َ
ُ
ِ«إ ّن ا ّلل َه َعلى ك ِ ّل ش ْي ٍء قدير؛ 1خداوند بر هر چیزی تواناست».
َ َ َ ًَ ُ َ َ ُ َ ُ
راد ش ْيئا أ ْن َيقول ل ُه ك ْن ف َيكون؛ 2هر گاه اراده کند چیزی را
ِ«إذا أ
ّ
(تحقق و پیدایش آن چیز را) به آن میگوید :بشو ،پس میشود».
قدرت و ارادۀ هر کس محدود است و وابسته به قدرت و ارادۀ
نامحدود خداست .قدرت با اراده تفاوت دارد« .قدرت» از صفات
ِ
صفات فعل است .تفاوت میان آن دو در این است
ذات ،و «اراده» از
ِ
که صفات ذاتی را از خدا نمیتوان سلب نمود ،اما در صفات فعل
امکان سلب وجود دارد .بدین معنا که وقتی گفته میشود ،خدا
قادر است ،قدرت از صفات ذات است امکان سلب این صفت
از خدا وجود ندارد و نمیتوان گفت خدا بر موردی قادر نیست و یا
نسبت به امری عالم نیست .پس قادر بودن و عالم بودن از صفات
ْ
صفات فعل ،سلب راه دارد .اراده و مشیت
ذات هستند ،اما در
ِ
خدا از این دسته است .خداوند میتواند اراده کند و چیزی را پدید
 .1سورۀ بقره ،آیه .20
 .2سورۀ یاسین ،آیه .42
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آورد ،و یا چنین ارادهای نکند و آن را پدید نیاورد .خالق بودن نیز
اینگونه است .خدا میتواند چیزی را خلق کند و نیز میتواند خلق
صفات فعل ،نقص
نکند .البته روشن است که راه داشتن سلب در
ِ
نیست ،بلکه عین کمال است؛ زیرا اگر خدا همواره اراده میکرد و
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اینگونه نمیبود که اراده نکند ،یا به عبارت دیگر ،همواره بخواهد
و نتواند که نخواهد ،در این صورت ،این نقصی برای پروردگار بود.
پس الزمۀ کمال پروردگار این است که صفت اراده هم جنبۀ ایجاب
داشته باشد و هم جنبۀسلب .خالصه آنکه در صفاتی مثل قدرت
و علم نسبت به خداوند نمیتوان گفت« :یعلم و ال یعلم؛ میداند و
نمیداند» ،و یا «یقدر و ال یقدر؛ میتواند و نمیتواند» ،اما در صفاتی
مثل اراده و مشیت میتوان گفت« :یرید و ال یرید؛ اراده میکند و
اراده نمیکند»« ،شاء و لم یشاء؛ میخواهد و نمیخواهد».
شــخصی از امــام صــادق؟ع؟ پرســید :آیــا خــدا همیشــه «مریــد»
ّ
بــوده اســت؟ (آیــا اراده از صفــات ذات اســت و لــذا خــدا علــی الــدوام
اراده میکنــد؟) حضــرت فرمــود«ُ :مــراد (آنچــه اراده شــده اســت)
همیشــه همــراه مریــد (اراده کننــده) اســت .خداونــد همیشــه عالــم و
قــادر اســت ســپس اراده فرمــوده اســت».

1

 .2 .2در عبــارت فــوق صفــت مشــیت بــا صفــت قــدرت
همنشــین شــده اســت و معنایــش ایــن اســت کــه مشــیت و خواســت
الهــی بــه قــدرت بیمنتهــای او بــاز میگــردد ،همانگونــه کــه قــدرت
ّ
ّ .1
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او عیــن علــم بینهایــت اوســت .مــا انســانها وقتــی از قــدرت
ُ
و مشــیت ســخن میگوییــم بــه دلیــل انــس بــا مفاهیــم بشــری و
خاکــی ،از مفهــوم قــدرت ،زور و فســاد و از مفهــوم مشــیت و اراده،
دلبخواهــی بــودن در ذهنمــان تداعــی میگــردد ،در حالــی کــه ایــن
دو صفــت در ذات باریتعالــی چنیــن معنایــی را نمیرســاند؛ زیــرا
ایــن تداعیهــا بــرای حضــرت حــق ،نقــص اســت .در قــرآن کریــم
بــرای رفــع ایــن تداعــی باطــل هــرگاه از خــدا بــه عنــوان َ
«الم ِلــک؛
ِ
پادشــاه» ،یــاد میکنــد بالفاصلــه صفــت «القــدوس» را همنشــین
آن میگردانــد تــا ایــن تداعــی غلــط را از اذهــان دور ســازد ،چــون واژه
پادشــاه در ذهنهــا تداعــی ظلــم و ســتم ،و اســتبداد را دارد آنگونــه
کــه از پادشــاهان متصـ ّ
ـاه هســتی «القــدوس»
ـور اســت ،امــا خــدا پادشـ ِ
و از هــر ظلــم و عیــب منـ ّـزه اســت ،لــذا هــم پادشــاهی و ربوبیــت او بــر
هســتی عادالنــه و بــر اســاس فضــل و احســان اســت و هــم آفرینــش
او کــه بــر اســاس قــدرت و مشــیت اوســت بــه دور از ظلــم و احتیــاج
اســت ،قدرتــی کــه در آن ذرهای فســاد و ظلــم نیســت ،و مشــیتی کــه
در آن نیــاز و ســود نیســت.
 .3 .2اراده و مشـ ّـیت در مخلوقــات بــه دلیــل ضعــف و یــا جهلــی
ّ
کــه دارنــد ممکــن اســت بــه امــر ناشایســت و نادرســتی تعلــق گیــرد.
اگــر کســی خواســتۀ معقــول و باارزشــی نــدارد و یــا خواســتۀ او در مســیر
خیــر و یــا ّ
محبــت بــه جریــان نمیافتــد بــه دلیــل آن اســت کــه آن فــرد
یــا از شــناخت کافــی و درســت برخــوردار نبــوده کــه چنیــن خواســت و
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ارادۀ نامناســبی دارد و یــا فاقــد تــوان و قــدرت الزم در تحقــق مــراد خــود
بــوده اســت کــه بــه چنیــن امــر پســت و یــا ناقــص و نادرســتی دســت
زده اســت.
ظالمــان کســانی هســتند کــه قــدرت اجــرای عدالــت را ندارنــد،

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

لــذا دســت خــود را بــه ظلــم میآالینــد و یــا ســارقان و راهزنــان از آنجــا
کــه قــدرت و یــا دانــش کســب حــال را نداشــتهاند بــه ســرقت روی
آوردهانــد .ولــی مشــیت الهــی بــا مشــیت بشــری نبایــد مقایســه گــردد؛
ّ
زیــرا مشــیت او از قــدرت بیمنتهــا و علــم بیحــد او سرچشــمه
گرفتــه اســت ،لــذا چــه در آفرینــش عالــم و چــه تدبیــر هســتی ،آن را در
زیباتریــن ،و حکیمانهتریــن نظــام آفریــده و هدایــت مینمایــد:
َّ َ
َ ََ
ُ َّ َ
«الذي أ ْح َس َن كل ش ْي ٍء خلق ُه».
 .4 .2الزمــه قــدرت بینهایــت الهــی ایــن اســت کــه اســاس
آفرینــش حضــرت حــق؟ج؟ چیــزی جــز همــان قــدرت و مشــیت او
نباشــد و در آفرینــش و فعــل خــود ماننــد مخلوقــات محتــاج وســایل
ً
و ابــزار و یــا مـ ّ
ـواد و الگــو نیســت؛ زیــرا اوال همــه وســایل و ابــزار و اســباب
را خــود او آفریــده و بــه آنهــا وجــود و قــدرت داده اســت .آنهــا همگــی
وابســته اوینــد .چگونــه میشــود کــه معیــن و کمــک کار کســی باشــند
کــه همــه چیزشــان از اوســت و بــدو وابســتهاند و ایــن الزم میآیــد کــه
هــم خــدا در عیــن بینیــازی وابســته باشــد و مخلــوق نیــز در عیــن
وابســتگی بینیــاز باشــد و چیــزی را داشــته باشــد کــه خالقــش نــدارد
و او بــه واســطۀ آن چیــز خالقــش را کمــک رســاند؟! لــذا حضــرت
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زهــرا؟اهس؟ در عبــارت پیــش فرمودند:خداونــد بــه صــرف قــدرت و
مشــیت خــود جهــان را آفریــد.
 .5 .2ممکـن اسـت در ذهـن کسـی ایـن سـؤال پدیـد آیـد کـه
درسـت اسـت خداونـد در آفرینـش و در افعـال خـود بـه واسـطه و
اسـباب نیـاز نـدارد ،امـا میبینیـم کـه بـرای هدایـت پیامبـران را
َ
فرسـتاده و یـا بـرای گردانـدن امـور عالـم فرشـتگان را گماشـته و بـرای
قبـض روح بـه طـور مسـتقیم عمـل نمیکنـد و به واسـطۀ ملک الموت
قبـض روح مینمایـد و نیـز طبـق فرهنگ شـیعه پیامبـر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟

وسـایط فیـض الهـی هسـتند؟

پاســخ این اســت که «واســطه» گاه ّ
«متمم فاعلیت فاعل» اســت
ْ
و گاه «متمــم قابلیــت قابــل» بــه ایــن صــورت کــه گاه فاعــل در تحقـ ِـق
فعــل خــود نیازمنــد ابــزار و اســبابی اســت کــه بــدون آن نمیتوانــد
ِ

فعــل خــود را انجــام دهــد و در فاعلیــت ناقــص اســت ،لــذا از ابــزار
و اســباب کمــک میگیــرد و خداونــد ســبحان همانطــور کــه بیــان
شــد اینگونــه نیســت ،امــا گاه واســطه در جهــت تکمیــل قابلیــت
قابــل اســت و نــه فاعلیــت فاعــل ماننــد آنکــه نیــروگاه قــوی بــرق ،اگــر
نیــروی بــرق را بــه طــور مســتقیم بــه المــپ برســاند المــپ میســوزد؛
زیــرا قــدرت دریافــت آن ولتــاژ بــاال را نــدارد ،لــذا نیــاز بــه ترانســی اســت
کــه آن قــدرت را گرفتــه و در حــد تــوان المــپ کاهــش یابــد ،بنــا بــر ایــن
خداونــد واســطههایی را ایجــاد کــرده و بــه آنهــا قــدرت داده تــا بــه اذن
او کارهایــی را انجــام دهنــد ،ماننــد فرشــته مــرگ و ســایر فرشــتگان و
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نیــز پیامبــر؟ص؟ و ائمــه؟مهع؟ بــه جهــت قابلیــت قابــل و ضعــف پذیرنــده
اســت.

 .3حکمت آفرینش
 .1 .3حکمت سلبی:

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

َ َ َ َ
َ َ ْ
َ
ِ«م ْـن َغ ْيـر َح َ
اج ٍـة ِم ْن ُه ِإلـى تك ِو ِين َها َو ل فا ِئد ٍة ل ُه ِفي ت ْص ِو ِير َها؛
ِ

[او آفریـد در حالـی کـه] بـه ایجـاد اشـیا نیازمنـد نبـود و از
صورتدهـی آنهـا سـودی نصیبـش نمیشـد».
تمامــی کمــاالت ،هســتی را بیآنکــه
خداونــد بینیــاز و دارای
ِ
ِ

احتیاجــی بــه آن داشــته باشــد بــه صــرف قــدرت و مشــیت خــود
آفریــد .ســؤالی کــه همــواره ذهــن بشــر را معطــوف خــود کــرده ایــن اســت
کــه اگــر خــدا نیــازی بــه آفرینــش نــدارد پــس چــرا دســت بــه آفرینــش
زده اســت؟ حضــرت زهــرا؟اهس؟ ابتــدا از جنبــه ســلبی پرســش فــوق
را پاســخ میدهــد و ســپس دلیلــی ایجابــی بــرای حکمــت و غــرض
خــدا از آفرینــش بیــان میکننــد.
غرض آفرینش از سه وجه بیرون نیست:
 .1خداونــد از آفرینــش هیــچ غرضــی نداشــته و آفرینــش او فاقــد
حکمــت اســت ایــن وجــه باطــل اســت؛ زیــرا خداونــد حکیــم هرگــز
کار لغــو و بیهــوده نمیکنــد .خداونــد در قــرآن میفرمایــد:
ً
ََ
َ َّ َ َ ْ
ُ
«أ فـ َـح ِـس ْـب ُـت ْـم أنـمـا خـلـقـنـاك ْـم َعـ َـب ـثـا؛ 1آیا میپندارید که شما را بیهوده
آفریدیم؟»
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و در جایی دیگر میفرماید:
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ
َ
«و ما خلقنا الس
لاعبين؛ 1ما آسمان و زمین و 
ماء َو الأ ْرض َو ما َب ْين ُهما ِ
آنچه در میان آنهاست را از روی بازی نیافریدیم».
پس کار بیهوده و بیغرض کردن از ساحت ربوبی دور است.
پذیرفتــن غــرضدار بــودن و حکیمانــه بــودن خلقــت ،امــا
.2
ِ

غــرض از آفرینــش ماننــد اغــراض و اهــداف بشــری نیســت کــه بــه
خودشــان بــر میگــردد .بشــر هــر کاری کــه انجــام میدهــد بــرای تحقــق
هدفــی اســت کــه ایــن هــدف خــأ و نقصــی را از او برطــرف میســازد،
لــذا بــرای دســتیابی بــه آن میکوشــد .پــس اهــداف بشــری در بســتر
نیازهــا شــکل میگیــرد و بــه هــر کاری کــه دســت میزنــد ،در پــی
رســیدن ســود آن کار بــه خــودش اســت .حتــی اعمالــی کــه بــه عنــوان
عمــل صالــح و بــرای خــدا نیــز انجــام میدهــد بــرای خــودش ســفره
میگســتراند:
َ
ً
َ
ُ
ْ
َ
صالحا ف ِلأنف ِس ِه ْم َي ْم َه ُدون؛ هر کس کار شایستهای میکند
َ«م ْن ع ِم َل ِ
برای خودش آماده میسازد».
لــذا حضــرت زهــرا؟اهس؟ در ایــن عبــارت تأکیــد دارنــد کــه آفرینــش
الهــی بــر اســاس نیــاز نیســت و غــرض آفرینــش بــه خــدا نمیتوانــد
بازگشــت کنــد؛ زیــرا اگــر چنیــن باشــد خداونــد ماننــد مخلوقــات خــود
نیازمنــد خواهــد بــود .پــس خداونــد نــه نیــازی دارد و نــه نقصــی کــه
بخواهــد بــا آفریــدن ،آنهــا را برطــرف ســازد .مخلــوق خــدا هــر چــه دارد
 .1سورۀ انبیاء،آیه .16
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از او دارد و نمیتوانــد فایــدهای بــه خــدا برســاند؛ زیــرا همــه چیــزش را از
خــدا گرفتــه اســت .بنــا بــر ایــن ،چیــزی نــدارد کــه بــه خــدا بدهــد .پــس
خــدا از آفریــدن در پــی ســود و فایــدهای نیســت.

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

من نکردم خلق تا سودی کنم
بلکه کردم خلق تا جودی کنم
ً
حضرت امیر؟ع؟ در نهج البالغه غالبا به بیان جنبههای سلبی
حکمت آفرینش میپردازند و تمامی ذهنیتهایی را سلب میکند
که بشر در مقایسه فعل خدا با فعل خودش دارد و خدا را ّ
منزه میدارد
از داشتن اغراضی در آفرینش که به خودش برگردد .ما گمان میکنیم
خدا تنها بوده و دچار وحشت ،و برای خروج از تنهایی و وحشت
اقدام به آفرینش کرد و یا برای عظمتبخشی به قدرتش لشکر
آفرینش را سامان داد .در حالیکه این پندارهایی کودکانه و نادرست
است که نسبت به خدا داریم .موال؟ع؟ میفرماید:
َ َ
ْ
َ َ ُْ ْ َْ
َ
ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ 1
الف) «ل ْم تخل ِق الخل َق ِل َو ْحش ٍة َو ل استعملتهم ِلمنفع ٍة؛
[خدایــا] آفریــدگان را بــه ســبب تــرس از تنهایــی نیافریــدی و بــرای
جلــب منفعــت بــه کار وانداشــتی».
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ْ
َ َ ْ
َ
ب) َ«و ل ْم ُيك ّ ِون َها ِل َتش ِد ِيد ُسل َط ٍان َو ل ِلخ ْو ٍف ِم ْن ز َو ٍال َو نق َص ٍان ...
ْ
ََ َ ْ
َو َل لل ْزد َيـاد ب َهـا فـي ُم ْلكـه َ ...و َل ل َو ْح َشـة َك َان ْ
ـت ِم ْن ُه فأ َر َاد أن َي ْس َـتأ ِن َس
ٍ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
َ
ْ َ 2
ِإليها؛
ـتی
[اشــیاء را] نیافریــد تــا قــدرت خــود را بیفزایــد و یــا از زوال و کاسـ ِ
 .1نهج البالغه ،خطبه .109
 .2همان ،خطبه .186
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آن بیمنــاک باشــد  ...و نــه بــه خاطــر افــزودن ُملکــش  ...و نــه از تنهایی
دچــار وحشــت شــده بــود و بــا آفریــدن موجــودات میخواســت بــا آنهــا
انــس بگیرد».
بشـری سـاخته شـده در
تمامـی مـوارد یـاد شـده چیزی جز تصاویر
ِ
مقایسـه خـدا بـا خود ،در مقام فعل نیسـت که هـم صدیقه طاهره؟اهس؟

و هـم امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه ایـن جنبـه سـلبی تأکیـد نمودنـد و غـرض
آفرینـش هیچیـک از پیـش سـاختههای ذهـن بشـر نمیتوانـد باشـد؛
زیـرا همگـی آنهـا بـه همانندسـازی خالـق و مخلـوق و نقـص و نیـاز در
غـرض آفرینـش به آفریـده (مخلـوق) برمیگردد
خالـق برمیگـردد .لـذا
ِ
و نـه آفریدگار(خالـق) ،کـه در حکمـت ایجابـی بـه بیـان اغراضـی کـه

نصیـب مخلـوق در آفرینـش خواهـد بـود پرداختـه شـده اسـت.
 .2. 3حکمت ایجابی
َ ً َ
ً
َّ َ ْ ً
ْ
ِ«إل تث ِبيتــا [تبیینــا خ ل] ِل ِحك َم ِت ِــهَ ،و ت ْن ِبيهــا َعلــى َط َاع ِت ِــهَ ،و
ً َ
ْ ً ُْ
َ ً َ
ِإظ َهــارا ِلقد َر ِت ِــهَ ،و ت َع ُّبــدا ِل َب ِر ّي ِت ِــهَ ،و ِإ ْع َــزازا ِلد ْع َو ِت ِــه؛ [آفرینــش
الهــی غرضــی جــز] بیــان اثبــات حکمتــش ،و آ گاهســازی

[آفریــدگان] بــر طاعتــش ،و آشکارســازی و اظهــار قدرتــش،
و [راه نمــودن] بندگانــش بــه پرســتش ،و ارجمنــد ســاختن
دعــوت و فراخوانیــش ،نــدارد».
در عبــارت پیشــین بــه جنبههــای ســلبی حکمــت آفرینــش
پرداختــه شــد و بیــان شــد کــه غــرض آفرینــش بــه خداونــد برنمیگــردد؛
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زیــرا او نــه نقصــی دارد و نــه احتیاجــی و از طرفــی خــدای حکیــم کاری
بــدون غــرض انجــام نمیدهــد و غــرض آفرینــش هــم بــه مخلــوق
برمیگــردد .ایــن مطالــب همگــی درســت و مســتند بــه برهــان عقلــی
اســت.

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

لــذا عمــده پاســخهایی کــه توســط اندیشــمندان ارایــه شــده و
ً
یــا در متــون دینــی غالبــا یافــت میشــود از زاویــه همیــن جنبههــای
ســلبی اســت تــا ذهــن از پرداختــن بــه اغراضــی منصــرف گــردد کــه از
ســاحت الهــی دور اســت و امــا کمپرداختــن بــه بیــان غــرض ایجابــی
آفرینــش و یــا کلیگویــی در ایــن زمینــه و یــا بیــان پاس ـخهای اقناعــی
بــه جهــت دو امــر اســت:
 .1آنچـه بـاور آن ضـروری اسـت ایـن اسـت کـه فعـل خـدا (خلـق)
بـا فعـل مخلـوق مقایسـه نشـود و دانسـته شـود کـه خلقـت بـر اسـاس
نیـاز و وحشـت صـورت نگرفتـه و غـرض و فایـدۀ آفرینـش بـه خـدا بـر
نمیگـردد ،لـذا دانسـتن غـرض ایجابـی ،امـری ضـروری نیسـت.
بـرای روشـن شـدن ایـن مطلـب مثالـی الزم اسـت .اگـر کسـی پـس از
بیهوشـی ،خـود را در بیابانـی تنهـا ببینـد ،دو سـؤال در ذهنـش پدیـد
میآیـد :الـف) چـرا و بـه چـه دلیـل مـرا بـه ایـن بیابـان آوردهانـد؟ ب) 
چگونـه از ایـن بیابـان خـارج شـوم و راه نجـات چیسـت؟
فکــر کــردن دربــارۀ کدامیــن ســؤال منطقیتــر و خردمندانهتــر
اســت ،طبیعــی اســت کــه درگیــر ســاختن ذهــن بــرای پاســخ بــه ســؤال
اول درمانــدن از پاســخ ســؤال دوم و در نتیجــه ســپری شــدن زمــان و
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نیافتــن راه نجــات اســت .لــذا بایــد اندیشــه از چــرا ،بــه چگونــه ،از
اینکــه چــرا آمــدهام ،بــه اینکــه چگونــه بایــد حرکــت کنــم ،معطــوف
گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در مثــل مناقشــه نیســت و تطبیــق کامــل
جریــان آفریــده شــدن بــا بیهــوش شــدن نادرســت اســت.
 .2پیچیدگــی و فراطبیعــی بــودن غــرض ایجابــی ،فهــم آن را از
دسترســی دانــش عــادی بشــر دور ســاخته اســت .وقتــی بشــر از درک
چیســتی آفرینــش تــا گســتره بیکــران آفرینــش و آنچه از آفرینش مشــهود
دیــدگان اوســت هنــوز انــدر خــم یــک کوچــه اســت ،چگونــه بــا الفبــای
فکــری محــدود خویــش میتوانــد راز و رمــز آفرینــش را اکتشــاف کنــد؟
آنکــه چهــار عمــل اصلــی ریاضــی را نمیدانــد ،چگونــه میتوانــد
معــادالت چنــد مجهولــی را بفهمــد و حــل نمایــد ،لــذا بــرای درک
غــرض اصلــی و ایجابــی آفرینــش ،آمادگــی ذهنــی و معرفتــی خــاص و
نیــز آمادگــی روحــی ویــژهای الزم اســت.
پــس از بیــان مقدمــات فــوق بــه شــرح اغــراض ایجابــی آفرینــش
پرداختــه میشــود  کــه در خطبــه آمــده اســت ،و آنهــا عبارتانــد از:
ً
 .1تبیین حکمت الهی (تبیینا لحکمته)؛
ً
 .2آگاهانیدن بر اطاعت خدا (تنبیها علی طاعته)؛
ً
 .3آشکار سازی قدرت پروردگار (اظهارا لقدرته)؛
ً
 .4بندگــی و تســلیم مخلوقــات در برابــر حضــرت حــق (تعبــدا
ّ
لبریتــه)؛
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ً
 .5ارج نهادن به دعوت الهی ِ(اعزازا لدعوته).
قبل از شرح فقرات ذکر شده ،بیان چند نکته ضروری مینماید:
الــف) تبییــن حکمــت الهــی و آشکارســازی قــدرت پــروردگار کــه
دو تــا از اغــراض ایجابــی اســت ماننــد ســه غــرض دیگــر بــه مخلــوق

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

بازگشــت میکنــد؛ زیــرا خداونــد همیشــه حکیــم و قــادر بــوده اســت
و حکمــت و قــدرت الهــی بــا آفرینــش نــه کــم میشــود و نــه زیــاد و لــذا
دانســتن حکمــت و یافتــن قــدرت بــه وســیلۀ آفرینــش بــرای خــدا
معنــا نــدارد ،بلکــه آنچــه در آفرینــش اتفــاق میافتــد آشــکار ســاختن
حکمــت و قــدرت اســت تــا مخلــوق از حکمــت و قــدرت الهــی
آگاهــی یابــد و بــا آن آگاهــی بــه رشــد و کمــال خــود برســد.
ب) همانطــور کــه بیــان شــد حکمــت و قــدرت الهــی بــا آفرینــش
دســتخوش تغییــر و افزایــش و کاهــش نمیگــردد .بلکــه ایــن حکمــت
و قــدرت در خلقــت بــرای مخلــوق جلوهگــر میگــردد اینــک توجــه بــه
ایــن نکتــه الزم اســت کــه حقیقتــی کــه عالــم و حکیــم و قــادر اســت،
آیــا زیبنــده اوســت از آفرینــش خــودداری کنــد یــا دســت بــه آفرینــش
زنــد؟ بخـلورزی بــرای ثروتمنــد ســتودنی اســت یــا ســخاوت ،پــس بــه
جــای ســؤال از اینکــه چــرا خــدا آفریــد ،بایــد گفت :چــرا خــدا نیافریند.
آنکــه رحمــت او گســترده اســت ،غنــی و کریــم اســت ،قــادر بــر هــر چیــز
و هــر کاری اســت ،چــرا قــدرت و حکمــت خــود را بــه جلــوه در نیــاورد
و فیضــش فیضــان نکنــد؟
ج) بیــن عبارتهــای خطبــه ،رابطــهای ســازمانیافته و منطقــی
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وجــود دارد:

ً
عبـارت «تنبیهـا علـی طاعتـه» پس از «تبیینا لحکمته» آمده اسـت؛

زیـرا وقتـی حکمـت الهـی بـرای مخلـوق آشـکار شـد و به حکیـم بودن
خـدا و حکمـت او پـی بـرد ،در برابـر او اهـل اطاعـت میگـردد ،چـون
فرمانبـرداری گاه بـر اسـاس تـرس و یـا طمـع اسـت و گاه بـر اسـاس
ّ
شـناخت ،ماننـد فرمانبـرداری بیمـار از طبیـب و یـا متعلـم از معلـم.
ً
ً
ً
ـدا ّ
لبریتــه» و «اعــزازا لدعوتــه» پــس از عبــارت «اظهــارا
عبــارت «تعبـ
لقدرتــه» آمــده اســت و معنایــش ایــن اســت کــه آشــکار شــدن قــدرت
مطلقــه الهــی بــرای مخلــوق ،او را بــه بندگــی و ّ
تعبــد میکشــاند؛ زیــرا
بندگــی آن اســت کــه فــرد در برابــر قــدرت قاهــره ،از خــود اظهــار قــدرت
نکنــد و خــود را تســلیم او قــرار میدهــد.
اینــک بــه توضیــح انفــرادی عبــارات یــاد شــده در اغــراض ایجابی
پرداختــه میشــود:
ً
 .1تبینا لحکمته
«تبییــن» :از بیــان بــه معنــای اظهــار و آشــکار ســاختن ،روشــن
نمــودن.
«حکمت» :بر وزن ِ«فعلة» گونه خاصی از «حکم» است«  .حکم»
َ َ
«حکمـ ة الدابــة» و «حکمــة
در اصــل لغــت بــه معنــای «منــع» بــوده و از
ّ
اللجــام» گرفتــه شــده اســت و آن همــان لــگام اســت کــه بــر چارپایانــی
ماننــد اســب مینهنــد تــا وســیلهای بــرای کنتــرل آنهــا شــده و مانــع از
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سرکشیشــان گــردد 1.پــس معنــای منــع و بازداشــتن در واژه «حکــم»
و مشــتقات آن ماننــد حکمــت وجــود دارد .لــذا ُ
«حکــم» در عرصــه
قضــاوت از آن جهــت کاربــرد دارد کــه میبایســت منــع از ظلــم کنــد و
امــا «حکمــت» اگــر در عرصــه عمــل باشــد منــع از قبیــح میکنــد ،لــذا

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

گفتــه شــده:
«الحکمــة هــی العلــم الــذی یرفــع االنســان عــن فعــل
القبیــح؛
حکمـ ْ
ـت ِعلمــی اســت کــه انســان را از کار زشــت دور
میکنــد».

البتــه ایــن تعریــف شــامل گونــۀ خاصــی از حکمــت اســت و آن
حکمــت عملــی اســت و نــه مطلــق حکمــت.
امــا حکمــت در عرصــه نظــر منــع از خطــا و تردیــد و اضطــراب
میکنــد ،پــس حکمــت دانشــی اســت کــه منعکننــده از شــک و خطــا
در امــور نظــری و بازدارنــده از زشــتی در امــور عملــی اســت .الزمــه ایــن
مفهــوم آن اســت کــه در حکمــت نوعــی اتقــان و اســتحکام معرفتــی
و عملــی نهفتــه اســت و اگــر گفتــه میشــود حکمــت قــرار دادن هــر
چیــز در جایــگاه خــود اســت ،در واقــع بیــان یکــی از آثــار حکمــت
اســت؛ زیــرا دانشــی کــه متقــن و اســتوار اســت ،در قــراردادن اشــیا در
جایــگاه خــود خطــا نمیکنــد ،ولــی مفهــوم آن منحصــر در اینگونــه از
ْ
ـناخت ،حکمــت
شــناخت نیســت ،بلکــه در تمامــی عرصههــای شـ
ّ
ّ
 .1ابن فارس ،مقاییس اللغة ،ج  ،2ص 91؛ المحیط فی اللغة،ج  ،2ص .387
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از ویژگــی اتقــان برخــوردار اســت و لــذا الزمــه دوم آن قطــع و جــزم
خواهــد بــود.
واژه «حکمــت» -بــر خــاف واژه «علــم» -در قــرآن و متــون روایــی
مفهومــی مثبــت دارد؛ زیــرا علــم بــه ســودمند و بــاارزش و غیرســودمند
و بــیارزش تقســیم شــده اســت و از طرفــی نیــز «حکیــم» همیشــه
ســتوده شــده اســت ،ولــی عالــم اگــر عامــل نباشــد نکوهــش گردیــده
اســت .حکیــم کســی اســت کــه قــول و عملــش اســتوار و متقــن ،و
قولــش همــراه عمــل اســت .در قــرآن کریــم «حکیــم» بــه عنــوان اســمی
َ
از اســماء الهــی همنشــین دو اســم دیگــر «علیــم» و «عزیــز» اســت«ِ :إ ّن
ً
ً
ً
ً َ َ
َ
َ
َ
كان َعزيزا َحكيما» 2زیرا حکمت
كان َعليما َحكيما»«ِ 1إ ّن ا ّلل َه
ا ّلل َه
مــازم علــم و عــزت (شکســت ناپذیــری) اســت ،وقتــی حکمــت
دانــش خطاناپذیــر و عمــل عادالنــه و پســندیده اســت .پــس حکیــم
هــم علیــم اســت و هــم عزیــز.
خداونــد بــا آفرینــش ،حکمــت خــود را آشــکار ســاخت و لــذا از
ثــری تــا ثریــا ،از کوچکتریــن ذره تــا کهکشــانها همگــی نشــانههای
بــارز حکمــت الهــی هســتند .دانشهــای تجربــی بــا مطالعــه هســتی
گوشـهای از رمــز و راز حکیمانــه بــودن خلقــت را پردهبــرداری میکننــد
و همــه دانشهــای متقــن و قطعــی گویــای فعــل حکیمانــه الهــی و
َّ َ
ُ َ
َََ
نظــام احســن آفرینشانــد« .الذي أ ْح َس َن ك َّل ش ْي ٍء خلق ُه».
 .1سورۀ نساء ،آیه .11
 .2سورۀ نساء،آیه .56
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ً
 .2تنبیها علی طاعته
«تنبیــه» :آگاهانیــدن ،و کاربــرد آن در مــورد غفلــت اســت .هــدف
از آن خــارج ســاختن غافــان از غفلتــی اســت کــه گریبانگیرشــان
شــده اســت.

ش ن
خ
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«طاعــت» :انقیــاد ،فرمانبــرداری .از ریشــه طــوع بــه معنــای رغبــت
و میــل اســت و بــه ایــن نکتــه اشــعار دارد کــه فرمانبــرداری از خداونــد از
روی رغبــت و میــل دارای ارزش اســت و زمانــی رغبــت و میــل اســت
کــه فرمانبــرداری از روی شــناخت باشــد و بــه همیــن جهــت پــس از
فقــره «تبییــن حکمت»ذکــر شــده اســت و داللــت دارد کــه طاعــت
محصــول شــناخت
خداونــد کــه یکــی از اغــراض ایجابــی اســت،
ِ
خــدای حکیــم و تفکــر در حکیمانــه بــودن ُصنــع و فعــل خــدا در نظــام
تکویــن ،و نیــز حکیمانــه بــودن امــر خــدا در نظــام تشــریع اســت .پــس
فرمــان خــدای حکیــم فرمانــی اســت بــه دور از خطــا و ظلــم و ســود
ـرد مطیــع اســت .آنگاه کــه
شــخصی ،و تنهــا بــرای رشــد و بالندگـ ِـی فـ ِ
فـ ْ
ـرد اهــل اطاعــت شــود بــه رســتگاری نایــل میشــود:

ً
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ً
فاز ف ْوزا َعظيما؛ 1هر کس خدا و رسولش را
َ«و َم ْن ُي ِط ِع الله و رسوله فقد
اطاعت کند به فوز و رستگاری بزرگ نایل میشود».
«فــوز عظیــم» مقامــی اســت کــه خلــود و جاودانگــی انســان در
رحمــت 2و نیــز رضایــت خــودش و خدایــش در آن نهفتــه اســت 3.ایــن
 .1سورۀ احزاب ،آیه .71
 .2سورۀ توبه ،آیه .89
 .3سورۀ مائده ،آیه .119
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دو همــان چیــزی اســت کــه بشــر در پــی آن اســت .بشــر در پــی رســیدن
ـراب فقــدان
بــه احســاس رضایتمنــدی ،و رهــا شــدن از دلهــره و اضطـ ِ
و از دســت دادن ،و قــرار گرفتــن در مــدار فیضگیــری الینقطــع اســت،
امــا اشــتباه او ایــن اســت کــه میخواهــد در دنیــا بــه اینهــا برســد.
ً
 .3اظهارا لقدرته
غرض سوم آفرینش ،آشکار سازی قدرت الهی است.
ُصنــع پــروردگار کــه در تعبیــر قرآنــی آیــات و نشــانههای اوینــد
هــم نشــانه حکمــت و هــم آیــه قــدرت حــق هســتند .همانگونــه کــه
ســاختههای دســت بشــر حکایــت از میــزان دانایــی و توانایــی او
میکنــد و نیــز اگــر دانایــی باشــد و توانایــی نباشــد و یــا بالعکــس چنــان
ســاختهای بــه ظهــور نمیرســد .در عرصــه آفرینــش هــم چنیــن اســت  .
ْ
ُ
ـان
ـان بیماننــدی حکمــت ،و گســترۀ آفرینــش نشـ ِ
اتقــان صنــع او نشـ ِ
ـت قــدرت اوســت .امیــر مؤمنــان؟ع؟ میفرمایــد:
عظمـ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َ
ّ
«لـ ْـو فكـ ُـروا ِفــي ع ِظيـ ِـم القــد َر ِة َو َج ِسـ ِـيم ِالن ْع َمـ ِـة ل َر َج ُعــوا
َ
َّ
الط ِريـ ِـق؛
ِإلــى
ـدرت الهــی و بزرگـ ِـی نعــم او اندیشــه
اگــر در عظمــت قـ ِ
میکردنــد ،بــه راه مســتقیم بــر میگشــتند».

پــس اندیشــیدن در عظمــت قــدرت الهــی ،عامــل بازگشــت بــه راه
مســتقیم اســت .راه مســتقیم همان بندگی خداســت:
َ
َ«و أن ْاع ُب ُدوني هذا ِص ٌ
راط ُم ْس َتقيم» و بندگی خدا نیز از اغراض آفرینش
ِ
است که در عبارت بعدی به آن اشاره میشود.
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ّ ً
دا ّ
لبریته
 .4نعب
غــرض چهــارم آفرینــش :عبــادت و بندگــی مخلوقــات اســت.

ش ن
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همانگونــه کــه در قــرآن کریــم بــه آن اشــاره شــده اســت:
َّ
ََْ ُ ْ
ْ ْ
َ«و ما خلقت ال ِج َّن َو ال ِإن َس ِإلا ِل َي ْع ُب ُدون؛ 1جن و انس را نیافریدم مگر
آنکه مرا عبادت کنند».
اینــک الزم اســت توضیحــی مختصــر دربــاره مفهــوم عبــادت و
نیــز غــرض از عبــادت ارایــه گــردد.
 .1مفهوم عبادت
صاحب کتاب التحقیق در معنای عبادت مینویسد:
ّ
2
«غاية التذلل في قبال مولى مع االطاعة؛
ّ
عبــادت نهایــت تذلــل در برابــر خداونــد اســت کــه بــه
همــراه اطاعــت باشــد».
ّ
در ســایر کتــب لغــت نیــز «تذلــل» را عنصــر اصلــی مفهــوم عبادت

دانســتهاند و در اشــتقاق واژه عبــادت چنیــن گفتهانــد:
َ
ّ
«اصل العبد من قولهمٌ :
3
طریق ُم َع َّبد ای ُمذلل؛
ریشــه عبــد از راه ُم َع َّبــد یعنــی راه همــوار گرفتــه شــده
اســت».
ّ
َ
4
«و کذلک الطریق اذا قل حصاه أو ُوطیء باألرجل؛
 .1سورۀ ذاریات ،آیه .56
 .2مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،8ص .12
ّ
 .3جمهرة اللغة،ج  ،2ص .299
ّ
 .4المحیط فی اللغة ،ج ،1ص.430
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[واژه عبد] به راه هم گفته میشود ،آنگاه که سنگهای
آن کم باشد یا بتوان با پا [به راحتی] روی آن راه رفت».

راه هموار و بدون دستانداز که به راحتی بتوان از
در نتیجه به ِ
آن عبور کرد ،راه ُم َع َّبد گفته میشود ،لذا در واژه «عبد» و اشتقاق آن
ّ
مفهوم ذلت (رام بودن و همواره بودن) وجود دارد .پس برای دریافت
معنای روشنی از عنصر اصلی واژه عبادت ،الزم است واژه «ذلت»
نیز مفهومشناسی گردد .ابن فارس در معنای این واژه مینویسد:
ّ
ّ
«ذل :اصــل واحــد یــدل علــی الخضــوع و االســتکانة
ّ
1
و اللیــن،
ایــن واژه اصلــی دارد کــه بــر خضــوع و اســتکانت و نرمــی
و رام شــدن داللت دارد».
ّ
ّ
ـوم عبــادت اســت
در نتیجــه تذلــل و ذلــت کــه رکــن اصلـ ِـی مفهـ ِ

وقتــی بــرای خــدا بــه کار مـیرود یعنــی نهایــت خضــوع و تســلیم و رام
بــودن در برابــر حضــرت حــق و ایــن بــا معنــای خــواری و زبونــی منافــات
دارد کــه از واژه ذلــت در فارســی تداعــی میشــود .پــس بندگــی خــدا یــا
بــه تعبیــری نهایــت تذلــل در برابــر خداونــد یعنــی نهایــت تســلیم و رام
بــودن در برابــر خداونــد اســت.
ّ
واژه تســلیم و تذلــل در عرصههایــی ممکــن اســت مفهومــی ضــد
ّ
ارزشــی و ضــد عقالنــی داشــته باشــد ،ماننــد مفهــوم علــم و عشــق
کــه بــه اعتبــار مــورد و متعلــق آن رنــگ ارزشــی یــا ضــد ارزشــی بــه
 .1ابن فارس ،مقاییس اللغة ،ج  ،2ص .325
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خــود میگیــرد .ارزش عشــق بــه معشــوقی اســت کــه بــا او دلدادگــی
ـود عشــق بــدون شــناخت معشــوق مفهومــی خنثــی
پدیــد میآیــد .خـ ِ
ً
اســت و هیــچ بــار ارزشــی نــدارد و اصــا تحقــق نمییابــد .تــا معشــوقی
ّ
نباشــد ،عشــقی نیســت ،اینگونــه اســت واژه تســلیم و تذلــل .پــس

ش ن
خ
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اگــر تســلیم در برابــر باطــل ،و یــا امــر موهــوم و خرافــی باشــد و یــا زمینــۀ
خواری و نقصان شــخصیت انســان باشــد تســلیمی اســت نابخردانه
و غیــر اخالقــی .ایــن ذلتــی اســت کــه عیــن خــواری و زبونــی اســت ،امــا
اگــر تســلیم در برابــر حقیقــت باشــد پــس تســلیم خردمندانــه و عیــن
ارزش اســت ،لــذا بندگــی خــدا یعنــی ذلــت در برابــر خــدا و نهایــت
ـار ارزشــی اســت؛ زیــرا تســلیم
خضــوع در برابــر او .ایــن امــر عالیتریــن بـ ِ
و خضــوع در برابــر کســی اســت کــه عقــل را آفریــد و بــه انســان موهبــت
عقــل و اندیشــه را داد .پــس تســلیم در برابــر او و بندگــی او بــه معنــای
زمینهســازی رشــد عقــل و جهتدهــی عقــل بــه ســوی حقیقــت و
آزادســازی عقــل از اســارت انگیزههــای نفســانی اســت.
بندگــی خــدا یعنــی تســلیم در برابــر حقیقتــی برتــر و متعالــی،
صاحــب قــدرت کــه تمامــی هســتی در دســت قــدرت اوســت و
بندگــی خداونــد تســلیم در برابــر خــدای حکیــم ،قــادر ،مهربــان و
ً
بینیــاز اســت .لــذا بندگــی خــدا و تســلیم در برابــر او مفهومــی کامــا
متفــاوت بــا بردگــی دارد .بردگــی ،انحطــاط اســتعدادهای انســانی
اســت (ســوخت شــدن) امــا بندگــی ،رشــد اســتعدادهای انســان
اســت (ســاخته شــدن) .ذلــت در برابــر خــدا عیــن عــزت اســت ،و
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افتقــار بــه او عیــن اســتغنا از غیــر اوســت .آنگونــه کــه امــام حســین؟ع؟

فرمودنــد:

ْ
َ َ ََُ ُ ُ َ َ ُ
ـوه َع َبــد ُوه فـ ِـإذا َع َبــد ُوه ْاسـ َـتغ َن ْوا ِب ِع َب َاد ِتـ ِـه َعـ ْـن
«فـ ِـإذا عرفـ
ِع َبـ َ
ـاد ِة غیــره؛
هــر گاه خــدا را بشناســند ،بنــده او میشــوند و هــرگاه
بنــده او شــدند بــا عبــادت او بــه اســتغنا و بینیــازی از
بندگــی و تســلیم در برابــر دیگــران میرســند».

عبــادت خــدا و تســلیم در برابــر او سرشکســتگی نیســت بلکــه
ســربلندی و مایــه فخــر و عــزت انســان اســت .امیــر مؤمنــان؟ع؟ در
مناجــات خــود بــه خداونــد عرضــه مــیدارد:
ً
«الهــی کفــی لــی ِعـ ّـزا أن اکــون لــک عبــدا و کفــی بــی
ً
َ ّ 1
فخــرا ان تکــون لــی ربــا؛ 

خدایــا ایــن عــزت بــرای مــن َبــس کــه بنــده تــو باشــم و
ایــن افتخــار مــرا بــس کــه تــو خــدای مــن باشــی».

 .2غرض از عبادت
عبــادت خــدا کــه بــه عنــوان غــرض ایجابــی آفرینــش در قــرآن
کریــم و نیــز خطبــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ بیــان شــده اســت ،غــرض
نهایــی آفرینــش نیســت؛ زیــرا عبــادت هــم غرضــی دارد و آن قــرب
بــه خداســت ،همانطــور کــه در اطاعــت گفتــه شــد کــه غــرض از
آن دســتیابی بــه فــوز عظیــم اســت .عبــادت نیــز بــرای دســتیابی بــه
ثــواب الهــی و وصــول بــه جایــگاه فیــض و رحمــت و نعمــت ابــدی
 .1صدوق ،الخصال ،ج  ،2ص 420؛ بحار األنوار ،ج  ،74ص .400
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یعنــی بهشــت اســت ،آنگونــه کــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ در ادامــه خطبــه
بیــان میفرماینــد .پــس حکمــت میانــی ،عبــادت اســت و حکمــت
نهایــی ،رســیدن بــه ســرای ســامت و رحمــت و آرمیــدن در جــوار و
قــرب الهــی میباشــد کــه امــکان دســتیابی بــه فیــض و رحمــت

ش ن
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بیکــران الهــی را فراهــم میکنــد.
نتیجــه آنکــه بــه اقتضــای رحمــت کــه رســاندن فیــض و نعمــت
اســت ،جهــان و انســان پدیــد آمــده اســت و وجــود یافتـ ِـن مخلــوق و

ـت وجــود ،جلــوۀ رحمــت آغازیــن حضــرت حــق اســت.
ـتن نعمـ ِ
داشـ ِ
آنگاه پــس از آفرینــش از طریــق عبــادت و بندگــی و تســلیم حــق
بــودن ،زمینــه و ّ
ـت رحمــت گســتردهتر و فیــض خــاص
ظرفیــت دریافـ ِ
فراهــم میگــردد.
ً
 .3اعزازا لدعوته
غــرض ســوم آفرینــش ،ارجمنــدی و عزیــز دانســتن دعــوت الهــی
اســت.
جهــان هســتی جهانــی اســت کــه از هــر ســو انســان بــه چیــزی
فراخوانــده میشــود .هواهــای نفســانی از یکســو و شــیطان و زیــر
ـک انســان دوســتی،
مجموعههــای او ماننــد انســانهایی کــه بــا ماسـ ِ
دشــمن انســانیت هســتند ،از ســوی دیگــر فراخواننــدگان انســان بــه
ـوت
باطــل ،بــه ســقوط و بــه آتــش غضــب الهــی هســتند .آنــان در دعـ ِ
(آراســتن) باطــل و
تزییــن
خــود ،از شــگردهای تبلیغاتــی ماننــد
ِ
ِ
نمایــی) راهشــان اســتفاده میکننــد .از طرفــی راه
تســهیل (آســان
ِ
ِ
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الهــی را ســخت و تلــخ نشــان میدهنــد ،امــا کســی کــه بــه حکمــت
و قــدرت الهــی معرفــت پیــدا کــرد و بــرای گام برداشــتن در تحقــق
آفرینــش خویــش ،بــه بندگــی و اطاعــت الهــی روی آورد
اغــراض
ِ
ً
طبیعتــا از دعوتهــای باطــل ِاعــراض کــرده و تنهــا بــه دعــوت الهــی
پاســخ داده و آن را ارجمنــد و عزیــز میشــمارد .امیــر مؤمنــان؟ع؟ در
نهــج البالغــه میفرمایــد:
ُ ْ َ َ َ َ ً َ َُْ ً ُ ْ ََ َ ْ َ
«ســبحانك خا ِلقــا و معبــودا ِبحس ِــن بل ِئــك ِعنــد
ْ
ُ
َْ َ
ــت َد ًارا َو َج َع ْل َ
ــك َخ َل ْق َ
ــت ِف َيهــا َمأ ُد َبــة  ...ث َّــم
خل ِق
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
َ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
أ ْر َســلت د ِاعيــا َيدعــو ِإل ْيهــا فــا الد ِاعـ َـي أج ُابــوا َو ل ِف َيمــا
َ َ
َ ْ َ ْ ُ َْ ُ
َر َّغ ْب َ
ــت َر ِغ ُبــوا َو ل ِإلــى َمــا ش َّــوق َت ِإل ْي ِــه اش َــتاقوا أق َبلــوا
َ
َ َ ْ َ
َْ
1
َعلــى ِجيف ٍــة ق ِــد اف َتض ُحــوا ِبأك ِل َهــا؛

پاک و منزهی تو ای آنکه آفریدگار و معبودی .برای
نیک آزمایی بندگانت سرایی را آفریدی و در آن خوانی
گستراندی  ...سپس دعوت کنندهای را فرستادی تا

مردم را بدان دعوت کند ولی نه دعوت کننده را پاسخ
دادند و نه به آنچه ترغیبشان کردی ،رغبتی نشان
دادند و نه به آنچه تشویقشان نمودی ،اشتیاقی از خود
بروز دادند .به مرداری (دنیا) روی آوردند که با خوردن
آن ،خود را به رسوایی کشاندند».

پاســخ دادن بــه دعــوت الهــی کــه غــرض چهــارم آفرینــش بــود ،نیــز
غــرض میانــی اســت و غــرض اصلــی و نهایــی آن ،حضــور بــر خــوان
 .1نهج البالغه ،خطبه .109

109

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

گســترده الهــی اســت کــه همــان بســاط قــرب و بهرهمنــدی از فضــل
ـران ربوبــی اســت.
بیکـ ِ

ش ن
خ
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امیر مؤمنان؟ع؟ در خطبه قاصعه میفرمایند:
َ
َ َ َّ َ ْ
َْ
ُ
ّ َ
اهَّلل َيخ َت ِب ُر ِع َب َاد ُه ِبأن َواع الشدا ِئ ِد َو َي َت َع َّبد ُه ْم
«و ل ِكن
ِ
َ
ْ
َْ ً
ُ
َ
بأ ْن َواع ْال َم َج ِاه ِد َو َي ْب َت ِليه ْم بض ُ
وب ال َمك ِار ِه ِإخراجا
ر
ِ
ِ َ ِ ً َّ َ ِ ُّ
َّ َ ِ ُّ ْ ُ ُ
ُُ
وسه ْم وَ
َ
ْ
ْ
ِللتكب ِر ِمن قل ِوب ِهم و ِإسكانا ِللتذل ِل ِفي نف ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ ََْ ً ُُ ً َ َ ْ َ َ ْ َ ً ُ ًُ َ ْ
ِليجعل ذ ِلك أبوابا فتحا ِإلى فض ِل ِه و أسبابا ذلل ِلعف ِوه؛
خداونــد بندگانــش را بــه انــواع ســختیها میآزمایــد
و بــه پذیــرش انــواع مجاهدتهــا و تالشهــا فــرا
میخوانــد و بــه گونــه گونــه ناخوشــایندیها مبتالیشــان
میگردانــد تــا تکبــر و خودپســندی را از دلهایشــان
بیــرون کنــد و فروتنــی و رام شــدن را در جانشــان ســاکن
گردانــد تــا آنکــه آنهــا درهــای گشــوده بــه فضــل و احســان
خــود ،و اســباب آمــاده بــرای عفــو و آمــرزش آنــان بشــود».

پــس بندگــی خــدا بــرای آن اســت کــه خودبزرگبینیهــا و خــود 
محوریهــا از میــان رود و تذلــل و تســلیم در برابــر خــدا شــکل گیــرد و
آنگاه کــه اینگونــه شــد ،چنیــن عبــادت و تســلیمی درهــای گشــوده
بــه فضــل الهــی و عفــو پــروردگار میشــود و بهرهمنــدی از فضــل الهــی
ّ
َّ
متصــور نیســت،
کــه وقفــهای در آن نیســت و حــد و مــرزی بــرای آن
نتیجــه و غــرض بندگــی خواهــد بــود کــه در ســایۀ قــرب الهــی محقــق
میشــود .قــرب بــه خــدا یعنــی دســتیابی بــه جایــگاه و َمــداری کــه
انســان از تنگناهــا و لغزشگاههــا ،رهــا شــده و بــه رســتگاری و رســتن
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فراخــی معرفتــی دســت یازیــده و از ندانمهــا و
از آنهــا رســیده ،و بــه
ِ

ـعت اقتــدار و تحقــق آرزوهــا نایــل شــده
جهالــت بیــرون آمــده و بــه وسـ ِ
اســت.
َ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ َّ َ َ َ َّ َ َ َ
ــاب َعلــى
اب َعلــى َط َاع ِت ِــه ،و وضــع ال ِعق
«ثــم جعــل الثــو
َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ ً ْ ُ َ َ َّ
ـاد ِه عــن ن ِقم ِتـ ِـه و ِحياشــة ِمنــه ِإلــى جن ِتـ ِـه؛
َم ْع ِص َي ِتـ ِـهِ ،ذيــادة ِل ِعبـ ِ

ســپس [خداونــد] در برابــر اطاعــت خــود ،پــاداش ،و در برابــر

نافرمانــیاش عقــاب قــرار داد ،تــا بندگانــش را از نقمــت و
خشــم خــود دور ســازد و بــه بهشــتش رهنمــون گردانــد».
ً
َ
ً
«ثــواب» در لغــت از بــاب اثــاب یثیــب اثابــة و ثوابــا و از ریشــه
«ثــوب» بــه معنــای رجــوع و بازگشــت اســت و بــه مــکان بازگشــت:
«مثابــة» و «مثــاب» گفتــه میشــود 1.در قــرآن کریــم آمــده اســت:
َ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ ً َ
ثابة ِل ّلن ِاس» 2خانه خدا محل رجوع مردم قرار
«و ِإذ جعلنا البيت م
داده شده است.
«ثــواب» در اصطــاح بــه پــاداش عمــل خیــر یــا شــر گفتــه میشــود،
امــا اکثــر اســتعمال آن در پــاداش خیــر اســت و از دیــد برخــی تنهــا بــه
پــاداش خیــر ،ثــواب گفتــه میشــود و اســتعمال آن در پــاداش شــر
مجــاز خواهــد بــود.

3

از جهــت رعایــت تناســب معنــای اصطالحـ ِـی ثــواب بــا معنــای
ّ
 .1جمهرة اللغة ،ج  ،2ص .1016
 .2سورۀ بقره ،آیه .125
 .3الطراز ،ج  ،1ص .331
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لغــوی آن میتــوان گفــت از آنجــا کــه آثــار و نتایــج عمــل فــرد بــه خــود
فــرد بــر میگــردد و ثــواب مهمتریــن اثــر و نتیجـهای اســت کــه خداونــد
از بــاب فضــل خــود بــه نیکــوکاران اختصــاص داده اســت ،لــذا بــه
پــاداش عمــل «ثــواب» گفتــه میشــود.

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

«عقــاب» :مصــدر بــاب مفاعلــة اســت ماننــد ِقتــال ،از ریشــه
«عقــب» و آن چیــزی اســت کــه در پــی چیــز دیگــر میآیــد و َپــس آن
قــرار دارد .عقــاب و عقوبــت جــزای عمــل قبیــح و نتیجــه و دنبالــۀ کار
زشــت اســت.
ً
َْ ً
«ذیــادة» :مصــدرت از ذاد ،ذودا و ذیــادا بــه معنــای طــرد کــردن،
رانــدن و دور ســاختن اســت.
«حیاشــة» :مصــدر اســت از ریشــه «حــوش» بــه معنــای گــردآوردن،
رانــدن ،تشــویق کــردن و برانگیختــن.

1

مانند این بخش از عبارت حضرت که در پی بیان اغراض آفرینش،
ذکر شده است در حکمت  368نهج البالغه از امیر المؤمنین؟ع؟

نیز نقل شده که فرمود:
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
«إ َّن َ
اب علــى طاع ِت ِــه َو ال ِعق َ
اهَّلل ُسـ ْـبحانه َوضـ َـع الثـ َـو َ
ــاب
ِ
ََ
َ ًَ
ْ
َ
ـاد ِه َعـ ْـن ِن ْق َم ِتـ ِـه َو ِح َي َاشـ ًـة َل ُهــمْ
َ
َ
علــى مع ِصي ِتـ ِـه ِذيــادة ِل ِعبـ ِ
َ
َ
ِإلــى َج ّن ِتــه».
از عبــارت حضــرت زهــرا؟اهس؟ دانســته میشــود کــه اغــراض
پیشــین (عبــادت و اطاعــت) کــه بــه عنــوان غــرض آفرینــش بیــان شــد
 .1تاج العروس ،ج  ،9ص .10
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غــرض نهایــی نیســتند .ایــن مطلــب در شــرح هــر بخــش توضیــح
داده شــد کــه غــرض از طاعــت و عبــادت ،دســتیابی بــه ثــواب الهــی
و حضــور در بهشــت پــروردگار و دور شــدن از نقمــت و غضــب خداونــد
اســت.

ع�ور و عر و�ج
ب
اطاعــت و معصیــت خــدا در حقیقــت راههــای نــور و نــار ،و بــه
تعبیــری زمینههــای عبــور و عــروج در طاعــت ،و ُجمــود و ســقوط

در معصیــت میباشــند .اطاعــت خــدا و تــرک معصیـ ْ
ـت ،موهبــت
ـت نعمــت و رحمــت و قــرب
عبــور و عــروج و در نتیجــه حضــور در بهشـ ِ
و رضــوان الهــی را در پــی داد .عبــور انســان از زشــتیها ،پلیدیهــا،
شــرکها و شــکها ،ظلمهــا و عصیانهــا و عبــور از وسوســههای
ـات نیــک،
ـور صفـ ِ
شــیطانی و نفســانی و خودخواهیهــا ،عامــل حضـ ِ
آرامــش ،ایمــان ،و یقیــن و ثبــات آنهاســت و بــه تعبیــر دیگــر ،عامــل
گــذر از جهنــم و عقــاب و تاریکــی و تنگنایــی و عــروج بــه بهشــت و
ثــواب و نــور و فراخــی اســت ،پــس اطاعــت خــدا حرکــت ،پویایــی،
نزدیــک کننــده ُ(مقـ ّـرب) ،و دور کننــده ُ(م ّ
بعــد) ،نزدیــک کننــده بــه
ِ
قــرب الهــی کــه همــان بهشــت اســت و دور کننــده از غضــب الهــی کــه
جهنــم اســت .پیامبــر اکــرم؟ص؟ در اواخــر عمــر شــریف خــود فرمودنــد:
َ ُّ َ َّ ُ ّ َ َ َ ً َ ُ َ ْ َ
ـاس ِإ ِنــي لـ ْـم أ َد ْع شـ ْـيئا ُيق ّ ِر ُبكـ ْـم ِإلــى ال َج ّنـ ِـة َو
«أيهــا النـ
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ُ َ ُ ُ ْ َ َّ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ
ـار ِإل َو قــد ن َّبأتكـ ْـم ِبـ ِـه؛
يب ِاعدكــم ِمــن النـ ِ

1

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

ای مــردم هیــچ چیــزی نبــود کــه شــما را بــه بهشــت

نزدیــک کنــد و از دوزخ دور ســازد ،مگــر آنکــه شــما را از
آن باخبــر کــردم».

ش ن
خ
�داݣ ݣ ݣ ݣ ݣ��اسی

پــس ثمــرۀ تمــام اعمــال مــا از قبیــل نمــاز ،روزه و حــج ،بایــد مــرور از
تاریکیهــا و حضــور در روشــناییها باشــد .خداونــد میفرمایــد:
ْ َ
َْ
َّ َّ َ َ
ِ«إن
شاء َو ال ُم ْنك ِر؛ 2نماز انسان را از فحشا و منکر
الصلاة ت ْنهى َع ِن الف ْح ِ
میرهاند».
به سخن دیگر ،نماز و سایر اعمال شایسته ،آدمی را از خطاها
رضایت خداوند حضور یابد.
و تاریکیها عبور میدهد تا در سایۀ
ِ
احادیث نیز مبین این موضوع است که فرمودهاند :نماز معراج
است .نماز تقرببخش و مایۀ رستگاری است .نماز زیباییها
جان نمازگزار حاضر میکند؛ اگر چه ممکن است که عبور از
را در ِ
زشتیها و حضور زیباییها را با نماز قالبی و نه قلبی درنیابیم و چه
ْ
بسا نماز خوانده شود ،ولی واژهها بیتدبر و تأمل طوطیوار تکرار
گردیده و قلب تکانی نخورده و از غیر خدا به خدا متوجه نگردد.
میراث حدیثی ما سرشار از روایاتی در باب ثواب و عقاب است.
امـا فلسـفۀ ایـن همـه ثـواب و عقـاب چیسـت؟ بیشـک ،خداونـد بـا
پـی انگیزانـدن بندگانـش بـه کارهـای
قـرار دادن ثـواب و عقـاب در ِ
 .1کافی ،ج  ،5ص .83
 .2سورۀ عنکبوت ،آیه .45
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نیک و شایسـته ،و تاراندن آنها از کارهای زشـت و ناشایسـت اسـت.
منظـور جلوگیـری از گرفتـار شـدن بـه بیماری،
همچنانکـه پزشـک بـه
ِ
اثرهـای ناگـوار آن را بـرای بیمـار شـرح میدهـد ،تـا مراقبـت کنـد و یـا
فایدههـای مـواد غذایـی را برمیشـمارد تـا دیگـران را بـه اسـتفاده از
بـد مـا را
آن تشـویق کنـد ،خداونـد نیـز نتیجههـای کارهـای خـوب و ِ
بـاز مینمایـد ،تـا خویشـتن را از معاصـی عبـور داده و بـا انجـام طاعت
عـروج حاصـل گـردد .عـروج بـه سـوی حضـور در بسـاط قـرب الهـی و
ّ
تنعـم از فیـض بیمنتهـای ربوبـی.
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