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 امامیهدوره آموزشی 
 کانال آموزش مجازی دینکالس

@dinclass 

---------------------------------------------------- 

 جلسه اول : 

 .این ادهای گزافی نیست که در مقدمه ی بحث بدانیم تمام ادیان آسمانی برای معرفت اهلل آمده اند

 بحث  نکاتی در مقدمه

 مر غایت مکتب ماست، الزم است پیش از هر چنانچه ما بخواهیم ایمان به خداوند متعال پیدا بکنیم که این ا

 چیز نسبت به خداوند متعال علم و معرفت داشته باشیم .

 ( پس  باید روشن شود  چون ایمان مُتعلّق دارد ) یعنی باید به چیزی تعلق بگیرد تا معنای ایمان به خود بگیرد

 که ما به چه چیز می خواهیم ایمان بیاوریم !!؟

 . انسان اگر به یک چیز موهوم ایمان بیاورد آن ایمان بی ارزش است 

 

 رق شناخت و معرفت  خدا نزد اندیشمندان مسلمان ) طُرُق معرفت اهلل (  : طُ

 ُرق صحیح ما باید در طول این بحث  روشن کنیم آیا همه ی طرق معرفت اهلل صحیح است، برخی از این ط

 رق صحیح است؟!یا یکی از این طُ هستند
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 عقل : راه 

در طریق  عقلی می دانند، گفته چنانچه به کسانی که قائل به طریق و راه  عقل هستند و معرفت اهلل را منحصر 

شود: راه فطرت چه می شود ؟ ممکن است در جواب راه فطرت را به همان طریق عقل بر گردانند وبازگشت  

راه فطرت را به همان طریق عقلی بدانند. فالسفه مشاء نیز تمایل به راه عقل دارند، همچنین متکلمین نیز طریق 

تکلمین معتزلی و متکلمین شیعی هر دو در این امر مشترک هستند .اما باز صحیح را راه عقل می دانند همچنین م

 بایستی داتست که تفاوت هایی میان این دو وجود دارد!!

 وجود دارد :   مهمّی  میان طریق متکلمین با فالسفه در این راه  فرق های

ل می فالسفه بر این باورند که ما خود، بدون نیاز به یک منبع بیرونی و خارجی با تعقل وتفکر و اندیشه و استدال

توانیم خدا را ثابت نماییم لکن برخی متکلمین همانند شیخ مفید رحمت اهلل علیه  معتقدند در عین اینکه راه، راه 

عقلی است و عقل خداوند را اثبات می نماید امّا در این مسیر ما بی نیاز از وحی نیستیم !! این وحی است که ما 

 را متوجه  می نماید .

 شیخ مفید ره  در اوائل المقاالت می فرماید  : 
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ینبه العاقل واتفقت االمامیة علی ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الی السمع و انه غیر منفک عن سمع  " 

وانه البد فی اول التکلیف وابتدائه فی العالم من رسول، و وافقهم فی ذلک ، االستدالل ةعلی کیفی

اصحاب الحدیث. واجمعت المعتزلة و الخوارج والزیدیة علی خالف ذلک، و زعموا ان العقول تعمل 

بمجردها من السمع والتوقیف اال ان البغدادیین من المعتزلة خاصه یوجبون الرسالة فی اول التکلیف 

 1 "  المامیة فی علتهم لذلک ویثبتون علال یصحها االمامیة ویضیفونها الی علتهم فیما وصفناهویخالفون ا

 شیخ مفید ره معتقد است که وحی نحوه ی استدالل را به عاقل می آموزد !!

ره به طریق عقل  پس هر دو گروه به عقل معتقدند، اما فالسفه به عقل تنها لکن متکلمین همچون شیخ مفید

 به همراه تعلیم وحی معتقد می باشند .

 ادعای دور از طرف فالسفه : 

ی گویند اگر ابتدائاً مالبته الزم است بدانیم فالسفه مدعی هستند برای این اعتقاد خود برهان دارند، ایشان 

یم به خدا معتقدم بخواهیم به وحی مراجعه نماییم دور الزم می آید!! به این دلیل که اگر من بخواهم بگو

ی علیهما سی علیهما السالم فرموده اند، آنگاه حقانیت خود حضرت موسی و عیسچون حضرت موسی و عی

و را اثبات کرده السالم از کجا برای من روشن می شود؟! پس قبال باید خدا را اثبات کرده باشم، حکمت ا

لسالم و یا باشم، نیاز خود را یه وحی اثبات کرده باشم، سپس به سراغ حضرت عیسی و موسی علیهما ا

 ایر حجج الهی بروم !!س

 جواب : 

ه  اهل بیت علیهم شیخ مفید ره در مقابل فالسفه می فرماید:  )مضمون(  هیچ دوری الزم نمی آید، همین ک 

عجزه بیاورند ( مسالم و حجج الهی می آیند وظیفه دارند خود را به عنوان حجت الهی معرفی بنمایند ) ال

ر اثبات خداوند بو بر حجت بودن خود دلیل اقامه نمایند، و در مرحله ی بعد خود اهل بیت علیهم السالم 

از نظر شما اگر دلیل  اهد بود. آیامتعال دلیل اقامه می فرمایند و در اینجا نیز دلیل، حجّت بر من و شما خو

یل را ارسطو و افالطون عقلی را اهل بیت علیهم السالم برای ما بیاورند اشکال وجود دارد ؟!  و  اگر همین دل

 بیاورند اشکال وجود ندارد ؟!

                                                           
 44، ص 4مصنفات شیخ مفید، اوائل المقاالت، ج  1
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و ائمه اطهار علیهم  امام صادق علیه السالم  عالم به دلیل و برهان است، اصالً امام صادق سالم اهلل علیه

 السالم به جهت اثاره و شکوفا کردن دفائن عقول آمده اند .

 امیرالمومنین سالم اهلل علیه در این باره می فرمایند : 

وا عَلَیْهِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یُثِیرُوا وَ وَاتَرَ إِلَیْهِمْ أَنْبِیَاءَُه لِیَسْتَأْدُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ َو یُذَکُِّروهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ وَ یَحْتَجُّ …

 2لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول

فرستاد تا عهد و پیمان پس خداى تعالى پیغمبران خود را در بین آنان بر انگیخت و ایشان را پى در پى مى  

ایشان  ه تبلیغ باخداوند را که جبلّى آنان بود بطلبند و بنعمت فراموش شده یاد آوریشان کنند، و از را

 .ازندگفتگو نمایند )با برهان، سخن بگویند( و عقلهاى پنهان شده را  بیرون آورده بکار اند

 راه فطرت : 

ا به طور کل انکار می ربسیاری از معتقدین به این طریق ، راه عقل را نیز قبول دارند اما برخی نیز راه عقل 

 کنند 

ائل هستند اصوال این گروه معتقدند راه معرفت، فطری است و فطرت به معنای عقل نیست و در مقام تبیین ق

ن آشنا بودند و خداوند انسان ها همگی از همان ابتدای تولد و بلکه قبل از آمدن به این دنیا با خداوند سبحا

م بر این جهان می ن معرفی کرده و وقتی به این دنیا می آیند با این سابقه ی معرفتی قدخودش را به ایشا

مثل بزرگتر بودن  )گذارند و دیگر نیاز به استدالل ندارند، مسئله ی خدا برای ایشان مانند بدیهیات است 

ز به یاکل از جزء ( پس فطرت طوری تنظیم شده است که به صورت اتوماتیک با خدا آشنا است و ن

 استدالل و برهان وجود ندارد .

ستدالل بر دشمن بودن به ا مثال : وقتی یک برّه به دنیا می آید از همان ابتدای تولد با گرگ آشناست و نیاز

 گرگ با گوسفند ندارد، پس تا گرگ را می بیند فرار می کند .

حقیقتی که در درون واجد آن است غافل باشد امّا در باساء و ضراء و  و البته ممکن است انسان از این 

گرفتاری ها کما اینکه آیات و روایات به آن تصریح دارند ، خود به خود به فاطر خود که خدای متعال 

                                                           

 43نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص:  2
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باشد متوجه می شود . حال اگر در مقام بحث دلیل عقلی هم بر اثبات خدا آوردید این در مقام بحث با 

مارکسیست ها و آتئیست ها بد نیست و قابل استفاده است . اما هیج نیاز به برهان نیست،  ملحدین و

خداشناسی فطری و حسی و یک تجربه ی درونی است و انسان در درون خود می یابد که خدا را می 

 شناسد .

 روایتی در استشهاد معتقدان  به این راه : 

وجود  هبار ها درها و مجادلهبحث >>شخصی به حضرت امام جعفر صادق ) علیه السالم( عرض کرد:

هرگز سوار کشتی  خداوند مرا متحّیر کرده است . مرا به خداوند راهنمایی کنید، حضرت فرمود: آیا

راه نجاتی برای تو نباشد؟ پاسخ  ای؟ پاسخ داد: بله، فرمود: آیا پیش آمده که کشتی تو بشکند و هیچشده

تو باشد تعلق نگرفت؟ پاسخ داد: قادر بر نجات  داد: بله، فرمود: آیا در آن هنگام قلب تو به چیزی که

باشد، تعلق گرفت . فرمود: همان موجود خداوندی است که  آری، قلبم به موجودی که قادر بر نجاتم

 3<<هم قادر بر نجات تو است ای نباشدوقتی هیچ نجات دهنده

وال کنید این کسی برخی از بزرگان این طریق، می فرمایند : اگر در همین حال باساء و ضراء از این فرد س

یعنی خدا را ر ، ،  زمان دارد ؟ خواهد گفت : خیکه قلب تو به او رو کرد مکان دارد ؟ خواهد گفت : خیر

 و این همان معرفت فطری است . بدون استدالل می شناسد !!

 راه شهود : 

گیر  سیر عقالنیتمدر  تقبیح می کنند و می گویند آنچهراه عقل را کامال   ، این طریقبه برخی از قائلین 

دهان شیرین  ردنکلوا ح، چرا که با حلوا عقل می آید مفهوم است نه مصداق، ما  باید دنبال مصداق باشیم

 نمی گردد !!

بندی می کنند و  ما باید خود مصداق را ببینیم و بیابیم و شهود کنیم، سپس ایشان در مقام تبیین تقسیم

 میگویند: 

 ما یکجا، علم الیقین داریم، یکجا  عین الیقین داریم و یکجا حق الیقین داریم  

 مثال : 

                                                           
 231، ص 1387تهران،  محمد بن علی بن الحسین بابویه قمی )شیخ صدوق(، التوحید، مکتبه الصدوق، 3
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 یکجا دود آتش را ازدور می بینید و پی به آتش می برید ) علم الیقین (  

 یکجا آتش را از نزدیک میبینی و پی به آتش می برید ) عین الیقین ( 

 یکجا خود به درون آتش می روی و باآتش یکی می شوی و در آتش می سوزی ) حق الیقین ( 

 در این رویکرد سوم ) راه شهود (  انسان خودِ ذات حق را شهود می کند و می یابد.

 : این رویکرد به دو گروه اعتقادی تقسیم می شود 

 گروه اوّل :

 شهودی هایی که قائل به تباین ذات خدا با خلق هستند ) قائل به دوئیت هستند (  

 گروه دوّم :

 شهودی هایی که قائل به تباین ذات خدا و خلق نیستند بلکه قائل به عینیت خدا و خلق هستند 

 ) یکی بودن ذات خدا با مخلوقات (  

 : غیر اتحادی (  –) شهودی  گروه اوّل با  مختصر آشنایی

ا وجود دیگری که ما یک وجودیم و خد گرچه ما خدا را شهود می کنیم اما باید بدانیداین گروه قائلند

است اما خدای متعال، به فعل و عنایت خودش، خود را به مراتبی به ما می شناساند،این شناساندن و شهود 

ریم که او را بشناسیم، به فعل اوست و فعل ما نیست، چون ما موجوداتی محدود هستیم و این قدرت را ندا

 اوست که باید به لطف خودش و به عنایتش خود را به ما بشناساند.

ء اهلل و روایات رویت اهلل است مانند روایاتی که در باب ما جاء فی الرویه برخی ادله ی این گروه آیات لقا

 در توحید صدوق آمده است .

 که در جای خود و در جلسات بعد پیرامون معنای آن توضیح خواهیم داد : روایات نمونه ای از این

بِی عَبْدِ اللَّهِ الُْکوفِیُّ قَاَل حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُْن أَحْمَدَ بِْن مَُحمَّدِ بِْن عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثََنا مُحَمَّدُ ْبنُ أَ

فَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ ْبنِ أَبِی حَمْزََة عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی حَدَّثَنَا ُموسَى بُْن عِمْرَانَ النَّخَعِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیَد النَّوْ 

اَل نَعَمْ َو قَدْ رَأَوْهُ قَبَْل َیوِْم عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلُْت لَهُ أَخْبِرِْنی عَنِ اللَِّه عَزَّ َو جَلَّ هَْل یَرَاهُ الْمُؤْمِنُوَن َیوْمَ الْقِیَامَِة قَ
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ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِیَن لَیَرَوْنَهُ  أَ لَسْتُ بَِربِّکُمْ قالُوا بَلى -لْتُ مَتَى قَاَل حِیَن َقالَ لَهُمْالْقِیَامَةِ فَقُ

جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْکَ فِی الدُّنْیَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ أَ لَسْتَ تَرَاهُ فِی وَقْتِکَ هَذَا قَالَ أَبُو بَصِیرٍ فَقُلْتُ لَهُ 

شْبِیٌه کَفََر وَ لَیْسَتِ الرُّْؤیَةُ فَقَالَ لَا فَإِنََّک إِذَا حَدَّثَْت بِهِ َفأَنْکَرَهُ مُنْکٌِر جَاهِلٌ بِمَعْنَى مَا تَقُولُهُ ثُمَّ قَدَّرَ أَنَّ ذَلِکَ تَ

 4اللَّهُ عَمَّا یَصِفُهُ الْمُشَبِّهُونَ وَ الْمُلْحِدُونَ.بِالْقَلْبِ کَالرُّؤْیَةِ بِالْعَیْنِ تَعَالَى 

کردم :   از على بن ابى حمزه از ابو بصیر از حضرت صادق )علیه السالم( که گفت به آن حضرت عرض

ى و پیش از روز بینند فرمود آرمؤمنان در روز قیامت او را مى که مرا خبر ده از خداى عز و جل که آیا

أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا  اند عرض کردم در چه زمان فرمود در هنگامى که بایشان فرمود کهقیامت او را دیده

کت شداند یعنى آیا نیستم پروردگار شما گفتند که آرى تو پروردگار مائى پس حضرت ساعتى سا بَلى

یستى که در همین وقت نبینند آیا تو چنان د از آن فرمود که و مؤمنان در دنیا پیش از روز قیامت او را مىبع

و حدیث تاو را ببینى ابو بصیر میگوید که بآن حضرت عرض کردم که فداى تو گردم پس من باین از 

میگوئیم آن  نى آنچه ماکنم فرمود نه زیرا که تو هر گاه باین حدیث کنى پس منکرى که جاهل باشد بمع

اهى بود و دیدن را انکار کند و بعد از آن تقدیر کند که این تشبیه و کفر است باعث این ناخوشى تو خو

 کنند.بدل چون دیدن بچشم نیست خدا برتر است از آنچه فرقه مشبهه و ملحدان او را وصف مى

 توضیح : 

عداد است و مرحوم صدوق ره می فرماید این روایات در باب ما جاء فی الرویه نزد من  بیش از این ت

آن تشبیه  همگی نزد من صحیح است لکن من بیش از این نقل نکردم تا جهّال سوء برداشت نکنند و از

 نفهمند ) به تشبیه معتقد نشوند ( 

 نمونه دیگر از این روایات و ادعیه  :

 5الِانْقِطَاعِ إِلَیْکَ وَ أَنِرْ أَْبصَارَ قُلُوبِنَا ِبضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَیْک کَمَالَ لِی هَبْ إِلَهِی
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دلهایمان دگان خدایا کمال جدایى از مخلوقات را، براى رسیدن کامل به خودت به من ارزانى کن، و دی ..

 را به پرتو نگاه به سوى خویش روشن کن

 نمونه دیگر : 

 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ:

 -مِنْبَرِ الُْکوفَةِ إِذْ قَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ بَیَْنا  أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السالم یَخْطُبُ عَلى»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم، قَالَ: 

«:  َبلِیغٍ فِی الْخُطَبِ، شُجَاعُ الْقَلْبِ، فَقَالَ: َیا أَمِیَر الْمُؤْمِنِینَ، هَلْ رَأَیْتَ رَبَّکَ؟ قَالَ  ذُو لِسَانٍ -عْلِبٌیُقَالُ لَهُ: ذِ

 تَرَهُ  لَ: وَْیَلکَ یَا ذِعْلِبُ، لَمْوَیْلَکَ یَا ذِعْلِبُ، مَا کُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، کَیْفَ رَأَیْتَهُ؟ قَا

 6.... بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ، وَ لکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَاِئقِ الْإِیمَان الْعُیُونُ 

بر منبر سخنرانى  ( در کوفهلیه السالم( فرمود: در آن میان که امیر المؤمنین )علیه السالمامام صادق )ع

ى امیر اذعلب بود برخاست و او مردى شیوا سخن و قوى القلب بود، پس گفت  میفرمود مردیکه نامش

ام عبادت دیدهئى؟ امام فرمود: واى بر تو اى ذعلب من پروردگارى که نمؤمنان آیا پروردگار ترا دیده

شم او را بنگاه چ اى؟ فرمود: واى بر تو اى ذعلب دیدگاننکنم عرضکرد اى امیر مؤمنان، او را چگونه دیده

 !!نبینند بلکه دلها او را با ایمان حقیقى دریابند

 : گروه دوّم  با  مختصر آشنایی

همانند قطره ای  می شویم و فانی در او می شویم یکی ) ذات خداوند (  ما با او قد هستندمعتگروه دوّم 

دور است و از  یا فانی می شود، و خود در مقام بیان توضیح می دهند که این مثال ها از جهتیرکه در د

 ) انسان را به حقیقت امر نزدیک می کند ( . جهتی مقرّب

و من مصداقاً با  اما می خواهیم بگوییم که اصالً شناخت زمانی امکان پذیر است که دوئیتی در کار نباشد

تش یکی بشوم آاو را به علم حضوری و شهودی و وجدانی درک کنم و بیابم.مثل اینکه با او یکی بشوم و 

کنیم و در ذات  و دقیقاً آتش را وجدان بنمایم و دلیل سیر و سلوک هم همین است که ما سیر کنیم و سیر

 حق فانی بشویم !!

                                                           
 338، ص: 1دارالحدیث(، ج -افی )ط الک6



9 
 

 گروه دوّم نیز همانند سایر گروه ها ادله ای برای خود دارند 

  : اتحادی (  –گروه دوّم ) شهودی  ادلّه از ا برخی 

 آیاتی چون : 

 7الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ ُمصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَِّه وَإِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

 8لْبَاطِنُ وَهَُو بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَا

 و....

 نمونه ای از روایات مورد استشهاد این گروه  : 

یْرٍ قَاَل قَالَ أَُبو وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَْن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بِْن عِیسَى عَنْ َمرْوَِک بِْن عُبَیْدٍ عَنْ جُمَْیعِ ْبنِ عُمَ

ءٌ فَیَُکونُ أَکْبََر مِنْهُ ءٍ فَقَالَ وَ کَاَن ثَمَّ شَیْکُلِّ شَیْ أَکَْبرُ مِنْ ءٍ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقُلْتُ اللَّهُأَیُّ شَیْ لیه السالم :عَبْدِ اللَّهِ ع

 9أَنْ ُیوصَفَ. أَکْبَرُ ِمنْ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَاَل اللَّهُ

از همه چیز  چیست؟ عرضکردم خدا بزرگترجمیع گوید: امام صادق )ع( از من پرسید: معنى اللَّه اکبر 

خدا بزرگتر  است، فرمود: مگر آنجا چیزى بود که خدا بزرگتر از آن باشد، عرضکردم: پس چیست؟فرمود:

 از آنست که وصف شود.

 :  نکته

انواع طُرق و  باید بدانید ما تا اینجا هیچ  گونه داوری نکردیم و در مقام داوری بر نیامدیم و فقط

یین در مقام تب رویکردهای معرفتی را معرّفی نمودیم، ان شاء اهلل در بحث های بعدی و در جلسات آینده

 براهین در اثبات قول صحیح و نقد سایر برداشت ها خواهیم بود.

 ------ پایان جلسه اول-----------------------------------------------
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 جلسه دوم : 

 نکته : 

ک طریق را در یه نیست که طرفداران هر رویکرد معرفتی فقط در جلسه گذشته بیان شد که لزوماً اینگون

و معتبر می  قد هستندمعرفت خداوند متعال انتخاب کرده باشند بلکه برخی از گروه ها بعضًا دو طریق را معت

 .دانند

 ل و براهین اثبات خداوند متعال در این طریق : بررسی راه عق

 :   1 نکته

نباشد و تعالیم انبیاء  ختار خود ما می باشد این است که اگر وحی الهیکه نظر مُ راهیآن  ،عقل راه  در رابطه با

خداوند سبحان  به د، انسان صرف بهره مندی از این قّوه ی نورانی ) عقل ( نمی تواند پینعلیهم السالم نباش

یامبران و پمعلمان الهی ) ببرد، پس اینگونه نیست که چنانچه انسان خودش باشد و خودش بدون دستگیری 

 راه به سوی معرفت او ببرد !!اهل بیت علیهم السالم ( 

 ت فرمائید  : به روایاتی  بسیار مهم در این رابطه دق

مِ وَ إِسْمَاعِیلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى ْبنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ جُمُْهورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَکَ -1

وَ بِنَا  اللَّهُ بِنَا عُبِدَ اللَّهُ وَ بَِنا عُرِفَ بَُریْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السالم یَقُولُ :ابْنَیْ حَبِیبٍ عَنْ 

 10وُحِّدَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ ُمحَمَّدٌ حِجَابُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ َتعَالَى

د و بوسیله ما خداى شسیله ما خدا پرستش شد و بوسیله ما خدا شناخته ( فرمود: بولیه السالم امام باقر )ع

 .خداى تبارک و تعالى است حجاب تبارک و تعالى را یگانه شناختند و محمد 

بِنَا عُبِدَ اللَّهُ  وَ اللَّهُ قال ابوعبداهلل علیه السالم : ... وَ نَْحنُ الْعَامِلُوَن بِأَمْرِِه وَ الدَّاعُونَ إِلَى سَبِیلِهِ بِنَا عُرِفَ -2

 11.نَحْنُ الْأَدِلَّاءُ عَلَى اللَّهِ َو لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّه
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یده شد و مائیم رهنمایان مائیم کارکنان بامر او و خوانندگان بسوى راه او بما خدا شناخته شد و بما خدا پرست

 !!بر خدا و اگر ما نبودیم خدا پرستیده نمیشد

وَ لَکِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَُه وَ ِصرَاطَهُ وَ سَبِیلَُه وَ  الْعِبَادَ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَقال ابوعبداهلل علیه السالم : ...  -3

 12... عَنِ الصِّراطِ لَناکُِبون هُمْالْوَجْهَ الَّذِی یُؤْتَى مِنْهُ فَمَنْ َعدَلَ عَنْ وَلَایَتِنَا أَْو فَضَّلَ عَلَیْنَا غَیْرَنَا فَإِنَّ

ا باب و صراط رشناسانید ولى ما واسطه خود را به بندگان مىخواست بىبه راستى خدا تبارک و تعالى اگر مى

رتابد یا دیگرى و راه خود مقرر کرده و آن سوئى که از آن باید روى به وى داشت، هر که از والیت ما رو ب

 !!قاً آنها از صراط به سر در افتندرا بر ما برترى دهد محق

 13... عَنْکُم قَبِلَ َوحَّدَهُ مَْن أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ وَ مَنْامام هادی سالم اهلل علیه : ... زیارت جامعه کبیره  -4

 کند و هرکه او را به یکتایی پرستد، طریق توحیدش را از شماهرکه آهنگ خدا کند، به وسیله شما آغاز می

 پذیردمی

 14مَعْرِفَةِ اللَّه مَحَالِ عَلَى السَّلَامُامام هادی سالم اهلل علیه  : ...  زیارت جامعه کبیره -5

 سالم بر جایگاه های شناخت خدا

عال ُمربّی به توحید لذا بر خداوند متعال است که حجج الهی را ارسال نماید و ایشان که به وسیله ی خداوند مت

موزش بدهند  و بنمایند و توحید خداوند متعال را به مردم آ خداوندالهی هستند، مردم را ملتفت و متوجه 

 به مردم یاد بدهند. حضرت حقّ زیباترین براهین را بر اثبات 

 :  2نکته 

خداوند متعال به عقل کلّ عالمیان، پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و اله خطاب می فرماید که اگر الهام ما و دستگیری 

ود  عقل سلیم و صافی مُبرز ما نبود کتاب و ایمان را نمی دانستی !! پس نیاز به هدایت الهی و وحی حتی با وج
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و مشخص است، چه رسد به ما انسان های عادی که قطعا بدون تعالیم انبیاء و به صرف داشتن عقل هیچ گاه 

 متوجه توحید الهی نمی شدیم!!

ءُ رُوحًا مِْن أَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِی مَا اْلکِتَابُ وَلَا الْإِیمَانُ وَلَکِنْ جَعَلَْناهُ نُورًا نَهْدِی بِهِ َمنْ َنشَاوَکَذَلِکَ أَوْحَینَا إِلَیکَ 

 15مِنْ عِبَادِنَا وَإِنََّک لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

کردیم؛ تو پیش از  فرمان خود وحیهمان گونه )که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم( بر تو نیز روحی را ب

ر دادیم که دانستی کتاب و ایمان چیست )و از محتوای قرآن آگاه نبودی(؛ ولی ما آن را نوری قرااین نمی

کنیم؛ و تو مسلما به سوی راه راست هدایت بوسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می

 کنی.می

 16إِبْرَاهِیَم عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ َمنْ َنشَاءُ إِنَّ رَبََّک حَکِیمٌ عَلِیمٌ وَتِلْکَ حُجَّتُنَا آتَینَاهَا 

و شایسته بدانیم،( باال اینها دالیل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم! درجات هر کس را بخواهیم )

 بریم؛ پروردگار تو، حکیم و داناست.می

 :  3نکته 

به آن راه  با تجربه و کوشش و صرف داشتن عقل که بشر بدون نیاز به وحی،  وجود داردیک سری از امور 

مله مواردی است توحید از ج باید بدانیمف . ، اماپیدا میکند، مانند ریاضیات، نجوم، صنعت های مختلف و ..

به آن  یتد، بشرننباش انسانیت ه عنوان معلمان حقیقیکه اگر وحی خداوند متعال نباشد و تعالیم حجج الهی ب

 نخواهد کرد. پیدا یراه

 :  4نکته 

ین سوال در ذهن مخاطبین محترم بوجود بیاید که نقش عقل در این معرفت و شناخت چیست ؟! ممکن است ا

در پاسخ خواهیم گفت : عقل مخاطب وحی است، اگر وحی باشد و عقل نباشد راه به جایی برده نمی شود و 

مچنین باید همچنین بالعکس اگر عقل باشد و وحی خداوند متعال نباشد، عقل راهی به جایی نخواهد برد. ه

دانست که شأن وحی تعلیم و آموزش است و شأن عقل تعَلُّم و یادگیری است،که اگر انسان فاقد عقل بود و 
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این قوه ی الهیه را خداوند در انسان خلق نمی فرمود انسان مخاطب وحی واقع می شد، اما به هیچ چیز متوجّه 

ست و برای آن اثبات خداوند متعال بنمایید ُملتَفت نمی گردید!! همچنان که اگر به یک گوسفند بگویید خدا ه

 و متوجه نمی گردد .

عَْن عَبْدِ اللَّهِ بِْن سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ  عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ سُلَیْمَانَ َعنْ عَلِیِّ ْبنِ إِبْرَاهِیمَ

 17الْعِبَادِ النَّبِیُّ وَ الْحُجَّةُ فِیمَا بَیْنَ الْعِبَادِ َو بَیَْن اللَّهِ الْعَقْل عَلَى قَالَ: حُجَّةُ اللَّهِ لیه السالم اللَّهِ ع

ان و خدا عقل فرمود: حجت خدا بر بندگان پیغمبر است و حجت میان بندگ صلوات اهلل علیه  حضرت صادق

 است

 18...وَ أَنَّهُمْ مَخْلُوُقونَ َو أَنَّهُ الْمُدَبِّرُ لَهُم  الْعِبَادُ خَالِقَهُم عَرَفَ فَبِالْعَقْلِ  ...قال أبی عبداهلل علیه السالم : 

که مخلوقند و هم او مدبر  بندگان آفریننده خود را شناسند و دانندبوسیله خرد امام صادق سالم اهلل علیه : ...

 آنها است

 19لِأَنَّهُ لَا یَُحس إِلَّا بِالْعَقْلِ لَمْ یَکُنْ إِلَى إِثْبَاتِ صَاِنعِ الْعَالَمِ طَرِیقٌ

 :  لسالم ا) لیس کمثله شیء ( از نصوص و روایات اهل بیت علیهم اثبات خداوند متعال  و براهین ادله 

 قدم اوّل در اثبات خداوند متعال  ) مناط و  ویژگی های موجود ممکن (  : 

و اشیاء باید  باید پیش از هر چیز بدانیم که الزم است مِالک مخلوقیّت اشیاء روشن شود، یعنی آنکه شیء

 چگونه باشند تا ما به آن ها مخلوق بگوییم ؟!

 ت ؟یک موجود اگر چگونه باشد به آن مخلوق می گوییم و اقرار می کنیم که نیازمند به خالق اس

 یده است ؟چه مالک هایی باید در یک شیء باشد تا ُحکم کنیم او را خالقی است که اینچنین او را آفر

                                                           

 25 ، ص:1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  17
 29، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  18

 91ص  90بحار ج  19
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این نکته بسیار مهم است که در نصوص روایی ما کامالً به آن اشاره شده است . از مجموعه روایات و نصوص 

 دد که مالک های زیر ویژگی های مخلوقات است : اینگونه استفاده می گر

 محدودیت  -1

 ا سلول است ( همتجزی بودن ) دارای اجزاء بودن، مانند انسان که دارای دست و پا و گردن و میلیون  -2

 مقداری بودن  -3

 زیاده و نقصان پذیر بودن  -4

 تغییر پذیر بودن  -5

 این ها همه مناط و مالک و معیار مخلوقیت است و معیار فقر و احتیاج به یک خالق است.

 بیان : 

موجودی که عددی و قابل شمارش و قابل تقسیم است، و ابتدا و انتها دارد و اول و آخر دارد ) یعنی محدود 

است ( به دلیل همین محدودیت و عددی بودن ) قابل پذیرش کمی و زیادی بودن (، چنین موجودی نیازمند 

فالسفه و متکلمین ممکن الوجود است ) و به به خالق است، یعنی چنین موجودی با این اوصاف به اصطالح 

تعبیر روایات : یجوز ان یوجد و یبطل ( یعنی آنکه می شود موجود شود و می شود از بین برود و نابود شود، 

 و وجود و عدم برای آن ضرورت ندارد. همچنین این موجود با این صفات می تواند فرد دوّم و سوّم پیدا کند 

اسب باشد و می تواند اصال  3اسب باشد و میتواند  2: شما االن یک اسب  دارید، یک اسب می تواند  1) مثال 

شد عقالً هر کدام از این حاالت ممکن است اما هیچ کدام از این حاالت همین یک اسب نیز موجود  نبا

 ضرورت ندارد و واجب نیست ( 

محدود و مقداری  از آن جهت که تغییر پذیر است، قابل زیاده و نُقصان است یعنی عقالً می همچنین موجود 

 شود به آن اضافه نمود و می شود از آن کاست لذا هر موجود محدود و مقداری قابل زیاده و نُقصان است

متر  بشود ؟ بله می  4متری  ناهارخوری را در نظر بگیرید، آیا عقالً ممکن است این میز  3: یک میز  2) مثال 

ن کاست، پس هر متر از آ 1متر بشود بله می توان  2متر دیگر به آن افزود، آیا ممکن است این میز  1توان 

 شیء محدودی همانند میز، قابل زیاده و نقصان است وعقالً  از نابودی در امان نیست ( 
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با این صفات می شود موجود باشد و می شود معدوم باشد ) ممکن الوجود است (  توضیح  چنین موجودی

آنکه :  نه بودن برای این موجود ضروری است و نه نبودن برای او ضروری است، وقتی چنین شیئی محدود 

می شود است عقالً می تواند صفتش همینگونه باشد که هست و یا اینکه صفتش به حالت دیگری تغییر کند، 

 فرد دوّم پیدا کند و دو تا بشود و یا اصال نباشد.

ء (  است فرد پذیر و تکرار پذیر است، قابل افزایش لذا هر شیئی که محدود و مقداری و متجزی ) دارای اجزا

و نُقصان است، هر موجودی که بودن و نبودن برای او ضروری نیست، حال که هست عقل می گوید علّتی 

 دارد که آن را به این شکل بوجود آورده است و ایجاد نموده است .

 قدم دوّم : 

 سوال : خالق و علّت  این شیءِ مُمکن  مثل  این شیء است یا مثل این شیء نیست ؟!

توضیح : آیا علّت این شیء ممکن الوجود نیز مانند خود آن مقداری، عددی، متجزی ) دارای اجزاء ( و دارای 

 کل و جزء و قابل زیاده و نُقصان ) پذیرش کمی و زیادی ( است ؟ یا خیر ؟!

چنانچه در پاسخ به سوال باال گفته شود : بله علّت این شیء نیز  مثل این شیء است خواهیم گفت : پس آن 

آن نیز می شود باشد و می شود نباشد، قابل زیاده و نقصان است، علّت نیز به دردِ همین شیء مبتال است یعنی 

عددی است، مقداری است، متجزی است و هیچ کدام از حاالتی که دارد مانند آن شیء مذکور برای او 

 ضرورت ندارد!!

اگر هزاران علّت دیگر نیز برای این علّت قائل شویم که مانند آن باشند همگی اینها به این درد مبتال هستند، 

ممکن الوجود پس نتیجه آنکه همه ی این ها یک مجموعه محدود هستند که قابل زیاده و نقصان هستند و 

هستند) می شود باشند می شود نباشند و به تک تک این ها می توان افزود و یا از آن ها کم کرد ولو در مقام 

فرض عقلی (، در نتیجه عقل می گوید کلّ این مجموعه چون می شود باشند و می شود نباشند باید یک 

این ها باشد ) یعنی مانند این ها محدود و موجودی خارج و غیر این مجموعه باشد که او دیگر نباید شبیه 

عددی ومقداری و قابل زیاده و نقصان و متجزی نباشد ( لذا یک موجودی که نباید شبیه این ها باشد باید این 

 ها را ایجاد کرده باشد.
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او دیگر نباید  عقال رده وکرا ایجاد  ها پس یک موجود متعالی از اینها و ماورای از  اینها و متباین با این ها، این

ید خود همین بطه با او ایجاد می شود و عقل می گومحدود باشد چرا که اگر محدود باشد همین سوال در را

 را چه کسی ایجاد کرده است ؟!

تما باید مانند ح خالق دارد که آن ت و خالقییاده و نقصان داریم، که علّلذا ما یک مجموعه محدود و قابل ز

اشد ) تقسیم پذیر باین ها نباشد، شیءٌ بخالف االشیاء باشد، لیس کمثله شیء باشد، احد باشد، ابعاض نداشته 

 نباشد ( ، تغییر پذیر و تبدیل پذیر نباشد.

با و دقیق بیان شده در یک روایت نورانی از وجود مقدس امام جواد علیه السالم این معانی در کلماتی بسیار زی

 است : 

وَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا مُتَجَزِّئٌ َو لَا مُتَوَهَّمٌ ِبالْقِلَّةِ وَ الْکَثْرَِة وَ  الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ االمام الجواد سالم اهلل علیه : ... لِأَنَّ مَا سِوَى

 20...وْ مُتَوَهَّمٍ بِالْقِلَّةِ وَ الْکَثْرَةِ فَهُوَ مَخُْلوقٌ دَالُّ عََلى خَالِقٍ لَهکُلُّ مُتَجَزِّئٍ أَ

بیش در  وآنچه جز خداى واحد است تجزیه پذیر است و خدا واحدى است که نه تجزیه پذیر است و نه کم 

که داللت  مخلوقى استذات او تصور شود و هر آنچه تجزیه پذیر است یا آنچه در آن تصور کم و بیش شود 

 بر خالق خویش دارد

 نکات روایت : 

  ) به جز خداوند متعال همه چیز متجزی ) دارای اجزاء است 

  موجود مجرّدی به جز ذات خداوند متعال نداریم 

 ان  ) کمی و زیادی ( نیستذات خداوند خدای متعال قابل توهم به  زیاده و نُقص 

  زیاده و نقصان پذیری ویژگی ذات متجزی و محدود و عددی و مقداری است 

 هر شیء قابل زیاده و نقصان ) متجزی ( مخلوق است 

 اشد(هر چیزی که قابل زیاده و نقصان باشد مُمکن الوجود است ) می شود باشد و می شود نب 

                                                           

 116، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  20
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  روایت دیگری از وجود نورانی امام رضا سالم اهلل علیه :

 …21مَحْدُوٍد َمخْلُوق کُلَ قال الرّضا علیه السالم : لِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَ

 عقول شهادت میدهند که هر محدودی مخلوق است ) خالقی دارد ( 

 روایت دیگری از حضرت صادق سالم اهلل علیه  : 

 - عَنْ صَفْوَانَ ْبنِ یَحْیَى عَْن فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابِْن أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ:أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیَس عَنْ مُحَمَِّد بِْن عَبْدِ الْجَبَّارِ

الْآخُِر  هُوَ الْأَوَّلُ َو الْآخِرُ وَ ُقلْتُ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ وَ َأمَّا عَنْ َقوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ -سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السالم

 هَیْئَةٍ ءٌ إِلَّا یَبِیدُ أَوْ یَتَغَیَّرُ أَوْ یَدُْخلُهُ التَّغَیُّرُ وَ الزَّوَالُ أَوْ یَنْتَقِلُ ِمنْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَ ِمنْشَیْ لَیْسَ فَبَیِّنْ لَنَا تَفْسِیرَهُ فَقَالَ إِنَّهُ

 22یَادٍَة إِلَى نُقْصَانٍ وَ ِمنْ نُقْصَاٍن إِلَى زِیَادَةٍ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینإِلَى هَیْئَةٍ وَ مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ وَ ِمنْ زِ

ر آن راه است، یا هیچ چیزی نیست مگر اینکه از میان می رود و دگرگون می شود، یا اینکه تغییر و زوال را د

ده رو به نقصان گر، و از زیااینکه از رنگی به رنگ دیگر، و از شکلی به شکل دیگر، و از صفتی به صفتی دی

 یا از نقصان رو به زیادی می رود مگر پروردگار عالمیان .

 همچنین امیرالمومنین علیه السالم در یک روایت بلند می فرمایند : 

 …23مِنَ الْمَصُْنوعِ وَ الْحَادِّ مِنَ الْمَحْدُود الصَّانِعِ لِافْتِرَاقِ …

 زیرا الزم است که آفریدگار و آفریده، و حد نهنده و محدود شده تفاوت داشته باشند.

 در روایت دیگر امام معصوم علیه السالم می فرماید : 

 24عُوُد إِلَیْهِ مَا هَُو ابْتَدَأَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ لَتَجَزَّأَ کُنُْههمَا هَُو أَْجرَاهُ أَوْ یَ عَلَیْهِ یَجْرِی وَ کَیْفَ

                                                           

 22األمالي )للطوسي(، النص، ص:  21

 115، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  22

 140، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  23

 40التوحيد )للصدوق(، ص:  24
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 نتیجه : 

ین مخلوقات هستند خداوند سبحان، از مقوله ی عدد، کمیت و مقدار و اجزاء خارج است ) قل هو اهلل احد ( و ا

 که محدود، مقداری، عددی و متجزی ) دارای اجزاء و جزء و کل هستند ( .

 ودر نهایت به بخشی از روایتی منسوب به امیرالمومنین علیه السالم توجه می کنیم : 

. هُوَ وَاحِدٌ لَیْسَ لَهُ فِی الْأَشْیَاءِ شِبْهٌ کَذَلِکَ رَبُّنَا وَ قَوُْل الْقَائِلِ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قال امیرالمومنین علیه السالم : ..

 25کَذَلِکَ رَبُّنَا عَزَّ وَ َجل«  وُجُوٍد وَ لَا عَقْلٍ َو لَا وَهْمٍ فِی أَحَدِیُّ الْمَعْنَى یَعْنِی بِهِ أَنَّهُ لَا یَنْقَسِمُ

ه می گوید ک است که در اشیاء برای او شبیهی نیست پروردگار ما اینچنین است و سخن گوینده  او واحدی

ود ذهنى و از این قصد میکند که خدا منقسم نمیشود نه در وج یعنیآن جناب عز و جل احدى المعنى است 

 خارجى و نه در عقل و نه در وهم و خیال و پروردگار عز و جل ما چنین است.

 نکات : 

  یل ذهنی  وجود خارجی او قابل تقسیم است و نه در ذهن و تحلخداوند احدی المعنی است یعنی نه

 .قابل انقسام و تقسیم است و نه  قابل انقسام در وهم و خیال است

  و خود مقدار ندارد.خداوند متعال، خالق کمیت و مقدار است 

 ------ پایان جلسه دوم-----------------------------------------------

 جلسه سوم : 

 راه فطرت : 

شهودی ذات (تقسیم  ی ) قائلین به شهود ذات حق (  و غیر شهودی ) غیر قائلین به) این را ه به دو طریق شهود

 می شود( 

                                                           

 83التوحيد )للصدوق(، ص:  25
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یک رویکرد معرفتی رویکرد فطرت است و به این معناست که انسان بدون آنکه در جلسه اول بیان شد که 

نیاز به ادله عقلی و برهان داشته باشد مسئله خداوند سبحان برای او روشن است و این معرفت را مثل بدیهیات 

لتفت به نحوغریزی در درون خود واجد است، لکن ممکن است در دنیا غفلتی حادث شود که انسان متوجه و م

به خداوند نباشد و انبیاء علیهم السالم نیز می آیند و انسان را متذکر می نمایند به آنچه که در درون خود دارد 

و آن را وجدان می کند، پس کار انبیاء در این مکتب تذکر به این معرفت است که در درون خود انسان 

 موجود است!

 نقد و بررسی این طریق : 

ابتدای امر باید بگوییم این دلیل و طریق را معتبر نمی دانیم به این دلیل که از طرفداران این مکتب و رویکرد 

 سوال می کنیم:  منظور شما از بدیهی بودن چیست ؟

  ابتدا برای یادآوری معنای بدیهی چند مثال در رابطه با بدیهیات می آوریم  :

: شما می گویید کل از جزء بزرگتر است می گوییند چرا ؟ می فرمایید همین که تصوّر می کنید کل 1مثالل  

 و تصور می کنید جزء را تصدیق می کنید که کل از جرء بزرگتر است و نیاز به طلب دلیل نیست! را

ضلع دارد، میگویید چرا ؟ می گویند : چون واضح است و روشن است نیاز به دلیل ندارد حتی  3: مثلث 2مثال 

 می کند چون بدیهی است .اگر نیاز به دلیل داشته باشد انسان دلیل طلب ن

: اجتماع نقیضین مُحال است یعنی نمی شود یک چیزی هم باشد و هم نباشد، خوب بدیهی است که   3مثال 

ممکن نیست که یک چیز هم باشد و هم نباشد به این مسئله یک مسئله واضح و بدیهی می گوییم و نیاز به 

 یل در خود احساس نمی کنیم .طلب دل

گویند : خداوند  طرفداران این رویکرد اعتقادی  ) رویکرد فطرت به معنایی که در اول بحث گفته شد ( می

سبحان نیز اینگونه است ) یعنی  مانند مثال های باال می باشد( و دلیل نمی خواهد، در حالیکه این خالف تجربه 

و وجدان ما می باشد. آیا این بچه هایی ) کودکانی ( که در بین ما هستند همینگونه اند ؟! آیا حقیقتًا در رابطه 

در مورد خداوند متعال مرتّباً از ما سوال نمی کنند ؟!  ما حتی زمانیکه آن با وجود خدا دلیل نمی خواهند ؟! و 

ها را به خداوند ملتفت می کنیم، باز در رابطه با رنگ خدا، جای خدا، اندازه ی خدا، شکل خدا سوال می 

است کنند، و اصاًل نمی تواند تصور کند که ذاتی وجود دارد که رنگ ندارد، مکان ندارد، احد است، صمد 

و مانند آن !! واین مطلب را به وضوح دیده اید که  با وجود اینکه ده ها بار برای آنها توضیح می دهید باز 

سوال می کنند و متوجه و ملتفت به ذات غیر متجزی و غیر مقداری و غیر زمانمند و غیر مکانمند نمی گردند  
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د و حتی اگر یک نمونه نشان بدهیم که اینگونه و اینگونه نیست که خداوند برای آنها مثل این بدیهیات باش

نیست که کودکی بتواند بدون برهان و دلیل عقلی متوجه ذات شیء بخالف االشیاء و لیس کمثله شیء گردد 

 ادعای ما ثابت می گردد 

مرحوم صدوق ره می فرماید)مضمون کالم ایشان ( : عده ای از اهل بحث گفته اند چنانچه وحی و پیغمبر 

 نباشد مسئله ی خدا برای بشر روشن است!! این چه سخنی است و کجا اینگونه شده است ؟!

 با وجود این همه زحمت پیغمبران باز مردم را میبینید که این همه به شرک و تشبیه افتاده اند!!  

ممکن است طرفداران این رویکرد در اثنای بحث اشکال نمایند که پس با این همه آیات و روایات چه می 

 کنید ؟! خواهیم گفت کدام آیات ؟!

 می فرمایند : 

 مُخِْلصِیَن لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ یشْرِکُونَ  فَإِذَا رَکِبُوا فِی الْفُلْکِ دَعَوُا اللَّهَ

کنند(؛ اما هنگامی که خوانند )و غیر او را فراموش میهنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخالص می

 شوند!خدا آنان را به خشکی رساند و نجات داد، باز مشرک می

جواب : مخاطب این آیه مشرکین هستند نه آتئیست ها و نه ماتریالیست ها ، مشرکین همگی به برکت مساعی 

انبیاءگذشته فهمیده بودند که خدایی هست، حضرت ابراهیم سالم اهلل علیه برهان آورده بود و انبیاء برای این 

دلیل و برهان اقامه کردند، بعد ها این توحید آلوده به شرک شده است و نه اینکه اصل اهلل را عرب قبول ها 

نداشته، بعد منظور این است که  این ها زمانی که به بأساء و ضراء می افتند دست از شرک می کشند و به سراغ 

ند اما بعد از نجات و رفتن به خشکی ربّ االرباب می روند و از خداوند متعال طلب کمک و نجات می نمای

 دوباره به خدایان دروغین که شریک خداوند متعال کرده بودند باز می گردند .

تیجه :  این آیه به این معنا نیست که هر کودکی بدون تربیت و تعلیم و آموزش، همین که بگویید خدا،  به ن

 شما بگوید بله خدای احد و صمد و بالزمان و مکان را می گویی می دانم !!

 حتّی اگر طرفداران این مکتب در رابطه با عالم ذرّ بحث بنمایند در پاسخ ایشان : 

؟ سوال میپرسیم : آیا در عالم ذرّ توحید را انبیاء و اهل بیت علیهم السالم به ما آموزش داده اند و بر اثبات 

خداوند متعال برهان اقامه فرموده اند یا آنکه خیر در آنجا مثل سایر بدیهیات ) مثاًل اینکه کّل از جزء بزرگتر 

؟! یعنی شما در آنجا صرف تصور کردن تصدیق است ( خدا روشن بوده است، و دلیل نمی خواسته است 
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نموده اید؟ یعنی صرف تصوّر اینکه یک ذاتی هست که زمان ندارد، مکان ندارد، اجزاء ندارد این را تصدیق 

 می کنید که مطلب روشن است  ؟ یا اینکه باید دلیل و برهان می شنیدید و بعد تصدیق  میکردید ؟! 

پاسخ دیگر به طرفداران این مکتب این است که  این بحث  یک امر وجدانی است و هر کس به خود مراجعه 

فطری و درونی ما در ابتدای امر  بدون استماع و فهم این  کند می یابد که توحید اینگونه نیست که به صورت

براهین، خدای احد و صمد و غیر متجزی و بالزمان و بالمکان را از کودکی  بشناسیم، بلکه این به برکت تعالیم 

د انبیاء و اهل بیت علیهم السالم است که اوّالً با شنیدن و تصوّر این مفاهیم عقلی و براهین نورانی برای موحّ

 اثبات می شود و سپس وی تصدیق به این مطلب می کند.

 تباینی ( :   –طریق شهود خداوند )شهودی 

این گروه می گویند تباین ما با خدا محفوظ است ما با خدا وحدتی نداریم، ما مخلوقیم خدا خالق است، اما 

 خداوند سبحان با فعل خودش کاری میکند که ما آن ذات مقدس را شهود بنماییم .

بعد می فرمایند این راه از راه عقل خیلی بهتر است چون متن واقع را می یابیم، مصداق خدا را با چشم دل می 

 ی یابیم . بینیم و م

 پاسخ مهم به طرفداران شهود ذات 

 ذات حق به هیچ وجه نه در دنیا، نه در آخرت و نه در عوالم ذرّ قابل شهود نیست!

 ابتدا  سوالی از طرفداران این طریق می پرسیم : 

 وصف من است یا وصف خدا؟شهود 

 من شهود می کنم یا خدا شهود می کند ؟

 اگر بگویید خدا خودش را شهود می کند این همان وحدت وجود است !!

 اما اگر می فرمایید من هستم که خدا را شهود میکنم!! 

 سوال: وقتی خدا را شهود می کنی، از مخلوق بودن خارج می شوی؟ از زمان و مکان خارج می شوی؟! 

قطعا از مخلوقیت خارج نمی شوی، و در زمان و مکان هستی، چون شهود وصف تو است، وصف هم یک 

موصوف می خواهد، موصوف موجود محدود است، وصفش نیز محدود است، و اگر وصفش محدود است، 

 د با وصف محدود، ذاتی که در زمان نیست را شکار کنید؟!در زمان حادث می شود، چطور می توانی
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 را دیدم!! ساعت و در این دقیقه ذات خدا مثالً : می گویید در این حالی که بودم، به یکباره در این

 خداوند که به دقیقه و زمان نمی آید !!

 خداوند که مکان ندارد که در فالن موقعیت و مکان او را ببینید!!

و را ببینم.چرا که برهان  الذا به همان دلیل که من با چشم سر نمی توانم خدا را ببینم، با چشم قلب نیز نمی توانم 

ارد دزمان و مکان مطلب یک چیز بیشتر نیست، چشم، یک حقیقت محدود و مقداری است و  چیزهایی که 

اند ببیند. بالنتیجه را می بیند، قلب نیز به شرح ایضاً  محدود است و چیزهایی که زمان و مکان دارد را می تو

سر دیده نمی  ذات غیر متجزی و غیر مقداری و غیر زمانمند و مکانمند خداوند نه با چشم دل و نه با چشم

 شود.

 26لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ یدْرِکُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیُف الْخَبِیرُ

بیند؛ و او بخشنده )انواع نعمتها، و با خبر از دقایق موجودات،( بینند؛ ولی او همه چشمها را میچشمها او را نمی

 و آگاه )از همه( چیز است.

 در تفسیر آیه شریفه : 

دَاوَُد بِْن الْقَاسِمِ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی  مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بِْن عِیسَى عَنْ

أَدَقُّ مِنْ أَبْصَارِ الْعُیُوِن  الْقُُلوبِ ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ فَقَالَ یَا أََبا هَاشِمٍ أَوْهَامُ -جَعْفَرٍ علیه السالم 

لَا تُدْرِکُهُ  الْقُلُوبِ  بِوَهْمِکَ السِّنْدَ وَ الْهِنْدَ وَ الْبُلْدَانَ الَّتِی لَمْ تَدْخُلْهَا وَ لَا تُدْرِکُهَا بِبَصَرِکَ وَ أَوْهَامُأَنْتَ قَدْ تُدْرِکُ

 27فَکَیْفَ أَبْصَارُ الْعُیُونِ.

را عرض کردم، « دْرِکُ الْأَبْصارَهُوَ یُال ُتدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ »ابو هاشم گوید: به حضرت جواد )علیه السالم( آیه 

ند و هند و شهرهائى سفرمود: اى ابا هاشم خاطره دلها دقیقتر از بینائى چشمهاست، زیرا تو گاهى با خاطره دلت 

ه رسد ببینائى چاى درک میکنى ولى با چشمت درک نمیکنى، خاطره دلها خدا را درک نکنند تا که بآنها نرفته

 چشمها.

 در روایت دیگر داریم : 

بِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّهِ هَلْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَ

ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصارَ قُلُْت  -قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ قَْولَهُ تَعَالَى -یُوصَفُ فَقَاَل أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى
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أَکْبَرُ مِْن أَبْصَارِ الْعُیُونِ  الْقُلُوبِ ارَ قُْلتُ بَلَى قَالَ مَا هِیَ قُلْتُ أَبْصَارُ الْعُیُونِ فَقَالَ إِنَّ أَوْهَامَ بَلَى قَالَ فَتَعْرِفُونَ الْأَبْصَ

 28فَهُوَ لَا تُدْرِکُهُ الْأَوْهَامُ وَ هُوَ ُیدْرِکُ الْأَوْهَامَ.

میخوانى؟ عرض یف نمود؟ فرمود: مگر قرآن نابو هاشم گوید: بامام رضا )ع( عرض کردم: میتوان خدا را توص

گفتم: « رک کنددأبصار درکش نکنند و او ابصار را »ئى گفته خداى تعالى را کردم: چرا فرمود: مگر نخوانده

ها قویتر است، چرا، فرمود: میدانید ابصار چیست؟ گفتم دیدن بچشمها، فرمود: خاطرات دلها از بینائى چشم

 و او خاطرات را درک کند.خاطرات او را درک نکنند 

 ممکن است طرفداران این طریق بفرمایند مگر روایت نداریم که :

ِن سِنَاٍن عَنْ أَبِیِه قَالَ: لِیِّ ْبِن مَعْبَدٍ عَْن عَبِْد اللَّهِ بْ أَِبیهِ عَنْ عَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَاَل حَدَّثَنَا عَِلیُّ بُْن إِْبرَاهِیمَ ْبنِ هَاشٍِم عَنْ 

الَ رَأَیْتَهُ قَالَ لَمْ ءٍ تَعْبُدُ قَالَ اللَّهَ قَا أَبَا جَعْفَرٍ أَیَّ شَیْ یَحَضَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ 

 قِ الْإِیمَانوَ لَکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ  تَرَهُ الْعُیُونُ

سید و گفت اى رعبد اللَّه بن سنان از پدرش نقل کرده که حضور امام باقر )ع( بودم یکى از خوارج خدمتش 

بحقیقت ایمانش  دلها ها عیانش نبینند وابا جعفر چه را پرستى؟ فرمود خدا را گفت او را دیدى؟ فرمود دیده

 دریابند

 .و یا روایت دیگری که امیرالمومنین علیه السالم فرموده اند و شبیه روایت باال می باشد 

السالم می فرماید  ر علیهعلیه السالم و یا امام باقالزم است که خوب دقت بنماییم : در روایت باال امیرالمومنین 

 به حقایق ایمان خدا را  می بینم

 حال سوالی بوجود می آید که : تعریف ایمان چیست ؟

 عَنْ أَحْمَدَ بِْن نْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْ

 انُقَالَ الْإِیمَفَهَرَوِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْإِیمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْ

 إِیمَانُ إِلَّا هَکَذَا.وَ لَفْظٌ بِاللِّسَاِن َو عَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ لَا یَکُونُ الْ  عَقْدٌ بِالْقَلْب

ل و سخنى با زبان دگوید: از امام رضا )ع( در باره ایمان پرسیدم فرمود: ایمان اعتقادى در ابو صلت هروى مى

 باشد.و عملى با اعضاى بدن است و ایمان جز این نمى

 و همچنین در نهج البالغه داریم  که کمال معرفت خدا تصدیق است: 

 التَّصْدِیقُ بِه مَعْرِفَتِهِ امیرالمومنین علیه السالم : َکمَالُ

                                                           
  99ص  1الکافی ج  28



24 
 

 کمال معرفت خدا تصدیق به وجود اوست 

 اصل می شود:حودر جای دیگر در عیون اخبار الرضا علیه السالم داریم که این معرفت به وسیله عقول 

 29...تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُه تَدَلُّ عَلَیْهِ وَ بِالْعُقُولِ... بِصُنِْع اللَّهِ یُسْ

ل کرد و توسّط عقل توان بر وجود او استدالهاى خدا، مىامام رضا سالم اهلل علیه : به وسیله مخلوقات و ساخته

 گیردناخت او پا مىاست که معرفت و ش

ی قلوبی که  سیلهوپس ایمان عقیده ی قلبی است و اقرار زبانی و عمل به ارکان آن، و این ایمان و معرفت به 

 جایگاه های تعقل هستند حاصل می شود و به یقین منجر می گردد

ن می فهمد، آاز شئون قلب انسان همان عقل است، که به وسیله  لذا عقل با قلب تفاوت جوهری ندارد، یکی

 قرآن کریم در رابطه با کارکرد قلوب می فرماید : 

 آذَانٌ یسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَى أَفَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِهَا أَوْ

 30الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُورِ

ن تعقل کنند ( ؛ یا آن درک کنند) به آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آ

شود، بلکه دلهایی که در گوشهای شنوایی که با آن )ندای حق را( بشنوند؟! چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی

 شود.هاست کور میسینه

 لذا قرآن تعقل را به قلب اسناد می دهد و می گوید قلب جایگاه تعقل است 

 در روایت داریم : 

 31...لِأَنَّهُ لَا ُیحَس إِلَّا بِالْعَقْلِ  ...لَمْ یَکُنْ إِلَى إِثْبَاتِ صَاِنعِ اْلعَالَمِ طَرِیقٌ

 برای اثبات صانع عالم راهی جز راه عقل نمی باشد چون او حّس نمیگردد...

 برهان این روایت چیست ؟

ارد  و قابل حس نیست، چه حس بیرونی و چه حس درونی، راهی در اثبات او جز عقل وجود ند خدایی که

 شهود ذات او مُحال عقلی 
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وَ لَا یُجَسُّ َو لَا یُدْرَکُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ لَا  سُعن ابی عبداهلل علیه السالم : ..أَنَّهُ لَا ِجسْمٌ َو لَا ُصورَةٌ َو لَا یُحَ 

 32تُدْرِکُهُ الْأَوْهَام..

ردد، و بهیچ امام صادق علیه السالم : او ) خداوند متعال ( جسم نیست، صورت نیست، دیده نشود، لمس نگ

 یک از حواس پنجگانه در نیاید، خاطرها درکش نکنند و گذشت روزگار کاهشش ندهد

د،  وباید دانست حتی اوهام قلوب که از دیدگان سر بسیار قوی تر هستند، راهی به سوی معرفت و درک او ندار

ات ذ که  اگر کسی مدعی شود که چیزی از ذات او را وجدان کرده است این توهمی بیش نیست چرا که

 دقت فرمایید :  خداوند متعال ابعاض و اجزاء ندارد و قابل یافتن و درک برای مخلوقات نیست به این روایت

 33َتحْتَ الْبَلَاغِ وَ مَعْبُوٍد َمنْ وُجَِد فِی هَوَاءٍ أَْو غَیْرِ هَوَاء... طُرِحَ مَنْ بَِربٍ ... مَا ُتصُوِّرَ فِی الْأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ لَیْسَ

بیان و درک  وهر آنچه در وهم و خیال درآید او خالف آن باشد. پروردگار نباشد آن که در حیطه وصف 

 مطرح باشد و معبود نباشد آن که در محدوده هوا یا غیر هوا یافت شود

پس آنچه بزرگان این رویکرد در آثار خود گفته اند که کمال بندگی این است که انسان 

 خدا را وجدان کند سخنی کامالً باطل و بی اساس است .

اساند باید دانست توضیح : در رابطه با روایاتی هم که می فرمایند در عالم ذرّ خدا خودش را به مخلوقات شن

م و دالالت و و به اعالمطابق فرمایش روایات اهل بیت علیهم السالم، خداوند در آن عالم بدون شبه و مثل 

ست و به براهین براهین خود را  به مخلوقات معرّفی فرموده است  لذا سنخ خداشناسی در تمام عوالم عقلی ا

 عقلی، معرفت خدا حاصل می گردد.

 به این روایت دقت فرمایید : 

ضٍ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ مَصُْنوعٌ ....عَرَفْتُ مُحَمَّداً بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ َخلَقَهُ وَ أَحْدََث فِیهِ الْحُدُودَ مِنْ طُولٍ وَ عَرْ

 34.. لَا کَْیفبِاسْتِدلَالٍ وَ إِلْهَامٍ مِنْهُ وَ إِرَادَةٍ کَمَا أَلْهَمَ الْمَلَائِکَةَ طَاعَتَهُ وَ عَرَّفَهُمْ نَفْسَهُ بِلَا شِبْهٍ وَ

اندازها را از طول و  امیرالمومنین علیه السالم : محمد را بخداى عز و جل شناختم در هنگامى که او را آفرید و

و ساخته  عرض در او احداث فرمود پس شناختم که آن حضرت مدبریست مصنوع که خدا او را تدبیر فرموده

ایشان شناسانیده بن الهام نموده و خود را باستدالل و الهامى از او و اراده چنان که طاعت خود را بفرشتگا

 مانند و چون و چگونگىبى

                                                           
 83ص  1الکافی ج  32
 244تحف العقول ص  33
  287التوحيد ص  34



26 
 

 همچنین به این روایت : 

 35.اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ نَْفسَهُ إِلَى خَلْقِهِ بِالْکَلَامِ وَ الدَّلَاالتِ عَلَیْهِ وَ الْأَعْلَامِ عن ابی عبداهلل علیه السالم : ..إِنَّمَا عَرَّفَ

کرده است و با  همانا خدا عز و جل خود را بخلق خود با همان سخن معرفىامام صادق علیه السالم : .. 

 ها و راهنمائیهائى که بیان کرده استنشانه

 آیات و دالالت است. نتیجه : یگانه راه شناخت خدا فقط به معرفی انبیاء و اهل بیت علیهم السالم از طریق

 36هُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یْکفِ ِبرَبِّکَ أَنَّهُ عََلى کُلِّ شَیءٍ شَهِیدٌ سَنُرِیهِمْ آیاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یتَبَیَن لَهُمْ أَنَّ

دهیم تا برای آنان آشکار گردد های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میبه زودی نشانه

 که او حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟!

ی شوم که هیچ توضیح آنکه : من با دیدن این آیات آفاقی و انفسی و با دیدن این حاالت در خود، متنبه م

لم، فهیمم، شنوا، من ضروری نیست، لذا در هر کدام از این حاالت که قرار دارم ) عاقکدام از این حاالت در 

 یست !!بینا و .. ( قطعا یک خالقی این صفات و ویژگی ها را به من داده است که او خود مثل من ن

 نکته : دو مطلب زیر  را با دقت با یکدیگر جمع  بنمایید

 الف : اگر خدا خودش را معرّفی نفرماید کسی راه به معرفت او نخواهد برد !

شانه هایش می نماید نیست، بلکه خداوند انبیاء را  تربیت می نماید و متوجه ن ب: معرّفی خدا معرّفی ذات خود

 بعد انبیاء علیهم السالم این مطالب را به ما آموزش می فرمایند .

 37لَیْکَ َو دَعَوْتَنِی إِلَیْکَ َو لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنَْت ..دَلَلْتَنِی عَ وَ أَنْتَ عَرَفْتُکَ .. بِکَ

مودی و اگر تو نبودی ) خدایا (من تو را به تو شناختم و تو مرا به خود راهنمایی فرمودی و به خود دعوت ن

 نستم که تو چه هستی !!نمی دا

 بحث دیگر پیرامون آیات وروایاتی که ظاهر آن به رویت اشاره دارد : 

 آن روایات و آیاتی که ظاهر آن اشاره به رویت دارد به چه معناست ؟! 

 مانند : 

 38وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا َناظِرَةٌ 
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 نگرد!)آری( در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است، و به پروردگارش می

 توضیح : 

ز اینکه خدا را د ااین روایات و آیات به هیچ وجه به معنای رویت و شهود ذات خداوند نیست، بلکه انسان بع

 دا بنماید.شناخت به برکت تعالیم انبیاء به او ایمان بیاورد و دائما متوجه خدا باشد، و توجه به خ

انند ببینند و شهود قطعا مادران شهید را دیده اید ؟! بچه های خود را نمی بینند) اگر چه عقال ممکن است بتو

ن موحّد نیز همینگونه کنند ( اما می فرمایند تمام فکر و ذکر ما بچه های ما هستند. بال تشبیه برای انسان موم

ر او در هر حال به را شهود بنماید امّا قلب و فکر و ذک است که گرچه عقالً مُحال است بتواند خداوند متعال

 یاد خداوند و متوجه خداوند متعال است .

بسیار مهم است این سوال است که آیاتی که در قرآن پیرامون لقاء اهلل است بحث دیگر که 

 به چه معناست ؟

 ه در سوره مبارکه انعام : مانند این  آیه شریف

قدْ خَسَِر تَکْفُرُوَن َ َلى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ ِبمَا کُنْتُمْبَوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَیسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا 

مِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى قَالُوا یا حَسْرَتَنَا عَلَى َما فَرَّطْنَا فِیهَا وَُهمْ یحْ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى ِإذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

 ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا یزِرُونَ

« آیا این حق نیست؟»گوید: اند، ببینی! )به آنها( میپروردگارشان ایستادهاگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه 

پس مجازات را بچشید به سزای آنچه انکار »گوید: می« آری، قسم به پروردگارمان )حق است!(»گویند: می

د( تا بآنها که لقای پروردگار را تکذیب کردند، مسلما زیان دیدند؛ )و این تکذیب، ادامه می یا«کردید!می

و « ای افسوس بر ما که درباره آن، کوتاهی کردیم!»گویند: هنگامی که ناگهان قیامت به سراغشان بیاید؛ می

 کشند؛ چه بد باری بر دوش خواهند داشت!آنها )بار سنگین( گناهانشان را بر دوش می

 پاسخ : که لقاء اهلل به معنای قیامت و بعث است 

بِأَنَّهُ مَبْعُوٌث یَعْنِی مَنْ کَانَ یُْؤمِنُ  مَنْ کانَ یَْرجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ امیرالمومنین علیه السالم : .. وَ قَوْلُهُ

فَافْهَمْ جَمِیعَ مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ  عْثُ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَآتٍ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ فَاللِّقَاءُ هَاهُنَا لَیْسَ ِبالرُّؤْیَةِ وَ اللِّقَاءُ هَُو الْبَ

 39...مِنْ لِقَائِهِ فَإِنَّهُ یَعْنِی بِذَلِکَ الْبَعْث
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جواب  که از حضرت على علیه الّسالم نقل میکند در«  وق در کتاب توحید ضمن روایت مفصّلىشیخ صد

ر شده بعث و مردیکه از تفسیر آیاتى سؤال میکرد فرمود: مقصود از لقاء در تمام مواردى که در قرآن ذک

 ..برانگیختن روز قیامت است

  در توحید صدوق :همچنین در رابطه با روایات رویت ) ما جاء فی الرویة ( 

توجه قلبش م این روایات به این معناست که مومن طوری به خداوند باور و علم  دارد، طوری یقین دارد و

 حال عقلی است ( خداست کانّ خداوند در برابر او است و او را میبیند ) در حالی که می داند  رویت خدا مُ

 ب صدوق ره بعد از ذکر روایات این باب پیرامون روایات رویت می فرمایند : جنا

و معنى الرؤیة الواردة فی األخبار العلم و ذلک أن الدنیا دار شکوک و ارتیاب و خطرات فإذا کان یوم القیامة 

للعباد من آیات اهلل و أموره فی ثوابه و عقابه ما یزول به الشکوک و یعلم حقیقة قدرة اهلل عز و جل و کشف 

لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفَْلةٍ مِْن هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَکَ فََبصَرَُک الْیَوَْم حَدِیدٌ  -تصدیق ذلک فی کتاب اهلل عز و جل

رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ  أَ لَمْ تَرَ إِلى -رى أی یعلم علما یقینا کقوله عز و جلفمعنى ما روی فی الحدیث أنه عز و جل ی

 40...  الظِّلَ 

 ترجمه قول شیخ صدوق ره : 

ادن و اندیشها معنى دیدنى که در اخبار وارد شده علم است و بیانش آنست که دنیا خانه شکها و در شک افت

ز براى ااست که در خاطر گذرد و چون روز قیامت شود از آیات خدا و امورش در ثواب و عقابش آنقدر 

 وداى عز و جل معلوم گردد بندگان کشف و ظاهر شود که شکها بآن بر طرف شود و حقیقت قدرت خ

کَ فَبََصُرکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ است یعنى تصدیق این در کتاب خدا لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْکَ غِطاءَ

ش غفلت تو را پس هر آینه بتحقیق که بودى در دنیا در بیخبرى از این روز پس برداشتیم از پیش دیده تو پوش

حدیث  پس معنى آنچه در روز بسبب کشف غطاء و رفع حجاب تیز است در دیدن آنچه نمیدیدىات امدیده

عز و  شود آنست که دانسته شود دانستن یقینى بجهت قول خداىروایت شده که خداى عز و جل دیده مى

ردگار خود یعنى دیدى و دانستى رویعنى آیا ندیدى و ننگریستى بسوى پ رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَ أَ لَمْ تَرَ إِلى جل

 که چگونه کشیده و گسترانیده سایه را

مومنین علیه السالم مراجعه می همچنین در رابطه با معنای آیه انّا هلل و اّنا الیه راجعون به شرح و توضیح امیرال

 نماییم : 
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نَا أَنْفُسِنَا بِالْمُلْکِ َو قَوْلَ إِقْرَارٌ َعلَى فَقَالَ إِنَّ قَوْلَنَا إِنَّا لِلَّهِ -ِإنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ -وَ ]قَالَ ع وَ قَدْ[ سَمِعَ رَجُلًا یَُقولُ

 41أَنْفُسِنَا بِالْهُلْک إِقْرَارٌ عَلَى وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

 ترجمه : 

آن حضرت )در تفسیر آن( فرمود: گفتار  نَ گفت: إِنَّا لِلَّهِ َو إِنَّا ِإلَیْهِ راجِعُومردى را که مى امام علیه السّالم شنید

اعتراف  فتار وَ ِإنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَاعتراف ما است به پادشاهى خدا )و اینکه ما مملوک و بنده او هستیم( و گ إِنَّا لِلَّهِ

 ان و حاضر شدن در قیامت و روز رستخیز(.ما است به تباه شدن )و مردن خودم

 ------وم پایان جلسه س-----------------------------------------------

 جلسه چهارم 

ال را ثابت در بحث اثبات خدا در جلسه دوم تالش کردیم از طریق وحی و براهین وحیانی خداوند متع

 نماییم.

، ایشان مستحضرید که کسانی در دنیا  هستند که به ایشان اصطالحاً آتئیست ) خداناباور( می گویند

دارند، درزمان نمحض هستند  و چیزی ورای این عالم را به عنوان خالق متعال قبول ماتریالیست)مادی گرا ( 

یم و ازلی می دانستند های  قدیم هم گروهی به نام دهری ها بودند و البته آن ها آتئیست نبودند اما عالم را قد

الم ( نیازمند به صانع عنی عیعنی برای عالم ابتدای وجود قائل نبودند، لذا از نظر آن ها چیزی که همیشه بوده )ی

 نیست، صانع چه چیز را می خواهد خلق بنماید؟ چیزی که بوده را که نمی توان خلق کرد !

 اثبات حدوث عالم :

 به این روایت شریفه دقت بفرمایید : 

ا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ َیحْیَى الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَ

هُ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا علیه السالم :  أَنَّ

الْعَالَمِ فَقَالَ أَنْتَ لَمْ تَکُنْ ثُمَّ کُنْتَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّکَ لَمْ تَُکوِّنْ  حُدُوثِ عَلَى اللَّهِ ص مَا الدَّلِیلُ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ

 42نَفْسَکَ وَ لَا کَوَّنََک َمنْ هُوَ مِْثلُکَ.

                                                           
 485نهج البالغه للصبحی صالح ص :  41
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ا ابن رسول اللَّه! چه دلیل حسین بن خالد گوید: روزى، مردى بر امام رضا علیه السّالم وارد شد و سؤال کرد: ی

دانى که نه تو خود، هست بر حدوث عالم؟ حضرت فرمودند:تو نبودى، سپس به وجود آمدى، و تو خود مى

 !!خویش را ایجاد کردى و نه کسى که مانند تو است تو را به وجود آورده است

 :  توضیح برهان روایت

 گام اوّل : 

، چرا که اگر بخواهم خودم را ایجاد کنم سوالی پیش می آید و آن بنده خودم را که خودم ایجاد نکرده ام

اینکه من بودم و خودم را ایجاد کردم یا نبودم و خودم را ایجاد کردم؟! اگر بودم پس نمی توانستم خودم را 

 ایجاد کنم چون خودم بودم، معنا ندارد باشم و باز بگویم خودم را ایجاد کرده ام، این تحصیل حاصل است !!

اگر نبودم و خودم را ایجاد کرده ام، هر عقل سالمی میداند که چیزی که نیست نمی تواند چیزی را ایجاد 

 نماید!! ) نیستی و عدم  نمی تواند هستی ایجاد نماید ( 

 گام دوّم : 

ه درد موجودی که شبیه من باشد نیز مرا ایجاد نکرده است، به این علّت که آن موجود نیز ُحکم من را دارد و ب

من مبتال است و با من شریک است، یعنی آنکه مانند من نبوده است و بوجود آمده است، محدود است، 

 شبیه من یک مجموعه محدود هستیم. مقداری است، متجزی است، نیازمند است و... و من و تمام افراد

 گام سوّم : 

را عقالً می توان زیاد کرد ،کم کرد) به این مجموعه متشکل از افراد نیازمند ، متجزی،  مقداری و محدود 

اصطالح  روایات شریفه قابل زیاده و نقصان است ( ،همچنین تک تک افراد این مجموعه می شود باشند، می 

 شود نباشند لذا این مجموعه ممکن الوجود است ) به تعبیر روایات یجوز ان یوجد و یبطل ( 

نمی توان ایجاد نمود، و ممکن الوجود )یعنی چیزی که میشود اما چیزی که همیشه بوده است و ازلی است را 

باشد و می شود نباشد ( خالق می خواهد، علّت می خواهد لذا باید دانست چیزی را می شود ایجاد کرد که 

نبوده است و بوجود آمده است بالنتیجه این مجموعه را خالقی است که به آن هستی بخشیده است  و آن خالق 

 ت )یعنی  ابتدای وجود ندارد ( .خود ازلی اس

 نکته :

هر چیزی که زیاده و نقصان پذیر، محدود، قابل تغییر و متجزی است قهراً نیازمند صانعی است که دیگر آن 

 صانع نباید شبیه این شیء و یا این اشیاء ) مجموعه افراد و اشیاء متجزی و مقداری و ... ( باشد.



31 
 

 :  2نکته 

و کم شدن باشد اثبات می شود که محدود است، این مجموعه نیز محدود است چرا  هر چیزی که قابل زیاده

 که تک تک افراد آن قابل زیاده و نقصان هستند .

 : 3نکته 

اگر تک تک افراد محدودند، و می توانند کم یا زیاد بشوند بالنتیجه مجموعه نیز محدود است و قابل و زیاده 

 و نقصان است.

 :  4نکته 

 جود دارد ) اصطالحاً حادث است ( که محدود است ابتدای و مجموعه ای

 :  5نکته 

به این دلیل است که هر چیزی قابل تغییر باشد ممکن الوجود  "القدیم ال یتغیّر  "این که در روایات داریم 

 است .

 :  6نکته 

یعنی مجموع انرژی های جهان  اگر بگویند برخی قانونی را معتقدند که انرژِ پایا است  ) قانون پایستگی انرژی (

 کم یا زیاد نمی شود بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شوند

 در پاسخ بیان می داریم : 

 این مجموعه  انرژی یک امر محدود است یا خیر ؟ بله . 

 هر محدودی) از این انرژی ها ( قابل زیاده و نقصان است ) عقالً ( 

 است چرا که می توان بر آن ها افزود یا از آن ها کاست لذا مجموعه ی این ها نیز محدود 

چیزی که قابل زیاده و نقصان است ممکن الوجود است چرا که می توانست باشد و می توانست نباشد یعنی 

بودن برای آن ضرورتی ندارد، لذا حال که هست و وجود دارد، چیزی او را بوجود آورده که خود مانند آن 

 نیست.

 سوال و یک مثال  :  2در رابطه با مطالب  این جلسه  در قالب توضیح بیشتر 

آیا االن به زمان اضافه نمی شود ؟ پاسخ : بله، پس زمان عالم محدود است، یعنی آنچه از گذشته  : 1سوال 

نی عالم تا امروز رسیده است محدود است، البته ما نمی دانیم اوّل این عالَم دقیقا چه زمانی بوده است ) چه زما
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از ابتدای وجود عالم تا امروز گذشته است ( اما می دانیم عالَم اوّل دارد، چرا که به امروز اضافه می شود و 

فردا می آید بالنتیجه چیزی که بتوان بر آن افزود محدود است و شروع و آغاز دارد .حال که به زمان نیز اضافه 

 آغازی داشته است که به آن افزوده می شود.می گردد معلوم می شود عُمر عالم متنهای بوده است و 

: آیا بر تصورات ذهنی شما افزوده نمی شود ؟ پاسخ : بله . االن بنده یک تصوّر دارم، لحظه ی بعد  2سوال 

تصوّری دیگر دارم و بر تصوّر قبلی می افزایم . این نفکار لحظه به لحظه نو می شود پس فکر بنده زیاده و 

که چنین است اگر به گذشته ی آن بازگشت کنیم و بر گردیم از یک نقطه شروع نقصان پذیر است، حال 

 (دد محدود است پس شروع و آغاز دارشده است ) به این دلیل که قابل زیاده است و چیزی که قابل زیاده باش

 مثال : 

د، خواهیم گفت : اگر کسی بگوید یک خط داریم  که بی نهایت است و این خط نه ابتدا دارد و نه انتها دار

اگر بتوان یک متر به این خط اضافه نمود که می توانیم عقالً همین کار را انجام بدهیم معلوم می گردد که این 

خط محدود است چرا که هر چیز محدود قابل افزایش است و اگر نامحدود بود نمی توانستیم بر آن بیفزاییم 

 این کار ادّعای نامحدود بودن را ردّ می نماییم . یا از آن چیزی کَسر نماییم یا کم کنیم! پس با

 نکته : 

عُمر بهشت نیز محدود است و خداوند به عُمر آن می افزاید و این افزودن تا اراده خداوند متعال بر آن تحقق 

 گرفته است مُستمرّاً وجود دارد .

ری ها پیرامون حدوث عالم دقت به بخشی از روایت  مناظره ی رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله و سلم با ده

 فرمایید  :

حُدُوثَهَا وَ انْقَِضاءَهَا أَوْلَى ...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلِمَ صِرْتُمْ بِأَنْ تَحْکُمُوا بِالْقِدَمِ وَ الْبَقَاءِ دَائِماً لِأَنَّکُمْ لَمْ تُشَاهِدُوا 

هَا بِالْحُدُوِث وَ الِانِْقَضاءِ َو الِانْقِطَاعِ لِأَنَّهُ لَمْ یُشَاهِْد لَهَا قِدَماً َو لَا بَقَاًء أَبَدَ الْآبِدِ مِنْ تَارِِک التَّمَیُّزِ لَهَا مِْثلَکُْم فَیَحْکُمُ لَ

اال وَ لَا یَزَاالنِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ یَزَ أَ وَ لَسْتُمْ تُشَاهِدُونَ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ؟ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ أَ تَرَوْنَهُمَا

نِ الْآخَرِ فَیَسْبِقُ أَحَدُهُمَا َو فَقَالَ أَ فَیَجُوزُ عِنْدَکُمْ اجْتِمَاعُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ؟ فَقَالُوا لَا فَقَالَ ص فَإِذاً مُنْقَطٌِع أَحَدُهُمَا عَ

فَقَاَل قَدْ حََکمْتُمْ بِحُدُوثِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لَْیلٍ وَ نَهَارٍ لَمْ تُشَاهِدُوهُمَا فَلَا  -هُوَیَکُونُ الثَّانِی جَارِیًا بَعْدَهُ؟ قَالُوا کَذَلِکَ 

نَّهُ غَیْرُ مُتَنَاهٍ فَقَدْ تَنَاهٍ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ إِتُنْکِرُوا لِلَّهِ قُدْرَتَهُ ثُمَّ قَالَ ص أَ تَقُولُونَ مَا قِبَلَکُمْ مِنَ اللَّیِْل وَ النَّهَارِ مُتَنَاهٍ أَمْ غَیْرُ مُ

ءَ مِنْهُمَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ لَهُمْ أَ قُلْتُمْ إِنَّ الْعَالَمَ قَدِیمٌ وَ إِنْ قُلْتُمْ مُتَنَاهٍ فَقَدْ کَانَ وَ لَا شَیْ  وَصَلَ إِلَیْکُمْ آخِرٌ بِلَا نِهَایَةٍ لِأَوَّلِهِ 

عْنَى مَا أَقْرَرْتُمْ بِهِ وَ بِمَعْنَى مَا جَحَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَذَا الَّذِی غَیْرُ مُحْدَثٍ وَ أَنْتُمْ عَارِفُونَ بِمَ

الْبِنَاَء مُحْتَاجاً بَعْضُ ِه کَمَا نَرَى تُشَاهِدُونَهُ مَِن الْأَشْیَاِء بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ یَفْتَقُِر لِأَنَّهُ لَا قِوَاَم لِلْبَعْضِ إِلَّا بِمَا یَتَّصُِل بِ
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کَاَن هَذَا الْمُحْتَاجُ بَعُْضهُ  أَجْزَائِهِ إِلَى بَعْضٍ َو إِلَّا لَمْ یَتَّسِقْ وَ لَْم یَسْتَحْکِْم َو کَذَِلکَ سَائُِر مَا َنرَى َو قَاَل أَْیضًا فَإِذَا

 -ی أَنْ لَْو کَاَن مُحْدَثًا کَیَْف کَاَن یَُکونُ وَ مَا ذَا کَانَْت تَکُوُن صِفَتُهُإِلَى بَعْضٍ لِقُوَّتِهِ وَ تَمَامِِه هُوَ الْقَدِیمَ فَأَخْبِرُونِ

ا الَّذِی زَعَمُوا أَنَّهُ قَدِیمٌ قَالَ فَبُهِتُوا َو عَلِمُوا أَنَّهُمْ لَا َیجِدُونَ لِلْمُحْدَثِ صِفَةً َیصِفُونَهُ بِهَا إِلَّا َو هِیَ مَْوجُودٌَة فِی هَذَ

 43ا وَ قَالُوا سَنَنْظُرُ فِی أَْمرِنَا...فَوَجَمُو

 اید؟پیامبر اکرم )ص( فرمود: شما قدیم بودن اشیاء و بودن آنها را تا ابد مشاهده کرده

به همین صورت و با  اید که همیشه از قدیماید براى خود ثابت نمودهاگر بگوئید این قسمت را مشاهده کرده

الف واقعیت خاهید بود در صورتى که چنین ادعائى بکنید ادعائى بر اید و همیشه خوهمین عقل و درک بوده

را تا ابد مشاهده  کنند.گفتند ما قدیم بودن اشیاء و باقى ماندن آنهااید و تمام جهان شما را تکذیب مىکرده

جود دوث و بوحکنید به دلیل اینکه شما شاهد ایم. فرمود پس چرا حکم به قدیم بودن و بقاى ابدى مىنکرده

ه مثل شما شاهد کتواند بهتر باشد از ادعاى کسانى اید و از کجا ادعاى شما مىآمدن و فانى شدن آنها نبوده

ه دلیل اینکه باند و فانى خواهند شد اند و مدعى هستند که موجودات آفریده شدهحدوث و فناى اشیاء نبوده

آید از دیگرى مى بینید که شب و روز یکى پسا نمىاند فرمود مگر شمشاهد قدیم بودن و باقى بودن آنها نبوده

 گفتند چرا.

دانید که یز مىپرسید شما عقیده دارید که پیوسته همین طور بوده و خواهند بود گفتند آرى. فرمود شما جا

جلوتر بوده  شب و روز با هم جمع شوند گفتند نه فرمود در این صورت یکى از آن دو از دیگرى جدا شده و

 پس از او آمده گفتند همین طور است.و دومى 

بوده با اینکه نفرمود پس شما اعتراف کردید که یکى از شب و روز که جلوتر بوده است پدیدار گشته و قبال 

 نمائید.اید پس چرا انکار قدرت پروردگار را در آفرینش موجودات مىپیدایش آنها را مشاهده نکرده

ناهى نیستند اگر آیا شب و روز گذشته را ابتدا و انتهائى است یا مت آنگاه فرمود این پرسش مرا پاسخ دهید

ان شما گردیده با مدعى شوید متناهى نیستند باید قبول کنید که یک غیر متناهى به شما رسیده و منتهى به زم

م وز هیچ کدااید خدا بوده است و شب و راینکه اول ندارد و اگر قبول کنید متناهى است پس اعتراف کرده

گشته با اینکه ناند. گفتند همین طور است فرمود شما که مدعى بودید عالم قدیم است و پدیدار وجود نداشته

 توجه به معنى حادث بودن عالم که اقرار کردید داشتید و معنى قدیم را نیز متوجه هستید.

 برهان روایت : ) برهان استحاله بی نهایت ( 
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و ابتدا ندارد، چون ابتدای آن و حدوث آن را  را ندیدیدم و مشاهده  دهری ها مدعی هستند عالم قدیم است

 نکرده ایم، حضرت در پاسخ می فرمایند مگر  قدم و ازلیت عالم را با چشم دیده اید ؟!

 این شب و روزها مگر پشت سر هم نمی آیند ؟ در پاسخ می گویند : بله 

و بی نهایت بودند امروز را نباید داشته باشیم در حضرت می فرمایند اگر این شب و روزها بی شمار بودند 

پس معلوم می گردد که گذشته ی عالم فَقَدْ وَصَلَ إِلَیْکُْم آخِرٌ بِلَا ِنهَایَةٍ لِأَوَّلِهِ ( حالی که امروز رسیده است ) 

 محدود بوده است که امروز را داریم !! و عالَم شروع و آغاز دارد .

سال  1000سال است ما می توانیم امروز را داشته باشیم چرا که باالخره  1000م اگر قائل باشیم که عُمر عال

 تمام می شود و به تاریخ  امروز می رسد!!

اگر قائل باشیم عُمر عالم یک میلیارد سال است، باز هم یک میلیارد سال تمام می شود و دوباره به تاریخ امروز 

 می رسیم !!

لیارد به توان یک میلیارد هم باشد، باز هم این عدد محدود است و تمام می اگر قائل باشیم عُمر عالم یک می

 شود و دوباره به تاریخ امروز خواهد رسید!!

اگر عُمر عالَم بی نهایت سال بود، هیچ گاه به امروز منتهی نمیشد و نوبت به امروز نمی رسید چرا که بی نهایت 

 پایان ندارد !!

 :  مثال برای درک بهتر این برهان

فرض کنید شما وارد یک صف نانوایی می شوید و از نفر آخر می پرسید چند نفر دیگر نوبت من می شود ؟! 

نفر دیگر نوبت شما می شود در پاسخ می گویید خوب الحمدهلل پس باالخره نوبت به من می  100می گوید 

 رسد

 خواهد رسید!!لذا هر عددی بگویند خواهید دانست باالخره دیر یا زود نوبت به شما 

اما اگر چنانچه وارد یک صف نانوایی بشوید و به شما بگویند بی نهایت نفر دیگر نوبت شما می شود در پاسخ 

 می گویید : بی نهایت که هیچ گاه تمام نمی شود پس هرگز نوبت من نخواهد شد !

به آن رسیده است، معلوم اگر امروز به هر تاریخی که شما خواننده محترم در آن هستید وجود دارد و نوبت 

می گردد شب و روزهای عالَم محدود بود تا نوبت به امروز رسیده است .اما اگر این شب و روزها نامحدود 

بود و آغاز و شروعی نداشت هیچ گاه نوبت به امروز نمی رسید و این از براهین مهم در اثبات حدوث عالَم و 

 استحاله ی بی نهایت است .
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 نتیجه : 

مان زیاده  و کم می گردد، مکان زیاده و کم می گردد، معلوم می شود که محدود است، چیزی که اگر  ز

محدود است ممکن الوجود و حادث است، قهراً ممکن الوجود را اگر بخواهند ایجاد کنند نبوده و بعد پای بر 

از سنخ آن نیست و عرصه وجود گذاشته است و این ممکن الوجود نیازمند صانع متعالی است که او دیگر 

زمان و مکان و ابتدا و انتها و شروع ندارد، نه مقداری است و نه متجزی ) و دارای اجزاء (، نه متناهی است و  

 نه نامتناهی است .

 برهان نظم : 

این برهان از مشهورترین برهان ها در اثبات خداوند متعال است، برهان نظم اگر خوب تقریر و تبیین شود، 

 ار زیبایی است که هم خدا را اثبات می کند و هم حکمت او را ثابت می نماید.برهان بسی

نظم نیز در جایی مطرح است که شیء متجزی وجود داشته باشد، جایی که اجزاء وجود داشته باشد شما 

 قضاوت می نمایید که نظم برقرار است و پیوستگی بین آن ها وجود دارد یا خیر.

برخوردار باشد اقرار می کند که این عالَم ناظم، صانع و خالق داردو یک کسی به  اگر انسان از کمترین عقلی

 این ها نظم داده است، حال که اینطور است چه کسی اینها را به این شاکله و ترتیب قرار داده است ؟!

 در پاسخ : 

بی معنا است چیزی اگر بگویید خودش خودش را به این نظم در آورده است،خواهیم گفت : این کامال  الف :

 که نبوده است و بود شده است چطور خودش به خودش چنین نظمی داده و خودش را بوجود آورده است ؟!

اگر بگویید دیگری که شبیه اوست او را  به این نظم در آورده است، خواهیم گفت : آن دیگری خود  ب :

د نیازمند موجود دیگری است که خودش را اجزاء دارد یا خیر ؟ پاسخ می دهید : بله، پس آن دیگری نیز خو

 به این نظم و ترتیب در آورده است ) آن دیگری خود مخلوق است ( 

و اگر بگویید دیگری که شبیه او نیست، خواهیم گفت : صحیح است، پاسخ همین است، آن دیگری که  ج :

به این نظم محیّر العقول تقدیر و  هیچ سنخیتی با این شیء ندارد، یعنی خود دارای اجزاء و مقدار نیست، او را

خلق نموده است . و این نظم محیّر العقول ما را به این مطلب می رساند که این عالم صانع حکیم و عالمی دارد 

 که این عالم را به این لطافت و ظرافت آفریده است .

است که این عالَم را  پس یک علم متعالی و یک حکمت عالیه و یک موجود متعالی در َپسِ خلقت این عالَم

 به این شکل و ظرافت و دقت آفریده است .
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 ------پایان جلسه چهارم -----------------------------------------------

 :  پنجمجلسه 

 اثبات واحدیت خداوند متعال : 

 به چه دلیل ما اقرار به واحدیت خداوند متعال می کنیم ؟!

این جمله به چه معناست که می گویند خدا یکی است ؟! االن بنده هم یک نفر هستم، شما هم یک نفر 

 چه معنایی دارد که می گوییم خداوند یکی است و واحد است ؟! هستید، این خانه هم یکی است!!

 دلیل را نامحدود بودن خداوند ذکر کرده اند : برخی در اثبات واحدیت خدا

 عرفا  در اثبات واحدیت خداوند متعال (  ) رویکرد فالسفه و

 توضیح : 

از جایی که وجود بنده تمام می شود، وجود ام می شود، وجود من از یکجا شروع می شود و در یکجا تم

دیگری شروع می شود و آن دیگری نیز وجودش در جایی تمام می شود که آنجا آغاز وجود برای شیء دیگر 

 است !!

 پس تمام این اشیاء وجودشان مرز مشخصی داردکه پایان آن مرز آغاز وجود دیگر اشیاء می تواند باشد.

اما خداوند سبحان سعه ی وجودی بی نهایت دارد، که نه شروع آن مشخص است و نه پایان آن مشخص است 

 ) که بگوییم وجود او متعال در اینجا تمام شد ( 

وجود خدا هم از جهت شّدت و هم از جهت مُدت و هم از جهت عدد ال یتناهی است و یک وجود بی نهایت 

شروع بشود که بگوییم او شریک دارد، بلکه در نهایت است، لذا جایی تمام نمی شودکه از آنجا خدای دوّم 

 خواهیم گفت اصالً وجود خدا جایی برای وجودی مقابل خود باقی نمی گذارد!!

لذا خداوند از منظر این رویکرد چون وجود بی نهایت دارد مثل دریای بی نهایت ) از باب تمثیل ( که وجودش 

بی نهایت است، دیگر در کنار او دریای دوّمی قابل فرض نیست چرا که دیگر جایی برای وجود دریای دوّم 

 باقی نمی ماند !!

دریای بی نهایت دریایی است که دیگر دریای دّومی در مقابل او قابل فرض نیست، چون دریای بی نهایت 

گری شروع شد، همچنین است خداوند محدود نیست که بگوییم در فالن جا تمام شد و از فالن جا وجود دی
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در منظر این رویکرد که او وجودی بی نهایت است که جا برای وجود غیر خود و خدای ثانی باقی نمی گذارد 

 لذا با این تحلیل خداوند واحد اثبات می شود !!

 نقد رویکرد : 

و از یک جا  ما محدود هستیم و وجودمان مرز دارد گفته شد ، اینکهرویکرد صحیح نیستبایستی دانست این 

ه تعبیر امام بقابل زیاده و نقصان است صحیح است، همین وجود متجزی شروع و در یک جا پایان می یابد  و 

متجزی و  )جواد سالم اهلل علیه داللت می کند که خالقی دارد که آن هستی بخش و خالق مثل این وجود 

ی و مقداری و ن متجزیات ) وجود های متجزمقداری ( نیست . پس خالقی باید وجود داشته  باشد که تمام ای

 عددی ( را خلق کرده باشد که او دیگر نباید متجزی باشد بلکه واحد است .

برای غیر خود  که خداوند واحد است نه به این معنا است که مانند دریا همه جا را پر کرده است و جااین 

ا واحد است نگذاشته است) بلکه دریا نیز خودش یک وجود متجزی و دارای اجزاء  است (، بلکه جمله ی خد

ف، درون و بیرون ت (، طرف، جوبه این معنا است که او  ذاتی است که غیر قابل انقسام است ) تقسیم پذیر نیس

یت ندارد و جزء و کل ندارد، صمد است، ابعاض و اجزاء و مقدار و عدد ندارد و چون متجزی نیست و کم

 ی است.واحد است، او نه گستره دارد و نه ضیق دارد چرا که اینها همگی وصف موجود مقداری و متجز

کِبٍَر امْتَدَّْت بِهِ النِّهَایَاتُ فَکَبَّرَتْهُ تَجْسِیماً وَ لَا بِِذی عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ الْغَایَاتُ  بِذِی َلیْسَ ...امیرالمومنین علیه السالم :

 44.فَعَظَّمَتْهُ تَجْسِیداً بَلْ کَبُرَ شَأْنًا وَ عَظُمَ سُلْطَانا

وجودِ او را به اطراف کشانده باشند وگرنه تو او را تنها جسمی ین گونه نیست که جوانب مختلف، بزرگی او ا

و او ای؛ و عظمت او چنان نیست که همه اطراف به او پایان یافته باشند و گرنه در این صورت تبزرگ انگاشته

 .سترای بزرگی شأن و عظمت سلطنت اای؛ بلکه او دارا تنها جسدی بزرگ پنداشته

در حالیکه  اگر اندازه ی یک موجود بی نهایت یا با نهایت باشد، در هر دو صورت متجزی و مقداری است،

 ذات خداوند متعال اصالً اندازه و مقدار ندارد و از سنخ مقداریات نیست .

 وصف نگردد  ازه و انداو به مقدار

                                                           

 269نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص:  44
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حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ْبنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَ

إِیَّاکُمْ  عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِاللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ صَفْوَانَ ْبنِ یَحْیَى عَْن أَبِی الْیَسَعِ 

 45بِمِقْدَارٍ. ال تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ لَا یُوَصفُ وَ التَّفَکُّرَ فِی اللَّهِ فَإِنَّ التَّفَکَُّر فِی اللَّهِ لَا یَزِیدُ إِلَّا تَیْهاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

جز گمراهى نیفزاید  مبادا در باره خدا اندیشه کنید که اندیشه در خدا: ( فرمود لیه السالمق )عامام صاد

 به مقدار وصف نگردد.ها در نیابند و براستى خداى عز و جل را دیده

داری و دارای جزء و ا هیچ ارتباطی به خداشناسی ندارد) دریا نیز یک وجود متجزی و مقبنابر این مثال دری

است به این معنا  با توجه به روایات اهل بیت علیهم السالم این که می گوییم خداوند واحد کل است (، و

رای او در ما باست که دو پذیر نیست، عددی نیست، تقسیم پذیر نیست و متجزی )دارای اجزاء(  نیست و 

 سوی اهلل ) موجودات غیر از خداوند متعال (  شبیهی وجود ندارد .

 امیرالمومنین علیه السالم در رابطه با معنای واحد می فرمایند : 

یُّ قَالَ سَعِیدِ بْنِ یَحْیَى الْبُزُورِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بِْن إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 

 عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَیْحِ بْنِ هَانٍِئ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْهَیْثَمِ الْبَلَدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْرَائِیلَ

یَا أَمِیرَ الْمُؤِْمنِینَ أَ تَقُوُل إِنَّ اللَّهَ وَاحٌِد  :فَقَالَ لیه السالمرِ الْمُؤْمِنِینَ ععَنْ أَبِیهِ قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِیّاً قَامَ یَْومَ الْجَمَلِ إِلَى أَمِی

نَ ع دَعُوُه بِ فََقالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِیقَالَ فَحَمَلَ النَّاسُ عَلَیْهِ قَالُوا یَا أَعْرَابِیُّ أَ مَا تَرَى مَا فِیهِ أَمِیُر الْمُؤْمِنِینَ مِنْ تَقَسُّمِ الْقَلْ

فِی أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَإِنَّ الَّذِی یُرِیدُهُ الْأَعْرَابِیُّ هُوَ الَّذِی نُرِیدُهُ مَِن الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ یَا أَعْرَابِیُّ إِنَّ الْقَوَْل 

 وَجْهَانِ یَثْبَُتانِ فِیهِ فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا یَجُوزَاِن عَلَیْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا یَُجوزَانِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ 

ثالِثُ  قَالَ مَا َترَى أَنَّهُ کَفَرَ َمنْیَقْصِدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ فَهَذَا مَا لَا یَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِیَ لَهُ لَا َیدْخُلُ فِی بَابِ الْأَعْدَادِ أَ 

هِ لِأَنَّهُ تَشْبِیهٌ وَ جَلَّ رَبُّنَا عَنْ ثَالثَةٍ وَ قَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ یُِریدُ بِهِ النَّوْعَ مِنَ الْجِنْسِ فَهَذَا مَا لَا یَجُوزُ عَلَیْ

شِبْهٌ کَذَلِکَ رَبُّنَا وَ قَوْلُ   فَقَوْلُ الْقَائِلِ هُوَ وَاحِدٌ لَیْسَ لَهُ فِی الْأَشْیَاءِوَ أَمَّا الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ یَثْبُتَانِ فِیهِ ذَلِکَ وَ تَعَالَى

 46وَ جَلَّ. کَذَلِکَ رَبُّنَا عَزَّ وُجُودٍ وَ لَا عَقْلٍ َو لَا وَهْمٍ فِی الْقَائِلِ إِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَدِیُّ الْمَعْنَى یَعْنِی بِهِ أَنَّهُ لَا یَنْقَسِمُ
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 کرده و گفت: یا امیر المؤمنین علیه السالم امیر المؤمنینه روزى که جنگ جمل بپا بود عربى برخاست و روى ب

بینى که امیر میاز هر سو بر او تاختند که چه هنگام این سخن بود؟ مگر ن -تو قائل به یکتائى خدا هستى؟ مردم

فرمود: دست از او بردارید که خواسته این عرب همان است که ما المؤمنین پریشان خاطر است امیر المؤمنین 

سپس فرمود: اى مرد  ) یعنی جنگ و نزاع ما با این قوم بر سر توحید است (  جنگیمبر سر آن با این مردم مى

 اش بر خدا روا نیست و دو دیگر روا است عرب این گفتار: که خدا یکى است دو صورت

 اما آن دو که روا نیست:

باشد زیرا آنچه دومى ندارد  -یک دانه -کسى بگوید خدا یکى است و مقصودش یکى از لحاظ عدد -1

 بشماره نیاید مگر نه بینى آن که گفت: خدا سومى از سه موجود است، کافر شد؟.

کسى بگوید: خدا یکى است و مقصودش نوعى از جنس باشد این هم روا نیست زیرا تشبیه خدا است و  -2

 ما واالتر و باالتر از این است که شبیه و مانند داشته باشد، پروردگار 

 و اما آن دو که گفتنش روا است:

 مانند است آرى خداى ما چنین است.کسى گوید خدا یکى است یعنى بى -1

انقسام نیست ) متجزی کسى گوید خداى عزّ و جلّ یکتا است و یگانه یعنى ترکیبى در ذاتش نیست و قابل  -2

 چنین است. -عّز و جلّ  -نه در خارج و نه در عقل و نه در خیال، آرى خداى ما نیست ( 

وحدتشان  هیچ کدام خداوند واحد است و واحدی غیر از او نیست، و ما سوی اهلل ) غیر خداوند متعال ( نکته : 

توضیح مطلب اینست  حقیقی نیست بلکه مجازی است و تنها خداوند متعال است که وحدت او حقیقی است،

که اگر من خودم را یکی می دانم، در واقع مجموعه ای از اجزاء هستم که به علت اتصال و پیوندی که بین 

گویم این یک خانه است،  اجزای من برقرار است خودم را یک حساب میکنم، همینگونه است زمانی که می

این یک اسب است، این یک شتر است، این یک فالن است و... چرا که وقتی این اجزاء با یکدیگر پیوند وثیق 

دارند کل این مجموعه را یک حساب می کنیم و در عُرف می گوییم یک انسان، در حالیکه همین انسان 

نای مجازی یک انسان گفته می شود، اما در معنای مجموعه ای است از میلیاردها اجزاء مختلف، که به مع

حقیقی یکی نیست، چرا که تقسیم پذیر است ولو در ذهن، در حالیکه خداوند سبحان عددی نیست و واحد 

 حقیقی فقط اوست .
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 !کمال معرفت خداوند تا کجاست ؟

ینجا بحث نمودیم، ، ما که می خواهیم خداشناس شویم و پیرامون معرفت اهلل تا ابحث دیگر در این ارتباط است

 ! ؟سوالی به وجود می آید که ما تا چقدر و تا به کجا می یتوانیم خداوند متعال را بشناسیم 

 عقل مخلوقات تا کُجا در معرفت اهلل بُرد دارد و کمال این معرفت تا به کجاست  ؟!

زم است در باب البایستی دانست پاسخ به این سوال در روایات ما به زیبایی تبیین شده است، پیش از هر چیز 

 معرفت و شناخت به مطلبی توجه کنیم : 

ود، به شیق شباهت به اشیاء دیگر حاصل می داریم که در آن، معرفت از طر معرفت تشبیهیما یک نوع  

ت تشبیهی و با عنوان مثال وقتی می گوییم چهره ی این خانه شبیه صخره است، معرفت به خانه از طریق معرف

وند متعال هیچ مُعَرِّف که صخره باشد حاصل می شود چرا که خانه به صخره شباهت دارد امّا معرفت به خدا

 دارد .ی گردد و از این سنخ نیست چرا که خداوند متعال مثل و شبیه نگاه از طریق تشبیه حاصل نم

رفتی به خداوند بگوید، حال که از طریق تشبیه هیچ مع ممکن است شخصی به عنوان مُستَشکل ) اشکال کننده (

ر چیزی بگوییم متعال حاصل نمی شود دیگر هیچ چیز دررابطه با خداوند متعال نمی توانیم بگوییم چرا که ه

اشته باشد !! به باطل است و انسان در رابطه با چیزی می تواند سخن بگوید که نسبت به آن التفات و توجه د

 می گوییم . تعطیل گویندهعقیده ی این 

 معرفت بال تشبیهن اما روایات اهل بیت علیهم السالم راه معرفت خداوند متعال را به ما نشان داده اند که آ

 است.

 دقت فرمائید :  م اهلل علیه زیر از وجود نورانی امام هشتم حضرت رضا سال به این روایت شریفه

ى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ْبنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَ

قُلْتُ لَهُ َیعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ  قَالَ قَالَ الْعَبَّاسِیُ .اهِیمَبْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثََنا مُحَمَّدُ ْبنُ عِیسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ إِْبرَ

ءٍ الْمَسْأَلَةُ قَالَ فِی أَیِّ شَیْ «  فِدَاکَ أَمَرَنِی بَعْضُ مَوَالِیکَ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَنْ هُوَ قُلْتُ الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ

ءٍ ِمنَ التَّوْحِیدِ قَالَ یَسْأَلُکَ عَنِ اللَّهِ جِسْمٌ أَوْ لَا جِسٌْم قَالَ فَقَالَ لِی إِنَّ لِلنَّاسِ فِی التَّوْحِیدِ قَالَ وَ َأیُّ شَیْ قَالَ قُلْتُ فِی
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لَا تَشْبِیهٍ فَمَذْهَبُ الْإِثْبَاتِ بِتَشْبِیهٍ لَا التَّوْحِیدِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ مَذْهَبُ إِثْبَاٍت بِتَشْبِیهٍ وَ مَذْهَبُ النَّفْیِ وَ مَذْهَبُ إِثْبَاٍت بِ 

 47إِثْبَاتٌ ِبلَا تَشْبِیهٍ. الثَّالِثِ یَجُوزُ وَ مَذْهَبُ النَّفْیِ لَا یَجُوزُ وَ الطَّرِیقُ فِی الْمَذْهَبِ

( عرض کردم لیه السالمآن حضرت یعنى ابو الحسن حضرت امام رضا )عه : ابراهیم بن هاشم گفت که بترجمه 

مود که آن بعض فرحضرت سؤال کنم  ای را از مسألهو ردم بعضى از موالیانت مرا امر کرده که تگکه فداى تو 

 : دمعباسى میگوید که عرض کر ؟که آن مسأله در چه چیز است :فرمود ،کیست عرض کردم حسن بن سهل

 ،سم نیستاز خدا که جسم است یا جرا سؤال میکند و عرض کردم ت ؟ چه چیز از توحید :در توحید فرمود

 ا تشبیهمذهب اثبات بمن فرمود که مردم را در توحید سه مذهب است یکى ه حضرت ب: عباسى میگوید که 

هب پس مذهب اثبات با تشبیه روا نباشد و مذ مذهب اثبات بدون تشبیهم وو س مذهب نفىو دیگرى 

 اثبات بدون تشبیه است . که باشد جائز نیست و طریق درست در مذهب سومنفى نیز 

 صحبت می کنند خداوند متعالموضوع ما همواره می بینیم که اهل بیت علیهم السالم در روایات در رابطه با 

خدا که فرموده اند: گفت مانند آنو نفرموده اند که به هیچ وجه هیچ چیز در رابطه با خداوند سبحان نمی توان 

اوند خد صمد است ، خدا احد است، خداوند جوف ندارد، خداوند حکیم است، خداوند علیم است و ....

ل صحبت فرموده متغیّر نیست، خداوند جاهل نیست، خداوند ظلم نمی کند و ... پس در رابطه با خداوند متعا

 . اند و خداوند را معرفی فرموده اند و مانند عقیده ی گروه دوّم قائل به تعطیل نبوده اند

 ت بال تشبیه است اما سوال اینجاست که این شناخت و معرفت تا چه حدّ است ؟ پاسخ : این شناخت در حدّ اثبا

نیم، اقرار به وجود یعنی به تعبیر روایات وقتی ما مخلوقات را می بینیم، آیات خداوند متعال را مالحظه می ک

 وجود خداوند متعال بدهد.خداوند متعال می کنیم و عقل ناچار است که شهادت بر 

 48..خَلْقِه یُسْتَدَلُّ عَلَیْهِ َو بِالْعُقُولِ تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُهُ وَ بِالْفِکْرَِة تَثْبُتُ حُجَّتُهُ وَ بِآیَاتِهِ احَْتجَّ عََلى اللَّهِ بِصُنْعِ..
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حجّت وى   ه اندیشهاز آفرینش خدا به وجود او راه جسته شود و با خرد به شناخت او اعتقاد حاصل آید و ب

 .هاى خود بر آفرینش خویش حّجت آورده استثابت گردد. او به نشانه

 به صانع و خالقی  و راهنمایی می کند دیدن این مصنوعات ما را داللتن در این مخلوقات  و یعنی نظر کرد

اهل بیت علیهم  ، در همین راستا وقتی در روایات ازخود نیست ات و مخلوقاتمصنوع این شبیه او خود که

 السالم سوال می کنند که پایین ترین درجه معرفت خدا چیست ؟ می فرمایند :

بِْن مُحَمَّدِ ْبنِ مُخْتَارٍ حَمَُّد بُْن عَلِیٍّ مَاجِیَلَویْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثََنا عَلِیُّ بُْن إِبْرَاهِیَم بِْن هَاشِمٍ عَْن ُمخْتَارِ حَدَّثَنَا مُ

عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ غَیْرُهُ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَِزیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ 

 49ءٌ.لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ وَ لَا شِبْهَ لَهُ وَ لَا نَظِیَر وَ أَنَّهُ قَدِیمٌ مُثْبَتٌ َموْجُوٌد غَیْرُ فَقِیدٍ َو أَنَّهُ

 فرمود: اقرارکمترین حد خداشناسى پرسیدم:ه ع بفتح بن یزید گوید: از حضرت ابو الحسن علیه السالم راج

م است و پا برجا، و او قدی داشتن باینکه جز او خدائى نیست و مانندى )در صفات( و نظیرى )در الوهیت( ندارد

 موجود است و گم نشدنى و اینکه چیزى مانندش نیست.

 ردد : و از طرف دیگر حّق معرفت خداوند متعال و باالترین مراتب این معرفت اینگونه معرفی می گ

یٍّ الْقُرَشِیِّ قَاَل مَّدُ بُْن عَلِیٍّ مَاجِیَلوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَْن ُمحَمَّدِ بْنِ عَلِحَدَّثَنَا مُحَ 

نِ ابْنِ َعبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ یَعْلَى الْکُوفِیِّ عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَ

عَنْ غَرَائِبِهِ قَالَ  سْأَلَالنَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْمِ قَالَ مَا صَنَعْتَ فِی رَأْسِ الْعِلْمِ حَتَّى تَ

حَقَّ مَعْرِفَتِهِ قَالَ تَعْرِفُهُ بِلَا  هِ قَالَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ وَ مَا مَعْرِفَةُ اللَّهِالرَّجُلُ مَا رَأْسُ الْعِلْمِ یَا رَسُولَ اللَّ

 50.َر فَذَلِکَ حَقُّ مَعْرِفَتِهمِثْلٍ وَ لَا شِبْهٍ وَ لَا نِدٍّ وَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ظَاهِرٌ بَاطٌِن أَوَّلٌ آِخرٌ لَا کُفَْو لَهُ وَ لَا نَظِی

( آمد و عرض کرد که یا رسول لی اهلل علیه و اله نشینان بخدمت پیغمبر )صاز ابن عباس که گفت یکى از بادیه

اللَّه چیزى از غرائب علم را بمن تعلیم کن حضرت فرمود که در سر علم چه کردى تا از غرائب آن سؤال کنى 

یست یا رسول اللَّه فرمود که شناختن خدا حق شناختنش اعرابى عرض کرد آن مرد عرض کرد که سر علم چ
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مثل و مانند و همتا و آنکه او یکى است و که شناختن خدا حق شناختنش چه باشد فرمود که او را بشناسى بى

 یگانه و اول و باطن و اول و آخر که نه کوى دارد و نه نظیر و این حق شناختن او است.

!! چرا که یا  معرفت خدا یکی استدرجه  لذا مشاهده می فرمائید که باالترین درجه معرفت خدا با پایین ترین

به احدیت خدا اقرار می کنیم یا اگر اقرار به احدیت نکنیم مقابل احدیت جسمانیت و تجزی است و نمی 

کنید . مقابل احد متجزی است، چرا که شیء یا اجزاء دارد یا اجزاء ندارد و شّق توانید راه سوّمی انتخاب 

سوّمی برای آن وجود ندارد، جز آنکه اگر هیچ کدام از این دو را اقرار نکنید راهی به جز تعطیل و نفی نمی 

 ماند!!

 نتیجه : 

اگر ما در نماز و در دعا خداوند متعال را خطاب می کنیم و با او راز و نیاز می کنیم با چه کسی صحبت می 

وییم کنیم ؟! اگر هیچ معرفتی نسبت به او نداریم پس چه کسی را عبادت  می کنیم ؟! اگر یا اهلل یا اهلل می گ

آیا به الفاظ خطاب می کنیم یا به خود خداوند متعال ؟! پس واقعا با یا اهلل گفتن قصد می کنیم ذات خداوند 

 متعال را، همان حقیقتی را قصد میکنیم که صمدٌ، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد.

ما با گفتن یا اهلل خود خدای حقیقی واقعی را می خوانیم، خود اهل بیت علیهم السالم وقتی دعا می فرمودند 

مد و ال شریک به چه کسی خطاب می کردند و با چه کسی راز و نیاز می کردند ؟ به همان خدای احد و ص

له و لیس کمثله شیء خطاب می کردند. لذا این حرف بسیار خطرناک است که عده ای گفته اند خدا اصالً 

معبود نیست، چرا که هیچ شناختی از او نداریم !! در پاسخ می گوییم همین جمله را راجع به چه کسی گفتی؟! 

لذا احدی به اندازه غُالت اهل بیت علیهم السالم در رابطه با خداوند گفتی پس در رابطه با او صحبت کردی. 

 را آزار ندادند، که گفته اند ما اهل بیت علیهم السالم را در نماز قصد می کنیم !! العیاذ باهلل.

خیر، ایّاک نعبدی که ما می گوییم  خطاب به خود خداست، و هلل االسماء الحسنی فادعوه بها، برای خداوند 

متعال اسماء حُسنایی است که ما خود خداوند متعال را به این اسماء می خوانیم، اسمائی چون علیم و حکیم و 

ی خوانیم و پر از اسماء الهی است ما با این اسماء خود خداوند متعال را .. و همین زیارت جوشن کبیر که ما م

 می خوانیم .

بلکه این اسماء دالّ و داللت هستند بر خداوند، مثل اینکه وقتی لفظ نان را می  بالنتیجه ما اسماء را نمی پرستیم

گوییم، لفظ نان را از نانوا نمی خواهیم، مفهوم نان را هم از او طلب نمی کنیم، بلکه خود نان حقیقی خارجی 
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باشد قصد کرده را می خواهیم که بخوریم . حال وقتی می گوییم خدا، نه  لفظ خدا که شامل ) خ د ا ( می 

ایم، نه مفهوم آن را قصد کرده ایم که در ذهن ماست، اما با این مفهوم چه چیزی را قصد نموده ایم؟  آن 

 مصداق حقیقی خارجی را قصد کرده ایم که خود ذات خداوند متعال است .

حِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ نُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ َو عَنْ غَیْرِ وَاعَلِیُّ بْ

قَدْ کَفَرَ وَ َمنْ عَبَدَ الِاسْمَ َو الْمَعْنَى فَقَدْ اللَّهِ ع قَالَ: َمنْ عَبَدَ اللََّه بِالتََّوهُّمِ فَقَدْ کَفَرَ َو َمنْ عَبَدَ الِاْسمَ دُونَ الْمَعْنَى فَ

 فِی بِإِیقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَیْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِی وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ عَبَدَ الْمَعْنَى أَشْرَکَ وَ مَنْ

 51حَقّاً وَ فِی حَدِیٍث آخَرَ ُأولئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. لیه السالمفَأُولَئِکَ أَصْحَابُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع  سَرَائِرِهِ وَ عَلَانِیَتِهِ

ه تنها نام خدا ک( فرمود: کسى که خدا را از روى خیال خود پرستد کافر است، کسى لیه السالم امام صادق )ع

که صاحب  کسى که نام و صاحب نام را با هم پرستد مشرک است، کسىرا بدون صاحب نام پرستد کافر است 

حکم کند و در نهان منام را پرستد و با صفاتى که خود را بآن ستوده نامها را هم بر آن تطبیق کند و دل بدان 

یث دیگر است: ( میباشند. و در حدلیه السالمو آشکارش بزبان آورد اینها اصحاب حقیقى امیر المؤمنین )ع

 یشان مؤمنین حقیقى میباشند.ا

 نتیجه آخر : 

رفتار نشویم، همین که باید همواره توجه داشته باشیم در خداشناسی به دام تشبیه گرفتار نشویم، به دام تعطیل گ

همین معرفت  وحدی معلوم نیست همین مطلب بفهمیم و بدانیم خداوند متعال شبیه ما نیست و کنه او برای ا

مثلث و  خود اوج خداشناسی است و باالترین درجه معرفت همین است که متوجه باشی خداوند سبحان مثل

ت که او شبیه ما مربع و دیوار و زمین، قابل شهود و لمس و حسّ و ... نیست و کمال معرفت او تصدیق به اوس

خداوند متعال  سایر فرمایشاتی که معصومین علیهم السالم در باب توحید نیست، احد است، صمد است و ایضاً

 و اثبات بال تشبیه به ما فرموده اند.

 ------ پنجمپایان جلسه -----------------------------------------------
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 :  ششمجلسه 

 :اثبات صفات کمال خداوند سبحان 

ما معتقدیم عالوه بر اینکه خداوند متعال حقیقتا شیء است به حقیقت شیئیت و موجود است، در عین حال او 

تی چون عالم و حکیم و علیم و ... می دانیم، اما آیا دلیلی بر اثبات این صفات داریم یا خیر را متصف به صفا

 ؟!

 راه های مختلف اثبات صفات کمال : 

 راه اوّل 

 تبیین :

 ند فاقد شیء باشدایشان قائلند معطی شیء نمی توا 

را می خواهد تا به او عطا نمایید، آیا اگر شما آن به عنوان مثال شخصی به شما رجوع میکند و از شما چیزی 

چیز را نداشته باشید می توانید آن را به فرد دیگری عطا نمایید ؟! قطعا معطی شیء نمی تواند فاقد شیء باشد، 

 وقتی من چیزی را ندارم چگونه می توانم آن را عطا کنم ؟!

بعد ایشان می گویند اگر ما در عالم علم و کماالت متعدد می بینیم و قبالً ثابت کردیم خداوند متعال خالق 

ودات عطا کرده ) مانند این که به موجودات علم و قدرت و ... داده است ( آیا کلّ است و او اینها را به موج

خود نداشته و عطا نموده و یا اینکه داشته و عطا فرموده ؟! قطعا داشته و عطا نموده چرا که این یک قاعده ی 

 عقلی است که کسی چیزی را نمی تواند عطا نماید الّا اینکه باید آن را داشته باشد !!

از آنجا که قواعد عقلی تخصیص بردار نیست، لذا وجود این کماالت که در مخلوقات می بینیم در خداوند 

س به وسیله این دلیل عقلی اثبات می کنیم که خدا عالم است آن هم به علمی بی متعال ثابت می شود . پ

 نهایت، خدا قادر است آن هم به قدرتی بی نهایت و...

 نقد : 

، به این دلیل که صحیح نیست برای اثبات صفات کمال یستی دانست که این برهان  ناتمام است و این راهبا

قاعدهی عقلی صحیح است اما این قاعده ی عقلی تا چه حدّ بُرد دارد؟! بله معطی شیء فاقد شیء نمی تواند 

باشد صحیح است. اما این زمانی است که مُعطی بخواهد  چیزی را از خودش عطا بکند یعنی آن زمانی که 

فاعل تولیدی باشد این قضیه صدق می کند و یک قاعده ی عقلی است، به عنوان مثال یک کارخانه مُعطی 
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باید چیزی را در خود داشته باشد که بتواند آن را تولید کند، یک مادری که می خواهد فرزندی ازاو متولد 

آیا خداوند فاعل تولیدی است  شود باید آن فرزند را در دل خود داشته باشد تا از او فرزندی متولد شود !! اما

؟! خداوند عالم را از درون خود تولید کرده است ؟! یعنی آنکه همه اشیاء العیاذ باهلل در شکم خدا و در 

 جوف خدا بوده اند و بعد خداوند سبحان در هنگام خلقت همه را از درون به بیرون ریخته است  ؟! 

پس این بُرهان بسیار ضعیف است و چیزی را اثبات نمی کند چرا که خداوند متعال لم یَلِد است و او چیزی 

 را نزاییده است.

 :راه دوّم  

 تبیین : 

ه  قائلند ما دو دسته صفات داریم، یک دسته صفات مثل  شیرینی و تُرشی برای سیب و گوجه سبز این گرو

هستند که منشأ این صفات همان جسمانیت است که این صفات همگی منشأ آن نقص این موجودات است، 

ها است ولکن  که در واقع این صفت شیرینی برای سیب و هندوانه کمال است امّا منشأ آن نقص این میوه

وجود این صفات برای خداوند سبحان نقص است. اما یک دسته صفات است که صفات کمال است مانند 

علم و قدرت و حیات که اگر خداوند صفتی از صفات کمالی را نداشته باشد دیگر خدا نیست بلکه یک 

داوند صفات کمال را موجود ناقص است و می دانیم خداوند سبحان که حدّ و نقصی ندارد، پس حتمًا خ

 باید به نحو اتمّ و بی نهایت داشته باشد !!

 نقد : 

این برهان نیز مانند برهان قبل ناتمام و ناقص است، به این دلیل که شما می فرمایید علم و قدرت صفت کمال 

است آنگاه اگر یک مستشکلی ) اشکال کننده ای ( بگوید بله این دو برای انسان کمال است کما اینکه 

غضب و عقل هم برای انسان کمال است اّما از کجا معلوم که خدا نیز باید آن هارا داشته باشد  شهوت و

؟ممکن است در اینجا قائلین به این راه بگویند اگر خداوند علم نداشته باشد پس جهل دارد و جاهل است و 

 ت نه جاهل است !! مستشکل بالفاصله  در پاسخ بگوید : خداوند فوق علم و جهل است یعنی نه عالم اس

یا مثال : االن این دیوار عالم است ؟ خیر جاهل است ؟ خیر، چون اصال دیوار شأ نیت یاسواد شدن ندارد، 

 آنکه مثالً این دیوار کور است یا بینا است ؟ می گوییم نه کور است نه بینا است 
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دا سلب می کنیم ل نه عالم است و نه جاهل است، ما هم علم را از خحال اگر یک کسی بگوید خداوند متعا

ین دو است چرا که او هم جهل را از خدا سلب می کنیم، بله انسان یا عالم است یا جاهل، اما خداوند فوق 

 این ها برای انسان کمال است اما خداوند متعال نه عالم است و نه جاهل است !!

 فات کمال داریم ؟لذا یک کسی ممکن است به این مطلب اینگونه اشکال نماید امّا آیا راهی برای اثبات ص

 راه  سوّم   ) راه صحیح وتنها راه در اثبات صفات کمال ( 

 تنها راه اثبات صفات کمال برای خداوند متعال اثبات این صفات از طریق آیات است 

 تبیین : 

از یک متقن تن علمی در مقام تبیین باید دانست تنها راه توجه به آیات است، مثالی بزنیم: وقتی شما یک م

یسنده نشان دهنده ی این آیت علم آن نویسنده است، چرا که کلمه به کلمه نوشتار آن نونویسنده می خوانید 

 .ن نویسنده است و این مطلب را شما به عنوان خواننده با چشم عقل شهود می کنید علم آ

ی گویید این نقاش موقتی نقاشی خیلی زیبا باشد اشی نظر می کنید مثال دیگری بزنیم : وقتی شما به یک نق

اب خواهیدگفت انسان بسیار خوش ذوقی بوده است، ممکن است بگویند شما که نقاش را ندیده اید، در جو

 قل من ُحکم می کند که او خوش ذوق و ماهراست.هر چند اگر من او را ندیده باشم ع

ی الهی نظر می فاقی و انفسحال من به این درخت، آسمان، خورشید، زمین، انسان و خالصه به این آیات آ

فت خلق کرد آیا کنم و  از خود سوال می کنم خداوندی که این عالم و این اشیاء را به این دقّت و ظرا

الق ما نه تنها عالم خقدرت داشت و خلق فرمود و یا قدرت نداشت ؟! بالنتیجه تمام عالم، فریاد می زنند که 

 ال است .در اثبات این صفات کمال برای خداوند متع است بلکه حکیم و قدیر است و این تنها راه

 اخیر :  راه پیرامون  ی برخی مستندات نقل

 52تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ لَا یُعْرَفُ إِلَّا بَِخلْقِهِ…

 ...و او شناخته نمی شود جز به خلقش 

 :  فرموده اند  در جای دیگر

                                                           
 193ص  3بحار ج 52
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 53یُسْتَدَلُّ عَلَیْهِ َو بِالْعُقُولِ تُعْتَقَدُ مَعْرِفَتُه اللَّهِ بِصُنْعِ..

 ..خدا را به مصنوعاتش توان شناخت، و بدلیل عقل به او ایمان و معرفت توان یافت..

 :  فرموده اند  در جای دیگر

بَا جَعْفٍَر ع فَدَخَلَ عَلَیِْه تُ أَعَلِیُّ بُْن إِبْرَاهِیَم عَنْ أَبِیِه عَْن عَلِیِّ بِْن مَعْبَدٍ عَْن عَبْدِ اللَِّه ْبنِ سِنَاٍن عَْن أَبِیهِ قَالَ: حَضَرْ 

ءٍ تَعْبُدُ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ رَأَیْتَهُ قَاَل َبلْ لَمْ تَرَُه الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ رَجُلٌ مَِن الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ َیا أَبَا جَعْفَرٍ أَیَّ شَیْ

بِالنَّاسِ َموْصُوٌف  الْإِیمَانِ لَا یُعْرَفُ بِالْقِیَاسِ وَ لَا یُدْرَکُ ِبالْحَوَاسِّ وَ َلا یُشَبَّهُ وَ لَکِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ « الْأَبْصَارِ 

اللَّهُ أَعْلَمُ  -لَا یَجُورُ فِی حُکْمِهِ ذَلَِک اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَقُولُ  بِالْعَلَامَاتِ بِالْآیَاتِ مَعْرُوفٌ

 54. حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالَتَهُ 

 ؟مردى از خوارج خدمت امام باقر )ع( رسید و عرض کرد: اى ابا جعفر چه چیز را میپرستى

ولى دلها او را بحقیقت  ئى؟ فرمود: دیدگان او را ببینائى چشم نبینندفرمود: خداى تعالى را، گفت او را دیده

اتش توصیف ، با آیاند، با سنجش شناخته نشود و با حواس درک نشود و بمردم مانند نیستایمان دیده

یست، مرد ، در داوریش ستم نکند، اوست خدا سزاوار پرستشى جز او نشده و با عالمات شناخته شده

 تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد.خارجى بیرون رفت و میگفت: خدا دانا

 و در قرآن کریم : 

 (17أَفَلَا ینْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیَف خُلِقَتْ)الغاشیة/

 نگرند که چگونه آفریده شده است؟!آیا آنان به شتر نمی

 (18وَإِلَى السَّمَاءِ کَیَف رُفِعَتْ)الغاشیة/  

                                                           

 62تحف العقول، النص، ص:  53

 97، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  54
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 کنند که چگونه برافراشته شده؟!و به آسمان نگاه نمی

 (19شیة/وَإِلَى الْجِبَالِ کَیفَ نُصِبَتْ)الغا  

 ها که چگونه در جای خود نصب گردیده!و به کوه

 (20وَإِلَى الْأَرْضِ کَیفَ سُطِحَتْ)الغاشیة/  

 و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟!

 :  فرموده است  در جای دیگر

هَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یتََنزَّلُ الْأَْمرُ بَینَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ

 55 بِکُلِّ شَیٍء عِلْمًاأَحَاطَ

ر میان آنها پیوسته دهمان کسی است که هفت آسمان را آفرید، و از زمین نیز همانند آنها را؛ فرمان او  خداوند

 آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد!فرود می

 اشکاالت وارد شده به این راه از طریق برخی بزرگان : 

تعال می برید برخی از بزرگان همچون مرحوم شهید مطهری گفته اند شما با دیدن آیات پی به علم خداوند م

راه همین  بلکه یکی از راه های متعارف که برای عوام هم توصیه شده استاست  ودرست و تا اینجا صحیح

مّا اثبات نمی کند امشاهده آیات است، امّا اشکالی وجود دارد و آن این که این اثبات می کند علم خداوند را 

ق کند و بدن تو را علم مطلق را !! خیر فقط اثبات می کند که آنقدر علم داشته است که مثالً این درخت را خل

 علم مطلق و قدرت مطلق !! خلق کند !! لذا این راه علم مقیّد را اثبات می کند نه

 پاسخ به اشکال : 

ات و ذات ما قبالً اثبات کردیم خداوند سبحان احد است و صفات او نیز همانند خود او احد است، چرا که صف

از هم جدا نیستند، بلکه صفات او نیز احد است و عین ذات خدا است ، وقتی صفات او احد است یعنی زیاده 

و نقصان پذیر نیست فلذا علمی اثبات می شود که هیچ جهلی در او راه ندارد و قدرتی اثبات شد که هیچ 

                                                           
 12الطالق :  55
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ان پذیر نیست صفات او نیز احد است و زیاده ضعفی در او راه ندارد بالنتیجه ذاتی که احد است و زیاده و نقص

 .و نقصان پذیر نیست پس علم او مطلق است، قدرت او مطلق است و مانند آن 

 بحث پیرامون رابطه ی بین خالق و مخلوق : 

 :  ای پیش از شروع جلسه هفتم  مقدمه

 چه نسبتی بین خالق و مخلوق برقرار است ؟!

  گاهی در عوام الناس تصور می کنند که خداوند سبحان موجودی است که پشت آسمان ها است مثال

ی داشتند می گویند خداوند متعال نوری است در آسمان هفتم !! مشرکین مکه نیز گاهی چنین عقاید

  که این نظر کامالً باطل استکه خداوند در آسمان ها است و شرکایی نیز برای او قائل بودند !! 

 نظریه دیگر نظریه عرفا است که در جلسه آینده پیرامون آن صحبت خواهیم کرد. 

 نظریه برخی از معاصرین نیز در جلسه آینده به بحث و نقد قرار خواهد گرفت. 

 ------ ششمپایان جلسه -----------------------------------------------

 :  هفتم جلسه

 رابطه یا نسبت  بین خدا و خلق 

 :   در نسبت بین خالق و مخلوق  نظر سطحی -الف 

خالق یک وجودی دارد که در آسمان ها و فوق آسمان های هفت گانه هست و مخلوق نیز وجودی نازل دارد 

 ایین تر در مکانی پ

 نقد : 

 این مطلب نیاز به نقد ندارد چرا که خداوند سبحان مکانمند نیست که بخواهد باال یا پایین باشد ! 

 نظر اهل عرفان و تصوف  (  وحدت وجود )  -ب

 نظریه :  و تبیین این تقریر
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در این نظریه نسبت بین خالق و مخلوق مانند نسبت موج به دریا و یا نسبت نور به خورشید و یا نسبت صور 

 ذهنی نسبت به ذهن و نفس ما می باشد !!

البته این گروه که این تمثیل را می زنند می گویند خاک بر فرق من وتمثیل من اما از نظر ایشان خداوند سبحان 

قابلیت  و عرض و طول او  یک وجود بی نهایت و نامحدود است و اگر چیزی نامحدود بود چیزی در قبال او

!! اگر اینگونه بگوییم که خدا یکی و یکی  آن چیز نیزبروز و عرض اندام ندارد که ما بگوییم خدا یکی و

 مخلوقات هم یکی خدا را عددی می کند و خداوند را حد می زند و محدود می کند.

اگر ما اذعان کردیم که خداوند سبحان نامتناهی و نامحدود است دیگر نمی توانیم در عرض خداوند موجودی 

 را تصور کنیم که او هم موجود باشد و غیر خدا باشد حقیقتاً !!

اگر شما یک دریای بی نهایت و بی کران داشته باشید آیا در مقابل او می توانید قطره ای فرض کنید که بریده 

دریا بی نهایت و ال یتناهی باشد در ذیل همان دریا می گنجد و ی از او باشد ؟! هر قطره ای و هر موجی اگر 

 در قبال او نیست !! به هر تقدیر قطره بریده از دریا نیست !!

ما نمی گوییم این سنگ خداست ما نمی گوییم این خورشید خداست اما خورشید و سنگ غیر خدا نیست، 

ما نمی گوییم دست شما کل بدن شماست اما دست شما غیر بدن شما نیست !! پس از نظر این گروه مخلوقات 

قتا سزاوار نام نیک تجلیات و ظهورات و جلوه های خدا هستند و بود مختص اوست و فقط اوست که حقی

هستی است و بقیه نمود و نمایه هستی و آیات او هستند و آیه فقط آن بود بی کران را به اندازه سعه ی خودش 

 نشان می دهد .

در مناظره ای که دارند  امام رضا علیه السالمایشان معتقدند این در روایات هم ریشه دار است و می گویند  

نسبت بین خدا و خلق را اینگونه تصویر کرده اند که نسبت بین این دو نسبت صاحب صورت و صورت در 

این آینه شما را نشان می دهد یا م صور مرآتی حق است، وقتی شما روبروی آینه می ایستید آینه است و عال

  بله خیر ؟ بله . آینه حاکی شما است یا خیر ؟

 صادق را نشان می دهد در این نشان دادن صادق است یا کاذب ؟ حال که آینه شما 

 گز هرآیاتمام حقیقت شما را نشان می دهد ؟ 
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این صورت در آینه وابسته به شما هست یا خیر ؟ آری وابسته به من است و تا وقتیکه من باشم صورت هست 

 اگر من نباشم صورتی وجود نخواهد داشت !و 

می کند اما حقیقتا چه کسی دستش را باال برد ؟ وقتی من دستم را بلند می کنم آن صورت نیز دستش را بلند 

 من 

 من وقتی من حرف میزنم آن صورت هم حرف می زند اما حقیقتا چه کسی حرف می زند ؟ 

آن صورت فقط نمایانگر و نمود من و نشان دهنده من است و آن ذات حقیقی و افعال حقیقی مال من است 

 خیر اما آیا این صورت هیچ و پوچ است ؟ 

نه ق و تجلی و جلوه حق است حمرآتی  حق و صورت ظهور ، عالم خیرپس این عالم هیچ و پوچ است ؟ 

 واقعا وجودی داشته باشد در قبال وجود حق !! این هم  اینکه

پس این قول و این تقریر انسان را توجه می دهد تا ازآسیب  شرک خفی در امان باشد، همین که می گویی 

 من وجودی دارم جدای از توی خدا این هم شرک است !!

 هو االوّل و االخر و الظاهر و الباطن 

اول عالم اوست اخر عالم اوست، ظاهر عالم اوست، باطن عالم اوست و هیچ چیز به تنهایی او نیست و این 

 جلوه ها بریده ی از او نیستند و آن حقیقت بی نهایت غیب محض است و احدی به آن ) هو ( پی نمی برد !!

 باالترین تجلی آن ذات بی نشان جلوه ای است که از آن به حقیقت محمدیه و نور رسول اکرم صلی اهلل علیه 

   ) نظر برخی از فالسفه معاصر (  وجود خدا و خلق  تداخل -ج

تداخل است در مقام  بین ایشان و رابطه  در این نظریه ما سوی موجود اند و وجودشان غیر حق است اما نسبت

و آن مطرح است،  نیز  در فیزیک امروز االن می گویند بحثی از گذشته در فیزیک و طبیعیات قدیم و  تبیین

اینکه آیا ممکن است دو جسم با هم تداخل کنند ؟ یعنی دو جسم به نحوی درون هم بروند که هر موطن و 

هم عیناً اشغال کند " ب  " اشغال کرده دقیقا با نگاه فلسفی همان فضا را جسم " الف " هر فضایی که جسم 

 هم بگیرد !! " ب " گرفته است دقیقا جسم " الف  " و هر موطنی که جسم 
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در قدیم می گفتند این نظریه مُحال است اما این استاد محترم معاصر می گویند از نظر برخی فیزیکدانان معاصر 

ه است نور هم وجود دارد بدون برخی اجسام در هم تداخل می کنند مانند نور و شیشه که هر موطنی که شیش

به این معنا که اشیاء  است و در مورد خدا و اشیاء اینکه نور به شیشه تبدیل شود و یا بالعکس و این از باب تشبیه

یعنی هر نقطه ای که اشیاء هستند همان نقطه و مخلوقات حقیقتاً  موجودند اما وجودشان درون وجود خداست  

 دا در آنجا نباشد !!نیز خدا هست و مُحال است یک موجود را دریک مکانی فرض نمایید که خ

نجا در این نظریه هر موطنی را در نظر بگیرید خدا در آن نقطه وجود دارد بدون آنکه با آن شیء که در آ

 هست ممزوج بشود و بدون اینکه با آن شیء یکی بشود و اتحاد و وحدتی در کار باشد !!

باب مثال همانند وجود نور در شیشه در هر نقطه ای که اشیاء هستند وجود دارد در این نظریه وجود خدا نیز از 

و در عین اینکه اشیاء حقیقتا موجودند و وجود خدا و اشیاء هر دو محفوظ است و یکی شدنی در کار نیست 

ید که و هر کدام برای خودشان موجود هستند در عین حال هیچ موطنی از مواطن هستی را نمی توانید نشان ده

خدا در آنجا نباشد چرا که خداوند بی نهایت است و اگر شما بگویید خدا از اینجا تا اینجا هست و از اینجا تا 

اینجا نیست پس معلوم می شود که خداوند محدود است یعنی خداوند تا اینجا هست و از اینجا به بعد نیست 

 تقدیم خدا نامحدود است !!و خدایی که محدود باشد خدای حقیقی نیست در حالیکه ما مع

 :  پس این نظریه می گوید

که می گوید  ی را هم من قول عوام الناسی که می گویند خداوند پشت کوه است را قبول ندارم و آن قول 

و اما این صحیح است که خداوند در درون خدا عین اشیاء است و اشیاء تجلیات او هستند را نیز قبول ندارم  

 همه اشیاء وجود دارد بدون آنکه با آنها یکی شود و این یعنی تداخل بین خلق و مخلوق .

 ارزیابی نظریات مطرح شده و نقد آنها : 

عرض شد اینکه گفته می شود خداوند بی نهایت است الزم است دقیقا مشخص شود که منظور از بی نهایت 

 این مثال دریای بی نهایت واقعا چه ارتباطی به خداشناسی دارد ؟ !  سوال اینجاست کهچیست؟

دریای بی نهایت خلق نفرموده خداوند متعال دریا یک جسم است که شما آن را بی نهایت تصور کردید ) و لو 

و محال است خلق نماید ( اما مگر خداوند یک جسم بزرگ است ؟! قائلین به این دو نظریه اخیر ظاهرا اینگونه 

تصور کرده اند که خداوند یک جسم و یک وجود بزرگ است که همه جا را گرفته و انقدر کش پیدا کرده 

خود نگذاشته است، حال که خداوند می خواهد این موجودات را خلق نماید است که جایی برای وجود غیر 
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با خود خواهد گفت ذات من که همه جا را گرفته است و پر نموده است اگر بخواهم مورچه ای خلق کنم 

 کجا باید خلق نمایم ؟

قول اول ) قائلین به عینیت ( بیان می کرد که عالم جلوه ی ذات الهی است مثل دریایی که موج می زند و با 

موج زدن آن چیز جدیدی خلق نمی شود بلکه این تطور ذات خود خداوند است که به صورت موج درآمده 

 چیزی جز خود دریا نیست !! این موج ما اگر با نظر دقیق بنگریماست ا

و خلق شده هستند که درون ذات ا قول دوم ) قائلین به تداخل ( بیان می کرد خدا عین اشیاء نیست بلکه اشیاء

 اند .

هر دو قول این مشکل را به همراه دارند که ذات خداوند را یک جسم بی نهایت دیده اند که دارای مکان 

ست و مکانمند می باشد در حالیکه ذاتی که مکان ندارد و جا ندارد بلکه او خود خالق مکان است اگر بخواهد ا

 چیزی را خلق نماید آن را مکانمند خلق خواهد نمود .
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رون اشیاء است و دخداوند جا و مکان ندارد که بخواهیم بگوییم درون اشیاء است یا بیرون اشیاء است، او نه 

ات او ذمکانمند است در حالیکه عرض کردیم  نه بیرون اشیاء است و داخل و خارج وصف موجود مقداری

ند و نه جایی را مقدار و مکان ندارد و او خود خالق مکان است . ذاتی که مقدار ندارد نه جایی را پر می ک

 خالی می نماید، خداوند در چیزی نمی رود چون مکانمند نیست.

 به این روایت نورانی دقت بفرمایید : 

َد ْبَن نُ ْعَماَن قَاَل: وَ هُوَ اللَّهُ فِی  -عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لیه السالمسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع َعْن َأِبي َجْعَفٍر َأظُنُُّه ُُمَمَّ

أَقْدَاٌر فَإِذَا قُلْتَ  اکِنَاْلأَمَ وَیْحَكَ إِنَقَالَ کَذَلِکَ هُوَ فِی کُلِّ مَکَاٍن قُْلتُ بِذَاتِهِ قَالَ  السَّماواتِ وَ فِی الْأَرْضِ

وَ لَکِْن هُوَ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ مُحِیطٌ بِمَا خََلقَ عِلْمًا  فِی مَکَانٍ بِذَاتِِه َلزِمََك َأنْ تَقُولَ فِی أَقْدَارٍ َو غَیْرِ ذَلِكَ

ٌء َو الْأَشْیَاءُ لَهُ َیبْعُدُ مِنْهُ شَیْوَ قُدْرَةً َو إِحَاطًَة َو سُلْطَانًا َو مُلْکًا َو لَیَْس عِلْمُهُ بِمَا فِی الْأَرْضِ بِأَقَلَّ مِمَّا فِی السَّمَاءِ لَا 

 56سَوَاءٌ عِلْماً َو قُدْرَةً وَ سُلْطَانًا َو مُْلکاً َو إِحَاطَةً.

یعنى و  َو فِی الْأَرْضِ َو هَُو اللَّهُ فِی السَّماواتِ جل گفت حضرت صادق )ع( را سؤال کردم از قول خداى عز و

ات خویش او است خدا در آسمانها و در زمین حضرت فرمود که او همچنین است در هر جایى عرض کردم بذ

بگوئى که  یعنى در هر جا که بودنش بذات است فرمود واى بر تو بدرستى که مکانها اندازها است و چون

ز قدرتش از انى است تو را الزم آید که بگوئى در اندازها است و غیر آن و لیکن آن جناب بذاته در مکا

آنچه در بآنچه آفریده و علمش ه خلقش جدا است و از روى علم و قدرت و احاطه و سلطنت احاطه دارد ب

بر است از روى یزى از او دور نمیشود و چیزها از برایش براآنچه در آسمانست و چه زمین است کمتر نیست ب

 علم و قدرت و سلطنت و ملک و احاطه.

خداوند  د همه جا هست یعنی همه جا تحت اشراف و علم و سلطنت و قدرت خداست ووقتی می گوییم خداون

ی است به این باطن و ظاهر همه اشیاء را می داند و بر همه سلطنت و اشراف دارد و این تعبیر لطیف مجاز

از این  ست  و نهجهت که انس بگیریم و بیشتر مطلب به دل ما بنشینید این را می گوییم که خداوند همه جا ه

 باب که خداوند العیاذ باهلل مکامند باشد .
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ی آینه و دریا هیچ این آیات موجودند و آیه خدا هستند یا معدوم هستند و آیه خدا هستند ؟ فلذا این مثال ها

اوان این تمثیل رفارتباطی به خداشناسی ندارد و وقتی انسان آن را در ترازوی عقل می گذارد متوجه اشکاالت 

 ها می شود .

 ما نیز قبول داریم عالم تجلّی خداست اما تجلی خداست به چه معنا ؟

. خداوند به یعنی آنکه این شیء چیزی است واقعا که خدا آن را آفریده و این آیت بی نیازی خداوند است

ن ها را ایجاد کرده عا ایجاد نموده است واین ها نبودند و خداوند آاین اشیاء وجود داده است و آن ها را واق

طه ی بین خدا و خلق است . اما الزمه ی قبول این دو نظریه که آن ها را نقد کردیم این است که قبول کنیم راب

 است !! ء و کلرابطه ی جز

 ؟  آیا حقیقتا چیزی موجود می شود که این اشیاء را خلق نماید پس وقتی خداوند اراده می کند

 اگر چیزی موجود نمی شود که هیچ همه پوچ و باطل است !

 آیا خدا خودش را موجود میکند ؟ خیراگر چیزی موجود می شود 

 پس دیگری را خداوند موجود می کند که نبود و به اراده خداوند خلق شد و به وجود آمد .

اء رفته است و همه اما روایاتی هم که می گویند ال یخلوا منه شیء به معنای این نیست که ذات خداوند در اشی

اوند به همه جا را پر کرده است و این ها تعابیر لطیفی است به معنای تدبیرو اشراف و سلطنت و علم خد

 موجودات .

 57األشیاء بوالج و ال عنها بخارج فی و قال علیه السّالم فی توحید اللّه سبحانه لیس

 .باشدا خارج نمىو از آنه امیرالمومنین علیه السالم فرمود : ) خداوند متعال (  در اشیاء داخل نیست،

 نتیجه : 
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 قول صحیح  پس نظر ما مطابق آنچه از روایات و معارف اهل بیت علیهم السالم آموخته ایم این است که

یعنی آنکه رابطه خالق و مخلوقی و مُحدِث و مُحدَث  است  بینونت و تباینرابطه بین خدا و خلق رابطه ی 

ما را ایجاد نموده است و ما نبودیم و او  مُکَوِّن است و  حقیقتا خداوند واست و ایجادی است و نه تولیدی، 

 ما را بوجود آورده است .

 ------هفتمپایان جلسه -----------------------------------------------

 :  شتمه جلسه

 خلق و نحوه خلقت خداوند سبحان 

متاسفانه عدم توجه به این بحث عمیق سبب شده است که برخی در رابطه با خلقت مطالبی را بیان کنند که از 

 د .جاده صواب دور باش

خلقت برخی از متکلمین و مورخین غربی توهم کرده اند که برای اولین بار خلق ال من شیء  در رابطه با بحث

را برخی  متکلمین یهودی مطرح نموده اند، پاسخ به این مساله را استاد پاکتچی دام ظله در مقاله ای به صورت 

این متکلمین یهودی مبنای  مستقل بیان نموده اند که در کلمات اهل بیت علیهم السالم پیش از به دنیا آمدن

 خلق ال من شیء اثبات می گردد.

و عالم را ابتدا کرده آن است  و مُبدِع مستحضر هستید که خداوند سبحان بدیع السماوات و االرض و مُبدِأ

 ال ِمن شَیء  –ِمن شَیء  ب  –گونه بیشتر نمی توانیم تصور کنیم : الف است، توضیح آنکه ما خلقت را دو

یعنی آنکه یک مخلوق و مصنوع یا از چیزی آفریده می شود) مِن شیء (  و یا نه از چیزی آفریده می شود ) 

 ال مِن شیء ( 

 برهان  در اثبات خلقت ال مِن شی ء 

این دو حال خارج نیست، یعنی خداوند سبحان یا  یکی از ینش اشیاء و مخلوقات ازخلقت و آفرباید بدانیم 

 اشیاء را از چیزی آفریده و یا از چیزی نیافریده است .
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) یعنی خلقت  چنانچه ما بتوانیم اثبات بنماییم که مُحال است خداوند متعال اصل عالم را از چیزی آفریده باشد

ال مِن شیء اثبات می شود ! چرا که حد وسط نداریم و خلقت خود به خود بنابر این  مِن شیء را رد بنماییم ( 

 حال است و خلقت یا مِن شیء و یا ال ِن شیء است .ارتفاع نقیضین نیز مُ

 قدم اول : 

کسی که مدعی است خداوند سبحان عالم را از چیزی آفریده از او سوال می کنیم آن چیز که خداوند عالم 

را از آن آفریده است خود آن چیز را از چه آفریده است ؟ اگر مدعی  در پاسخ بگوید: آن چیز را هم از 

چیزی آفریده است، خواهیم گفت :  آن چیز را از چه چیز آفریده است ؟ اگر دوباره پاسخ بگوید که آن را 

نیز از چیز دیگر آفریده است و به پاسخ به همین نحو ادامه دهد، خواهیم گفت : اینجا تسلسل می شود و به 

 یک ابتدا نخواهیم رسید !!

 قدم دوم : 

دیم خداوند خود خدای دوّم است ) که البته ما در جلسات گذشته اثبات کر دیگر مدعی یا باید بگوید آن چیز

واحد است ( یا باید بگوید این یک تسلسل است و به اول نخواهیم رسید ) در حالیکه ما اثبات کردیم عالم به 

دلیل محدودیتش و زیاده و نقصان پذیر بودنش ابتدای وجود دارد و تسلسل عقالً مُحال است و عالم نمی تواند 

 ازلی و بی ابتدا باشد ( 

 قدم سوم : 

یر ما هم میپذیریم که خداوند سبحان عالم را ازیک ماده ای غ درست است  گفته اند بله مستشکلین برخی

چه اشکال دارد بگوییم خداوند خودش نیافریده است و اال تسلسل الزم می آید و تسلسل عقالً مُحال است اما 

 دش و نه از چیزی غیر خودش !!عالم را از خودش خلق کرده است ؟! از خو

 با این بیان اینان قائلند که مبدأ عالم خود وجود حق است که عالم از او تراوش و ترشح کرده است .توجه : 

ن عالم را از خودش آفریده باشد خداوند الجواب : در پاسخ به این مطلب خواهیم گفت اگر خداوند سبحا

 متجزی و مبعّض و ذو اجزاء  می شود .
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 به این روایت پیرامون خلقت دقت فرمایید : 

  …58ءٍلَا ِمنْ شَیْ َو صَنَعَ الِقُ اللَّطِیفُ الْجَلِیلُ خََلقَءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ الْخَءٍ فَمِْن َشیْأَنَّ کُلَّ صَانِِع شَیْ…

اى سازد ولى خداى خالق هر که چیزى سازد از مادهامام کاظم و یا امام هادی علیهما السالم فرمودند : ..

 .است اى نبودهلطیف بزرگوار خلقت و صنعش از ماده

وند خدا تقاد شما به زعم و اع یم : آسمان های هفت گانه را کهسوال می کن) مستشکلین ( : از ایشان در ادامه

د و یا نبودند . شما ند و بودنه اوجود داشت وند متعالاز خودش آفرید این آسمان ها یا در خدا  را متعال آن ها

دا آن ها را خاین آسمان ها  را از خودش خلق کرده، اگر این ها در ذات خدا بودند و  خداوند  می گویید

فقط این آسمان  یعنی این ها در وجود خدا بودند و خداآفرید در اینصورت خدا چیزی را خلق نکرده است !!  

و همچنین عقلی  ها را زاییده است و از درون ذات خود بیرون انداخته است !! در حالیکه این یک اصل قرآنی

 است که خداوند سبحان لم یلد و لم یولد است .

 ید : به این روایت پیرامون معنای لم یلد دقت فرمای

ءٌ کَثِیفٌ کَاْلوَلَدِ وَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ الْکَثِیفَةِ شَیْ مِنْهُ یَخْرُجْ ولَدْ. وَ َلمْ یَُکنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ لَمْ یَلِدْ لَمْلَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُ فَقَالَ… 

السِّنَةِ َو النَّوِْم َو الْخَطْرَةِ َو الْهَمِّ َو ٌء لَطِیفٌ کَالنَّفِْس َو لَا َیتَشَعَّبُ مِنْهُ الْبَدَوَاُت کَالَّتِی تَخْرُجُ ِمَن الْمَخْلُوقِیَن َو لَا شَیْ

لشِّبَعِ تَعَالَى أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُ الْحَزَنِ وَ الْبَهْجَةِ وَ الضَّحِکِ وَ الْبُکَاءِ وَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ وَ الرَّغْبَةِ وَ السَّأْمَةِ وَ الْجُوعِ وَ ا

 ...59ءٌ کَِثیفٌ أَوْ لَطِیفءٌ وَ أَنْ یَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَیْشَیْ

لم یلد یعنى چیز کثیفى از او بیرون نیامده چون  ند : فرمود سجاد سالم اهلل علیه در یک روایت بلند حضرت

آید و نه چیز لطیفى چون نفس و عوارضات که پدید فرزند و سائر چیزهاى کثیفى که از آفریدگان بیرون مى

آید از او منشعب و پراکنده نمیشوند چون پینکى و خواب و اندیشه که در دل در آید و غم و اندوه و مى

                                                           

5  118، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكايف )ط  8

وق(، ص:  59 9التوحيد )للصد 1 



60 
 

و گریه و ترس و امید و رغبت و دلتنگى و گرسنگى و سیرى و خدا از آن برتر است که  خوشحالى و خنده

 !!چیزى از او بیرون آید و آنکه چیز کثیف یا لطیفى از او متولد شود

ن همان حرف ما خواهد و زمین در ذات خدا بودند خدا ُموَلِّد می شود !! و اگر نبودند که ای اگر این آسمان ها

 بود که خلقت خلقت ال ِمن شیء است .

قبال ثابت کردیم  وبنابر این وقتی خلقت مِن شیء ابطال شد و با توجه به اینکه قبول داریم عالم مخلوق است 

 بت می گردد .که خداوند خالق عالم می باشد، خود به خود خلقت ال ِمن شیء ثا

ند عالم را از با وجود تمام این براهین رُند و واضح امروز همچون گذشته کسانی هستند که می گویند خداو

که تسلتسل ست ر از وجود آفریده ااگاز وجود آفریده است یا از عدم آفریده است ؟ چه چیز آفریده  است ؟

 رده باشد !!ککه چیزی نیست که خداوند عالم را از آن خلق اگر از عدم آفریده است، عدم  الزم می آید و

ز عدم خلق می خداوند عالم را از چیزی خلق نمی کند، نه اجواب این اشکال : در پاسخ بیان می داریم که 

تسلسل الزم  کند که بخواهد نیستی را بگیرد و از دل آن هستی بیرون بکشد و نه از وجود خلق می کند که

 آفریده است . (ید بلکه جواب یک کلمه است و آن اینکه خداوند مخلوقات را ال مِن شَیء ) نه از چیزی بیا

 عبارتی هم که در دعای شریف جوشن کبیر است : 

 الْأَشْیَاَء مَِن الْعَدَم َخلَقَ یَا َمنْ

 ای کسی که اشیاء را از عدم آفریده ای 

 الم فرموده اند لیهم السمعنای آن مشخص است، و باید خوانندگان محترم توجه داشته باشند که اهل بیت ع

 فقیه فقیه نباشد تا زمانی که معاریض و ظرائف و مفهوم های کالم ما را متوجه باشد .

رٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامٍِر حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَْسرُورٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بِْن عَامِ

 مَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِیثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُ
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تَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِیَن کَلَامِنَا َو إِنَّ الْکَلِمَةَ ِمنْ کَلَامِنَا لَ تَرْوِیهِ وَ لَا یَکُوُن الرَّجُلُ مِنُْکمْ فَقِیهاً حَتَّى یَعْرِفَ مَعَارِیضَ

 60وَجْهاً لَنَا مِْن جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ.

فهمیده باشى،  الابراهیم کرخى از امام صادق علیه السالم روایت کرده است که فرمود: یک حدیث را اگر کام

ز شما در قوانین وار( آن را براى دیگران نقل کنى، و نیز هیچ یک اارزشمندتر از هزار روایت است که )طوطى

اى از قینا هر جملهیو احکام دین عالم نخواهند بود مگر آنکه مفهومهاى گوناگون از سخن ما را دریافته باشد. 

 راه خروج از هر یک از آنها براى ما باز است. گردد کهگفتار ما به هفتاد گونه تعبیر مى

است که خداوند در این فراز از دعای شریف جوشن کبیر به این معن  " ق االشیاء من العدمخل "  ا عبارتلذ

پس خداوند سبحان  ، ن خلق کرده باشدو ماده ای نبود که خداوند عالم را از آاشیاء را از چیزی نیافریده است 

صل عالم را ال من ا و باالراده  اراده می کند و بالمشیه کن فیکون ایجاد می کند،  د و خالق عالم است وموجِ

 شیء ایجاد می کند .

 61إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْ یُقولَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ 

درنگ ، آن نیز بی«موجود باش!»گوید: فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن می

 شود!موجود می

 نکته : 

خلقت ال من شیء وم فهاکر نبود این تنبیهات و براهین در روایات اهل بیت علیهم السالم ما هیچ گاه منتقل به م

که بشر در  نمی شدیم چرا که ذهن بشر نسبت به آنچه با آن خو گرفته است تفکر می کند و حقیقت آن است

 بوده است . دنیا هر آنچه دیده است توّلد
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 62مُعْطٍ مُنْتَقٌِص سِوَاه کُلُ 

ست که وقتی عطا می اهر معطی که عطا  میکند از او کم می شود ) فقط خداوند میرالمومنین علیه السالم : ا

 کند از او کم نمی شود (

یست که خداوند وند نیز مشخص و واضح شده است که اینگونه نلذا در روایات معنای خزینه  و خزائن خدا

 خزینه ای داشته باشد در آسمان ها که وقتی از آن می بخشد از آن کم شود !!

مَدَ بْنِ نُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْ حَدَّثَنَا أَبِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَاال حَدَّثَنَا سَعْدُ بْ 

لَمَّا صَعِدَ مُوسَى  ولُمُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُقَاتِلِ ْبنِ سَُلیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُ

إِذَا أَرَدْتُ شَیْئاً أَْن أَقُولَ  یَا ُموسَى إِنَّمَا خَزَائِِنی فَقَالَ ع إِلَى الطُّورِ فَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ یَا رَبِّ أَرِنِی خَزَائَِنکَ

 63کُنْ فََیکُون لَهُ 

 فرمود:مقاتل بن سلیمان گوید: از امام صادق علیه السّالم شنیدم که مى

هایت را به ن از کوه طور باال رفت و با خدایش مناجات کرد، گفت: پروردگارا گنجینهحضرت موسى چو

ا بخواهم، به آن رهاى من آن است که: هر گاه چیزى من بنما، خدا فرمود: اى موسى جز این نیست که خزانه

 بگویم: ایجاد شو! فورا پدیدار گردد.

 ! ی کندمکه اشیاء را احداث  پس گنجینه و خزینه خدا همان قدرت خدا و اراده الهی استنکته : 

ارد که اشیاء خداوند درون ند همچنین دقت شود که در روایات به صراحت و به کرات اشاره شده است که

 چرا که او صمد است .از درون آن بجوشند و از آن متولد شوند العیاذ باهلل 
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رَّحْمَنِ عَِن حِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَاَل حَدَّثََنا مُحَمَّدُ بُْن عِیسَى عَنْ ُیونَُس بْنِ عَبْدِ الحَدَّثَنَا أَبِی رَ

 64.لَهُ ا َجوْفَلَ الصَّمَدُ الَّذِی الرَّبِیعِ بِْن مُْسلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع حِینَ سُئِلَ عَنِ الصَّمَدِ فَقَالَ

« الصّمد»ب پرسید که از آن جنا ربیع بن مسلم گوید: از موسى بن جعفر علیه السالم شنیدم در پاسخ شخصى

 ندارد .آن چیزیست که تو « صمد»یعنى چه؟ فرمود: 

 انواع توحید در لسان متکلمین 

 توحید ذاتی 

 ندارد، این که  ندو مان ل و شبیه و نمونه و آینهست که خداوند ذاتی است که مثا معنای توحید  ذاتی این

خداوند هستند حرف  بعضی اوقات برخی در رابطه با اهل بیت علیهم السالم می گویند ایشان آینه تمام نمای

 باطلی است .

 …65وَ بَْینَ َخلِْقه بَیْنَهُ تَفْرِیقٌ کُنْهُهُ .. 

 و کنه او جدائى میان او و مخلوق استامام رضا علیه السالم : ..

 ات ندارد!مفارقت و بینونت صرف است بین خداوند و مخلوقات و آن ذات مقدس هیچ شباهتی به مخلوق

دارد، محدود  اهل بیت علیهم السالم هر چقدر عظمت داشته باشند مخلوق هستند، و مخلوق ابتدای وجود

سوال اینجاست  !! بنابرایناست، تغییر می کند، حاالتش عوض می شود، فقیر محض است و قابل انعدام است

ت، واحد است و که ذات  محدود چه نسبتی دارد با ذاتی که محدودیت ندارد، اجزاء ندارد، ال ینقسم اس

 متجزی نیست ؟!

اینها نکات اساسی است که گاهی کلمات غلو آمیز در لسان مردم نسبت به اهل بیت علیهم السالم صادر می 

یهم السالم چیزی است که خود ایشان در رابطه با آن شود و این غلو و مساله ی غلو نسبت به اهل بیت عل
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بسیار حساس و سختگیر بودند چرا که فلسفه ی رسالت انبیاء و اوصیای ایشان احیای همین توحید در بین 

 امت هاست و غلو نقطه ی مقابل توحید است .

ایشان آیات اهلل  اگر می خواهیم بگوییم اهل بیت علیهم السالم آیات الهی هستند این کامال صحیح است و

 ظمی هستند .اع

 66   ..الصِّفَات فِی مَا أَحْدَثَ  لِجَمِیعِمُبَایِنٌ 

 جدائى دارد و با همه آنچه احداث فرموده در صفات مبانیت وامیرالمومنین علیه السالم فرمودند : 

 لذاست که هیچ سنخیتی بین خالق و خلق در اوصاف کمالی وجود ندارد و نخواهد داشت .

 67فِی صَانِعِه وَ کُلُّ مَا یُمِْکنُ فِیهِ یَمْتَنِعُ  خَاِلقِهِ قال الرضا علیه السالم :  فَکُلُّ مَا فِی الْخَْلقِ لَا ُیوجَدُ فِی

د و ممتنع است و امام رضا سالم اهلل علیه فرمودند : هر چه در خلق ممکن است در خداوند یافت نمی گرد

 ت در خلق ممتنع است .هرچه در خداوند ممکن است و خداوند واجد آن اس

 توضیح : 

ار، تجزی، ؟ حرکت، سکون، مقد که در خداوند ممتنع است ال چه چیزی در خلق ممکن استبه عنوان مث

 زمانمند بودن، مکانمند بودن و ...

 ------هشتمپایان جلسه -----------------------------------------------
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 :  نهم جلسه

 توحید صفاتی د ر لسان متکلمین 

و ثانیا  صفات خدا عین ذات حق است یعنی اوال خداوند صفات داردگاهی به نحو کلی گفته می شود 

 صفات او عین ذات اوست .

ات است ذاولین پرسش این است که شما که می گویید صفات خدا عین ذات است مگر صفات مخلوق غیر 

شما واقعا می  یکی از صفاتش مایع بودن است، مایع بودن آب آیا غیر آب است ؟ یعنی  h2 0؟ مثال آب 

 گذارید ؟بدو نیم کنید و مایع بودن آن را یک طرف بگذارید و آب را یک طرف دیگر توانید آب را 

وب جدا کنید و یا مثال چوب که صفاتی دارد و محدوده ای دارد آیا شما می توانید مقدار چوب را از چ

 خود چوب را جای دیگری بگذارید ؟

ی فرمایید صفات اشیاء پیرامونی ما نیز غیر موصوف نیست پس این چه خصیصه ای است برای خدا که م

 ات است چرا که صفات مخلوق نیز عین ذات است .صفات خدا عین ذ

داوند اصال خبا وجود اینکه در روایات داریم صفات غیر از موصوف است و دررابطه با خدا داریم که 

 صفت ندارد باالخره پاسخ ما به این پرسش چه خواهد بود ؟

ْوحِیدِهِ الْإِخْلَاصُ لَهُ وَ کَمَالُ أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بِهِ وَ کَمَالُ التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ وَ کَمَالُ تَ

 .68فَةٍ أَنَّهَا غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَِة کُلِّ َموُْصوفٍ أَنَّهُ غَیْرُ الصِّفَةلِشَهَادَةِ کُلِّ صِ عَنْهُ الصِّفَاتِ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ

انستن او، و غایت نهایت از باور کردنش یگانه دآغاز دین شناخت اوست، و کمال شناختش باور کردن او، و 

ر صفتى گواه این هیگانه دانستنش اخالص به او، و حّد اعالى اخالص به او نفى صفات از اوست، چه اینکه 

 .است که غیر موصوف است، و هر موصوفى شاهد بر این است که غیر صفت است

 پس معنای این روایات چه می شود ؟!
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 توضیح : 

در مخلوقات  وقتی می گویند صفت غیر موصوف است به یک معنا صفت عین موصوف و به یک معنا صفت 

را از آن بگیرید و یک طرف بگذارید  غیر موصوف است . به این معنا که شما نمی توانید در خارج صفت شیء

و خود شیء را در طرف دیگر بگذارید صفت عین موضوف است  . اما تمام صفات اشیاء اگر دقت نمایید و 

وجدانی هم هست قابل انفکاک از شیء است مثال آب مادامی که آب است مایع است اما همین آب می تواند 

 به یک معنا غیر موصوف است یعنی از موصوف قابل سلب استتبدیل به بخار شود ! اینجا می گوییم صفت 

 چون این آب صفت مایع بودن را از دست داده است و صفت مایع بودن از آن قابل سلب است .

و علم شما به شما سنجاق نمی شود، واقعا نفس شما و روح شما به این علم د مثال دیگر : شما عالم می شوی

 عین ذات شماست اما همین علم چون شما متجزی هستید از شما قابل سلب در اینجا روشن می شود و علم

 است و می توانند این علم را از شما بگیرند و سلب نمایند در اینجا به این معنا علم غیر شماست .

است وقتی شما ناراحتید واقعا ناراحتی وصف ذات شما است اما این ناراحتی می  شما  مثال دیگر : ناراحتی

 تواند از شما سلب شود و شما خوشحال شوید پس این صفت از شما قابل سلب و انفکاک است .

 نتیجه : 

سلب و انفکاک و تغییر هستند و ثالثا متعددند پس صفات ما اوال متجزی و زیاده و نقصان پذیرند و ثانیا قابل 

یعنی ما چندین صفت داریم که هر کدام غیر از دیگری است . همانند مایع بودن، سرد بودن و .. برای آب و 

 همانند قدرت و شهوت و غضب داشتن ما .

شاهد مثال هم این است که هرگاه غضب ما افزایش پیدا می کند حتما شهوت ما نیز افزایش پیدا نمی کند 

سنش باال می رود و در حین اینکه ممکن است به خاطر کهولت سن دچار غضب شود اما شهوتش  گاهی انسان

 کاسته می شود پس هر صفت در انسان غیر صفت دیگر است و این صفت ها متعدد است .

گرچه این صفات با هم پیوستگی و انسجام دارند و بر هم تاثیر و تاثر دارند در عین حال غیر از هم هستند و 

 متنوع و متعدد هستند .
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داوند متعال سخن می گوییم، خداوند سبحان به این معنا صفت و موصوف نیست که طه با خاما وقتی در راب

او شما بتوانید این صفات را از خدا بگیرید و سلب کنید چرا که خداوند متعال متجزی نیست و احد است، 

 ال موت فیه، قدرت ال عجز فیه و... است . حیاة عالم است اما علم ال جهل فیه، 

روایات اهل بیت علیهم السالم به ما می گویند نگویید خداوند عالم به علم است، خداوند متعال عالم به علم 

نیست به این معنا که مثل ما علم یک صفت و کیفیتی نیست برای آن که عارض بر او باشد و خداوند به سبب 

علم که یک حالت و کیفیتی باشد به اشیاء عالم شود ! خیر او ذات العلم و القدره است و ثانیا نه تنها علم آن 

او تبدیل پذیر به جهل نیست در عین حال ذات او تعدد ندارد که بعدی از او علم و بعدی از او قدرت و بعدی 

 ندارد .از او ... باشد. خداوند متعال ذات العلم و القدره است و تعدد 

 .همان ذات احد علیم بکل شیء استت که خداوند احدی اس

که می گویید خداوند عالم است واقعا می گویید عالم است یا یک نحو مجاز  د اینممکن است سوال کننباز 

می گویید ؟! چون واقعا عالم بودن وصع مخلوق است مثال اینکه می گویید خداوند عالم است منظورتان این 

 است که او جاهل نیست و واقعا اقرار به علم او نمی کنید .

 در پاسخ می گوییم : 

نظر ما خداوند واقعا قادر است، واقعا عالم است، او حقیقتا عالم و قادر و حیّ، اما علمی که زمان ندارد،  به

علمی که متجزی نیست، علمی که صفت و کیفیت و حالت ندارد، علمی که جهل پذیر نیست، قدرتی که 

 ت. عجز پذیر نیس

ه فریاد می زنند خداوند متعال عالم و قادر بوده است و حقیقتا علی کلّ شیء قدیر، قادر در و دیوار عالم هم

بود که خلق کرد و اگر قادر نبود که نمی توانست خلق کند و عالم است چون به اشیائی که خلق کرده است 

 علم دارد .

عالم  ن بگوییدعالم به دنباله آ یات اصرار دارند که وقتی می گویید ممکن است سوال کنند که چرا در روا

ارد که می خواهد تنبه بدهد که وقتی گفتید این یک نکته ی ظریف و لطیف د و قادر ال عجز له .لیس یجهل 
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عالم در معنای عالم نروید به دنبال علمی که همانند علم خودتان مقداری و حسّی و متجزی است و کیفیت و 

 حالت دارد و قابل انقسام به انواع علم حسی و .. است .

ش بروید که خدای و بیش از این نباید پیدانستن است که الزمه ی آن سلب جهل است  او مطلق العلم به معنای 

 شبیه برسید و چون این مسئله یک خطر بوده است اینگونه بیان فرمودند .نخواسته به ت

مدّ ین بینی ب معنای  علم ما و خداوند نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی است بلکه یکرابطه ی بین 

دانستن  به معنای علم ) آن معنای عامّ علم و به تعبیر برخی لیسیدهمٌ نظر است، یعنی وقتی می گوییم خداوند  عال

است همانند  قیود که درمخلوقات ( را واقعا بر خداوند حمل کنید و از آنمحض که الزمه اش سلب جهل است

 علم زمان دار و علم قابل زیاده و نقصان و مقداری را از خدا سلب کن .

یس کمثل علمه و می گوییم ل یعنی اصل علم را اقرار می کنیم اما سنخ علم خدا چگونه است را نمی دانیم 

ل علم مخلوقات نه است ؟! سنخ قدرت او چگونه است ؟ می دانیم مثعلم احد . ما نمیدانیم سنخ علم خدا چگو

مجازی  نیست مثل قدرت مخلوقات نیست اما این باعث نمی شود بگوییم وقتی می گوییم عالم یک معنای

 مورد نظر ماست خیر .

نْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَْنصُورٍ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ِإبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَ

 69حََیاةٌ لَا مَوَْت فِیهِ نُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِیهِ. فِیهِ اللَّهَ عِلْمٌ لَا جَهْلَالصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ 

رگى در آن از حضرت صادق )ع( که فرمود خدا علمى است که جهلى در آن نیست و زندگى و حیاتی که م

 نیست و نورى که ظلمتى در آن نیست.

18:27 

 توحید افعالی : 
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برخی توحید افعالی را به عنوان یک حرف کلیدی مطرح می کنند و این توحید تقریرهای مختلفی دارد و 

دارند آن را  آن تقریر مشهور که اشاعره آن را به خوبی پروراندند و برخی از امامیه که گرایشات عرفانی

 گرفته و به صورت غلیظ تر بیان کردند .

 تفکر اشعریون در بحث توحید افعلی : 

 مقدمه اول : چیزی در عالم نیست که مخلوق خداوند متعال نباشد 

 مقدمه دوم : افعال ما شیء است و چیزی است 

 نتیجه : اگر خداوند خالق کل شیء و افعال ما نیز شیء است پس  خداوند خالق افعال ما است !!

 در توحید افعالی : معتزله پاسخ 

لیف و معتزله تفکر باال را از اشعری ها نمی پذیرند و در پاسخ می گویند اگر این تفکر را بپذیریم پس تک

 بهشت و جهنم چیست ؟ ! 

 اگر فعل من را خدا انجام می دهد، فعل شمر را نیز خدا انجام داده است، پس چرا شمر باید به جهنم برود ؟!

 پاسخ امامیه : 

ما بنا بر روایات یک خالق تکوین داریم ما معتقد هستیم که نه جبر درست است و نه تفویض درست است بلکه 

و یک خالق تقدیر داریم، خداوند متعال نسبت به افعال ما خالق تکوین نیست اما خالق تقدیر است! توضیح 

مطلب اینکه خداوند سبحان تمام اشیاء را ابتدائاً خلق فرموده و در تمام اشیاء صفاتی خلق فرموده است . یکی 

ر ما آفریده است اختیار و قدرت است و این اختیار یک امر وجدانی است که هر کس از صفاتی که خداوند د

 به خود مراجعه کند می بیند که اختیار دارد حرف بزند، بنشیند، فریاد بزند و.... 

تمکن الفاعل من الفعل  "این قدرت را خدا به ما داده است و اختیار را خدا خلق فرموده است، ومعنای اختیار 

رد به این معنا که هرگاه بخواهم اراده است، حال اگر خدا در من تمکن بر فعل و ترک را خلق ک " و الترک 

 خواهد بود.اعمال قدرت  اراده به معنای،این  و ..  می کنم و صحبت میکنم و هرگاه بخواهم سکوت می کنم
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و خلق کند، چرا که اه اراده ما را اگر خداوند قدرت را در ما خلق کرد دیگر معنا ندارد و عقالً مُحال است ک

 اهد بود.اراده به معنای اعمال قدرت من است. لذا فعل خداوند فعل خداوند است و فعل من فعل من خو

یکنم و یا نتیجه آنکه خالق قدرت من خدا است اما فعل من از آن من است چون من این قدرت را اعمال م

 است .ترک اعمال قدرت می کنم بنابر این اختیار دارم و افعال از آنِ من 

راض است و ه دارد خداوند متعال خالق کلّ شیء است به معنای خلقت همین جواهر و اعآیاتی هم که اشار

 نه افعال چرا که فعل از آنِ فاعل است .

خالق تقدیر است،  نتیجه : خداوند متعال نسبت به افعال ما خالق تکوین نیست لکن خداوند  نسبت به افعال ما

نجام بدهم ؟ یا اهر کاری می توانم به این معنا که حال که خداوند متعال به بنده قدرت فعل داده است آیا 

او  !!نمی شوم  خود علآنکه خداوند متعال باید اذن بدهد ؟ بله تا خداوند مقدر نکرده باشد من موفق به انجام ف

د خود خدای متعال معنا که تمام مقدمات و موخرات فعل را بای به این باید اذن بدهد و شرایط را مهیا کند .

درت بدهد، قبل از قه خداوند باید به بندمشیت کند، به عنوام مثال اگر االن بنده بخواهم از جای خود برخیزم 

د شوم اعمال قدرت بلند شدن تصور درذهنم بیاید و انگیزه در من ایجاد شود و... اما گاهی قصد میکنم که بلن

نیست که او فعل  عنامهم میکنم اما همانجا بدنم خشک می شود و نمی توانم کاری انجام بدهم و....  لذا به این 

 مشیت او این صحیح است .یت خالق تقدیر است خداوند نسبت به فالن معصمن را ایجاد کند اما اینکه  مثال 

 است که ایجاد مقتضی می کند و رفع مانع می نماید.

 ست .االمرین ا پس تفویض باطل،  جبر هم باطل است و عقیده صحیح ال جبر و ال تفویض بل امر بین

 روایت شریفه دقت فرمایید : به این 

نُ مُحَمَّدِ بِْن خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْ

ذُکِرَ عِنْدَهُ الْجَبْرُ وَ التَّفْوِیضُ فَقَالَ أَ لَا أُعْطِیکُمْ « قَالَ:  لیه السالمعَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ

ُقلْنَا إِنْ رَأَیْتَ ذَِلکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ  فِی هَذَا أَصْلًا لَا یَخَْتلِفُونَ فِیِه وَ لَا یُخَاصِمُکُمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا کَسَرْتُمُوهُ

لَیْهِ فَإِِن بِغَلَبَةٍ وَ لَمْ یُهْمِلِ الْعِبَادَ فِی ُملْکِِه هُوَ الْمَالِکُ لِمَا َملَّکَهُْم َو الْقَادِرُ عَلَى مَا أَقْدَرَهُمْ عَ یُعْصَ کْرَاهٍ وَ لَمْیُطَعْ بِإِ

 َو إِنِ ائْتَمَرُوا بِمَعْصِیَتِهِ فَشَاءَ أَنْ یَحُولَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ذَلِکَ ائْتَمَرَ  الْعِبَادُ بِطَاعَتِهِ لَمْ یَکُنِ اللَّهُ عَنْهَا صَادّاً وَ لَا مِنْهَا مَانِعاً
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مَْن   فَقَدْ َخصَمَ َو إِنْ لَمْ یَحُلْ فَفَعَلُوا  َفلَیْسَ ُهوَ الَّذِی أَدْخَلَهُمْ فِیهِ ُثمَّ قَالَ ع مَنْ یَضْبِْط حُدُوَد هَذَا الْکَلَامِ  فَعَلَ 

 70خَالَفَهُ.

تفویض  و( روایت کرده است که نزد آن جناب جبر لیه السالم سلیمان بن جعفر حمیرى از حضرت رضا )ع

ى با شما ف نکنید و کسمذکور شد حضرت فرمود که یک اصل و قاعده از براى شما بگویم که در آن اختال

ه نشود باکراه گفتگو نکند مگر آنکه او را مغلوب کنید ما عرض کردیم که بفرما فرمود حقتعالى اطاعت کرد

خود او مالکست  و اجبار و معصیت و نافرمانى او نشود بقهر و غلبه و بندگان را مهمل نگذاشته است در ملک

گر بندگان بآن اقدام اادر است بآنچه ایشان را بر آن قدرت داده و آنچه را که ایشان را بآن مالک گردانیده و ق

بخواهد حائل شود میان  کنند بر اطاعت او آنها را سد و منع نمیفرماید و اگر اقدام کنند بر نافرمانى و معصیت و

د پس ادر بشوصایشان و معصیت ایشان و نگذارد معصیت بکنند میتواند و اگر حائل نشود و معصیت از ایشان 

رمود هر که خداوند ایشان را داخل معصیت ننموده است بلکه خودشان معصیت را متحمل میشوند پس از آن ف

 ضبط کند حدود و اطراف این کالم را میتواند با کسى که مخالف اوست مباحثه و مخاصمه کند.

آن است که   پس توحید افعالی به این معنا که  فعل ما فعل خدا است باطل است و جبر است، عقیده  صحیح

 ت .فعل ما فعل ما است و فعل مالئکه فعل مالئکه است و فعل حیوانات نیز فعل خود حیوانات اس

 ------نهمپایان جلسه -----------------------------------------------

 :  دهم جلسه

  توحید خالقی در کالم متکلمین و ...

ه خداوند متعال است ک "هو الخالق  "و  "اهلل خالق کلّ شیء  "اینکه در آیات و روایات این معنا را  داریم که 

ه  روایات ما که خالق تمام اشیاء است و او است که ایجاد کننده تمام مخلوقات است  و به نظر می رسد ک

ات آن هستیم ی کند . لذا مدعایی که در این بخش در تالش بر اثبحصر خالقیت را در خدای متعال اثبات م

 .این است که خالقیت وصف ویژه و مختص الهی است و در این ویژگی خداوند سبحان شریک ندارد 
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 مقدّمه : 

پیش از هر چیز بایستی توجه داشته باشیم که تمام امور و اوصافی که ما مخلوقات داریم بالغیر است و بالذات 

ان تکلم، توان دویدن، توان نشستن و... داریم و در آن تردیدی نیست، نیست به عنوان مثال ما علم، قدرت، تو

ما به عنوان موحّد قائلیم تمام این توان ها را بالذات نداریم بلکه هر چه هست بالغیر است که داریم یعنی خداوند 

د، لذا است آن ها را به ما اعطا فرموده است، خوب هر چه ممکن الوجود هم باشد خداوند می تواند خلق نمای

که هرچه ممکن الوجود باشد قدرت به آن تعلق می گیرد، به عنوان مثال خدا می تواند یک سیمرغ خلق کند 

 اما االن خلق نکرده است !! پس خداوند علی کلّ شیء قدیر است یعنی علی کلّ شیء ممکن قدیر است .

 :  2مقدّمه 

می فهمد که این  یک سری امور و معانی هستند که انسان وقتی به آن التفات و توجه پیدا می کند می بیند و

که نه می توان گفت معانی ممتنع الوجود هستند و به اصطالح در دایره مُحاالت قرار می گیرند . به این امور 

د و نه بالغیر موجود می شوند بلکه مُحال است وجود داشته باشند ممتنع الوجود می بالذات موجود می شون

گویند و خداوند نیز نمی تواند ممتنع الوجود را خلق بنماید و دلیل آن این است که این امر عقالً مُحال است 

 و شدنی نیست. 

شما بگویید خدایا یک خدای دیگر خلق کن در پاسخ خدای متعال می فرماید : نمی شود من خدای  مثالً :

اگر خدا است که نباید مخلوق باشد و اگر مخلوق کنم . شما می گویید خدای دیگری خلق کنم دیگر خلق 

  است که نباید خدا باشد !!

ر چرا که تو بر ه می گویید خدایا کاری کن که عطسه کنی و سرما بخوری شما خطاب به خدای متعال :مثال

سه کنم و سرما بخورم به این دلیل که عطسه یک صفت نمی شود من عط :  !! در پاسخ می فرماید چیز قادری

 است و من جسم نیستم . موجود جسمانی بر عارض 

 !!نشدنی هستند و شدنی نیستند عقالً پس امور ممتنع الوجود

شخصی نزد امیرالمومنین علیه السالم آمد و از حضرت سوال کرد که آیا می شود خداوند دنیا را  مثال دیگر :

نه تخم مرغ بزرگ شود و نه دنیا کوچک شود ؟ حضرت در پاسخ  در تخم مرغ قرار بدهد به نحوی که

 ممتنع الوجود است ( مُحال و  فرمودند : آن چیزی که از من پرسیدی شدنی نیست ) به اصطالح
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 به این روایت دقت نمایید : 

ی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ ا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلََوْیهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِحَدَّثَنَ

اللَّهِ علیه السالم قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه الْمَدَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَُذیْنَةَ عَنْ أَِبی عَبْدِ 

یْضَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ َو السالم  هَلْ یَقْدِرُ رَبُّکَ أَنْ یُدْخِلَ الدُّنْیَا فِی بَیْضَةٍ مِْن غَیْرِ أَنْ یُصَغَِّر الدُّنْیَا أَوْ ُیکَبِّرَ الْبَ 

 71لَا یَکُونُ. سَأَلْتَنِی الْعَجْزِ وَ الَّذِی تَعَالَى لَا یُنْسَبُ إِلَى

 ترجمه : 

ردگارت بر این رواز حضرت صادق )علیه السالم( که فرمود بامیر المؤمنین )علیه السالم ( عرض شد که آیا پ

ود که خداى آنکه دنیا کوچک شود یا تخم بزرگ شود فرمقدرت دارد که دنیا را در تخم مرغى داخل کند بى

 تبارک و تعالى بسوى عجز منسوب نمیشود و آنچه تو مرا سؤال کردى نمیتواند که باشد.

 قائلین به خالقیت اهل بیت علیهم السالم : 

ن قدرت بر خلق  برخی می گویند اهل بیت علیهم السالم نمی توانند خلق نمایند اما چنانچه خداوند به ایشا

 کنند !! بدهد می توانند ال من شیء ایجاد نمایند و خلق

قادر بر خلق و  و همچنین کسانی که قائل هستند غیر خداوند متعال سایر موجودات نیز ن گروهدر پاسخ به ای

بتواند خلق کند  خواهیم گفت : برهان بر این مسئله که مُحال است غیر از خدا چیزی ایجاد ال من شیء هستند

ن کردیم که ای و ایجاد بنماید روشن است، ما در جلسات اول بحث توحید امامیه و در بحث اثبات صانع بیان

و به آن ها  مخلوقات و ممکنات صانعی می خواهند که این صانع و خالق همه ی این ها را ایجاد کرده است

ه اگر آن کهستی داده است و آن صانع از سنخ این مخلوقات و مصنوعات نیست و برهان مطلب هم این بود 

کند و اگر شبیه  عات را پیدا میصانع و خالق مثل این مصنوعات باشد شبیه این ها می شود و حُکم همین مصنو

آن صانع نیز شبیه  این ها باشد دوباره خود نیاز به خالق پیدا می کند  و به  تسلسل خواهد کشید چون دوباره

 این مصنوع است و آن نیز صانع دیگری می خواهد و به ابتدا نخواهیم رسید!! 
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ند و نبودند و و این ممکنات که محدود هستند و ابتدای وجود دارلذا از آنجا که تسلسل عقالً مُحال است 

 ایجاد شده اند خالقی این ها را ایجاد نموده است که از سنخ این ها نیست .

می موجود مثالی بزنیم که از جهتی مقّرب بحث ما است  : االن من یک ظرف بزرگ دارم که در آن آب گر

ت ؟ اگر کنم چه چیزی این آب را گرم کرده اساست که می شد سرد باشد و  می شد جوش باشد، سوال می 

حُکم  در جواب بگویند آن ظرف دیگر این ظرف را گرم کرده است در پاسخ می گوییم آن ظرف دیگر هم

م کرده است همین ظرف را دارد چون آن نیز می شد گرم باشد و می شد سرد باشد ! چه چیزی این ها را گر

 رم کرده است .؟ پاسخ صحیح آتش است که این ها را گ

د : آن ما می گوییم این موجود متجزی و محدود را چه کسی ایجاد کرده است ؟ در پاسخ می گوینحال 

ده است ؟ در محدود را چه کسی ایجاد کر محدود دیگر این را ایجاد کرده است، باز سوال می پرسیم : این

ه کل آن کپاسخ می گویند : محدود دیگری آن را ایجاد کرده است !! می گوییم : این مجموعه محدودها 

ه است که یک مجموعه محدود است را چه کسی خلق کرده ؟ باید بگویند : خالقی این مجموعه را خلق کرد

اید از سنخ آن عقلیه فتوای عقل این است که خالق و هستی بخش نبدیگر از سنخ این ها نیست و بالضرورة ال

 چیزی که به آن هستی داده است باشد .

 ت خود که جواهر را جواهر کرد و این درخت و آسمان و خورشید را ایجاد کرده اس وندیآن خدا

 دیگر نباید جواهر و اعراض و صفت و موصوف باشد !!

 72...الْجَوَاهَِر عُرِفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ  تَشْعِیرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لَا مَشْعَرَ لَهُ وَ بِتَجْهِیرِهِب ...

ت )و مشاعر آالت درک بساختنش مشاعر را دانسته شد که او را مشعرى نیسامیرالمومنین علیه السالم فرمود : 

 ستهرى نیو شعور است مانند فکر و عقل و خیال( و از جوهر ساختنش دانسته شد که او را جو

 است خود دیگر  وندی که اشیاء را مکانمند خلق نموده است و به اشیاء کیفیت و حالت دادهآن خدا

 جا و مکان و حالت ندارد !!
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 73...بَِلا أَیٍْن وَ کَیَّفَ الْکَیَْف بِلَا کَیْف الْأَیْنَ  تَعَالَى أَیَّنَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ...

ونگى ساخت ه باشد و چگونگى را چگآنکه خود مکانى داشتخداى تبارک و تعالى مکان را مکان کرد بى

 !!آنکه خود چگونگى داشته باشدبى

 74مُبْتَدَإٍ عَنْ إِبْدَاءِ غَیْرِه لِعَجْزِ کُلِ …

 یگرى ناتوان است.زیرا هر که وجودش را آغازى باشد از آغاز آفرینى دم : ...امیرالمومنین علیه السال…

 75اإلِنَْشاء مِنَ لَا یَمْتَنِعُ وَ کَیْفَ یُنْشُِئ الْأَشْیَاءَ مَنْ..

 چیز دیگری را ایجاد کند در حالیکه خود ایجاد شده است !!... چگونه ممکن است چیزی  

 76ءٍ.لَا ِمنْ شَیْ َو صَنَعَ یفُ الْجَلِیلُ خََلقَءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ الْخَالِقُ اللَّطِءٍ فَمِنْ شَیْوَ أَنَّ کُلَّ صَانِِع شَیْ..

 دهاى نبودهاى سازد ولى خداى خالق لطیف بزرگوار خلقت و صنعش از ماکه هر که چیزى سازد از ماده

 77التَّأْلِیفوَ لَْیسَ مِْثلَهُمْ إِذْ کَاَن مِْثلُهُمْ شَبِیهاً بِهِمْ فِی ظَاهِرِ التَّرْکِیبِ وَ  غَیْرُهُمْ وَ أَنَّ صَانِعَهُمْ…

ه مانند آنها باشد با آنها کامام صادق علیه السالم : ...و صانعشان غیر آنهاست و مانند آنها نیست زیرا هر چیز 

 .اهر پیوستگى و هماهنگى پیکرشباهت دارد در ظ

                                                           

7 8، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكايف )ط  3 8 

6حتف العقول، النص، ص:  74 1 

7 وق(، ص:  5 4التوحيد )للصد 0 

7 1، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكايف )ط  6 2 0 

7 8، ص: 1اإلسالمية(، ج -كايف )ط ال 7 4 



76 
 

ند و مانند خداوند متعال عده ای از شیعیان در رابطه با اینکه آیا اهل بیت علیهم السالم می توانند خالق باش

ی از نواب خاص لق و  ایجاد نمایند دچار بحث و گفتگو و اختالف شدند لذا نامه ای برای یکاشیاء راخ

 نند : حضرت تنظیم کردند تا جواب این سوال و اختالفات را از حضرت ولیعصر علیه السالم بدا

«  عَْن أَبِی َنصْرٍ هِبَِة اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ  عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَِلیِّ بْنِ ُنوحٍ وَ أَخْبَرَنَا الْحُسَیُْن بُْن إِبْرَاهِیمَ

[ الرُّهَاوِیُّ قَاَل حَدَّثَنِی أَُبو جَعْفٍَر مُحَمَّدُ بُْن عَلِیِّ بْنِ ]ُبرَْیکٍ  ِد بِْن تربکقَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ أَحَْمدُ بُْن مُحَمَّ

یعَةِ فِی اخْتََلفَ جَمَاعَةٌ مَِن الشِّ [  أَحْمَدَ الدَّلَّالُ الْقُمِّیُّ قَالَالْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى ْبنِ َبابََویْهِ أَوْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ]عَلِیُّ بْنُ

جُوزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ص أَنْ یَخْلُقُوا أَوْ یَْرزُقُوا فَقَالَ قَوْمٌ هَذَا مُحَالٌ لَا یَ

ُرونَ بَلِ اللَّهُ تَعَالَى أَقْدَرَ الْأَئِمَّةَ عَلَى ذَلِکَ وَ فَوَّضَهُ إِلَیْهِمْ الْأَجْسَامَ لَا یَقْدِرُ عَلَى خَلْقِهَا غَیْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ آخَ

فَقَالَ قَائِلٌ مَا بَالُکُْم لَا َترْجِعُونَ إِلَى أَِبی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بِْن عُثْمَاَن  فَخَلَقُوا وَ رَزَقُوا َو تَنَازَعُوا فِی ذَلَِک تَنَازُعاً شَدِیداً

لَکُمُ الْحَقَّ فِیهِ فَإِنَّهُ الطَّرِیقُ إِلَى صَاحِبِ الْأَمْرِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَرَضِیَتِ الْجَمَاعَةُ   یِّ فَتَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِکَ فَیُوَضِّحَالْعَمْرِ

وهَا إِلَیْهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِمْ مِنْ جِهَتِهِ تَوْقِیٌع نُسْخَتُهُ إِنَّ اللََّه بِأَبِی جَعْفَرٍ وَ َسلَّمَتْ وَ أَجَاَبتْ إِلَى قَوْلِهِ فَکَتَبُوا الْمَسْأَلَةَ وَ أَنْفَذُ

ءٌ وَ هَُو السَّمِیُع لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ تَعَالَى هُوَ الَّذِی خَلََق الْأَجْسَامَ َو قَسَمَ الْأَرْزَاقَ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِجِسْمٍ َو لَا حَاَل فِی جِسْمٍ

  .78وَ إِعْظَاماً لِحَقِّهِم تِهِمْ وَ أَمَّا  الْأَئِمَّةُ ع فَإِنَّهُمْ َیسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَیَخْلُقُ وَ یَْسأَلُونَهُ فَیَرْزُقُ إِیجَاباً لِمَسْأَلَ الْعَلِیمُ 

 ترجمه : 

احتجاج: ابو الحسن علی بن احمد دالل قمى گفت گروهى از شیعیان در این مسأله اختالف داشتند که خداوند 

زى دهند. بعضى میگفتند این محال است و جایز نیست در اختیار ائمه علیهم الساّلم نهاده که خلق کنند و رو

آفریند و بعضى میگویند خداوند بائمه این قدرت را داده و بایشان براى خدا زیرا اجسام را جز خدا دیگرى نمى

واگذار کرده آفرینش و روزى دادن را و در این مورد نزاع شدیدى کردند.یکنفر از آنها گفت چرا رجوع به 

د بن عثمان نمیکنید از او بپرسید تا برایتان توضیح بدهد او واسطه بین ما و حضرت صاحب ابى جعفر محمّ

وسیله او توقیعى رسید باین الزمان است همه راضى شدند و مسأله را از او سؤال کردند و نامه برایش نوشتند ب

خداوند خالق اجسام است و ارزاق را تقسیم نموده زیرا او جسم نیست و حلول در جسم هم نمیکند  : مضمون
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آفریند و همتائى ندارد او شنوا و بینا است اما ائمه علیهم الساّلم از خدا درخواست و تقاضا میکنند خدا مى

 جهت مستجاب شدن دعاى آنها و احترام آنها در نزد خدا.شود بتقاضاى رزق میکنند و رزق داده مى

 نکته : 

بتوانند ال من  لسالم بالغیر هم نمی توانند چیزی خلق کنند و این مُحال عقلی است کهپس اهل بیت علیهم ا

 شیء ایجاد نمایند .

 اشکال : 

یند بعد به آن ممکن است گروهی اشکال کنند که چه اشکال دارد که خداوند متعال یک اوّل مخلوقی را بیافر

 اوّل مخلوق قدرت بدهد که او دیگر مخلوقات را خلق بنماید ؟

خلوق باشد و شبیه این اشکال بسیار ضعیف است چرا که ما برهان اقامه کردیم که خالق نباید از سنخ م پاسخ :

رید آن کسی آن باشد چرا که در این صورت حُکم همین ها را پیدا می کند یعنی دست روی هر مخلوقی بگذا

ر دایره و دسته دکه آن را آفریده است یا مثل این است یا مثل این نیست، اگر مثل این مخلوق باشد آن نیز 

ای ابتدا و پیدا میکند که محدود است و متجزی است و دار و ُحکم همین را همین مخلوقات قرار می گیرد

مین مخلوق می شود و پس هر آنچه ابتدا دارد خالقش نباید مانند آن باشد و اال او نیز همانند ه !! شروع است 

 حُکم همین را پیدا خواهد کرد .

تُهُ وَ مَا هَُو أَجْرَاهُ أَوْ یَعُودُ إِلَیْهِ مَا هَُو ابَْتدَأَهُ أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ مَا هُوَ أَحَْدثَهُ إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَا عَلَیْهِ یَجْرِی وَ کَیْفَ ..

 ..79لَتَجَزَّأَ کُنْهُه

گونه چیزى که و چگونه چیزى که او خود آن را ) در مخلوقات ( به جریان درآورده بر او جریان یابد؟ و چ

شود؟ چه در ید او خود آن را آغاز کرده به او برگردد؟ و چگونه چیزى که خود آن را پدید آورده در او پد

 دد!!این صورت ذاتش تفاوت پذیرد )زیاده و نقصان پذیرد( و کنه او متجزی ) دارای اجزاء (  گر
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 نتیجه : 

زی باشد مجموع محدثات و متجزیات خالقی دارند که او متجزی نیست و احد است و خالق نمی تواند متج

و یا  ست که صوفیهالذا اگر احیانا می شنوید که عده ای می گویند اولیاء اهلل آفریدگار هستند این اباطیلی 

 اند . الت جعل کردهغُ

 توحید عبادی : 

دی جز خداوند  به این معنا که عبودیت و بندگی و پرستش ما فقط متعلق آن خود خداوند سبحان است و ما اح

 را نمی پرستیم و ایاک نعبد و ال غیر .

و صفات  اند که چون خدا مجهول محض است و قابل شناخت نیست پس ما اسماء برخی نیز  اباطیلی گفته 

ساس و باطل است ااین حرف ها بی . خداوند را می پرستیم و اسماء و صفات نیز اهل بیت علیهم السالم هستند 

رمایش خود فو با صریح آیات و  روایات ما مخالف است و هر چیز که با صریح روایات ما مخالف باشد به 

 اهل بیت علیهم السالم زُخرف است و اباطیلی است که غُالت و ... ساخته اند .

( شدیدترین  خوانند  و کسانی که ایشان را اله می اهل بیت علیهم السالم با غاُلت ) غلو کنندگان در حق ایشان

یشان احیای توحید ارخوردها را کرده اند و ایشان در راه توحید بزرگترین زحمات را کشیده اند و تمام تالش ب

 ل است .خداوند متعا

یْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ َو عَنْ غَ

َو الْمَعْنَى فَقَدْ  عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ کَفَرَ وَ َمنْ عَبَدَ الِاْسمَ للَّهِ ع قَالَ: َمنْ عَبَدَ اللََّه بِالتََّوهُّمِ فَقَدْ کَفَرَ َو َمنْا

وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فَعَقَدَ عَلَیْهِ قَلْبَهُ وَ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ فِی  أَشْرَکَ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِیقَاعِ الْأَسْمَاءِ عَلَیْهِ بِصِفَاتِهِ الَّتِی

 80مِنُونَ حَقًّا*.سَرَائِرِهِ وَ عَلَانِیَتِهِ فَأُولَئِکَ أَْصحَابُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حَقًّا َو فِی حَدِیثٍ آخََر أُولئِکَ هُمُ الْمُؤْ

( فرمود: کسى که خدا را از روى خیال خود پرستد کافر است، کسى که تنها نام خدا لیه السالم امام صادق )ع

را بدون صاحب نام پرستد کافر است کسى که نام و صاحب نام را با هم پرستد مشرک است، کسى که صاحب 
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را پرستد و با صفاتى که خود را بآن ستوده نامها را هم بر آن تطبیق کند و دل بدان محکم کند و در نهان  نام

 و آشکارش بزبان آورد اینها اصحاب حقیقى امیر المؤمنین )ع( میباشند.

 ثمره این مباحث : 

ما تمام این سخنان را بیان کردیم و این حرف ها را زدیم تا به این نتیجه برسیم که قلبمان نسبت به این خالق 

حبّتی و ایمانی پیدا کند چرا که چیزی باالتر از خالق شایسته محبّت نیست چرا که تنها ذاتی که به ما حالت م

بدون آنکه هیچ گونه نیازی به ما مخلوقات داشته باشد نعمت می دهد و محبّت می کند و به ما عنایت می کند 

 خداوند متعال است .

 ------دهم پایان جلسه -----------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 


