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 پيشگفتار 

 شـهيد  اهللا آيت از مانده جاى بر نوشتارهاى معدود از قرآن ديدگاه از خدا
 مشـغله  و كوتـاه  نسـبت  بـه  عمـر . است بهشتى حسينى محمد سيد دكتر

 مشـاركت  و اجتماعى حركتهاى سازماندهى و ريزى برنامه از ناشى فراوان
 جمهـورى  نظـام  اركان ريزى پى و اسالمى انقالب نرسيد ثمر به در فعال

 تنظـيم  جهـت  را الزم فراغت و فرصت ايشان كه شد آن از مانع اسالمى،
 معـارف  در جـدى  مطالعه و پژوهش سالها حاصل كه فراوانى يادداشتهاى

 بـه  نگـر  ژرف انديشـمند  آن آثـار  بيشـتر  دليل، همين به و بيابند بود دينى
 حاضـر  كتـاب . اسـت  مانـده  بـاقى  ابتـدايى  يادداشـتهاى  و گفتار صورت
 ايشـان  حيـات  زمان در صورت همين به كه است ايشان دكترى نامه پايان
 ايـن  نگـارش  تاريخچـه  به تفصيلى پرداختن جاى چند هر. شد منتشر نيز
 اسـت،  تـدوين  دست در ايشان از كه است اى زندگينامه مناسب بيشتر اثر
 . رسد مى نظر به رىضرو آن مراحل طى به كوتاه اشارتى اما

 كارشناسـى  درجـه  اخذ به مؤفق 1329ـ30 تحصيلى سال در شهيدبهشتى
 اسـالمى  معـارف  و الهيـات  دانشـكده  از) معقـول  (اسالمى فلسفه رشته در

 ايـن  در ايشان رساله. شد ـ وقت منقول و معقول دانشكده ـ تهران دانشگاه
 راهنمـايى  بـه  ،"جسـم  تركّـب  يـا  بسـاطت  درباره تحقيق" عنوان با مقطع،
 مرحوم بر عالوه آن، مميزه هيئت و شد تدوين شهابى محمود استاد مرحوم
 1335 سـال  در ايشـان . بودند اى قمشه الهى مرحوم و راشد مرحوم شهابى،
 ايـن  دروس گذرانـدن . شـد  رشـته  همان در دكترى دوره به ورود داوطلب

 و سياسى انهاىبحر با دكترى رساله انجام. رسيد پايان به 1338 درسال دوره
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 در ايـران  مسلمان مردم نهضت در وى فعال شركت و سالها آن اجتماعى
 بـاز  آن رساندن پايان به از عمالً ايشان و شود مى مقارن تاريخى مقطع آن
 و همرزم، مبارزان از گروهى دستگيرى با همزمان ،1343 سال در. ماند مى
 بـراى  كـه  شود مى آن ربناب همفكران، و دوستان و تقليد مراجع توصيه نيز

 حضـور  كـه  شـود،  آلمـان  عـازم  هامبورگ اسالمى مركز مديريت تصدى
 سال در ايران به بازگشت از پس. يابد مى ادامه 1349 سال تا ايشان پرثمر
 با رساله، اين از ايشان. پردازد مى دكترى رساله پيگيرى به ديگر بار 1349
 شـهابى،  استاد مرحوم نمايىراه به ،"قرآن در مابعدالطبيعه مسائل" عنوان

 از متشـكل  داوران، گـروه  حضـور  در ،53/11/1 مـورخ  دفاعيه جلسه در
 دكتـر  و مصـلح  استاد مفتح، دكتر شهيد استاد مطهرى، اهللا آيت شهيد استاد

 از. شـود  مـى  پذيرفته خوب بسيار درجه با رساله و كند مى دفاع آريانپور،
 بوده، بسيار پژوهشى ارزش و مقوا و انسجام داراى مذكور رساله كه آنجا
 مرحلـه  ايـن  در. شـود  مى آماده انتشار براى همفكر دوستان درخواست با

 آن ادبى ويرايش و يابد مى تغيير "قرآن ديدگاه از خدا" به آن نام كه است
 انجـام  بهشـتى  دكتـر  مسـتقيم  نظـر  زير و اى اژه جواد حجةاالسالم توسط

 دوم چاپهاى و. گردد مى منتشر تبعث انتشارات توسط سرانجام و شود مى
 آثـار  نشر بنياد. گرفت صورت اسالمى فرهنگ نشر دفتر توسط نيز بعد به
 اى اژه دكتر حجةاالسالم جناب از بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت هاى انديشه و

 و بررسـى  مـورد  را مذكور اثر ديگر بار چاپ از پيش كه كرد درخواست
 آنكـه  اميد. شود سپاسگزارى ايشان اتزحم از دارد جا. دهد قرار بازبينى
 . افتد مفيد را عالقمند دانشجويان و پژوهشگران حاضر، اثر مطالعه

 

  هاى انديشه و آثار نشر بنياد
  بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت



 كـه  »او«آن از كـران  بى ستايش و سپاس
 پديدآورنـده  و اسـت  جهـان  بخش هستى
 كپا فرستادگان بر پايان بى درود و. انسان

 راهنمـايى  بـه  را آنـان  كه اش برگزيده و
 را پـذيرش  فطـرت  پيام تا فرستاد جهانيان

 راه در كـه  باشـد  خوانند، فرو همگان بر
 پــويى، حــق و گـويى  حــق جــويى، حـق 

 گـام  تـر،  بـين  روشـن  و پرشورتر بيدارتر،
ــد ــر در و بردارن ــى باطــل براب ــاى گراي  ه
ـ  رنگارنگ  در همـواره  را رهـروان  كـه  ـ
 قــرار ســقوط و فانحــرا خطــر معــرض

 برخـوردار  بيشـتر  مصـونيتى  از ـ دهد مى
 .گردند

 حق، آوران پيام خاتم بر شمار بى درود
 و) ص (محمـد  حضـرت  قـرآن،  آورنده
 بـر  و او دودمان از برگزيده و پاك امامان
 . يارانش و خاندان از نيكان و پاكان همه

  





 مقدمه
ـ  اساسى مابعدالطبيعه، مسائل زمينه در قرآن تعاليم  معـارف  از بخـش  رينت

 گـران  وجو جست اختيار در الهى، معرفت گنجينه اين كه است پرارزشى
 .است نهاده
 اسـت،  شناسـى  اسالم زيربناى سنگ حقيقت در تعاليم اين كه آنجا  از
 اسـالم  ديگر تعاليم از صحيح آگاهى كسب در مؤثرى نقش آنها بر آگاهى
 كتـاب  ايـن  نزول از كه قرن چهارده مدت طول در جهت، همين به. دارد
 متفكـران  و دانشـمندان  تـرين  برجسـته  از اى عـده  همواره گذرد، مى الهى

 زمينـه  ايـن  در و پرداختـه  مسـائل  ايـن  دربـاره  تتبع و تحقيق به مسلمان،
 هميشه تالش اين متأسفانه. اند گذارده يادگار به خود از ارزنده بس آثارى

ــه در و ــوارد هم ــأثير از م ــامطلوب ت ــداورى ن ــ پيش ــرايش ا،ه ــا گ  و ه
 آثـار  در جهـت  همـين  بـه  و اسـت  نبـوده  مصـون  قبلى هاى گيرى موضع

 گهگـاه  انـد،  كرده تحقيق باره اين در كه احترامى شايان و نامدار دانشوران
 كه خوريم برمى ديگر نظر برابر در نظر يك از آميز تعصب جانبداريهاى به
 .رسد مىن نظر به متناسب آنان فكرى و علمى ارج با وجه هيچ به

 آوران نام اين كار تحقيقى ارزش از جانبداريها اينگونه كه است بديهى
 خـالص  تحقيـق  هـر  شايسـته  كـه  را »شائبه بى جويى حق«آهنگ و كاسته
 .است كرده ضعيف آنها آثار در است
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  تحقيقى صد در صد روشى با نو كوششى
 زمينـه  در تـاكنون  كـه  كارهـايى  در ضـعف  نقطـه  ايـن  به كه كسانى همه

 بـراى  كه كنند مى احساس دارند، توجه گرفته انجام قرآن معارف شناخت
 كوشـيد  ديگـر  بار بايد سنت، و كتاب آينه در اسالم واقعى چهره شناخت

 حـداكثر  و كـرد  اسـتفاده  تحقيقى درصد صد روشى از كوشش اين در و
 و پيشـداورى  جانبـدارى،  گونـه  هر از تحقيق اين كه برد كار به را تالش
 .باشد آزاد لىقب گرايش

 علـوم  بـه  مربـوط  تحقيقـات  در آزاد كوشش چنين يك به زدن دست
 كـار  آغاز در اگر علوم اين در آزاد تحقيق. است آسان بيش و كم طبيعى،

 در ولـى  دارد اى شـده  همـوار  راه اينك است، بوده رو به رو مشكالتى با
 مطـرح  سـؤال  ايـن  همواره آزاده پژوهشگر يك براى چطور؟ دينى علوم
 جملـه  از اديان، خالص محتواى و واقعى چهره شناسايى در آيا: كه است
 از كـه  بـرد  كـار  به تحقيقى صد در صد روشى است ممكن اصوالً اسالم،

  باشد؟ آزاد كامالً قبلى گرايش گونه هر
 تـأثير  از محقـق  كـه  اسـت  آن خالص درصد صد تحقيق يك اساسى شرط

 و مـالى  زيـان  و سـود  جتمـاعى، ا گيرى جهت شخصى، اعتقاد مخالف يا موافق
 گذارنـد،  مـى  اثر آدمى استنباط و فهم در كه ديگر آور گرايش عوامل و مالى غير
 اگـر  اسـت؟  ممكن اصوالً دينى تحقيق دايره در آزادى چنين يك آيا. باشد آزاد

 نــاخواه خــواه آيــا باشــد، معتقــد دينــى مســأله يــك در رأى يــك بــه محقــق
 او نظـر  آن، بطالن دالئل از تر برجسته و زودتر أى،ر آن كننده تأييد هاى پشتوانه

 چيست؟ مشكل اين حل راه صورت هر به كنند؟ نمى جلب را
 مسـائل  ايـن  در كه واگذاريم كسانى به را دينى مسائل درباره تحقيق آيا

 مـورد  در اگـر  كار اين نباشند؟ معتقد منفى و مثبت طرف دو از يك هيچ به
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 و اصـلى  مسـائل  مـورد  در باشـد،  ودمندس حدودى تا دينى فرعى مسائل
 .افتد نمى سودمند دين، مسأله اصل در خصوص به

 گرايشى با خود به خود طرف، يك به گرايشى بى غالباً بخش اين در
 اصـل  بـه  يـا  خـدا  هسـتى  اصـل  به كسى اگر. است همراه ديگر طرف به

 ايـن  نباشـد،  معتقـد  اسالم آور پيام پيامبرى خصوص يا وحى، و پيامبرى
 كـه  شـود  مـى  سبب و گذارد مى اثر او زندگى در خود به خود اعتقادى بى

 بـر  انبيـاء  راه و خدا به مؤمن انسان يك كه تعهداتى از بسيارى از را خود
 شخصـى  چنـين  آيـا  صـورت  ايـن  در. بدانـد  آزاد يابـد  مى خويش عهده
 اعتقـادى  بى اين كه فكرى زمينه آن به گرايش از خود تحقيق در تواند مى
 بماند؟ مصون كند مى توجيه را او

 در كـه  است اشخاصى به هست اميدى اگر دينى تحقيقات در ما نظر به
 راستين مؤمنان صف در چند هر مسلطاند؛ خويشتن بر و هشيار تحقيق كار

 افـراد  گونـه  اين تنها. باشند داشته رفته و شسته و محكم اعتقاداتى و باشند
 آمـادگى  اين و باشند شناختن و ميدنفه درصدد راستى به همواره توانند مى
 بدان تاكنون كه بود چيزى برخالف حق اگر كه دارند، نگه زنده خود در را

 را راسـتين  و راسـخ  اعتقـاد  و شوند مستبصر و آيند خود به اند، بوده معتقد
 .باشد برخوردار روشن داليل پشتوانه از كه بدانند رايى شايسته تنها

 از پيروى راه در و روند مى پيش دليل پاى به پا همواره افراد گونه اين
 . ندارند واهمه ديگر چيز هيچ از دليل،
  
  هدف اين سوى به گامى
 سـوى  بـه  اسـت  گامى شود، مى تقديم وجوگران جست به اينك كه كتابى
 . قرآن در مابعدالطبيعه مسائل زمينه در هدف، اين
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 بـدون  كمال، و امتم را گام اين كه ندارد را دعوى اين هرگز نويسنده
 مانـده  مصـون  لغـزش  و خطـا  گونـه  هر از و برداشته نقص، و عيب هيچ
 خواهان وجودش تمام با كه باشد دلخوش تواند مى اندازه همين او. است
 شـوقى  چنـين  روى از را گـام  ايـن  و اسـت،  اسالم درباره تحقيقى چنين

 نـو  قـدمى  كه باشد داشته را ارزش همين تنها او كار اگر و است، برداشته
 نوبـه  راهـى  گشـاى  راه و قرآن، واقعى تعاليم شناساندن و شناختن راه در

 بخش توفيق خداى جانب از بزرگ توفيقى را آن باشد، مقصود اين سوى
 .گزارد مى سپاس نعمت اين بر را او و شمرد مى

 از همگـان  شناسى، دين خم و پرپيچ و فراز و پرنشيب راه در اميدوارم
 . باشيم مصون آور انحراف لغزشهاى از و داربرخور الهى هدايت

  
 1352 شهريور 27 تهران،

    1393 شعبان 20   
  بهشتى حسينى سيدمحمد



 مابعدالطبيعه
   





 مابعدالطبيعه تا شناسى طبيعت از

 معرفت كسب راه در گام نخستين

 كسـب  بـراى  انسـان  تـالش  كـه  معتقدنـد  چنـين  صاحبنظران از گروهى
 ايـن  البتـه . اسـت  شده آغاز طبيعت شناختن راه در او كوشش با معرفت،
 شناسـايى  از و بـوده  محدود و سطحى بسيار مرحله نخستين در شناخت
 در هم آن اينها، مانند و زبرى نرمى، گرمى، سردى، مزه، بو، رنگ، شكل،
 تجـاوز  يافتـه،  مـى  خـويش  پيرامـون  انسـان  كـه  موجوداتى محدود دايره
 از بسـيارى  كـه  اسـت  بوده شناختى همان دح در تقريباً و است كرده نمى

 .دارند خود زندگى محيط از نيز ديگر حيوانات
 ايـن  در همـواره  شناسيم مى كه ديگرى حيوانات بر انسان بزرگ امتياز
 ابتـدايى  مرحلـه  ايـن  در معرفـت  كسـب  بـراى  او تـالش  كه بوده جهت
. دبشناسـ  و بفهمـد  بهتر و بيشتر تا است كوشيده همواره و نشده متوقف
 و معرفـت  افـزايش  راه در انسان كه است داده نشان تاريخ پردامنه تجربه
 هيچ در تاكنون راه اين در و بوده طلب توسعه بسى جهان، از خود آگاهى
 . است نايستاده باز حركت و كوشش و تالش از مرزى، و حد

 انگيـزه  كـه  اسـت  ايـن  انسـان  زنـدگى  دربـاره  پيچيـده  مسائل از يكى
 از يكـى  اصوالً فهميدن، و شناختن آيا چيست؟ او مرز و دح بى طلبى دانش
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 شـايد  و نشـده  ارضـا  اشـباع  حد به تاكنون كه اوست اصيل هاى خواسته
 يـك  انسـان  بـراى  فهميـدن  و شناختن يا نشود، ارضا اشباع حد به هرگز

 بـه  را وى كه اويند ديگر هاى خواسته اين نيست، مستقل و اصيل خواسته
 دسـت  بـه  كـه  دانشى از تا دهند مى سوق بيشتر هچ هر طلبى دانش سوى
 اسـتفاده  هـا  خواسـته  آن انگيزتـر  دل و بهتر چه هر ارضاى راه در آورد مى

  كند؟
 بحـث  در نيز ما نيست، آسانى كار مسأله اين به قطعى و روشن پاسخ
 هر انسان مرز و حد بى طلبى دانش انگيزه پردازيم؛ نمى آن به خود كنونى
 كسـب  راه در او كـه  اسـت  ايـن  اسـت  مسـلم  آنچه د،باش خواهد مى چه

 ايـن  در تالش از بوده ديگر گام برداشتن پى در گام، هر دنبال به معرفت
 1.است نايستاده باز هرگز راه

  
 طبيعت علمى شناخت

 عميقتـر  شناسايى درصدد طبيعت، با ساده و سطحى آشنايى از پس انسان
 روابـط  طبيعـى،  موجـودات  داخلى ساختمان از كه شد آن بر و برآمد آن
 آنهـا  رفـتن  بـين  از يـا  آمـدن  پديـد  موجـب  كه عواملى و يكديگر با آنها
 دسـت  بـه  زمينه اين در بشر كه اى ارزنده آگاهيهاى. گردد آگاه شوند، مى

 بـه  بهزيسـتى  سوى به اى تازه درهاى و خورد دردش به زندگى در آورد،
 بـا  بيشـتر  چـه  رهـ  تـا  برانگيخـت  را او جهت همين به و گشود، رويش
 تـر،  وسـيع  روز به روز آشنايى اين. شود آشنا اش نهفته رازهاى و طبيعت
 .آورد پديد را طبيعى علوم مختلف هاى شاخه و شد بارورتر و تر عميق

                                                           
 علـم  شيفته: نرسند سيرى به كه اند شيفته دو: دنيا طالب و عِلْمٍ طالِب يشْبعان، ال ـ منْهومان 1
 .)2:241 البالغه نهج. (دنيا شيفته و
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 »عدد و شكل« با آشنايى
 شكل با شناسى طبيعت نخستين مراحل همان در انسان كه زنيم مى حدس

 براى مرحله اين در عدد و شكل شناخت البته. باشد شده آشنا نيز عدد و
 تحقـق  آن در عددها و شكلها كه بود موجوداتى كلى شناخت از تابعى او
 »مقيـد  عـدد «و »مقيـد  شكل«با مرحله اين در او ديگر عبارت به. يافتند مى
 . مطلق عدد و مطلق شكل با نه شد، آشنا

 بـود  بركتپر بسيار انسان براى مقيد عدد و شكل با ساده آشنايى اين
 و كلـى  شـناخت «توانست كه رسيد فكرى تكامل از مرحله آن به وقتى و

 تحليـل  و تجزيـه  داشـت،  خارجى موجودات از كه را خويش »مجموعى
 اى جداگانه مفهوم موجود، يك مختصات و صفات از يك هر براى و كند

 »مجرد«مفاهيمى. ساخت اى جداگانه مفاهيم نيز عدد و شكل براى بسازد؛
 فكـرى  قدرت و ذهنى خالقيت پرتو در ترتيب اين به و ديگر چيز هر از

 .آورد پديد را هندسى شكل و رياضى عدد خود ذهن در خويش،
 انسـان  كاوشـگرى  بـراى  اى تـازه  زمينـه  هندسى شكل و رياضى عدد
 دو ايـن  درباره تا برانگيخت را هوشمندان از جمعى و شد وجوگر جست

 . پردازند مطالعه به
 در انسـان  كـه  را گيـرى  انـدازه  سـاده  عمليـات  همـان  نهوشمندا اين
 دادنـد  انجام رياضى مجرد عدد و شكل روى داد، مى انجام روزمره زندگى

 كردنـد  كشف مطلق اشكال و اعداد ميان پرثمرى كلى هاى رابطه كم كم و
 .داشت تازگى آنها براى كه

 ايـن  و كـرد  مـى  كمـك  نيز طبيعت تر وسيع شناخت به روابط اين شناسايى
 ايـن  پرتـو  در. بـود  روابـط  ايـن  درباره بيشتر كاوش براى ديگر اى انگيزه كمك
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 فـراوان  فكـرى  ورزيـدگى  بـه  كـه  آمد پديد علم از اى تازه رشته كاوش،
 .شد ناميده رياضى علم و داشت احتياج

  
 طبيعت مبادى شناخت
 توجـه  كـم  كم آنها، پيدايش علل و طبيعى هاى پديده درباره علمى كاوش
 ايـن  به آنها كرد؛ جلب اى تازه مسأله به را انديشه بلند انسانهاى از اى عده
 گونـاگون  عوامـل  و علل تأثير تحت طبيعى پديده يك كه برخوردند نكته
 طبيعـى  پديده يك باز عوامل، و علل اين از يك هر ولى آيد؛ مى وجود به

 . كرد كشف نيز را آن پيدايش علل بايد كه است
 طبيعـى  پديده چند جز چيزى نيز طبيعى علتهاى ناي پيدايش علل اگر
 از آنهـا  بنـابراين، . بـود  آنها پيدايش علل شناختن درصدد بايد باز ، نباشد
 :پرسيدند خود

 بـه  يـا  دارد ادامه نهايت بى طبيعى، علتهاى و ها معلول سلسله اين آيا
 نقطه به اگر و است؟ هستى سرچشمه كه رسد مى آغازى نقطه يعنى مبدأ،
  كجاست؟ و چيست نقطه اين رسد، مى زآغا

 و علم از اى تازه رشته پيدايش منشأ علمى صورت به مسأله اين طرح
 . بود طبيعت مبادى شناخت آن هدف كه شد معرفت

  
 مابعدالطبيعه

 در مفصــلى هــاى مقالــه) م ق 322ـــ384 (يونــان بــزرگ انديشــمند ارســطو،
 گنجينـه  از اى مالحظـه  قابـل  بخـش  كه نوشته »طبيعت مبادى شناخت«زمينه
 علمـى  آثار از كه منظمى مجموعه در. است داده تشكيل را او فلسفى و علمى
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 علـوم  بخش از بعد بالفاصله بخش اين مانده، يادگار به ارسطو فلسفى و
 .است گرفته قرار طبيعى
 شـرح  در الفهرسـت  معـروفش  كتـاب  در) ق ه 385 ــ  ؟ (نـديم  ابن
 :گويد ارسطو علمى كارهاى

 2».الخلقيات 1االلهيات الطبيعيات، المنطقيات،: كتبه بترتي«
 مـرگش  از پـس  او آثـار  ناشران يا است ارسطو خود از ترتيب اين آيا
 اند؟ كرده منتشر و تنظيم ترتيب اين به را آنها

  
 : گويد باره اين در معين فرهنگ

 قـرار ) فيزيك (طبيعت علم از پس را حكمت از بخش اين ارسطو... «
 3 ».ناميد متافيزيك را آن و داد

 آثـار  ناشـران  كـار  را تنظيم اين 4بروكهاوس آلمانى المعارفةداير ولى
 : گويد مى و شمرد مى ارسطو

 و مشـاهده  وراى در كـه  اشـياء  علـل  آخـرين  بـه  مربوط تعاليم متافيزيك،«
 ناشـران  زيـرا  اسـت،  »فيزيـك  از بعد«معنى به كلمه اين اصل. دارند قرار تجربه
 قـرار ) طبيعيـات  (فيزيـك  از بعـد  را او هـاى  نوشـته  از بخـش  ايـن  ارسطو آثار

 

                                                           
 .است مابعدالطبيعه بخش براى ديگرى نام »الهيات«ـ 1
 .361 ص تا، بى قاهره،. الفهرست نديم، ـ ابن2
 .»مابعد« واژه دوم، بخش. معين ـ فرهنگ3
ــ 4 ــن. BROCKHAUSـ ــر اي ــارفةداي ــدرونيكوس از المع ــه) Andronikos (آن ــوان ب  عن

 : ك.ر. برد مى نام رسيده ما به او از تنظيم اين كه كسى نخستين
BROCKHAUS ENZYKLOPADIE (Wisbaden, F.A. Brockhause, 9691). 



    خد از ديدگاه قرآن  26

 1.دادند
 روهـاى  دنبالـه  يعنـى  مشّـائين؛  از كه فلسفى هاى مجموعه در حال، هر به
 »طبيعـت  مبـادى  شناخت«به مربوط بخش است، دست در فلسفه، در ارسطو

 .است آمده »طبيعيات يعنى طبيعت؛ شناسايى«به مربوط بخش از بعد
  

 :گويد شفا كتاب در) ق ه 370ـ428 (اسين ابن
 احـوال  در هفـتم  فـن  در آن، دنبـال  به سپس. است ششم فن اين... «

 در را طبيعـى  علـم  و نگريم مى جانوران احوال در هشتم فن در و گياهان
 .آوريم مى فن چهار در را رياضى علم بعد. رسانيم مى پايان به اينجا

 و آوريـم  مى را اخالق علم از مختصرى آن دنبال به و الهى علم سپس
 2 ».رسانيم مى پايان به را كتاب

 »تعليميـات «،»طبيعيـات «از بعـد  كـه  دهـد  مـى  وعـده  اينجـا  سـينا  ابن
 مربـوط  بخـش  يعنـى  »الهى علم«آن دنبال به و بياورد را »رياضيات«يعنى
 همـان  بـه  عمـالً  شـفا  چاپى نسخه در ولى را، »طبيعت مبادى شناخت«به

 »طبيعـى  علـم «از بعـد  بالفاصـله  »الهى علم«و شده رفتار ارسطويى ترتيب
 .نيست نسخه اين در اصوالً »تعليميات«بخش زيرا است آمده

 پايـان  در كـه  يـك  شـماره  توضيح به زمينه اين در بيشتر اطالع براى
 .نماييد مراجعه است آمده كتاب
  

                                                           
 .متافيزيك واژه ،بروكهاوسـ 1
 .277 ص طبيعيات، ق،.ه 1303 تهران، ،شفا سينا، ـ ابن2



مابعدالطبيعه مسائل  
   
 





 ارسطو مابعدالطبيعه مسائل

 آراى بررسـى  بـا  را خـود  كار اش، فلسفه از دالطبيعهمابع بخش در ارسطو
 بـه  و كند مى آغاز آن نخستين علل و طبيعت مبادى درباره پيشين فالسفه
 تكيـه  نكتـه  ايـن  روى الصـغرى  مقالـةااللف  در او. پردازد مى آنها ارزيابى

 :نيست سرراستى و آسان كار حقيقت شناخت كه كند مى
 ديگـر  جهـت  از و دشـوار  جهت يك از است كارى حقيقت بررسى«
 بـه  اسـت  توانسـته  تـاكنون  كسى نه كه است، اين مطلب اين دليل. آسان
 پوشـيده  همـه  بر كلى به حقيقت نه و برسد بايد، و شايد كه آنچنان حق،
 انـد  گفتـه  سـخن  طبيعـت  درباره كه كسانى يك يك به وقتى. است مانده

 ولـى  انـد  دهبـو  محـروم  حقيقـت  درك از كلـى  به برخى بينيم مى بنگريم،
 اندك اين وقتى اما اند، يافته دست حقيقت از اندكى ادراك بر ديگر برخى
 بنـابراين، . شـد  خواهـد  اى ارزنـده  مقـدار  كنيم جمع هم روى را ها اندك
 همـان  ايـن . اسـت  همه دسترس در و آسان نظر اين از حقيقت بر آگاهى
 :گوييم مى اش درباره معموالً ما كه است اى نكته
 ».نشناسد را خانه اين درِ كه يستن كس هيچ«
 كـه  است نداده دست آن امكان تاكنون كه است اين اش دشوارى دليل اما
 و دهـد  دست آگاهى آن از بزرگى بخش بر يا شود شناخته كامل طور به حق
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 ايـن  اسـت  شايسـته  باشـد،  1جهت دو از ناشى است ممكن دشوارى اين چون
 جهـت  از نـه  است 2ما جهت از حقيقت شناخت دشوارى كه شود روشن نكته

 اعـالى  حـد  در كه طبيعت از قسمت آن برابر در 3ما عقل زيرا عينى؛ واقعيتهاى
 .4آفتاب برابر در است خفاش چشمان نظير است، روشنى و وضوح

 در مـا  كـه  كند مى پافشارى نيز نكته اين روى مطلب اين دنبال ارسطو
 راه گشاينده يا آنها. يمهست پيشينيان مديون حال هر به خود فكرى تكامل
 از را ديگـر  انديشـمندان  و خـود  كـار  حاصـل  الاقـل  يـا  اند، بوده معرفت
 بايـد  بنـابراين . انـد  كـرده  منتقـل  مـا  بـه  و نگهداشته دور حوادث دستبرد
 . بگذاريم ارج آنها كار و آنها به و باشيم آنها سپاسگزار همواره

 :گويد مى غرىالص مقالةااللف از اخير قسمت در سرانجام ارسطو
 چيـزى  بـه  برسد، شروعى نقطه به بايد سرانجام معلول و علت رشته«
 ».نباشد معلول خود ولى باشد، علت كه

 بـه  قبل، مقاله دو مطالب از استفاده با ،مقالةالباء سوم، مقاله در ارسطو
 . پردازد مى اوست رأى مخالف كه آرايى نقد و نقل

 بـه  مبحـث  اين در كه را منطقى اىآگاهيه ،مقالةالجيم چهارم، مقاله در
 آن احكـام  و تناقض درباره مخصوصاً و نهد مى اختيار در داريم، نياز آنها
 . كند مى بحث تفصيل به

 كـار  بـه  بخش اين در كه را خاصى اصطالحات ،مقالةالدال پنجم، مقاله در
 

                                                           
 .شونده ادراك ذاتى ابهام جهت از ديگر و كننده ادراك نارسايى جهت از يكىـ 1
 .»شناسى حقيقت« زمينه در ما ادراك نيروى يىنارسا يعنىـ 2
 .ما نفس عقالنى قدرت يعنى ،»ماست نفس در كه عقلى «متن خود تعبير بهـ 3
 .4 و 3 ص م، 1967 بيروت، عربى، ترجمه ،مابعدالطبيعه ارسطو،ـ 4
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 آنهـا  از و نيايـد  پيش اشتباهى آنها فهم در تا دهد، مى شرح. رفت خواهد
 .نشود فهميده او نظر مورد معناى برخالف ايىمعن

 وجـود  و ذهنـى  وجـود  عينى، وجود درباره مقالةالهاء ششم، مقاله در
 . كند مى بحث عرضى
 پيرامـون  بحـث  بـه  ،مقالةالحاء و مقالةالزاء هشتم، و هفتم هاى مقاله در
 .پردازد مى حسى جوهرهاى و مبادى و عرض و جوهر
 آنهـا  بـه  مربـوط  مسائل و كثرت و وحدت از ،مقالةالطاء نهم، مقاله در
 و متنـاهى  و حركـت  دربـاره  »مقالـةالباء «دهـم،  مقالـه  در و كند، مى بحث

 .گويد مى سخن نامتناهى
 ،مقالةالباء مطالب از اى برجسته قسمتهاى ،مقالةالكاف يازدهم، مقاله در

 طبيعـى  علـوم  مباحـث  از بخشـى  بـا  ارتبـاط  در را مقالةالهاء و ،مقالةالجيم
 در كـه  اصـلى  بحث از گيرى نتيجه براى خواننده ذهن تا كند مى يادآورى

 .گردد آماده آمده، ،مقالةالالم يعنى بعد، مقاله
 بحـث  نخسـتين  مبـدأ  و علـةالعلل  درباره ،مقالةالالم دوازدهم، مقاله در

 . كند مى
 بـه  ديگر بار ،مقالةالنّون و مقالةالميم چهاردهم، و سيزدهم هاى مقاله در
 . پردازد مى طبيعت مبادى درباره ديگران آراى نقد

 ميـان  از كـه  شـود  مـى  روشن نكته اين مختصر، فهرست اين به توجه با
 اساسى مسأله داده، قرار بحث مورد مقاله چهارده اين در ارسطو كه مسائلى
. اسـت  اولـى  علـت  كه خداست، يعنى هستى؛ نخستين مبدأ شناخت همان
 آن از همه و رسد مى آن به ها، معلول و تعل طوالنى بس سررشته كه علتى
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 مبـدأ  كـه  نامحسوس است جوهرى نخستين علت اين 1.اند آمده وجود به
 ارسطو. است حسى غير و حسى جواهر از اعم ديگر، جواهر همه هستى
 مبدأ درباره كاوش كه معرفت، از بخش اين بلندپايگى و پرارجى از مكرر

 و تـرين  شـريف «را آن جـا  يـك  در و دكن مى ياد دارد، برعهده را نخستين
 3.خواند مى 2»علم ترين مقدس

                                                           
 از اول قسـمت  در جملـه  از اسـت؛  كـرده  اشـاره  مطالـب  ايـن  به متعدد موارد در ارسطوـ  1
 .1406 ،»مقالةالالم «و ؛247 ،»مقالةالباء «؛»الكبرى فمقالةاالل«

2. W.d. Ross, Aristatle’s Metaphysics (Oxford: Clarendon Press,1924), p 
983. 

 :گويد مى منوال همين بر شفا در نيز سينا ابنـ 3
 

 وحـدت  و وجـود  يعنـى  هـا،  واقعيـت  ترين گسترده پيرامون و نخستين فلسفه آن و.. .»
 زيرا است؛ معلوم برترين درباره علم برترين حقيقت در كه است حكمت نآ و است

 يعنـى  آگـاهى؛  موضـوع  برتـرين  بـه  يقين، حد در آگاهى يعنى آگاهى ترين پرارزش
 شـناختن  حقيقـت  در آن و دارند قرار الهى ذات از بعد كه است عللى و متعال خداى

 بـه  علـم «: يعنى ؛»لهىا علم« تعريف و خداست شناخت و جهان هستى علت دورترين
 ،الهيات شفا، (».آيـد  مى راست آن بر است ماده از مجرد اش هستى در كه واقعيتهايى

 ).11 و 10 ص
 

 :گويد مى باز و
 

 شـناخت  علـم،  ايـن  نهـايى  نتيجـه  زيرا شود مى گفته نيز »الهى علم« علم، اين به چنانكه.. .»
 تـرين  عـالى  و كمـال  مرحلـه  كـه  تاس علمى علم، اين گويى بنابراين... است متعال خداى

 از جهـت  هـر  از كـه  اسـت  موجـودى  شناسـايى  آن اساسى هدف و است معرفت بخشهاى
 ).16 و 15 ص ،الهيات شفا، (».جداست طبيعت
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 مابعدالطبيعه در اساسى مسأله مبدأشناسى،
 ديـده  از چـه  و ارسطو نظر از چه مابعدالطبيعه، در اساسى مسأله بنابراين،

 مـورد  مابعدالطبيعـه  در كـه  ديگر مسائل همه و است مبدأشناسى سينا، ابن
 .است شده بحث آنها از مسأله اين با اطارتب حد در گرفته، قرار بحث
  

 معادشناسى
 است؟ مابعدالطبيعه مسائل از هم معادشناسى آيا
 در. نيامـد  نظـر  بـه  معـاد  دربـاره  بحثـى  كمترين ارسطو، مابعدالطبيعه در

 مسـائل  نيـز  شـده  نوشته ارسطو فلسفه اساس بر كه فلسفى ديگر كتابهاى
 بخــش در... و نفــس قــاىب و تجــرد قبيــل از معــاد، بــه مربــوط اساســى

 در سـينا  ابـن  مـثالً  مابعدالطبيعه؛ در نه است، آمده طبيعيات از النفس علم
 آورده طبيعيـات  بـه  مربـوط  فـن  هشت از ششم فن در را مسائل اين شفا
 .است

 گويـد  مى صريحاً معاد و مبدأ مقدمه در) ق ه 1050ـ؟ (صدرالمتألهين
 :است طبيعى حكمت مباحث از معاد بحث كه

 نتيجه اساس، كه باشد پرارج فن دو در كتاب اين كه ديدم مناسب. ..«
 و كلـى  علـم  از مفارقـات  و ربوبيات فن يعنى اند؛ بزرگ علم دو هدف و

 ايـن  چـون  طبيعيات، از النفس علم قسمت و دارد نام 1اثولوجيا كه فلسفه
 در آنهـا  از ناآگـاهى  و انـد  معرفـت  و علم اساس كه هستند مطالبى از دو

 .»2...است بار زيان انسان براى معاد
                                                           

 .»الهوت «يا» الهى علم «،»خداشناسى «معنى به ،Theology معربـ 1
 .4 ص ق،.ه ،1314 ايران، معاد، و مبدأ صدرالمتألهين،ـ 2
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 شـمار  در نيز فيلسوف اين ديد از معاد به مربوط مسائل ترتيب اين به
 .نيستند مابعدالطبيعه مسائل
 است؟ پذيرش قابل اندازه چه تا نظر اين آيا

 در را خـود  كـار  و گـذاريم  مـى  وا معاد مستقل بحث به را آن بررسى
 .كنيم مى دنبال مبدأ شناخت زمينه

 



  بدأشناسىم
  
  
  





 خدا وجود اثبات

 صـانع  اثبات مسأله با خداشناسى بخش معموالً كالم و فلسفه كتابهاى در
 آهنـگ  ايـن  با و عنوان اين به اى مسأله وحى كتب در ولى گردد مى آغاز
 كـه  شـود  مـى  ديـده  مطلبى ندرت به ها كتاب اين در. نيست مطرح تقريباً

 خـدا  وجـود  اصل گويى باشد، مربوط خدا هستىِ اصل اثبات به مستقيماً
 .است شده گرفته عنه مفروغ و مسلم

 :گويد 2اسالم در وحى و عقل در 1آربرى
 

 آنهـا  طبـق  بـر  كـه  بود رواياتى منبع افالطون عصر در يونان«
 مغـرب  در. شود اثبات برهان و دليل كمك به بايد خدا وجود
 جـوى  و جسـت  صـدد  در بشـر  كـه  بـود  بـار  اول ايـن  زمين

ـ  از يـك  هـيچ . آمد برمى خويش دگارريـآف  عهـد  ويسندگانـن
 ترديـد  جاى كه پيچيده مطلبى صورت به »خدا هستى«با عتيق

 سـامى  مـردم  روحيه زيرا اند؛ نشده رو هـب رو اشد،ـب سؤال و
 دربـاره  كـه  مطلـب  اين. افتـي مى وحى ودـخ در را خدا نژاد
 نيـز  جديـد  عهـد  مـورد  در تفـاوت  كمـى  با گفتيم عتيق عهد

                                                           
1. A.J. Arberry 
2. Arberry. A.j. Revelation and Reason in Islam . london, p.9. 
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  ».كند مى دقص
 مسلم كه دهد مى نشان رسيده، ما دست به كه اوستا از قسمت آن بررسى
 نبـوده  آنها دينى كتب و سامى اقوام مخصوص خدا، هستى اصل شناختن

 شـمرده  مسـلم  امـرى  خـدا  هستى اصل هم، آريايى دينى كتاب اين در و
 .ندارد اثبات و دليل به نيازى كه است شده

 هسـتند،  هندى آيين مقدس كتابهاى رديف در كه اوپانيشادها، در بله،
 علت و صانع هستى درباره سؤال آهنگ كه خوريم برمى عباراتى به گاه گه

 : قبيل از دارد؛ نخستين
 چيسـت؟  برهمـا  چيست؟ علت: گويد برهما باب در مباحثات«
 و كنـيم  مى زندگى وسيله چه به ما ايم؟ آمده وجود به كجا از ما

  هستيم؟ كه اراده تحت الم و لذت در داريم؟ قرار چه روى
 مختلـف  مراحـل  در كـه  هسـتيم  مـا  آيا الهوتى، علماى اى
 1»كنيم؟ مى زندگى

 

 بـه  تـا  اسـت،  مربـوط  نخسـتين  علت كيستى به بيشتر نيز عبارتها همين ولى
 و وجـود  وحدت حتى يا وجود وحدت خاص آهنگ با البته او، هستى اصل

 گذشـته  ايـن  از. شـود  مـى  ديـده  بكتـا  ايـن  مطالـب  عمـوم  در كه موجود،
 از هنـدوها  ميـان  در كـه  هستند عرفان و فلسفه كتاب نوعى تقريباً اوپانيشادها

 چنانكـه  برخوردارنـد،  آسمانى كتب ارزش و تقدس حد در ارزشى و تقدس
 آداب و عرفـان  و فلسـفه  رديف در بيشتر هم آن تعليمات و هندى آيين خود

 از بسـيار  گروهى روحى و فكرى اوشهاىتر از و دارد قرار تصوف مناسك و
 

                                                           
 كتـاب،  نشـر  و ترجمـه  بنگـاه  تهـران،  شفق، رضازاده دكتر  ترجمه ،اوپانيشادها گزيدهـ  1

 .419 ص ش، ه 1345
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 آداب و آنهـا  مجموعه از البته. است شده پرداخته و ساخته هند انديشمندان
 كـه  اسـت،  آمـده  پديـد  عالم اديان شمار در دينى آنها، به مربوط مناسك و

 مختصـات  حـال  هـر  به دين اين ساختمان در ولى شده؛ ناميده هندى آيين
 .آسمانى اديان مختصات تا است شده نمودار بيشتر عرفان و فلسفه
  

 قرآن در صانع اثبات
 خـواهيم  نقـل  را آنها از قسمتى و است آمده قرآن در كه بسيارى آيات از

 اصـل  آسـمانى،  كتاب اين نزول محيط در كه شود مى استفاده چنين كرد،
 و بـود  مـردم  قبـول  مـورد  جهان اين براى آفريدگار، وجود و خدا هستى
 . اند نبوده عالم صانع و خالق وجود اصل منكر هم پرست بت اعراب

 

لَئِنْ و مأَلْتَهنْ سمواتِ خَلَقَ مالس ضاالَرو خَّرَ وس سـرَ  الشَّمالْقَمو 
 .يؤفَكُونَ فَأَنّى اللّه لَيقُولُنَّ
 و آفريده، كس چه را زمين و ها آسمان بپرسى، آنها از اگر و

 خواهنـد  اسـت،  آورده فرمـان  يـر ز كـس  چه را ماه و خورشيد
 1 شوند؟ مى كشانده كجا به بيراهه پس خدا، گفت
لَئِنْ و مأَلْتَهنْ سماءِ مِنَ نَزَّلَ مالس يا ماءبِهِ فَاَح ضدِ مِنْ االَرعب 
 .يعقِلونَ ال اَكْثَرُهم بلْ الْحمدلِلّهِ قُلِ اللّه لَيقولُنَّ موتِها

 را زمـين  آن وسـيله  بـه  و فرسـتاده  آب آسمان از كى بپرسى، نهاآ از اگر و
 و سـپاس  بگـو  خـدا،  گفـت  خواهنـد  اسـت،  كـرده  زنـده  مرگش از پس
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 1.انديشند نمى خردمندانه آنها بيشتر ولى خداست، آن از ستايش
لَئِنْ و مأَلْتَهنْ سمواتِ خَلَقَ مالس ضاالَرقُولُنَّ ونَّ لَيز خَلَقَهيزُالْع 
ليملَ اَلَّذى. الْععج لَكُم ضداً االَرهم لَ وعج الً  فيها لَكُمب سـ  لَّكُـملَع 

 كَذلِكِ ميتاً بلْدةً بِهِ فَاَنْشَرْنا بِقَدرٍ ماء السماء مِنَ نَزَّلَ والَّذى. تَهتَدونَ
 الْفُلْـكِ  مِـنَ  كُـم لَ جعـلَ  و كُلَّهـا  االَزواج خَلَـقَ  والَّذى. تُخْرَجونَ
 .تَرْكَبونَ ما واالَنْعامِ
 است، آفريده كى را زمين و ها آسمان بپرسى آنها از اگر و

 كه او هم. است آفريده را آنها دانا واالى آن كه گفت خواهند
 ساخته فراهم ها راه برايتان آن در و كرده شما گهواره را زمين
 آب انـدازه،  بـه  مانآسـ  از كـه  او هم. شويد ياب راه تا است،

 مـرده  زمـين  بـه  آن كمـك  بـه ) كه آب همان (.است فرستاده
) گورهـا  از (گونـه  همين به هم شما ـ بخشيديم زندگى نشاط
 و آفريـده  را هـا  جفـت  همـه  كه او هم. شويد مى آورده بيرون
 سـاخته  فراهم سوارى وسيله چهارپايان و كشتى از شما براى
 2.است

 شـده  نقـل  پرست بت اعراب از صريحاً عترافا اين نيز ديگر آيه چند در
 :جمله از است،

ونَ ودبعونِ مِنْ يال ما اللّهِ د مضُرُّهي ال و مهنْفَعي قُولُـونَ  وهـؤُالءِ  ي 
 فِـى  ال و السـمواتِ  فِى يعلَم ال بِما اللّه اَتُنَبؤُنَ قُلْ عِنْداللّهِ شُفَعاؤُنا
 .يشْرِكُونَ عما تَعالى و سبحانَه االَرضِ
 سـودى،  نه و دارد برايشان زيانى نه كه پرستند مى را چيزى خدا جز
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 از خـدا  بـه  آيـا  بگو. خدايند نزد ما ميانجيهاى اينها گويند مى و
 آگـاهى  آن از زمـين  و هـا  آسـمان  در كـه  دهيـد  مى خبر چيزى
 1.شمرند مى شريكش آنچه از او، باد واال و پاك ندارد؟

 خـدا،  و آنـان  ميان ها بت بودن واسطه به مشركان، اعتقاد كه است نروش
 .است آفريدگار خداى وجود به آنها اعتقاد نشانه
  

  هست؟ شكى هم خدا در مگر! شگفتا
 خـداى  در آيـا ... «:مضمون اين به است اى جمله ابراهيم سوره 10 آيه در

 .»...هست؟ شكى زمين و آسمانها آورنده پديد
 چنـين  آيـه  ايـن  از اى عـده  كـه  شـود  مى ديده مكرر ينىد بحثهاى در
 مـورد  بـى  كلى به را صانع وجود اصل در شك قرآن، كه اند كرده استنباط

 بنگرنـد،  زمـين  و هـا  آسـمان  آفرينش در كه كسانى براى را خدا هستى و
 از تـن  چنـد  ولـى  نـدارد،  نياز برهان و دليل به كه شمرد مى بديهى چنان

 روشـن  بـراى . انـد  نداده نشان موافق روى استنباط ناي با برجسته مفسران
 نقـل  كامـل  طـور  بـه  را سـوره  ايـن  12 تا 9 هاى آيه نخست مطلب شدن
 : كنيم مى

لَم  الَّذينَ و ثَمود و عادٍ و نُوحٍ قَومِ قَبلِكُم مِنْ نبأُالَّذينَ يأتِكُم اَ
 فَـرَدوا  بِالْبينـاتِ  رسلُهم جائَتْهم اللّه االَّ يعلَمهم ال بعدِهِم مِنْ

مهدِيفى اَي بِما كَفَرْنا اِنَّا قالُوا و اَفْواهِهِم سِلْتُمبِهِ اُر ا  و  لَفـى  اِنـَّ
لَيهِ تَدعونَنا مِما شَكٍ  فاطِرِ شَك اللّهِ اَفِى رسلُهم قالَت. مريبٍ اِ

فِ يدعوكُم واالَرضِ السمواتِ لَكُملِيغْ ؤَخِّرَكُم  و ذُنُوبِكُم مِنْ رَ يـ 
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 تَصـدونا  اَنْ تُريـدونَ  مِثْلُنـا  بشَرٌ اِال اَنْتُم اِنْ قالُوا مسمى اَجلٍ اِلى
 اِنْ رسـلُهم  لَهـم  قالَـت . مبـينٍ  بِسلْطانٍ فَأتُونا اباؤنا يعبد كانَ عما
 و عِبـادِهِ  مِـنْ  يشاء منْ على يمنُّ اللّه لكِنَّ و مِثْلُكُم بشَرٌ اِال نَحنُ
 فَلْيتَوكَّـلِ  اللّـهِ  علَـى  و اللّـهِ  بِاِذْنِ اِلّا بِسلْطانٍ نَاتِيكُم اَنْ لَنا كانَ ما

 لَنَصبِرَنَّ و سبلَنا هدينا قَد و اللّهِ على نَتَوكَّلَ اَال لَنا ما و. المؤمِنُونَ
 . الْمتَوكِّلُونَ فَلْيتَوكَّلِ اللّهِ على و مونااذَيتُ ما على

 ثمـود،  عـاد،  نوح، قوم: اند بوده شما از پيش كه اقوامى تاريخ آيا
 دسـت  بـه  شناسـد  نمى را آنها كسى خدا جز كه آنها از بعد اقوام و

 و روشـن  هـاى  نشـانه  بـا  اقـوام،  ايـن  پيـامبران  است؟ نرسيده شما
 بـا  (نهـاده،  دهـان  بـر  دسـت  آنهـا  اما د،آمدن آنها سوى به روشنگر

 دربـاره  و نـداريم  ايمـان  شـما  رسـالت  موضوع به ما: گفتند) فرياد
. هسـتيم  آور تزلـزل  شـكى  در كنيـد  مـى  دعـوت  بـدان  را مـا  آنچه

 شـكى  زمين و آسمانها آورنده پديد خداى در آيا: گفتند پيامبرانشان
 مـدتى  تا و ددرگذر گناهانتان از تا كند مى دعوت را شما او هست؟
 آدمهـايى  شـما  ،)نه (:گفتند) باز (آنها) اما (.دهد مهلت شما به معين
 پرسـتيدند،  مـى  پدرانمان آنچه از را ما  خواهيد مى و ما، مثل هستيد

ــد، ــس برگرداني ــل (پ ــل) الاق ــنگرى دلي ــراى روش ــا ب ــد م . بياوري
 خـدا  ولـى  شما، مثل هستيم آدمهايى نيز ما ،)بله (:گفتند پيامبرانشان

 دارد مـى  ارزانى بخواهد كه بندگانش از يك هر بر را خويش عمتن
 شـما  بـراى  دليـل  كـه  اسـت  نبـوده  ما اختيار در) هرگز (كار اين و

 توكـل  خـدا  بـر  فقـط  ايمـان  صـاحبان  و خدا؛ اذن با مگر بياوريم،
 را مـا  راههـاى  او اينكـه  با نكنيم، توكل خدا بر ما چرا پس. كنند مى
 شـكيبا  ايـد  رسـانده  مـا  به كه آزارهايى بر ما است؟ داده نشان ما به

 .كنند توكل خدا بر فقط بايد داران توكل و هستيم
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  بـا  انـد،  بـوده  آنهـا  از پـس  كـه  ديگـرى  اقـوام  و ثمود عاد، نوح، قوم
 رسـالت  محتـواى  سـر  بر بود، فرستاده آنها نجات براى خدا كه پيامبرانى

 دعـوت  محتـواى  كـه  گفتند مى صريحاً و داشتند بحث و جر پيامبران اين
 وجـود  اصـل  اثبـات  پيـامبران  اين دعوت محتواى آيا. ندارند باور را آنان
 در عربسـتان  پرسـتان  بت چون نيز اقوام اين پرستان بت يا است، بوده خدا
 به را بتها و داشته باور را جهان آفريدگار هستى اصل اسالم، پيغمبر عصر
 كننـد  روا را آنـان  اجتهاىح كه اند پرستيده مى او محسوس تجليات عنوان

 باشند؟ آفريدگار خداى و آنان ميان ميانجيهاى و
 صـريحاً  و كننـد  مـى  تكيـه  دوم نظـر  روى الميزان در طباطبايى عالمه

 و توحيـد  پيامبرانشان، و اقوام اين ميان بحث، مورد موضوع كه گويند مى
 در طبرسـى  كـالم  از. خـدا  وجـود  اصـل  نـه  اسـت،  بـوده  معـاد  و نبوت
 اسـتفاده  چنـين  نيز ديگران و القرآن، ظالل فى در قطب سيد البيان، مجمع

 كـارگردانى  خـدا،  يگـانگى  را بحـث  مـورد  موضـوع  نيز آنها كه شود مى
 و ثـواب  برگزيده، انسانهاى اين پيامبرى جهان، امور در او فرد به منحصر
 خـدا؛  وجود اصل نه اند، دانسته اينها نظاير و آخرت و دنيا در الهى عقاب

 :كه است اين پيامبران سخن نص حال اين اب
 »...هست؟ شكى زمين و ها آسمان آورنده پديد خداى در آيا... »

 بـه  خداسـت،  هسـتى  اصل در شك به مربوط خود به خود تعبير اين
 از آن در كـه  زمين، و آسمانها پديدآورنده: صفت اين افزودن با خصوص

 بـه  يعنى آمدن پديد زيرا است؛ شده استفاده پديدآورنده يعنى فاطر كلمه
 سـازگارتر  صـانع،  وجـود  اصـل  بـر  استدالل با شدن هست نيستى، دنبال
 . او وحدت بر استدالل تا است

 نظـر  صحت بر اى نشانه نيز را عبارت همين الميزان در طباطبايى عالمه
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 پردازنـده  و آفريدگار يعنى ،واالرض السمواتِ خالِقِ اگر اند، گفته و دانسته خود
 ولـى  بـود  مناسب صانع وجود اصل اثبات براى بود، شده گفته زمين و مانهاآس
 جهـان  آفريدگار خدا كه اين و عالم آفريدگار وجود منكر پرستان بت كه آنجا از

ــتند اســت، ــا و نيس ــر تنه ــانگى منك ــار يگ ــه و پروردگ ــتى يگان ــتند، پرس  هس
 1.اشدب مناسب توحيد مسأله با تا شده گفته واالرضِ فاطِرالسمواتِ

 و آسـمانها  آورنـده  پديد ،االَرضِ و فاطِرِالسمواتِ تعبير ما نظر به ولى
 آورنـده  پديـد  اثبـات  با زمين و ها آسمان خالق تعبير از بيش حتى زمين،
 .دارد تناسب جهان
 منكـر  تنهـا  و نيسـتند  خدا وجود منكر پرستان بت كه مطلب اين اما و
 او آن از يكسـره  پرستش، و او دست در يكسره جهان كارگردانى كه آنند

 قابل پيغمبر عصر در عربستان پرستان بت همه مورد در كه فرض بر باشد،
 قابـل  نيـز  تـاريخ  ادوار همـه  در پرستان بت همه مورد در آيا باشد؛ اثبات
 گذشـته  اقـوام  و ثمـود  و عـاد  به كه آيه اين فهم در بتوانيم تا است اثبات
 م؟كني استناد بدان است مربوط ديگر
 شـك  دليلـى  زمين و آسمانها آوردن پديد است ممكن آيا گذشته، اين از
 نباشد؟ آفريدگار هستى اصل بر زدا شك دليلى ولى باشد، خدا يگانگى بر زدا

 نيـز  خـدا  وجـود  اثبـات  مسأله اصل به آيه اين كه كنيم قبول بايد بنابراين
 وجـود  در شك ه،آي اين در قرآن كه استنباط اين حال، عين در ولى دارد، نظر
 موجـه  چنـدان  اسـت،  شـمرده  بـديهى  امـر  يك در شك حقيقت در را، خدا

 حقيقـت  در ،واالَرضِ السـمواتِ  فاطِرِ تعبيـر  آوردن با آيه خود در زيرا نيست
 بـديهى  روى نـه  اسـت،  شده گذارده انگشت صانع اثبات معروف دليل روى
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 . دليل از مسأله اين بودن نياز بى و او هستى بودن
 شود مى استفاده چنين نيز قرآن آيات از ديگر قسمتى از اين، بر عالوه

 ناديـده  هـم  كلى به صانع وجود اصل درباره شك مبين، كتاب اين در كه
 . است نشده گرفته

 شـده  نـازل  مكه در هجرت از پيش كه است هايى سوره از طور سوره
 طـرح  ار معـاد  دربـاره  شـك  28 تا 1 هاى آيه در نخست سوره اين. است
 در. گويد مى سخن تفصيل به ندارند باور را قيامت كه كسانى با و كند مى
. پـردازد  مـى  آن ابطـال  و اسـالم  پيامبر نبوت در شك به 34 تا 29 هاى آيه

 چنـين  و مطرح خدا درباره انسان احتمالى شك رود مى فراتر بحث آنگاه
 : شود مى گفته

ـرِ  مِـنْ  خُلِقُوا اَمغَي  ءٍ شَـى ـ  اَم هالخـالِقُونَ  م .ـمواتِ  خَلَقُـوا  اَمالس 
ضاالَرلْ ووقِنُونَ بالي. 

 آفريـدگار  خـود  يـا  انـد  آمـده  وجود به علتى هيچ بدون آنها آيا
 خلـق  آنهـا ) هـم  (را زمـين  و آسمانها) حتى (يا ،)اند خويشتن(

 1.اند بهره بى يقين از اينها نه اند؟ كرده
 خـزاين  بـر  انسـان  آيـا  كـه  شـود  مى مطرح سؤال اين نيز بعد هاى آيه در

 بـه  آيـا  اسـت؟  كاره همه خودش اصوالً يا يافته دست پروردگار رحمت
 2...يا كرده، پيدا دسترسى وحى سرچشمه
 گفته و طرح آفريدگار خداى جز خدايى بودن مسأله 43 آيه در آنگاه

 :شود مى
اَم ملَه رُ اِلهحانَ اللّهِ غَيبا اللّهِ سمشْرِ عكُونَي 
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 آنچـه  از خـدا  بـاد  پـاك  هسـت؛  خـدايى  خدا، جز آنها براى يا
 .دهند مى قرار او شريك

 رسـد  مـى  نظـر  به چنين گفتيم، سوره اين مطالب نظم در آنچه به توجه با
 پيدايش در كه است كرده طرح را شبهه اين نخست ،36 و 35 هاى آيه كه

 خـود  خودى به همه اينها و نباشد ميان در آفريدگارى پاى انسان و جهان
 .باشند آمده وجود به

 و كـرده  عمـل  سقراطى روش به معروف روش به آن حل براى آنگاه
 را او فطـرى  منطـق  كننـده،  هشيار سؤال چند برابر در انسان دادن قرار با

 دسـت  بـه  را الزم پاسـخ  خـود  ها سؤال اين در دقت با تا است برانگيخته
 :است چنين ها سؤال ترتيب. آورد
  باشند؟ آمده پديد اى پديدآورنده هيچ بدون انسانها شود مى آيا ـ1
 باشند؟ خويش آورنده پديد آنها شود مى آيا ـ2
 زمين و ها آسمان خلقت تكليف باشد، خود پديدآورنده انسان اگر ـ3
 بـه  هـم  آنهـا  شـود  مى آيا شود؟ مى چه اند، بوده انسان پيدايش از پيش كه

 باشند؟ آمده پديد انسان وسيله
ه  و پرمعنـى  سـؤالهاى  ايـن  طـرح  با خواهد مى قرآن گويى منطـق  آور تنبـ 

 :بگويد اول سؤال پاسخ در تا آورد سخن به را او و كند بيدار را انسان فطرى
 ».دارند اى آورنده پديد شك بدون هستند، پديده ها انسان اگر نه،«
 :بگويد دوم سؤال پاسخ در و
 نـه . باشند خويش پديدآورنده خود نندتوا نمى هرگز اند، پديده آنها اگر و«
 باشـد  خـويش  پديدآورنده تواند نمى نيز ديگر پديده هيچ بلكه ها، انسان فقط
 و دارد و داشـته  وجـود  همواره باشد، او خود از اش هستى كه موجودى زيرا
 ».خويش پديدآورنده هم است پديده هم او، بگوييم تا نيست پديده ديگر
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 :كند افاعتر سوم سؤال پاسخ در و
 هاى مجسمه زيبا، نقاشى تابلوهاى دارد، خالقه نيروى كه آن با انسان«
 ولى سازد، مى... و الكترونيك مغز موشك، هواپيما، ماشين، قشنگ، هنرى
 نقشـى  زمـين  و هـا  آسـمان  سـاختن  در كه داند مى روشنى به را نكته اين

ـ  او كـه  نيست آور خنده غرورى اين آيا بنابراين. است نداشته  مشـاهده  اب
 هسـتى  جهان در: بگويد و كند خدايى دعوى يكباره خود محدود قدرت

 »بس؟ و است انسان همان باشد، خالقى اگر
 قـرآن  كـه  هسـت  نيـز  ديگـر  هـاى  فرضيه يا فرضها زمينه اين در البته
 مسـأله  طـرح  يعنـى  ما، نظر مورد نكته ولى بپردازد آنها به است نخواسته

 .است نمايان خوبى به آيات اين از خدا، هستى اصل در شك
  

 )ع( ابراهيم حضرت داستان
 است؟ مربوط صانع اثبات مسأله به داستان اين آيا
 :كند مى نقل چنين) ع (ابراهيم از انعام سوره 79 تا 74 هاى آيه

قالَ اِذْ و راهيمالَبيهِ اِب رناماً اَتَتَّخِذُ ازةً اَصاِلهاِنّى ء اَريك و  ك مـقَو 
 واالَرضِ السـمواتِ  ملَكُوت اِبراهيم نُرِى كَذلِك و. مبينٍ ضَاللٍ فى
كُونَ ووقِنينَ مِنَ لِيا. الْمنَّ فَلَمهِ جلَيل عكَباً رأى اللَّيى هذا قالَ كَوبر 

ى ر هذا قالَ بازِغاً الْقَمرَ رأى فَلَما. االفِلينَ اُحِب ال قالَ اَفَلَ فَلَما بـ 
 رأى فَلَما الضَّالّينَ الْقَومِ مِنَ الَكُونَنَّ ربى يهدِنى لَم لَئِن قالَ اَفَلَ فَلَما

سى هذا قالَ بازِغَةً الشَّمبرُ هذا را اَكْبفَلَم م  يـا  قالَ اَفَلَتاِنّـى  قَـو 
رىا باِنّى. تُشْرِكُونَ مِم تهجو هِىجمواتِا فَطَرَ لِلَّذى ولس ضاالَرو 
 .الْمشْرِكينَ مِنَ اَنَا ما و حنيفاً

 خـدايى  بـه  را هـا  بت تو آيا: گفت آزر پدرش به ابراهيم كه آنگاه و
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 مـا . بينم مى آشكار گمراهى در را تو طايفه و تو من،! پذيرى مى
 نشـان  ابـراهيم  بـه  طـور  آن را، زمـين  و آسـمانها  بر فرمانروايى

 . برخوردارند يقين از كه درآيد آنان شمار در كه دهيم مى
 مـن  خداى اين: گفت و ديد اى ستاره گرفت، فرا را او شب وقتى

 غـروب  ايـن  مـن  نـه، : گفـت  كرد، غروب ستاره كه همين اما است؛
 ايـن : گفـت  ديـد،  را درخشـنده  ماه كه بعد. ندارم دوست را ها كننده
 هـم  نايـ  (:گفـت  كرد، غروب هم ماه كه همين اما من؛ خداى است
 گمراهـان  گـروه  از ندهد، نشان من به را راه من خداى اگر) رفت كه

 اسـت  ايـن : گفـت  و ديـد  را فروزنـده  خورشيد اينكه تا بود؛ خواهم
 غـروب  هـم  خورشيد اما است؛ بزرگتر) آنها همه از (اين من، خداى
 دهيـد  مـى  قـرار  خـدا  شـريك  شـما  آنچه از من: گفت ابراهيم و كرد

 آورده پديـد  را زمـين  و آسمانها كه آورم مى او سوى به رو من. بيزارم
 . نيستم مشركان از و تابم برمى روى اوست جز چه هر از. است

 مسأله روى و نيست صانع اثبات زمينه در مستقيم، صورت به داستان اين
 در توحيــد و جهــان كــارگردانى و تــدبير در توحيــد دارد، تكيــه توحيــد
) ع(ابراهيم كه است آمده ارزنده طلبم اين آن در حال درعين ولى عبادت،

 آنهـا  ناشايسـتگى  يـا  شايستگى كشف و جهان، اين موجودات بررسى در
 و اسـت  ناپايـدار  كه موجودى كه كرده تكيه نكته اين بر بودن، خدا براى

 يك بر است اى نشانه خود به خود و نيازمند است موجودى دارد، غروب
 آفريننده آنِ از خدايى، پس اوست، گرداننده و آفريننده كه نياز بى موجود
 .فرمان زير آفريده آن نه است، دهنده فرمان

 علـوم  قـوانين  مبنـاى  بـر  كه برهانى به را برداشت اين صدرالمتألهين
 : است گفته و دانسته مربوط شده، مى اقامه صانع اثبات براى طبيعى

 )خـدا  وجـود  اثبات يعنى (مقصد اين به رسيدن براى طبيعيون«
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 داراى آســمانى اجــرام كــه انــد گفتــه اينهــا. دارنــد خاصــى راه
 نـه  حركـت  ايـن . روشـن  اسـت  امرى آنها حركت و اند حركت
 جسـم  خود طبع منشأش كه حركتى يعنى (است طبيعى حركت
 قسـرى  نـه ) باشـد  اش اصـلى  محل و او ميان جاذبه و متحرك،

 و متحـرك،  جسـم  ميـل  مخـالف  جهـت  در كـه  حركتى يعنى(
 بنابراين،. )گذارد مى اثر آن روى كه باشد ديگرى جسم منشأش
 اراده و شـوق  روى از و آگاهانه حركتى بايد اجرام، اين حركت
 انگيـزه  ايـن . باشـد  داشـته  اى انگيـزه  بايـد  حركتى چنين. باشد

 حـدودى  تـا  و حيوانـات  انگيـزه  نظير (نيست شهوت يا غضب
 غضـب  يـا  شهوت كه آنند از واالتر موجودات اين زيرا. )انسان
 ايـن  پـايين  و بـاال  در كـه  ديگـرى  آسمانى اجرام. باشند داشته

 ادعـا  آنهـا  بـراى  كـه  فلكى نفوس و هستند آسمانى موجودات
 خواسـت  بـه . باشـند  حركـت  اين انگيزه توانند نمى نيز شود مى

 خواهى مطلع مطالب اين بر برهان، راه از آينده در متعال خداى
 .شد

 آن و كـرد  توجيه توان مى هرا يك از فقط را حركت اين بنابراين،
 و جداسـت  مـاده  از كلـى  بـه  كـه  باشد قدسى امرى آن عامل كه اين

 نيسـت  آن بـراى  اش آفرينى حركت و است نهايت بى نيرويى داراى
 واجـب  اگـر  قدسـى  عامـل  اين. كند كسب خويشتن براى كمالى كه

 الوجـود  واجـب  خـود،  اگر و خداست او، خود باشد، بالذات الوجود
 او كـه  باشـد  بالـذات  الوجـود  واجـب  يك معلول بايد اشد،نب بالذات

 همـان  ايـن . شـود  مـى  كشيده تسلسل يا دور به كار گرنه و خداست،
 كتـاب  از بـاب  دو در) ارسـطو  يعنى (مشائين پيشواى كه است راهى
 از طبيعـى  سـماع  در يكـى  كـرده؛  طـى  دارد نـام  اول تعليم كه اولش

 كـه  اسـت  اسـتدالل  همين و الهيات، از كليات در ديگرى و طبيعيات
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 شـده  نقـل  خليـل  ابـراهيم  از داستانى صورت به الهى كتاب در
 باد درود خاندانش و ما پيغمبر بر و او بر ـ خليل ابراهيم. است

 از زمـين  اجسـام  پذيرى اثر سماوى، اجرام حركات كه همين ـ
 تفاوت و كرات اين شدن جا به جا سماوى، كرات دگرگونيهاى

 كــه دريافــت ديــد، روشــنى و ارجمنــدى و گــىبزر در را آنهـا 
 را آنها و بخشيده روشنى آنها به كه آن و كرات اين پديدآورنده
 نه باشد، تواند مى جسم نه درآيند، حركت به تا است برانگيخته
 كـه  آورم مـى  رو او سـوى  بـه  مـن «:گفـت  بنـابراين،  جسمانى؛
 او جـز  ديگر چيز هر از و است، آورده پديد را زمين و آسمانها
 1».نيستم مشركان از و تابم برمى روى

 

 كالم در كه خصوصيات اين با برهان، اين بر مزبور آيات تطبيق ما نظر به
 همان مزبور آيات. آيد نمى نظر به موجه چندان است، آمده صدرالمتألهين

 در نهـايى  گيـرى  نتيجـه  از خصوص به آنها، مختلف قسمتهاى از كه طور
 روشـنى  بـه ) .نيسـتم  مشـركان  از مـن  و... الْمشْرِكينَ مِنَ اَنَا ما و.. ). آنها

 شود، مى فهميده
 بـه  آنهـا  البتـه . خـدا  وجـود  اثبات زمينه در نه است، توحيد زمينه در
 راه همان از ولى هستند مربوط صانع اثبات بحث به مستقيم، غير صورت

 يچيـده پ فرمولهـاى  و فلكى حركتهاى پاى آنكه بى پايدار، به ناپايدار نياز
 .آيد ميان به آنها به مربوط

  
  است؟ فطرى امرى صانع وجود به بردن پى آيا
 : كه رود مى سخن نكته اين از مكرر اعتقادى بحثهاى در
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 فطـرى  امرى الاقل نباشد، بديهى شناخت يك حد در اگر خداشناسى
 . است
 :گويد مى كه شود مى ياد روم سوره 30 آيه از غالباً مطلب اين در

 

 تَبديلَ ال علَيها النّاس فَطَرَ الَّتى اللّهِ فِطْرَةَ حنيفاً لِلدينِ وجهك قِمفَاَ
 .يعلَمونَ ال النَّاسِ اَكْثَرَ لكِنَّ و الْقَيم الدينُ ذلِك اللّهِ لِخَلْقِ

 مردم خدا كه سرشتى آر، روى آيين همين به يكراست بنابراين،
 نـدارد،  راه جهـت  تغيير خدا رينشآف در. است سرشته آن بر را

 . دانند نمى مردم بيشتر ولى است همان استوار آيين
  

  چيست؟ بودن فطرى از مقصود
 :گويد مى چنين زمينه اين در معاد و مبدأ در صدرالمتألهين

 

 امـرى  شـد  گفته كه طور همان متعال، واجب وجود بلكه... 
 و سـخت  حـوادث  بـا  برخـورد  در انسان چون است، فطرى

 بـه  خـود  و كنـد  مى توكل خدا بر فطرت، حكم به ترسناك،
 را مشـكلها  كـه  شود مى متوجه ساز سبب موجود آن به خود
 بـراى  عرفـا  بيشـتر  بينـيم  مى جهت همين به. سازد مى آسان
 و توجه به هستى، نظام در او كارگردانى و خدا وجود اثبات
 وادثح با برخورد موقع در انسان كه كنند مى استدالل حالتى

 مشـاهده  خـود  در حريـق،  يـا  شـدن  غـرق  قبيل از ترسناك
 1...كند مى

 

 در كـه  كند مى ياد كريم قرآن از چند آياتى از بحث اين در صدرالمتألهين
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 صحبت بيچارگى، وقت در او به بردن پناه و خدا به انسان گرايش از آنها
 : قبيل از است شده

 اِلَى نَجيهم فَلَما الدينَ لَه مخْلِصينَ هدعوااللّ الْفُلْكِ فِى ركِبوا فَاِذا
 .يشْرِكُونَ هم اِذا الْبرَّ

 كامـل  اخالص با خوانند، مى را خدا فقط درآيند كشتى به چون
 خشـكى  بـه  سـالمت  بـه  را آنها خدا كه همين اما او، براى دين

 1.روند مى شرك راه به باز رساند،
 اند زمينه همين در كه لقمان سوره 32 آيه و يونس سوره 23 و 22 آيات نيز و

 بـه  آنهـا  از يك هيچ كه رسد مى نظر به چنين آيات اين در بيشتر دقت با ولى
 آيـه  ايـن : كنيد دقت باال آيه در. نيست مربوط فطرت راه از خدا وجود اثبات
 از سـاخته  بشـر  خـدايان  ناتوانى و شرك پايگى بى به را بشر توجه خواهد مى

 امـرى  از آيـه  ايـن  اگـر  بنـابراين . كند جلب سهمگين حوادث در او به كمك
 مـورد  در نيسـت،  متعـال  خـداى  وجـوب  مـورد  در گويـد،  مى سخن فطرى
 خـداى  بـه  هـم  كـه  مشـركان،  از آيه، اين. است شرك پايگى بى و او يگانگى
 و دارنـد  عقيـده  دوم دسـت  خـدايان  بـه  آن كنار در هم و معتقدند آفريدگار

 باشـند،  انسـان  گشـاى  مشـكل  و كارگشـا  تـا  پرسـتيد  را آنهـا  بايـد  گويند مى
 از كـه  كننـد  دريافت را روشن حقيقت اين تا آيند خود به كمى كه خواهد مى
 واكـنش  همان حقيقت اين نشانه. نيست ساخته كارى دوم دست خدايان اين

 سهمگين حوادث با برخورد در نيز مشركان خود حتى كه است فطرى روشن
 سـوى  بـه  فقـط  دعـا  دست حساس، لحظات آن در و دهند مى نشان خود از

 يابنـد،  مـى  نجـات  حوادث اين از وقتى چرا پس دارند، برمى آفريدگار خداى
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 بتهـا  آسـتان  بـر  سـر  رونـد،  مى بتخانه به كنند، مى فراموش را حقيقت اين
  كنند؟ مى نيازخواهى آنها از و سايند مى

 ايــن از رديگــ صــورتى بــه نيــز لقمــان ســوره 33 و 24 و 23 آيــات
 در چـرا  كه كنند مى نكوهش را او و ياد خدا برابر در انسان فراموشكارى

 آن نگران آنكه بى كند مى گناه  پروا بى است ناسپاس آسايش و رفاه وقت
 او بـر  كـه  را نعمـت  همه اين و آسايش و رفاه اين خدا بسا چه كه باشد

 .كند هتنبي را او راه اين از و بگيرد او از است داشته ارزانى
 اول درجه در شمرد، مى الهى سرشت را دين كه نيز روم سوره 30 آيه

 مربـوط  شـرك  پايگى بى بر انسان فطرت گواهى و توحيد مسأله همين به
 1.است
  

 )ذر عالم (خدا و انسان ميان پيمانى
 كنند مى ياد خدا و انسان ميان پيمانى از اعراف سوره 173 و 172 هاى آيه
 او يگانگى و خدا به اعتقاد بودن فطرى به را آن نظرانصاحب از اى عده كه
 .اند شمرده مربوط انسان در

اَخَذَ اِذْ و كبنى مِنْ رب ممِنْ آد ورِهِمظُه متَهذُرِي و مهدلى اَشْهع 
اَنْفُسِهِم تاَلَس كُملى قالُوا بِرَبنا بتَقُولُوا اَنْ شَهِد موةِ يكُنّا نّااِ القِيم 

ا  و قَبلُ مِنْ اباؤُنا اَشْرَك اِنَّما تَقُولُوا اَو. غافِلينَ هذا عنْ ةً  كُنـَّ يـذُر 
 .المبطِلُونَ فَعلَ بِما اَفَتُهلِكُنا بعدِهِم مِنْ
 نسـل  آنهـا،  پشت از آدميزادها، از تو خداوندگار كه وقت آن ياد به

 

                                                           
 نظـر  ديـن،  بـودن  فطـرى  دربـاره  آيـه  ايـن  تفسـير  ضـمن  الميـزان  در طباطبـايى  عالمهـ   1

 عقيـده  استوار نظام يك قالب در دين، تعاليم همه انطباق از عبارت را آن و داده ترى وسيع
 .اند دانسته انسان فطرى نيازهاى همه بر عمل، و
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 من آيا: كه خواست را گواهى اين آنها از و برگرفت را آنها
 را گـواهى  ايـن  مـا  چـرا، : گفتنـد  نبـودم؟  شما خداوندگار

 .داديم
 خبـر  بـى  مطلـب  ايـن  از مـا  بگوييد رستاخيز روز در مبادا
 آنان نسل ما و رفتند شرك راه به ما پدران قبالً بگوييد يا. بوديم

 آنچـه  كيفـر  بـه  را مـا  آيا بوديم،) آنان رو دنباله خود به خود و(
 سازى؟ مى نابود اند كرده نديشانا باطل

 

 آن در كـه  كند مى ياد ها انسان همه و خدا ميان وگويى گفت از ها آيه اين
 اين در و اند بوده گو و گفت در او با و گرفته قرار خدا برابر در آدميزادها

 هسـتى  كارگردان او كه اين و خدا، خداوندگارى به آنها همه گو و گفت
 رسـتاخيز  روز در كـه  شـهادتى  انـد،  داده ادتشـه  و كـرده  اعتراف است،
 تـأثير  تحت و نداشتن خبر و نبودن آگاه عذر بهانه، و عذر نوع هر جلوى

 .گيرد مى را گرفتن قرار گذشتگان
  

 شد بسته آن در پيمان اين كه اى صحنه
ــاى در ــديث كتابه ــير و ح ــه تفس ــاى ب ــاگون نظره ــن در گون ــاره اي  ب

 .خوريم برمى
 مـا  ائمه از و نخستين مفسران و او ياران و) ص (پيغمبر از بسيار روايات در
 دور، بسـيار  اى گذشـته  در خدا كه است آمده نظر اين اجمعين، عليهم اهللا سالم
) ذره (ريـز  بسـيار  موجـوداتى  صـورت  بـه  اند، آدم نسل از كه را انسانهايى همه
 ىگـواه  او خداونـدگارى  بـه  هسـتى،  از مرحلـه  اين در آنها و آورد گرد يكجا
 هـيچ  در انسـان  هيچ عذرتراشى براى جايى ديگر ديرينه، گواهى اين با تا دادند
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 ذره، از ذريـه  اشتقاق به مخصوصاً نظر اين در 1.نماند باقى مكانى و زمان
 همه آن در كه عالمى يعنى است شده ناميده ذر عالم صحنه، اين و توجه،
 از برخـى . انـد  هداشـت  حضـور  يكجا ريز بسيار هاى ذره صورت به انسانها
 اشـاره  ژنتيـك  مسـائل  بـه  مطلـب  اين توجيه در معاصر، نوپرداز مفسران
 نهاد در انسانى هر اينان گفته به 2.باشد آسانتر عموم بر آن فهم تا اند كرده
 و خـدا  بـر  آگـاهى  از خـود،  فطـرت  و سرشت در ديگر تعبير به يا خود

 بـه  و آگـاهى  ايـن  بـراى  كـافى  اسـتعداد  با او. است برخوردار او يكتايى
 زاده دهـد،  مـى  او به را آگاهى اين امكان كه ژنى با طبيعى علوم اصطالح

 ايـن  و گـردد  مـى  منتقـل  ديگـر  نسل به نسلى از همواره ژن اين. شود مى
 بـه  كـه  ژنتيكـى  خاصـيت  ايـن  و كنـد  مـى  منتقل جديد نسل به را امكان

 صـورت  هب نخستين، انسان ژن در هست، انسانها همه در پراكنده صورت
 .است داشته وجود فشرده و جمعى

 خصـوص  به ديگر، مفسران از بسيارى و) ق ه 21ـ 110 (بصرى حسن
 همـه  آن در كه ذر، عالم نام به عالمى وجود آيه، اين از گويند مى نيز معتزله
 چنـين  خود خداى با و آمده گرد يكجا ريز، بسيار ذرات صورت به انسانها
 فطـرت  آن بـه  خواهـد  مـى  آيـه  ايـن . شـود  نمى فهميده باشند، بسته پيمانى
 رشـد  مرحلـه  به وقتى و شود مى زاده آن به انسان هر كه كند اشاره خدابين

 طـورى  به آيد، درمى خدا درباره روشن بينش صورت به رسد، مى آگاهى و
 مـن  آيـا  ؛بِـرَبكُم  اَلَسـت : يعنـى  خدا، جانب از فرضى سؤال اين برابر در كه
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 .346ـ338، 8 ج ،الميزان تفسير طباطبائى،

 .670 ص ،3 ج ق، ه 1379 بيروت، ،القرآن ظالل فى: در سيدقطب قبيل ازـ 2
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 رسـد  مـى  گـوش  به پاسخ اين انسان، هر درون از بودم؟ن شما خداوندگار
 خـاص  اى صـحنه  از آيـه  اين بنابراين، ما؛ خداوندگار تويى آرى بلى،: كه

 باشـد،  آمده وجود به دور بسيار اى گذشته در كه خدا و انسانها همه ميان
 انسـان  هـر  نزديـك  گذشـته  از مستمر اى صحنه از بلكه گويد، نمى سخن
 بـر  مقـدم  اى مرحلـه  كند، مى ياد او هشيارى و رشد نخستين مرحله يعنى

 الهى بينش و كند اثر او در محيط انحرافى عامل بسا چه كه بعدى مراحل
 1.گرداند ضعيف را او فطرى
  

 ذر عالم درباره ديگرى نظر 
 آن از آيـات  ايـن  در كـه  اى صحنه درباره طباطبايى آقاى عالمه، استاد
 بـه  كـه  انسـانهايى  همـه  ايشـان  گفته به 2.دارند ديگرى نظر شده، ياد

 صحنه در تدريج به كه ديگر موجودات همه و آيند، مى دنيا به تدريج
 مكـان  و زمـان  از برتـر  كـه  پروردگار برابر در شوند، مى ظاهر هستى
 داشتن، فردا و امروز و ديروز و تدريج زيرا دارند حضور يكجا است،
 قـرار  زمان بعد در هك است ما چون ديگرى موجودات و ما براى فقط

 يـك  انـدازه  بـه  ديگر اى لحظه هستيم، رو روبه چيزى با االن. ايم گرفته
 انـدازه  به فردا لحظه؛ دو اندازه به بعد لحظه شويم؛ مى دور آن از لحظه
 كه زمان گذشت اين ولى سال يك اندازه به ديگر سال يك و روز، يك

 مـورد  در كنـد،  مـى  نزديكتر ها آينده با و دورتر ها گذشته با را ما فاصله
 او از يـا  نزديكتـر  خـدا  بـه  ديـروز  بـه  نسبت امروز ما. ندارد اثرى خدا

 

                                                           
 تفسـير  رازى، فخـر  امـام  و ؛498 ص ،4 ج ،البيان مجمع تفسير طبرسـى،  به شود رجوعـ  1

 .46 ـ 52 ص ،15 ج كبير،
 .329 ـ 336 ص ،8 ج ،الميزان طباطبائى، عالمهـ 2
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 فاصـله  و نيسـت  مكـان  و زمـان  بعد در داخل خدا چون ايم، نشده دورتر
 .ندارد معنى او و ما ميان مكانى و زمانى
 همـه  بلكـه  انسـانها،  همـه  اگـر  كـه  دريافت توان مى نكته اين به توجه با
 را آنهـا  بسـنجيم،  خـدا  بـه  نسبت دارند، قرار زمان امتداد در كه را وداتىموج
 شده، گرفته پدران پشت از يكجا آدم فرزندان همه گويى. بينيم مى جمع يكجا
 حضوراً را خود آفريدگار. دارند حضور خدا برابر در و اند آمده جمع هم گرد
 ولى اوست ندگارىخداو و خدا وجود بر روشن گواهى آنها يافت و يابند مى
 آنچنـان  را آدمـى  جهـان،  تطورات و تحوالت و زمان گردونه در گرفتن قرار

 آفريـدگار،  بـه  كـه  حضـورى  علم آن از كه كند مى خبر بى خود از و مشغول
 از غفلـت  نظيـر  چيـزى  گـردد؛  مى غافل داشت، خود خداوندگار و پروردگار

 در جملـه  از ال،حـ  و گذشته فلسفى مكتبهاى از بسيارى در كه خويش خود
 اين روى بر انسان زندگى دردناك مسائل از يكى شكل به ـ اگزيستانسياليسم

 بـه  كـه  همـانطور  آن مسـائل  و زندگى بله. هست و بوده مطرح ـ خاكى كره
 خـود  از كلى به را آنها گاهى و رساند مى آسيب انسانها از بسيارى خودآگاهى

 آنجـا  بـه  كـار  گـاهى  و زنـد  مـى  لطمه نيز آنان خداآگاهى به كند، مى خبر بى
 . گردند خبر بى »او«از كلى به و نبينند اش پيدايى همه با را خدا كه رسد مى

 

بـود  او بـا  خدا احوال همه در بيدلى
 

كرد مى خدايا دور از و ديدش نمى او 
 

 

 چاشـنيهاى  بـا  آمـده  الميـزان  در تفصـيل  بـه  آنچه از است اى فشرده اين
 . بزنيم آن هب بود مناسب كه اى تازه

 بـر  اسـت  ممكن كه گوناگونى اشكاالت به مفصل گفتار اين در استاد
 توضـيحات  و پرداخته شود وارد آن بر آيه انطباق امكان بر و مطلب اصل

 .اند داده اى پربهره و فراوان
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 ايشـان،  توضـيحات  همـه  وجود با كه رسد مى نظر به چنين حال عين در
. باشـد  داشـته  تأويـل  يـا  تفسـير  آهنگ يشترب مطلب، اين بر آيه تطبيق هم باز

 يـك  از اجمـاالً  آن در كـه  اسـت  اين گفت توان مى آيه اين مفاد درباره آنچه
 اعتـراف  خـدا  خداونـدگارى  به آن در كه شود مى ياد انسانها هستى از مرحله
 حـق  راه در هميشـه  براى را انسانها همه كه برد پر آنقدر نه اعترافى اند، داشته

 و فكـرى  زمينـه  همـواره  كه اثر اندازه اين داراى ولى دارد، نگه پرستى حق و
 رسـتاخيز  روز در كـه  طـورى  بـه  بـدارد  آماده خدايابى براى را آنان وجدانى
 ».بوديم خبر بى كلى به مطلب اين از ما«كه بياورند را عذر اين نتوانند
 را آن امكـان  انسـان،  هـر  بـه  كـه  اسـت  حـد  آن در حتى آمادگى اين

 راه به و بردارد دست خود گذشتگان و پدران خرافى عقايد از هك دهد مى
 بودنـد  مشرك پيش از ما پدران«كه نتراشد را عذر اين ديگر و درآيد حق
 خـود  از چيسـت؟  مرحلـه  اين خصوصيات اما ».بوديم آنها رو دنباله ما و

 .آيد نمى دست به آن درباره ديگرى توضيح هيچ قرآن
  

  عاشقانه اجويىخد و خداگرايى خدادوستى،
  »فطرت«براى ديگرى معنى

 ميـان  ديگـر  ارتبـاط  نـوعى  از دارند، عرفانى نيرومند گرايش كه انديشمندانى
 ايـن . باشـد  اهللاةفطـر  بـراى  مناسبى معنى تواند مى كه زنند مى دم خدا و انسان
 خير به مطلق، كمال به مطلق، هستى به مطلق، به عشق از است عبارت ارتباط
. داريـم  سـراغ  ساده كشش يك حد در الاقل سالم، انسان هر در هك... و مطلق
 انـدازد  مى است مطلق كمال همان كه خدا، ياد به را او كه است كشش همين

 نيرومند انسانها از گروهى در كه است كشش همين و كشاند مى او سوى به و
 و شــور و عشــق حــد ســر بــه گــاهى كــه آنجــا تــا شــود مــى نيرومنــدتر و
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 اينـان  نظـر  بـه . سـازد  مـى  شيدا و واله را سالك عارف و رسد مى شيدايى
 خـدا  منكـران  نهـاد  در حتى مطلق كمال سوى به گرايش و دوستى كمال
 . باشند خبر بى درون راز اين از آنها خود چند هر هست نيز

 كه باطنى نيرومند خواستهاى از بسيارى از او خبرى بى و انسان غفلت
 زمينـه  و تجربى علم روشن مسائل از مروزا است، نهفته باطنش ضمير در

. اسـت  روانكـاوى  يعنـى  انسـانى،  علـوم  پرثمـر  هاى شاخه از يكى اصلى
 ايـن  هـاى  فـرآورده  تـرين  روشـن  از استفاده با كه هست آن جاى بنابراين
 و آيد، عمل به دارى ريشه علمى مطالعه عرفانى، شور و حال درباره علم،

 و اظهارنظرهـا  بـه  و گـردد،  شـف ك علمـى  اسـلوبى  بـه  آن واقعى عوامل
ــه ــاى توجي ــه دورادور ه ــاً ك ــطحى غالب ــى و س ــداوريها از ناش  و پيش
 .نشود اكتفا است، شخصى هاى گيرى موضع
 كمـال  اين به اگر بشر عرفان، و سلوك و سير اهل نظر از حال، هر به
 و رياضـت  سـلوك،  و سير كمال به و برسد، بيشتر خويش فطرى دوستى
 كـه  رسـد  مـى  اى مرحلـه  به تدريج به بخشد، نيرو آن به عبادت، و تمرين
 همـراه  يقـين  بـا  خـود  بـه  خود كه يافتن، و شهود مرحله يابد، مى را خدا

 اينـان  نظـر  بـه . گذارد نمى باقى شك براى مجالى كه يقينى و يافتن است؛
 بـه  سـرانجام  كه است خداجويى همين خداشناسى، براى مطمئن راه تنها

   : گويد مى پيغمبر به قرآن كهچنان رسد، مى خدايابى
عدرُ بِما فَاصتُؤم و رِضنِ اَعشْرِكينَ عاِنَّا. الْم ناكزِئينَ  كَفَيتَه سـالْم .
ك  نَعلَـم  لَقَـد  و. يعلَمونَ فَسوف اخَرَ اِلهاً اللّهِ مع يجعلُونَ اَلَذينَ  اَنـَّ
. الساجِدينَ مِنَ كُنْ و ربك بِحمدِ حفَسب. يقُولُونَ بِما صدرك يضيقُ
دباعو كبتّى رح كأتِيقينُ يالْي. 
 .بگـردان  روى مشـركان  از و كن آشكار شده، داده تو به كه را فرمانى
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 همانهـا . ايـم  رسيده ها چى مسخره اين حساب به تو، جاى به ما
 خواهنـد  زودى بـه  نهنـد،  مـى  ديگـرى  خداى خدا، كنار در كه

 دلتنـگ  و ملـول  آنهـا  گفتـه  از تـو  كـه  دانيم مى خود ما. فهميد
 از و پـرداز  خـدايت  سـتايش  و نيـايش  بـه  بنـابراين، . شوى مى

 تـو  بـه  يقين تا كن رو خدايت پرستش به و باش گزاران سجده
 1.برسد

 . است 2يقين به رسيدن براى راهى عبادت و تسبيح و حمد بنابراين،
 و شهود قبيل از است چيزى شود، مى عارف نصيب كه يقينى و شهود

 هـاى  مشاهده كه همانطور دارد؛ محسوسات با برخورد در انسان كه يقينى
 كـه  اسـت؛  آميـز  سفسـطه  شـك  با مقابله براى وسيله بهترين حسى، عينى
 نداشـته  واقعيـت  بينيم مى خود روى به رو ما آنچه است ممكن گويد، مى

 شود مى خدا وجود درباره كه تشكيكهايى با مقابله براى راه بهترين. باشد
 ديـدن  يعنـى  بصر؛ با كه شهودى خداست؛ عينى شهود بر يافتن دست نيز
 ايـن  بـا  عـارف . است باطنى بينش يعنى بصيرت؛ با بلكه نيست، چشم به

 نـه  اسـت،  واقعى حق يك دوستدار راستى به كه يابد مى روشنى به بينش
 .»موهوم معشوق«يك به دلبسته

                                                           
 .99 و 94 حجر،ـ 1
 حضـورى،  آگاهيهـاى . ترديـد  و ابهـام  گونـه  هـر  از خـالى  و روشـن  آگاهى يعنى يقينـ  2

 زمينـه  تـرين  مناسب عمل ميدان و هستند يقينى آگاهى نمونه، بهترين رو، رودر و شهودى،
 دسـت  بـه  را آن فرصـت  آدمـى  كـه  اسـت  ميـدان  ايـن  در چـون  آنهـا،  بر يابى دست براى
 ذهنيـات  در شدن غرق از و شود رو روبه بيشتر قبيل، هر از عينى، هاىواقعيت با كه آورد مى

 عامـل  و باشـند  دور كلـى  بـه  عينـى  واقعيـت  از بسـا  چـه  كـه  ذهنياتى ماند، مصون خويش
 .گردند واقعيت درك از انسان محروميت
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 دارد تكيه فطرى روشن و ساده دريافتهاى بر خداشناسى
 كه است اين گفت توان مى خداشناسى بودن فطرى براى كه ديگرى معنى

 همـين  بـه  نـدارد،  نيـاز  تـو  در تـو  و پيچيده استداللهاى به حق، شناخت
 كـه  رود نمى فراتر حد اين از است، كرده استداللى جا هر هم قرآن جهت
 اش فطـرى  دريافتهـاى  تـرين  روشـن  و تـرين  سـاده  بـه  توجـه  بر را انسان

 ايـن  انكـار  قابـل  غيـر  و ضـرورى  نتـايج  بـه  كه بخواهد او از و برانگيزد
 پـاى  هـم  مقـدار  اين به حتى موارد از بسيارى در. دهد در تن ها، دريافت
 كـه  كنـد  مى اكتفا اندازه همين به قرآن و شود نمى كشيده ميان به استدالل
 انسـان  بـه  را الهـى  ضد گرايش يا دهعقي يك بودن موهوم و پايگى سست
 دربـاره  استوارتر و بيشتر جوى و جست بر را او راه اين از و كند گوشزد

 ترتيب همين به آنها عقايد ريشه و 1دهريه مورد در چنانكه برانگيزد، خدا
 .است كرده عمل
  
 او هاى نشانه در تدبر راه از صانع وجود به بردن پى
 دعـوت  را... و 4بيـداردالن  ،3انديشـمندان  ،2دانخردمن بسيار، آيات در قرآن
 علـل  و طبيعت عادى حوادث حتى آن، شگفتيهاى جهان، كار در كه كند مى

... و يگانـه  مهربان، كاردان، توانا، دانا، خداى و بينديشند ژرف آنها، پيدايش
 توجـه  و انسان كردن بيدار صدد در غالباً آيات اين. بشناسند راه همين از را

 قبيـل  از شـود،  مـى  طـرح  صـانع  اثبات از پس كه هستند مسائلى به وا دادن
 

                                                           
 .كنيد مراجعه 3 شماره توضيح به دهريه درباره بيشتر آگاهى براى. جاثيه سوره 24 آيه ـ در1
 ...و اولوااللبابـ 2
 ...و يتفكرون قومـ 3
 ...و يتذكرون قومـ 4
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 خـدا  ديگر صفات و مهربانى كاردانى، كران، بى دانايى و توانايى يگانگى،
 جاويـد  زنـدگى  يـك  براى ها انسان نوآفرينى بر او توانايى خصوص به و
 در ولـى . بـود  خواهـد  توأم زندگى اين در آنها اعمال پاداش و كيفر با كه
 حقـايق  ايـن  دريافت براى كه است شده خواسته انسان از آيات اين ههم

 كنـد  توجه محسوس و شهادت عالم از هايى نشانه به نامحسوس، و غيبى
 هـاى  نشـانه  ايـن  در اش، فطـرى  دريافتهاى و درونى بينش از استفاده با و

 و بـرد  پـى  حـس،  از برتـر  حقـايق  آن به آنها، طريق از تا بينديشد حسى
 .آورد دست به آنها درباره اعتمادى قابل و سودمند آگاهيهاى

 بـه  بردن پى براى حسى، هاى نشانه از گيرى نتيجه نوع اين به توجه با
 پيش سؤال اين شده، تكيه آن روى آيات اين در كه حس، از برتر حقايق

 جمـاد  از و كهكشان تا ذره از آن، گوناگون اجزاى و جهان اگر كه آيد مى
 حكمـت،  رحمـت،  اراده، قـدرت،  علـم،  بـر  گويـايى  هاى نشانه انسان، تا

 بـه  خود آيا است، جهان آفريدگار جمال و جالل صفات ساير و وحدت،
 نيست؟ آفريدگار اين وجود اصل بر روشن و گويا اى نشانه خود

 چنـد  هـر  قرآن كه رسيم مى نتيجه اين به باشد، مثبت سؤال اين پاسخ اگر
 اثبـات  مسـأله  بـوده،  رو روبه آنها با خستن كه مردمى فكرى جو به توجه با

 بـه  كـه  ديگـر  مسـائل  طرح در ولى است، نكرده طرح مستقيماً را خدا وجود
 در كـه  اسـت  كـرده  انتخـاب  روشـى  آينـد،  مى پيش صانع اثبات مسأله دنبال
 اصـل  بـر  بخـش  اطمينـان  و روشن آگاهى كسب و خدا، وجود اثبات مسأله
 همـان  روش، ايـن  اصـلى  گـاه  تكيه. دهد مى نتيجه و آيد كار به نيز او هستى
 كـه  اسـت  نياز بى اى پديدآورنده به عالم اين هاى پديده يك يك نياز به توجه
. باشـد  داشـته  را بـديع  موجـودات  اين پديدآوردن براى الزم توانايى و دانايى
 و نيـاز  بى موجود آن هستى بر روشن اى نشانه موجودات، اين ذاتى نياز و فقر

 



 63 مبدأشناسي    

 

 خـود  بـه  گـاهى  تكيـه  هستى بر اى نشانه آنها، يك يك پايدارىنا به توجه
 .آنهاست براى پايدار،

 بـه  انسـان  يكسره نياز همين به نيز فاطر سوره 17 تا 15 هاى آيه شايد
 :باشند مربوط شود، گرفته آن از بايد كه اعتقادى نتايج و خدا

 

والغَنِى  لّـه وال اللّهِ اِلَى الْفُقَراء اَنْتُم النّاس اَيها يا هـ  ميـدشَـأ  اِنْ. الْحي 
كُمذْهِبي أتِ وديدٍ بِخَلْقٍ يج .ما و لَى ذلِكزيزٍ اللّهِ عبِع . 

 و نيـاز  بـى  خـدا  ولـى  داريـد،  نياز خدا به كه شماييد! مردم اى 
 تـازه  آفريـدگانى  و بـرد  مـى  را شـما  بخواهـد  اگر. است ستوده

 .نيست گران خدا بر آن و آورد مى
 

 بـر  را راهى خدا، صفات شناخت زمينه در قرآن كه گفت توان مى بنابراين
 كـار  بـه  نيـز  خـدا  وجـود  اثبـات  مسـأله  اصل در كه كند مى عرضه انسان
 . آيد مى

  
 1ارسطو فلسفه در صانع اثبات
 او كـه  كنـد  مـى  تكيـه  نكتـه  اين روى مكرر خود مابعدالطبيعه در ارسطو
 انديشـمند،  انسان يك فيلسوف، يك رخو در كه اى شيوه با است درصدد
 و طبيعـت  نخستين علل شناخت پى در است آزادانديش و وجوگر جست

 

                                                           
 از دسـته  آن بـراى  تـا  ايـم،  پرداختـه  مبحـث  ايـن  فلسـفى  تحليل به 91 صفحه تا اينجا ازـ   1

 از دسـته  آن. باشـد  سـودمند  كننـد  مـى  كـار  الهـى  فلسـفه  مباحث در كه كتاب خوانندگان
 صـرف  صفحه 36 اين مطالعه از توانند مى ندارند، آشنايى فلسفى مباحث با كه خوانندگان

 .دهند ادامه بعد به 92 صفحه از را كتاب مطالعه و كنند نظر



    خد از ديدگاه قرآن  64

 ايـن  در كـه  رفـت  نخواهد آنان راه به هرگز و برآيد، علةالعلل يعنى مبدأ،
 جملـه  از نـدارد،  منطقـى  پشتوانه كه اند بسته دل عقايدى و افكار به زمينه
 : گويد الباء حرف در

 در كـه  هسـتند  كسـانى  همـه  و ابيقـورس  رأى بر كه اآنه اما... 
 خـود  كه اند داشته عنايت اين به فقط اند؛ گفته سخن الهى اشياء

 كـار  ايـن  از آنهـا . اند نبوده ما كردن قانع درصدد و كنند قانع را
 1خـدايان  همـان  را نخسـتين  علـل  زيـرا  انـد  كـرده  خـالى  شانه

 . اند دانسته
 بحـث  دقـت  به كسانى سخنان بارهدر ما نيست الزم بنابراين... 
 شايسته و دارد الفاظ و افكار آرايش رنگ بيشتر آنها فلسفه كه كنيم
 آنچـه  كـه  باشـيم  كسـانى  بـا  گـو  و گفت و بحث پى در تنها است
 »2 ....باشند گفته برهان روى از اند گفته

 بـه  پديده هر نياز يعنى دارد تكيه عامه عليت قانون بر ارسطو مبدأشناسى
 .ورندهپديدآ
 بودنـد،  حركت داراى و طبيعى جوهر همه موجودات، اگر ارسطو ديد از
 در زيـرا  آمـد  نمى ميان در باشد حركت و طبيعت مبدأ كه موجودى پاى ديگر
 بـه  و نبـود  چيـزى  متحرك، جوهر و طبيعت جز هستى عالم در صورت اين
 و دشـ  مى طبيعى علم به منحصر هم، هستى عالم به نسبت ما علم ترتيب اين

 

                                                           
 نارسـايى  و بودنـد؛  بشر ذهن پرداخته و ساخته صرفاً كه يونان اساطيرى خدايان يعنىـ  1

 جـاى  به را آنها خداشناسى، ميدان در كه بود شده سبب هستى، مبدأ شناخت در او انديشه
 در نتيجه در و طبيعى، عوامل و علل جاى به شناسى، طبيعت ميدان در و بنشاند، كتاي خداى

 .شود كشانده گمراهى به ميدان دو هر
 .247 ص ،مابعدالطبيعه. ارسطوـ 2
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 :نداشتيم مابعدالطبيعه علم
 

 علـم  نباشـد،  ديگـرى  جـوهر  طبيعـى،  جـواهر  جـز  بـه  اگر... «
 1»...بود خواهد طبيعى علم همان نخستين

 

 واقعيتهـاى  و هسـتى  شناسـايى  براى خود گير پى كوشش در ارسطو ولى
 طبيعـى،  جـوهر  در منحصـر  هسـتى  عـالم  كه رسد مى نتيجه اين به عينى،
 كتـاب  از ديگـر  قسـمت  يـك  در جهـت  همـين  به نيست، حركت داراى

 در و بـرد  مـى  نام فناناپذير جوهرهاى و فناپذير جوهرهاى از مابعدالطبيعه
 آيـا «:پرسـد  مـى  نخست. آيد برمى موجودات اين هستى مبدأ شناخت پى

 گـروه  هـر  يا هستند مبدأ يك از فناناپذير موجودات و فناپذير موجودات
 2»دارند؟ خود به مخصوص مبدأ
 نتيجـه  اين به سرانجام و دهد مى ادامه همچنان را خود كاوش سطوار
 بـه  قـائم  موجودى يعنى جوهر، يك موجودات، اين همه مبدأ كه رسد مى
 ولــى نــدارد، حركــت او خــود. تواناســت و دانــا، زنــده، كــه اسـت  ذات

 3.است آفرين حركت
  

 سينا ابن فلسفه در صانع اثبات
 نوشـته  آخـرين  قـوى  احتمال به كه اتتنبيه و اشارات كتاب در سينا ابن

 

                                                           
 .713 ص ،مابعدالطبيعه. ارسطوـ 1

2. W.d. Ross, Aristatle’s Metaphysics,p 1000. 
 حـرف « و »الصـغرى  االلـف  حـرف « خصـوص  بـه  ارسطو، مابعدالطبيعه به كنيد رجوعـ  3

 .»الالم
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 ايـن  او. دارد صـانع  اثبات در اى تازه بيان چهارم، نمط در اوست، فلسفى
 عللـه  و الوجـود  فـى  الرابـع  النمط: كند مى عنوان صورت اين به را مسأله

 .)آن علل و هستى در چهارم نمط(
 و هستى از كند، بحث طبيعت مبادى از كه اين جاى به ترتيب، اين به
 چنين هستى مبدأ و نخستين علت اثبات زمينه در و كند مى بحث آن علل
 :گويد مى

 در بايـد  ناچار ممكن موجود. ممكن يا است واجب يا موجود«
 باشـد؛  آمـده  پديد خويش، ذات از خارج عامل يك وجود پرتو
 و مبدأ او هم باشد، بالذات الوجود واجب اگر خارجى عامل اين

 وجـودش  بايـد  ناچـار  باشـد،  وجـود ال ممكن اگر و است صانع
 نهايـت  بـى  تـا  اگـر  رشته اين. باشد ديگر موجود يك از پرتوى
 الوجـود  واجـب  و مبـدأ  يعنـى  آغـاز،  نقطـه  به و كند پيدا ادامه

 نهايت بى رشته اين در كه موجوداتى از يك هيچ نرسد بالذات،
 از يـك  هـر  يـافتن  تحقق زيرا كند نمى پيدا واقعيت شد، فرض
 كـردن  پيـدا  واقعيت گرو در رشته، اين پيوسته هم هب هاى حلقه
 برود، پيش هم نهايت بى تا اگر گروگانى اين و است قبلى حلقه
 1».كند نمى پيدا قطعيت و آيد نمى در بودن »گرو«از باز

 :زنيم مى مثالى شود، تر روشن سينا ابن بيان اينكه براى
 تختـه . اسـت  آورده بند را راه و افتاده جاده يك سر بر بزرگ سنگى تخته

 رسـد  مى كه عابرى نخستين. كند نمى حركت جايش از خود خودى به سنگ
 ايـن  هم با رسيد مى هم ديگر نفر يك اگر گويد مى خود با. بيند مى بسته را راه

 

                                                           
 .109ـ115 صفحه هق، 1305 نا، بى جا، بى ،التنبيهات و االشارات سينا، ابن از اقتباسـ 1
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 بـا  وقتـى  امـا  رسـد  مـى  دوم نفـر . داشـتيم  برمى راه سر از را سنگ تخته
 و برسـد  هـم  ديگر نفر يك اگر گويد مى شود، مى روبرو اول نفر پيشنهاد
 امـا  رسـد،  مـى  سـوم  نفـر . كنـيم  مـى  بلند را آن هم با همه كند، همكارى

. كنـيم  مـى  بلنـد  را سنگ كند، همكارى و برسد چهارمى نفر اگر گويد مى
 و كنـد  مـى  موكـول  پنجم نفر همكارى به را كار و رسد مى هم چهارم نفر

 جـايش  از هرگـز  سـنگ  تخته وضعى چنين در آيا. نهايت بى تا همينطور
 بـى  آدم يـك  كه شود مى حل مشكل صورتى در تنها نه، خورد؟ مى تكان
 نفـر  اقـدام  بـه  سـنگ  دادن تكـان  بـراى  را خود اقدام كه برسد راه از اگر

 با همه يا تنهايى، به نفر يك كه است حالتى چنين در نكند، موكول بعدى
 .تداش خواهند بر راه سر از را سنگ و كرد خواهند اقدام هم

 اش هسـتى  كه نرسيم اگر بى علتى به تا هم معلولها و علتها سلسله در
 نباشـد،  ديگـر  چيـز  بـه  وابسـته  آن داشتن واقعيت يعنى باشد؛ او خود از

 بايـد . كـرد  نخواهد پيدا واقعيت سلسله، اين هاى حلقه از يك هيچ هرگز
 يعنــى باشــد؛ داشـته  واقعيــت خــود بـه  خــود كــه برسـيم  موجــودى بـه 

 طـور  همـان  و شود مى آغاز هستى كه است وقت آن باشد، ودالوج واجب
 در و بخشـد  مـى  هسـتى  رشته، اين هاى حلقه يك يك به رود مى پيش كه

 .شود مى هست چيز همه او، مشروط غير و اگر بى هستى پرتو
 از بلكـه  طبيعت، مبادى و علل گير پى راه از نه سينا، ابن ترتيب اين به
 نهـايى  نيـاز  و واجـب  و ممكن و وجوب و نامكا درباره بيشتر دقت راه

 .برد مى پى تعالى حق و بالذات الوجودِ واجب وجود به واجب، به ممكن
 واجـب،  و ممكـن  بررسى راه از صانع، وجود اصل اثبات از پس سينا ابن
 بررسـى  همـين  كمـك  بـه  نيز را واجب ديگر صفات و قدرت علم، يگانگى،
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 1:گويد مى گاه آن و كند مى اثبات
 مبـدأ  وجود اثبات در ما بيان چگونه بنگر و كن دقت: يادآورى«
 بـه  هـا،  نقـص  و هـا  عيـب  همـه  از بودنش پاك و او يگانگى و

 بـه  و نشـد  نيازمنـد  »وجود«خود جز چيز هيچ درباره انديشيدن
 را ما نيز تأمل اين چند هر نيفتاد، نيازى مخلوقاتش درباره تأمل
 اسـت،  تر پرارزش و مترمحك راه اين ولى شد مى رهنمون او بر
 وجـود،  خـود  و بينديشـيم  وجود خود در ما كه صورت اين به

 واقعيـت  دليـل  بعد و كند روشن را خويش داشتن واقعيت اول
 تحقــق او پرتــو در بعــد مراحـل  در كــه گــردد امــورى داشـتن 

 ».يابد مى
 :است شده اشاره تفصيل اين به الهى كتاب از زير آيه در

 آنان، خود در و جهان اطراف در ار خود هاى نشانه بزودى
 او كـه  شـود  روشـن  آنها براى تا داد خواهيم نشان آنها به

 قرآن سپس. است مربوط گروه يك به تعبير اين. است حق
 : گويد مى
 ايـن  است؟ دليل و گواه چيز همه بر خدايت كه نيست كافى همين آيا

 

                                                           
 :است اين اشارات عبارت اصلـ 1
 تأمـل  الـى  الصـمات  عـن  برائته و وحدانيته و االول لثبوت بياننا يحتج لم كيف تأمل: تنبيه«

 البـاب  هذا لكن عليه دليال ذلك كان ان و خلقه من اعتبار الى جيحت لم و الوجود نفس لغير
 يشـهد  هو و وجود هو حيث من الوجود به فشهد الوجود حال اعتبرنا اذا اى اشرف، و اوثق
 سـنريهم  االلهـى  الكتـاب  فـى  اشـير  هذا مثل الى و الوجود فى بعده ما سائر على ذلك بعد

 ثـم  لقـوم  حكـم  هـذا  ان اقـول  الحق انه همل يتبين حتى انفسهم فى و األفاق فى آياتنا
 الـذين  للصـديقين  حكـم  هـذا  ان اقـول  شـهيد  ء شى كل على انه بربك يكف اولم يقول

 ».عليه ال به يستشهدون
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 يـل دل را خدا كه »صديقين«به است، مربوط ديگر گروه به تعبير
 1».خدا بر دليل را ديگر امور نه گيرند، مى ديگر امور بر

 سـينا  ابـن  گفتـار  توضيح در) ق ه 597 ـ 672 (طوسى نصيرالدين خواجه
 : گويد چنين

 وجـود  بـر  دليـل  را آنهـا  صفات و اجسام آمدن پديد متكلمان«
 آن تطـورات  و آفـرينش  در دقـت  راه از و شمرند، مى آفريدگار

 .رندب مى پى خدا صفات به
 حركت يك وجود بر دليل را حركت وجود طبيعى، فالسفه

 اين پيوسته هم به سلسله كه آنجا از گويند، مى و دانند مى آفرين
 بـه  بايـد  ناچـار  باشـد،  نهايـت  بـى  توانـد  نمـى  آفرينهـا  حركت
 ايـن  بـه  و باشـد  نداشـته  حركت خود كه برسيم آفرينى حركت
 .برند مى پى نخستين مبداء وجود به ترتيب
 يـا  وجود كه اين و وجود خود در دقت كمك به الهيون اما
 كننـد،  مـى  ثابـت  را الوجود واجب وجود ممكن، يا است واجب
 صـفات  بـه  امكـان،  و وجـوب  لـوازم  و آثـار  به توجه با سپس
 موجودات پيدايش كيفيت به صفات اين راه از و الوجود واجب
 . رندب مى پى واجب، از آنها صدور و يكديگر دنبال به ديگر

 روش بـر  روش ايـن  كـه  گويـد  مى) گذشته عبارت در (سينا ابن
 چـون  تر، پرارزش هم و است محكمتر هم كه زيرا دارد برترى آن از قبل

 كـه  است آن آورد، وجود به يقين انسان در تواند مى كه برهان بهترين
 دادن قـرار  دليل يعنى آن، عكس اما شويم، آگاه معلول بر علت راه از

 

                                                           
 .123 ص فلسفه، قسمت ،االشارات سينا، ابنـ 1
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 بـراى  يقينـى  و قطعـى  آگـاهى  موارد برخى در علت، بر معلول
 كسـب  راه تنهـا  كـه  مـواردى  قبيل از آورد؛ نمى وجود به انسان
 كسـب  راه تنهـا  كـه  مواردى باشد، معلول همان علت بر آگاهى
 قسـمت  در مطلـب  ايـن  و باشـد،  معلول همان علت بر آگاهى
 كـالم  ايـن  از بخش دو سينا ابن. گرديد روشن برهان به مربوط
 :از اند عبارت كه را ،...آياتنا سنريهم: متعال خداى

 

 خـدا  وجـود  بر دليل را انسان و جهان در موجود هاى نشانه ـ1
 شمردن

 دادن قرار ديگر موجودات همه وجود بر دليل را خدا وجود ـ2
 دو، ايـن  ميـان  از چـون  و است كرده تطبيق روش دو آن بر

 تـر  سـتين را اوسـت،  خـود  همفكران روش كه را اخير روش
 چـون  است، »صديقين«راه دوم، راه اين كه است گفته يافته،
 1»...است راستى پى در همواره كه است كسى صديق

 

 دليل ترين شاخص صورت به او، وجوب و امكان برهان سينا ابن از پس
 تنها كالم، و فلسفه فشرده كتابهاى در كه طورى به درآمد صانع اثبات بر
 كتـاب  در طوسـى  نصـيرالدين  خواجـه . شـد  مـى  اكتفـا  برهان همين به

 و آورده را دليـل  يـك  همـين  فقـط  صانع اثبات بحث در خود معروف
 :است گفته

 فيـه  و آثـاره  و صـفاته  و تعـالى  الصانع اثبات فى الثالث المقصد«
 فهـو  واجبـا  كـان  ان الموجـود . وجـوده  فـى  االول الفصل. فصول

 .لوالتسلس الدور الستحالة استلزمه، واال المطلوب
                                                           

 .123 ص ،اشارات از قسمت اين بر خواجه شرح فشرده ترجمهـ 1
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 در و اوست آثار و صفات و متعال خداى اثبات در سوم مقصد
 :است فصل چند مقصد اين

 الوجـود  واجـب  خـود  يا موجود. صانع وجود در اول فصل
 نيـازى  اثبـات  به و (است تأمين ما منظور صورت اين در است،
 بـر  بايـد  صـورت  اين در نيست، الوجود واجب خود يا) نيست
 آيـد  مـى  پيش »دور«يا وگرنه شد،با داشته تكيه الوجودى واجب

 »1.است محال دو هر و ،»تسلسل«يا
 

 شـرح  فـى  المراد كشف خود، معروف اثر در) ق.ه 762 ـ ؟ (حلى عالمه
 معـروف  عالمـه  تجريـد  شرح به ما علمى محافل در كه 2االعتقاد، تجريد
 :گويد است،

 

 :گوييم مى كه است اين الوجود واجب وجود بر دليل و«
 در مـا  كه واقعيت اين. هست واقعيتى كه يابيم ىم شك بدون ما

 مطلب صورت اين در 3است الوجود واجب خود يا نداريم شك آن
 اسـت  الوجود ممكن يعنى نيست، الوجود واجب خود يا 4است تمام
 ايـن  صـورت  ايـن  در باشـد،  او پديدآورنده كه دارد نياز علتى به و

 مطلـب  باز است، الوجود واجب يا) آورده وجود به را آن كه (علت
 صــورت ايــن در اســت، الوجــود ممكــن هــم آن يــا 5اســت تمــام

 

                                                           
 .172 ص نا، بى تا، بى مشهد، ،داالعتقادتجري نصيرالدين، خواجه طوسى،ـ 1
 .174 ص ،االعتقاد تجريد طوسى،ـ 2
 .ندارد مبدأ به نيازى كه است واقعيتى يعنىـ 3
 .شد اثبات» علت از نياز بى موجود «هستى اصل يعنىـ 4
 .شد اثبات» علت از نياز بى موجود «هستى اصل يعنىـ 5
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 و تسلسـل  يا آيد مى پيش دور يا 1باالخره و خواهد مى علت باز
 »2.است باطل دو هر كه ايم گفته قبالً

 

 ديگران، و عالمه و خواجه، كالم در چه شيخ، كالم در چه تقرير، اين در
 محال را تسلسل كسى اگر بنابراين ،است آمده ميان به تسلسل و دور پاى

 داده سـخن  داد ارزشـش  و اهميـت  دربـاره  همه اين كه برهان اين نداند،
 .داشت نخواهد ارزش او براى است، شده
  

 صدرالمتألهين فلسفه در صانع اثبات
 اثبـات  بـراى  برهـان  بهتـرين  را صـديقين  برهان اسفار، در صدرالمتألهين

 گفتـه  بـه  كـه  كنـد  مـى  تقريـر  ديگـر  رتىصو به را آن ولى داند مى صانع
 .آمد نخواهد ميان به تسلسل و دور پاى آن در خودش
 نقطـه  راسـتى  بـه  باشـد  قبـول  قابل اگر كه تقرير، اين با آشنايى براى
 بـه  كـافى  شـكيبايى  و دقـت  با بايد بود، خواهد مبدأشناسى راه در عطفى
 : كنيم توجه صدرالمتألهين گفتار

 

 جهتهـاى  خـدا  چون هست، بسيار راههاى اسىخداشن براى كه بدان«
 كـه  دارد راهـى  او سوى به كس هر و دارد فراوان فضيلتهاى و بسيار

ـبت  جهـات  ايـن  از برخـى  ولـى  ؛3آورد مى رو او به راه آن از  بـه  نس
 و محكمتـرين . اسـت  روشـنتر  و تـر  پـرارزش  محكمتر، ديگر برخى

 

                                                           
 .نرسيم» علت از زنيا بى موجود «به و برويم پيش همچنان اگرـ 1
 همـين  به. بريم مى پى واجب وجود به» امكان و وجوب «ميان ترديد راه از تقرير اين درـ  2

 .اند ناميده» وجوب و امكان «برهان است آمده تقرير اين در كه را برهانى جهت
 »...مولّيها هو وِجهةٌ ولِكُلّ«: بقره سوره 148 آيه مضمونـ 3
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 تحقيقـ  در آن 1وسـط  حـد  كـه  است آن براهين ترين پرارزش
 مـا  راه هـدف،  خود يعنى نباشد؛ الوجود واجب خود جز چيزى

 كـه  اسـت  صـديقين  راه آن و 2باشد هدف آن شناخت سوى به
 از آنگـاه  ،3گيرنـد  مـى  او هسـتى  بـر  شاهد و دليل را خدا خود
 ديگرى، از پس يكى افعالش، به صفاتش از و صفاتش به ذاتش
 .برند مى پى

 پـى  در آنهـا،  ماننـد  و طبيعيون و متكلمان قبيل از ديگران
 ماهيـت،  امكـان  قبيـل  از ديگـر،  امـور  در دقت راه از كه آنند

 بـراى  اى وسـيله  اينهـا  جـز  و جسـم،  حركـت  خلـق،  پيدايش
 نيـز  اينهـا . آورنـد  دسـت  به او صفات و متعال خداى معرفت
 تر محكم اول روش ولى هستند، خدا صفات و ذات بر داليلى

 .است تر بلندپايه و
 

 : است شده اشاره ها راه اين همه به زير آيه در الهى كتاب در
 

نُريهِماالفاقِ فِى اياتِنا س فِى و تّى اَنْفُسِهِمنَ حيتَبي ملَه قُّ اَنَّهالْح لَماَو 
 4شَهيد ءٍ شَى كُلِّ على اَنَّه بِرَبك يكْفِ

 تواقعيـ  كه يابند مى در و نگرند مى وجود خود به ربانى حكماى
 بـا  آنگـاه  اسـت  ديگـر  چيـز  هـر  اصـل  كـه  اوست و. اوست هم

 

                                                           
 شناسـايى  راه از كه شود مى سبب و كند مى مربوط هم به را كبرى و صغرى آنچه يعنىـ  1
 .برسيم سومى نتيجه به دو، آن

 : موالنا گفته بهـ 2
آفتـــاب دليـــل آمـــد آفتـــاب

 

 متاب رخ وى از بايد دليلت گر 
 

 

 .)بود خودش بر راهنما و نشانه خودش آنكه اى( بِذاتِهِ ذاتِهِ على دلَّ يامنْـ 3
 .53 فصلت،ـ 4
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 خـود  خـودى  بـه  وجـود  كه رسند مى نتيجه اين به آن در دقت
 بـه  توانـد  نمـى  معلوليـت  و نياز و امكان و است الوجود واجب
 نبودهايى و كمبودها به بلكه باشد مربوط وجود حقيقت و ذات

 بـا  پسس. است بيرون وجود حقيقت و ذات از كه است مربوط
 صفات و ذات توحيد به امكان، و وجوب لوازم و آثار در دقت
 آثـار  و افعـال  چگـونگى  صفات، معرفت راه از و رسند مى خدا

 كـالم  در چنانكـه  است پيامبران راه اين و شناسند مى را واجب
 :است آمده متعال خداى

 »1.بصيرَةٍ على اللّهِ اِلَى اَدعوا سبيلى هذِهِ قُلْ«
 

 يعنـى  صـديقين،  برهـان  دربـاره  كه مفصلى توضيح از پس ألهينصدرالمت
 گشـايد  مـى  اى تازه فصل دهد، مى وجود كاملتر شناخت راه از خداشناسى

 صـانع  اثبـات  براى كالم و فلسفه در كه ديگرى داليل بررسى به آن در و
 نزديك بيانى با را امكان و وجوب دليل همه، از بيش. پردازد مى اند، آورده

 مـتن  و اشـارات  شـرح  در طوسـى  خواجـه  اشـارات،  در سينا ابن نبيا به
 به نيز تسلسل و دور پاى آن در كه تجريد، شرح در حلى عالمه و تجريد
 : گويد مى و دهد مى شرح است، آمده ميان

 

 كـه  آنطـور  اما است، صديقين راه به راه ترين نزديك راه اين... 
 حقيقـت  بـه «صـديقين  راه در زيـرا  نيسـت،  آن خود رفته گمان
 2.»وجود مفهوم«به راه اين در و شده توجه »وجود

                                                           
 ).108 يوسف،... (كنم مى دعوت خدا، سوى به بينش با كه است من راه اين بگوـ 1
 ص ،6 ج ق، ه 1379 حيـدرى،  مطبعـه  تهـران،  اربعه، اسفار ،(مالصدرا (المتألهين صدرـ  2
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 از مبدأ شناخت و صديقين برهان از خود كه تقريرى براى صدرالمتألهين
 كـه  ايـن  يكى است، قائل اساسى امتياز دو كرده وجود كاملتر شناخت راه
 توجـه  داريـم،  آن از كـه  شـناختى  و عينى وجودِ خودِ به تقرير اين در او

 و دور پـاى  تقريـر  ايـن  در اينكـه  ديگـر  وجـود؛  مفهوم به نه ،است كرده
 .است نيامده ميان به تسلسل

  
  وجود مفهوم وجود،

 از مفهـوم  ايـن  فهميم؟ مى چه ديگر زبانهاى در آن معادل و وجود كلمه از
 است؟ آمده ما ذهن به كجا
 و بـوده  بحـث  مـورد  اسـالمى  فلسفه در قرنهاست كه است مسائلى اينها

 شـمرده  فلسفه بخشهاى ترين اساسى و مهمترين از آنها به مربوط مباحث
 .است شده

 كـه  پنـدارد  مـى  چنـين  آدمى بسا چه اسالمى فلسفه با آشنايى آغاز در
 كـه  يابد درمى تدريج به ولى است واضحات توضيح و زائد بحثها اين همه
... و نمـود  و وجـود  كثرت، و وحدت وجود، وحدت الوجود،لةاصا بحث

 نمايـد،  مـى  سـاده  آنكه عين در و فلسفه بحثهاى ترين اساسى از ىراست به
 .1ممتنع و سهل است، پيچيده و ژرف بسيار

                                                           
 فلسـفى  مباحـث  تـرين  ظريف از يكى همواره آن حقيقت و آن مفهوم هستى، درباره ـ بحث 1

 گروهـى  مـا  عصر در. رود مى شمار به فلسفى مباحث ترين حساس ءجز هم هنوز و است بوده
 واقعيتهـاى  و ديگـر  مفـاهيم  بـا  رابطـه  در هستى از را او تحليل هگل، فلسفه كنندگان دنبال از

ــاهيم ايــن كــه عينــى ــال برخاســته آنهــا از مف ــازه كوششــى و دنب ــن در ت ــه اي  آغــاز  زمين
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 بـاره  اين در 1معاصر فضالى از يكى كه مطلبى بررسى به نمونه براى
 .پردازيم مى دارد

 عنـوان،  بـا  بحثـى  انـد،  كـرده  منتشـر  فلسـفه  نام به كه كتابى در ايشان
 كتاب از بخشى بررسى و نقد به آن در و آورده مىاسال فلسفه در رئاليسم
 طباطبــايى، عالمــه بزرگـوار،  اســتاد اثــر رئاليسـم  روش و فلســفه اصـول 
 و وجـود  تحليلـى  شـناخت  بـه  مربـوط  مباحـث  آن ضـمن  و اند پرداخته
 . اند كرده تلقى الفاظ با بازى نوعى را آن از فلسفى گيريهاى نتيجه

 :كتاب آن در ايشان عبارات از قسمتهايى اينك
 وجـود  و دانسـته،  يكـى  واقعيـت  بـا  را هسـتى  طباطبايى آقاى«

  2.كنند مى تلقى بديهى را واقعيت
 نگارنـده  نظـر  بـه  سـؤال  چنـد  واقعيـت  يـا  وجود مورد در

 :رسد مى
 وجود؟ يا است بديهى امرى موجود آيا
 را انسـانى  افـراد  ديگـر  و حيـوان  درخـت،  سـنگ،  افراد آيا
 » 3را؟ چيزها گونه اين وجود يا كنند مى تلقى بديهى
 در و بريم پى هستى حقيقت به توانيم نمى ما كه امر اين آيا
 هسـتى  بنـابراين  ايـم،  بـرده  پـى  آن واقعيـت  به چون حال عين

 بـا  بـازى  و تعبيرهـا  از نظر صرف است، معلوم ما براى بالذّات
 رسد؟ مى نظر به منطقى الفاظ

                                                                                                                  

را زمـان  و هسـتى  معـروفش  كتاب كه لمانآ برجسته متفكر هايدگر، جمله از اند، كرده 
 .است نگاشته زمينه طراين  در
 .اصفهان دانشگاه استاد شريعتمدارى، على دكتر آقاىـ 1
 .335 ص ،1347 مشعل، انتشارات اصفهان، فلسفه، على، شريعتمدارى،ـ 2
 .337 و 336 ص ، كتاب همان شريعتمدارى،ـ 3
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 هسـتى  درك دليـل  چـه  بـه  شـد  گفته پيش در كه همانطور
 ديگـر  مثل را خود است ممكن من است؟ بديهى امرى ما براى
 و كـنم  تحليـل  را خـود  بخواهم اگر اما كنم فرض بديهى اشياء
 خـود  جـاى  بـه  و سازم جدا ها جنبه ديگر از را آن هستى جنبه

 طـورى  بـه  كه بگويم توانم نمى گيرم، نظر در را هستى موجود،
 آنچـه  گفت بتوان شايد ام، هدريافت را آن مفهوم و هستى بديهى،
 1...وجود نه است، موجود رسد، مى نظر به بديهى
 الفـاظ  بـا  و شدن ور غوطه وجود مفهوم در و نشستن اما... 
 مـا  بلكه سازد، مى محدود را فلسفى فعاليت تنها نه كردن، بازى

 در امـروز  آنچـه  از و دارد مـى  باز واقعى امور شناختن از نيز را
 » 2.دارد مى نگاه دور ستا بحث مورد فلسفه

 

 هـم  هنوز آن، اصالت ميزان و آن مفهوم وجود، مسأله كه كنيد مى مالحظه
 بـاره  ايـن  در اينكه براى. است مطرح فلسفى جدى مسأله يك صورت به
 زيـر  سـؤاالت  بـه  نخسـت  اسـت  الزم كنيم، بحث بيشترى بينى روشن با

 :كنيم توجه
 مناسـبى  راه كلـى  طـور  بـه  كيب،تر و بندى جمع يا تحليل و تجزيه آيا ـ1

 آن در موجـود  واقعيتهـاى  و جهـان  درباره تازه آگاهيهاى كسب براى
 نه؟ يا است

 صرف داريم، جهان در موجود واقعيتهاى از ما كه ذهنى دريافتهاى آيا ـ2
 خودشـان  ما، به ها واقعيت اين دادن نشان جهت در آنها ارزش از نظر
  ه؟ن يا هستند ها واقعيت از بخشى هم

                                                           
 .339 ص كتاب، همان شريعتمدارى،ـ 1
 .339 ص كتاب، همان عتمدارى،شريـ 2
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 يـك  خود باشند، داشته موهوم يا واقعى معنايى اينكه از اعم الفاظ، آيا ـ3
 از كـه  وسيعى ديد با البته (نه؟ يا آيند مى شمار به ها واقعيت از سلسله

 ).داريم امروز علمى اصطالح در حتى واقعيت،
 ديـد  بـا  رود، مـى  كـار  به آنها بيان براى كه الفاظى و ذهنى مفاهيم اگر ـ4

 و عالمانـه  بررسـى  آيـا  هسـتند،  واقعيتها از سلسله يك خود ر،ت وسيع
 كـه  علمـى  اسـت  كـارى  مناسب روشهاى از استفاده با آنها بينانه واقع

 بـه  بررسـى  اين يا باشد، داشته تحقيقى ارزنده هاى بازده است ممكن
 است؟ الفاظ با اى كننده سرگرم بازى باشد كه روش هر با و حال، هر

 بـه  شـود،  مـى  ناميـده  انسانى علوم نام به امروز آنچه درباره دقت كمى با
 تركيبـات  و الفـاظ  همان غالباً علوم اين موضوع كه فهميد توان مى آسانى
 زيسـت  محـيط  بـا  يا يكديگر با آنها روابط و ذهنى مفاهيم و معانى آنها،

 انسـانى  هـاى  پديـده  يـا ... و آنهـا  معانى و كلمات تطور و پيدايش انسان،
 و معـانى  و الفاظ داشتن واقعيت از آنها داشتن واقعيت كه هستند ديگرى
 . نيست بيشتر ذهنى، مفاهيم

 آگـاهى  و روشـنگرى  فـراوان  ارزش و علمـى  شناسـى  جامعه ما وقتى
 بهتـرين  يـافتن  براى زندگى، مختلف شؤون در و ستاييم مى را آن بخشى

 ار آن و كنـيم  مـى  دراز دسـت  علـم  ايـن  تحقيقى نتايج سوى به عمل راه
 كـه  كنيم تعجب نبايد ديگر شمريم، مى ارزنده هاى بازده با پيشرفته علمى
 از امـورى  يـا  ذهنى دريافت يك كلمه، يك علمى تحليل با توان مى چگونه

 رسيد؟ فلسفى روشن و پرارزش نتايج به قبيل، اين
 و هـا  لغت بررسى و 1تحليلى و علمى زبانشناسى از استفاده با ما وقتى

 

                                                           
1. Philology 



 79 مبدأشناسي    

 

 زيسـتى،  عوامـل  بـا  آنهـا  روابـط  آنهـا،  تكامل و تطور و يشپيدا ها، زبان
 اجتمـاعى،  طبقه سياست، اقتصاد، عاطفه، عقيده، قبيل از محيطى يا درونى
 كـره  اين روى بر را انسان زندگى از نهفته راز صدها اينها، غير و فرهنگ
 بهترى نظام ايجاد در اكتشافات اين نتايج از عمالً و كنيم مى كشف خاكى
 ديگـر  گيـريم،  مـى  گونـاگون  هـاى  بهـره  خاكـدان  اين در او زندگى براى
 مفهـوم  وجود،«درباره يافته انجام دقيق و ظريف بس تحليل به توانيم نمى
 ايـم  كـرده  درست آن از تعبير براى را مفهوم اين كه خارجى عينيت و آن،
 راحتـى  نفـس  و بگـذريم  سادگى به آن از بنگريم، حقارت ديده به ،»...و

 . ايم كرده خالص الفاظ با كننده سرگرم بازى يك از را خود هك بكشيم
 برويم، آن مفهوم و وجود بحث سراغ به ديگر بار ديدى چنين با حاال

 اند كرده طرح آن درباره شريعتمدارى دكتر آقاى كه سؤاالتى به توجه با و
 شدن گرفتار خطر از بتوانيم شايد بزنيم، دست بحث اين روشنتر تقرير به
 .بمانيم مصون الفاظ، با بازى و خيالبافى به

 :كنيم تنظيم داريم، زمينه اين در كه را روشنى معلومات نخست
 .كنيد نگاه شده، گذارده ميز روى شما برابر در كه ليوانى به ـ1

 هست؟ آب ليوان اين در آيا: پرسم مى شما از حاال
 را دسـتتان  اطمينـان  بـراى  يا كنيد مى نگاه بيشتر دقت با ليوان به شما

 يـا . هسـت  آب ليوان توى: گوييد مى و دهيد مى تكان را آن بريد، مى جلو
 .نيست آب ليوان توى
. بنگريـد  شـده  گذارده اتاق كنار در كه منقلى به حاال خوب، بسيار ـ2

 هست؟ آتش منقل توى آيا: پرسم مى شما از
 :گوييـد  مـى  و زنيـد  مـى  هـم  به را منقل خاكسترهاى رويد، مى نزديك

 ) .نيست آتش منقل توى (يا) .هست آتش منقل توى(
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 : كنيد توجه جمله دو اين به حاال ـ3
 .هست آتش منقل توى هست، آب ليوان توى
 خـود  بـراى  آنهـا  يك يك كه ايد برده كار به كلماتى جمله دو اين در
 .هست ، آتش آب، منقل، ليوان، توى،: دارد معنايى
 بيـان  را معينى ذهنى دريافت شك بدون كلمات اين از يك هر با شما

 : قبيل از. شناسيد مى باز خود ديگر ذهنى دريافتهاى از را آن كه ايد كرده
 ...يا پهلوى يا زير يا روى برابر در توى
 .ديگر ظرفهاى برابر در منقل يا ليوان
 .ديگر اجسام برابر در آتش يا آب
 ...يا نيست برابر در هست و
 شـما  بـراى  كنيد، مى تعبير آن از توى كلمه با كه ذهنى دريافت آن ـ4

ــافتى ــن اســت دري ــوى روى، از را آن و روش ــه... و ،پهل ــانى ب ــاز آس  ب
 كنيد مى تعبير منقل يا ليوان كلمه با آن از كه ذهنى دريافت آن. شناسيد مى
 روشن برايتان حد اين تا الاقل دريافت دو اين طور؛ همين بيش و كم نيز

 .كنيد نمى اشتباه ديگرى با را دو آن از يك هيچ كه است
. طـور  همـين  نيز كنيد مى تعبير آتش يا آب به آن از كه ذهنى دريافت

 كلمـه  كاربرد در دهند مى شما دست به نوشيدن براى آب ليوان يك وقتى
 اگـر  و دهيـد  نمـى  راه خـود  به ترديدى كمترين  ليوان محتواى براى آب
 كلمـه  كـاربرد  در باز د،ش ور شعله و انداختند بخارى در هيزم قطعه چند
 بـا  كه سالمى انسان هيچ بلكه شما، تنها نه. نداريد ترديدى آن براى آتش
 از كـه  ليـوانى  محتـواى  بـراى  آب كلمه كاربرد در باشد آشنا فارسى زبان
 در آنچـه  براى آتش كلمه و شده داده او دست به و شده پر رودخانه آب



 81 مبدأشناسي    

 

 .دهد نمى راه خود به ىترديد كمترين سوزد، مى او روى به رو بخارى
 ذهنـى  دريافـت  يك بيان براى نيز را كلمه اين آيا چطور؟ هست كلمه ـ5
 كلمـه  بـا  كـه  ديگرى كلمات ايد؟ برده كار به ايد، يافته خود انديشه در كه

 در هسـت  يـا  وجـود،  معنى به هستى، قبيل از چطور؟ اند همريشه هست
 هـر  آيـا  است؟ اربرخورد هستى از آنچه و موجود يعنى اش وصفى شكل
 در كـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  ذهنى دريافت يك برابر در ها كلمه اين از يك

  نه؟ يا دارد جايى خود براى شما انديشه
 اصـطالح  همـان  گيـرد  قـرار  خـود  محور بر درست بحث اينكه براى
 بـراى  بحـث  از مرحله اين در كه سؤالى. بريم كار به را 1موجود و وجود

 اسـت،  موجـود  ليوان در آب: جمله دو در كه است اين شود مى مطرح ما
 .است موجود بخارى در آتش

 الفـاظ  همچـون  نيـز  لفظ اين يا معنى، بى است لفظى موجود كلمه آيا
 و معنـى  خـود  بـراى  اسـت  شـده  برده كار به ها جمله اين در كه ديگرى
 دارد؟ مفهومى

                                                           
 معنـى  به وجد فعل از قوى احتمال به و است مفعول اسم لفظى ساختمان نظر از موجودـ  1

 شـود  مـى  اصـلى  معنـى  اين در آن فارسى معادل بنابراين. است شده گرفته دريافت يا يافت
 مفعـولى  اسم جنبه ديگر كه كرده پيدا اى تازه معنى تدريج به كلمه اين ولى. دريافته يا يافته

 يـا  هست معنى در را موجود كلمه امروز ما. است  مشبهه صفت قبيل از چيزى بلكه ندارد،
 فعـل  حتـى . نـدارد  مفعـولى  اسـم  جنبه وجه هيچ به كه بريم مى كار به برخوردار هستى از

 يـك  مثـل  و نـدارد  را مجهـول  فعل آهنگ كه رود مى كار به شد هست معنى به نيز وجد
 مصـدر  يـافتن  معنـى  به ديگر كلمه اين. است طور همين نيز وجود. است معلوم الزم فعل

 كه است هستى و هستن معنى به بلكه نيست، است، مجهول مصدر كه شدن يافته يا معلوم
 .ندارد مجهولى آهنگ
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ـ  و چيسـت  معنـى  ايـن  دارد، معنايى خود براى نيز موجود لفظ اگر  هچگون
 گـوييم  مى آب به هم كه اين آيا آتش؟ بر هم كند مى صدق آب بر هم كه است

 معنوى؟ اشتراك آهنگ يا دارد لفظى اشتراك آهنگ آتش، به هم موجود،
 از استفاده با معنوى اشتراك و لفظى اشتراك درباره باشد مناسب شايد
 :بدهيم توضيحى متعارف مثالهاى
. پرويـز  گذاريـد  مـى  را او اسم و يدآ مى دنيا به پسرى شما خانواده در
 پسـرى  نيز ديگر خانواده يك در و ديگر شهرى در دورتر، كيلومتر صدها

 خبـر  او نـام  و شـما  پسـر  از آنكـه  بـى  نيز او مادر و پدر و آيد مى دنيا به
 مسـتقل،  نامگـذارى  دو اين با. نامند مى پرويز را خود فرزند باشند، داشته
 وجـود  به مشترك قدر يك خانواده آن پسر و شما پسر ميان خود به خود
 صـرفاً  نـام  ايـن  در آنهـا  شركت. است نام همان مشترك قدر اين. آيد مى

 .اند پسنديده مى را نام اين آنها خانواده كه است اين به مربوط
 دو ايـن  خـود  در ديگر مشترك قدر يك نمايشگر مشترك نام اين آيا
 هست؟ نيز پسر

 مـادر  يا پدر آمدن خوش به غالباً ها امگذارىن اينگونه زيرا نه، معموالً
 آيـد  مى خوشتان پرويز كلمه از شما. است مربوط نام يك از ديگر افراد يا
 از نيـز  ديگـر  جـاى  در پسر آن مادر و پدر. ناميد مى پرويز را خود پسر و

 چـه  و اند، ناميده پرويز را خود فرزند و است آمده خوششان »پرويز«كلمه
. ديگـر  چيزى آنها آمدن خوش علت و باشد چيزى اشم آمدن خوش بسا
 ميـان  ديگـر  مشترك قدر و همسانى هيچ نمايشگر پرويز كلمه حال هر به
 شـريك  نـام  و لفـظ  در صـرفاً  آنهـا  نامگذارى، اين با. نيست پسر دو اين

 .لفظى اشتراك شوند، مى يكديگر
 گـچ  هقطعـ  يك آن كنار در. دارد قرار سفيد برف گلوله يك شما برابر در
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 و بـرف  شما كه اين. است سفيد نيز گچ. است سفيد برف. هست هم سفيد
 سـفيد  نـام  دلخواه، به نفر يك كه نيست جهت آن از ناميد، مى سفيد را گچ
 ديگـر  مشترك قدر و همسانى يك نمايشگر بلكه. است گذارده دو آن روى
 چگـ  و بـرف  ميـان  مشـتركى  معنـى  از سـفيد  كلمه بنابراين. است آنها ميان

 همـان  آنهـا  همنامى اين علت و هستند همرنگ دو آن زيرا كند مى حكايت
 اشـتراك  اين و هستند مشترك معنى يك در آنها بنابراين. آنهاست همرنگى
 .است شده سفيد لفظ در آنها شركت موجب معنوى
 يعنـى  وضـع  جديـد  مشترك هر براى لفظى اشتراك در جهت همين به
 هـر  بـراى  معنـوى  اشتراك در ولى است، الزم جديد نامگذارى و قرارداد
 .نيست الزم جديد نامگذارى و قرارداد جديد مشترك
 را او و آمـد  دنيـا  بـه  ساسانى خاندان در پسرى پيش قرن چهارده حدود در
 آن درصـدد  ديگـرى  خـانواده  هـيچ  بعـد،  بـه  تـاريخ  آن از اگـر . ناميدند پرويز
 انحصـار  در همچنـان  يـز پرو نـام  بنامـد،  پرويـز  را خـود  نـوزاد  كـه  آمد برنمى

 دنيـا  بـه  پسـر  صـدها  ديگـر  هـاى  خـانواده  در اگـر  1.ماند مى باقى خسروپرويز
 ماننـد  اخالقـى،  خصوصـيات  و انـدام  و قيافـه  و شـكل  نظـر  از كـه  آمدنـد  مى

 ديگـر  دلخـواه  نامهـاى  پسـرها  اين روى ها خانواده آن ولى بودند، خسروپرويز
 ايـن  بـه  كـه  باشد آن مجوز توانست نمى هماننديها اين از يك هيچ گذاردند، مى

 پسـرى  خـانواده  يـك  در كـه  همـين  امـا . شود گفته پرويز خود به خود پسرها
 پرويـز  را او نداشـت،  پرويـز  خسـرو  بـا  شـباهتى  هـيچ  كـه  اين با و شد متولد

 را بـرف  وقتـى . نامند مى پرويز را او همه جديد، نامگذارى اين براساس ناميدند،
 ناميـديم،  سـفيد  تابـد،  مـى  آن بـر  كه نورى كامل ريباًتق دادن پس و رنگ نظر از

 

                                                           
 .است بوده پيشين همنامهاى و او انحصار در است، بوده پرويزى هم او از پيش اگرـ 1
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 گفتـه  سـفيد  خود به خود باشد داشته را خاصيت اين كه ديگر چيز هر به
 بيـان  سـفيد  كلمـه  چـون  بمانيم، تازه نامگذارى انتظار در آنكه بى شود مى

 .است... و گچ برف، ميان مشترك ذهنى دريافت يك كننده
 بـاز  يكـديگر  از خـوبى  بـه  نـوى مع مشـترك  و لفظى مشترك كه حال
 : كنيم مى تكرار داشتيم موجود درباره كه را سؤالى شدند، شناخته
 .است موجود بخارى در آتش است، موجود ليوان در آب
 كلمـه  پـس  موجـود  گـوييم  مى بخارى توى آتش و ليوان توى آب به
 فقـط  كـه  نيست آتش يا آب كلمه مانند و است مشترك آنها ميان موجود

 .باشد انطباق قابل آنها از يكى بر
 و ليـوان  داخل آب ميان موجود كلمه بودن مشترك آيا: پرسيم مى حاال

 ؟معنوى اشتراك يا است لفظى اشتراك صرفاً بخارى توى آتش
 بخـارى،  تـوى  آتش و ليوان، داخل آب ميان موجود كلمه بودن مشترك اگر
 مجـوز  منتظـر  موجـود  يعنى نام اين به يك هر ناميدن براى باشد، لفظى اشتراك
 كلمـه  بـودن  مشترك اگر و است؟ طور همين آيا. باشيم تازه نامگذارى و جديد
 ديگـر  باشـد،  معنوى اشتراك بخارى، توى آتش و ليوان داخل آب ميان موجود
 يـك  موجـود  كلمه از بايد صوت اين در اما نيست تازه نامگذارى اين به نيازى

 آتـش  بر هم و گردد منطبق ليوان توى آب بر هم كه باشيم داشته ذهنى دريافت
 :كه آيد مى پيش سؤال اين وقت آن. بخارى توى

 است؟ شده پيدا ما ذهن در كجا از و چيست مشترك ذهنى دريافت اين
 دريافـت  ايـن  شـناختن  بـراى  تالش با را خود تحليلى كار وجودى، فلسفه

 تحليـل  حليـل، ت ايـن  گيـرى  پى با گويد مى و كند مى آغاز آن عينى مبدأ و ذهنى
 اى تـازه  درهـاى  مـا،  ذهن در مفهوم اين پيدايش عامل شناسايى و وجود مفهوم

 همـين  بـه  شـود،  مـى  گشـوده  ما روى به جهان، اين واقعيت شناخت سوى به
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 آغـاز  مسـأله  ايـن  كـردن  مطرح با را خود كار فلسفه اين كه است جهت
 : كه كند مى

  معنوى؟ مشترك يا است لفظى مشترك وجود، آيا
 دربـاره  خـود  دقيـق  بسيار تحليل و كنجكاوى از استفاده با وجودى فالسفه

 يعنـى  اسـت  معنـوى  مشـترك  وجـود،  كه اند رسيده نتيجه اين به وجود، مفهوم
... و اگزيسـتانس،  هسـتى،  قبيـل  از ديگر زبانهاى در آن معادلهاى و وجود كلمه
 جـا  همـه  و رود مـى  كـار  بـه  ذهنـى  دريافـت  و مفهوم و معنى يك با جا همه
 بـا  برخـورد  در ما كه كنيم، تعبير واقعى و عينى امر آن از كلمه اين با خواهيم مى
 نكتـه  ايـن  بـه  مـا  توجه براى راهى و نشانه خود اين. يابيم مى را آن واقعيت هر

 هسـت  آب بـا  هـم  كـه  است اى يگانه واقعيت و حقيقت وجود، خود كه است
 آب در و يگانـه  خـود  براى واقعيت و حقيقت اين اگر و... در هم و آتش با هم
 .آمد نمى پديد ما ذهن در مشترك و يگانه مفهوم اين نبود، مشترك... و آتش و

 بـراى  ما اصوالً كه گويد مى و نهد مى فراتر هم گام يك صدرالمتألهين
 كه نيستيم نيازمند بدان وجود، حقيقت بودن مشترك و يگانگى بر آگاهى
 بـين  واقـع  و تيزنگـر  آشناى انسان هر. يمكن طى خم و پيچ پر چنين راهى

 بـه  بنگـرد،  دقت به دارد عين عالم از كه معرفتى نخستين در اگر) عارف(
 عـالم  يعنـى  عين؛ عالم با برخورد نخستين همين در كه يابد مى در آسانى
 برخورد در انسان. است شده آشنا هستى و وجود با چيز هر از قبل واقع،

 را او داشـتن  واقعيـت  و بودن هست يعنى هستى، نخست واقعيت، هر با
 ايـن  در كـه  را خصوصـياتى  و ماهيت يعنى آن چيستى بعد و يابد مى در

 .يابد نمى را، آنها از قسمتى يا همه ديگر، واقعيتهاى در و يابد مى هستى
 برخـورد  عينـى  واقعيـت  بـا  انسـان  كه مواردى همه در كه، اين جالب نكته

 قـاطع  و روشـن  كامالً داشتن واقعيت و بودن ينىع هستى، از او آگاهى كند، مى
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 از كه دريافتى در ولى باشد سوفيستى هاى وسوسه گرفتار آنكه مگر است
 مـثالً . باشـد  داشته وجود ابهامهايى بسا چه دارد عينى واقعيت هر چيستى
 واقعيت و هستى در بينيد، مى را جرمى كيلومترى چند فاصله از شما وقتى
 شـما  آگـاهى  نداريد ترديدى كمترين يابيد مى رو در رو كه چيزى داشتن

 دريافـت  هنـوز  آن »چيسـتى  دربـاره  امـا  است قاطع و روشن آن هستى از
 دوربـين  كمك به يا شويد نزديك آن به تا كنيد صبر بايد نداريد، روشنى

 يـا  كـم  دريـافتى  آن چيسـتى  از بتوانيـد  تا كنيد نزديك خود ديد به را آن
 .وريدآ دست به روشنتر بيش
  

  ،»مستقيم يافتن«راه از تنها وجود بر ما آگاهى
 است حضورى علم يعنى
 آن بـا  همـراه . شـويم  مـى  آگاه آن هستى از خوريم برمى درخت يك به وقتى
 كـم  نيـز  درخت آن چيستى از شود، مى ما نصيب درخت هستى از كه آگاهى

 ايـن  بـا  همـواره  درخـت  آن چيسـتى  از آگـاهى  ولـى  گرديم مى آگاه بيش يا
 پديـد  مـا  ذهـن  در درخـت  از كامـل  يا ناقص تصويرى كه است توأم رويداد

 نـوعى  درخـت،  آن چيسـتى  بـه  نسـبت  تصوير اين ).شود مى حاصل (آيد مى
 ايـن  ميـان  رابطـه . اسـت  آن از ديگران و ما شناخت نمايشگر و دارد گويايى
 از دوربـين  با كه عكسى ميان رابطه به شبيه است چيزى درخت آن و تصوير
. درخـت  آن خود با بكشيد دست با آن از كه دقيقى تصوير يا بگيريد درخت

 كـم  تصوير صاحب چيستى از را شما بيايد، شما  ذهن به وقت هر تصوير آن
 هسـتى  بـر  را شما كردن آگاه توانايى خود خودى به ولى كند مى آگاه بيش و
 را رورودر يـافتن  همـان  كـه  اين مگر ندارد تصوير صاحب داشتن واقعيت و

 رابطـه،  ايـن  طريـق  از وقـت  آن كنـد،  برقـرار  درخت آن و شما ميان دوباره
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 ايـن  و نيفتيد آن ياد به اگر. افتيد مى گذشته در درخت آن هستى ياد به دوباره
 داشـتن  واقعيـت  و هسـتى  در خـود  به خود نشود، زنده شما در دوباره رابطه
 دارد؟ جودو درخت اين آيا: پرسيد مى و كنيد مى شك درختى چنين
 بـه  نسـبت  خـود  بـه  خـود  تصوير، اين كه گيريم مى نتيجه جا اين از
 اشـياء  هسـتىِ  بـر  مـا  آگـاهى  ندارد، گويايى گونه هيچ آن صاحب هستىِ
 .است حضورى علم صورت به و مستقيم يافتن همان راه از صرفاً

 .گرديم باز صدرالمتألهين گفتار به شد، روشن ها نكته اين كه حاال
 خـود  بـريم  مى پى بدان ما كه چيزى نخستين: گويد مى هينصدرالمتأل

 فلسـفى  شـبه  بگومگوهـاى  بـا  را خود ذهن كه آن شرط به است، هستى
 .باشيم نكرده آشفته
 در آسـانى  بـه  بنگـريم،  داريـم  هسـتى  با كه حضورى آشنايى همين در اگر

 هسـتى  ديگـر،  عبـارت  بـه  نـدارد؛  راه نيسـتى  هرگز هستى ذات در كه يابيم مى
 الوجـود  واجـب  هسـتى  بنـابراين،  شـود؛  نمـى  نيست گاه هيچ و هست موارهه

 روشـن  مـا  بـر  نيز ديگر نكته يك جا اين از. ندارد راه او در نيستى چون است،
 آشـنا  واجـب  بـا  ها واقعيت با برخورد نخستين در ما كه است اين آن و شود مى
 توجـه  هـايى  ىچيسـت  بـه  كه است بوده آن از پس ممكن با ما آشنايى و ايم شده
 آيـه،  كـه  چيزهايى اند، شده چيزها و درآمده هيچى از هستى پرتو در كه ايم كرده
 .پوچ و اند هيچ همه آنها نباشد بود آن پرتو اگر و بودند آن از نمودى و نشانه

 مفهـوم  در كـه  نيست بدان حاجتى صدرالمتألهين مبدأشناسى در بنابراين
 .بگيريم كمك تسلسل و دور بطالن از يا شويم ور غوطه وجود

 و ممكـن  وجـود  دربـاره  مفصـل  بسيار توضيحات از پس صدرالمتألهين
 :گويد مى شده، داده زمينه اين در كه اشكاالت به پاسخ و واجب با آن رابطه

 

 همـين  بـا  و شد ثابت برهان اين با الوجود واجب وجود بنابراين... «
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 اى يگانـه  يقتحق وجود، چون شود مى ثابت نيز آن يگانگى برهان،
 آن در و نـدارد  راه كاسـتى  و كمـى  گونـه  هـيچ  ذاتش در كه است
 و دوتـايى  اصـوالً  گرفتـه،  قـرار  كـه  حدناپذيرى و نهايتى بى مرحله

 بـه  و خـودش  بـه  وجـود  علم برهان، همين با. دارد برنمى چندتايى
 جـز  چيزى حيات و علم زيرا شود مى ثابت نيز او حيات و ماسوى
 شـود،  مـى  ثابـت  نيـز  او اراده و  قدرت اينها با ههمرا. نيستند وجود
وم . انـد  علـم  و حيات لوازم از دو اين چون ثابـت  نيـز  آن بـودن  قيـ 
 هسـتى  دارد، قـرار  شـدت  مرحلـه  در كـه  وجودى چون گردد، مى

 بنـابراين . هستند او از تر پايين مراحل در كه است موجوداتى بخش
 و آگـاه  چيـز  همه از بخش هستى زنده اراده با تواناى داناى اوست
 و فاألشـد  األشـد  رعايـت  با را، هستى بعدى مراتب چون و كارآى

 و صـنع  بنـابراين  دارد، دنبـال  بـه  خـود  به خود فاألشرف، األشرف
 . شود مى اثبات ملكش و ملكوت و خلق و امر و ابداع

 راههـاى  همـه  از كـرديم  طـى  مـا  كه راه اين كه، اين نتيجه
 كـه  كسى چون است برتر و تر دهسا محكمتر، مبدأشناسى ديگرِ

 صفات و ذات شناخت در برود، خداشناسى دنبال به راه اين از
 را خـدا  غيـر  وجـود  كه ندارد بدان نيازى متعال خداى افعال و

 كمـك  تسلسـل  و دور بطالن از يا دهد قرار خدا وجود بر دليل
 شناسـد،  مـى  او ذات كمـك  بـه  را او يكتـايى  و خدا بلكه گيرد

اللّهشَهِد ال اَنَّه اِال اِله وموجـودات  شناسـايى  بـه  راه ايـن  از و 1ه 
 2.شَهيد ءٍ شَى كُلِّ على اَنَّه بِرَبك يكْفِ اَولَم شود مى موفق ديگر
 كمـال  اهل براى راه اين افعالش و آثار و حق جوى و جست در
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 يـك  از كه ندارد را توانايى اين كس همه چون ولى است كافى
 براى كه نيست اين جز اى چاره كند، گيرى نتيجه همه ناي اصل،
 كــه دهــيم نشــان نيــز را ديگــرى راههــاى ديگــران بــه تعلــيم

 انـدازه  بـه  ها راه اين چند هر برساند، حق به را ديگر جويندگان
 به را جوگر و جست كه باشند داشته نيرو و برد نخستين راه آن
 1».برسانند حق

 
 است؟ برهان راستى به شده اميدهن »صديقين برهان« آنچه آيا
 دو بـه  صـديقين  برهـان  كـه  شـد  معلـوم  نكته اين گفتيم اينجا تا آنچه از

 خواجـه  سـينا،  ابن كه صورتى يكى: است شده تقرير متمايز كامالً صورت
 كــه صــورتى ديگــر و انــد كــرده تقريــر ديگــران و طوســى نصــيرالدين

 در طوسـى  رالديننصـي  خواجـه . اسـت  داده برهـان  اين به صدرالمتألهين
 از مبـدأ  شـناخت  يعنى او، صديقين برهان سينا، ابن اشارات بر خود شرح
 .نامد مى لمى برهان را وجود دقيق شناسايى راه

  
  انّى برهان و لمى برهان

 شـناخته  اصـطالحى  فلسـفه  به آشنايان براى لمى برهان اصطالح اينكه با
 بـا  را بحـث  ايـن  تـا  يمدهـ  توضيح را آن ديگر بار است بهتر است، شده

 .كنيم دنبال كافى بينى روشن
 علّـت  وجود از نخست لمى برهان در. است انّى برهان برابر در لمى برهان

 يافتـه  تحقـق  نيـز  علّـت  ايـن  معلـول  كه يابيم مى در راه اين از و شويم مى آگاه
 در. اسـت  ناپـذير  اجتنـاب  امـرى  علّت، تحقق پى در معلول تحقق چون است،

 

                                                           
 .26 و 25 ص ،6 ج اسفار، صدرالمتألهين، از اقتباسـ 1



    خد از ديدگاه قرآن  90

 معلـول  يـافتن  تحقق از نخست يعنى است اين عكس بر مطلب انّى برهان
 است يافته تحقق نيز آن علت كه فهميم مى راه اين از بعد و شويم مى آگاه
 .آيد نمى وجود به معلول علت، بدون زيرا

 :مثال
 دور اى نقطـه  فـراز  بـر  كـه  بينيم مى را دار باران ابرهاى نگريم، مى آسمان به
 . بارد مى باران نقطه آن در االن گوييم مى خود دوستان به. اند حركت در دست
 مستقيماً راه اين از و بينيم مى را رنگ تيره فشرده ابرهاى ما جا اين در

ت  رابطه از چون و گرديم مى آگاه سرزمين آن فراز بر ها آن وجود از عليـ 
 آگـاه  كلـى  قـانون  يـك  صـورت  بـه  بـاران  ريزش و ابرها گونه اين ميان

 كـه  آوريـم  مـى  دست به سومى آگاهى آگاهى، دو اين مجموع از هستيم،
 وجـود  بـه  بـردن  پى است؛ لمى برهان اين. بارد مى باران نقطه آن در اآلن

 .علت وجود بر آگاهى راه از معلول
 را ها پرده و بسته را درها نشسته، اتاق در است، زمستانى و سرد شبى
 آمـدن  بـر  آگـاهى  بـا . شـنويم  ىم را باران رگبار صداى ناگهان. ايم كشيده
 ابرهـاى  اكنـون  هـم  كه يابيم درمى فوراً خودمان، سكونت منطقه در باران
 بـه  بردن پى اسـت،  انّى برهان اين. كنند مى عبور منطقه اين فراز از زا باران
 .معلول وجود بر آگاهى راه از علت، يافتن تحقق
 ايـن  دنبـال  بـه  و شـويم  آشـنا  هـا  آفريده با نخست اگر نيز مبدأ شناخت در
 ايـن  در چنـان،  و چنـين  اسـت  آفريـدگارى  را ها آفريده اين كه دريابيم آشنايى
 تـا  هم را علت خصوصيات و بردن پى علت وجود به معلول وجود از صورت
 اگـر  و. انّـى  برهـان  ولى است »برهانى شناخت«شناخت، اين. ايم شناخته حدى

 او صـفات  و او شناسـايى  بـه  راه ايـن  از و يـافتيم،  را خدا شهود راه از نخست
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 بايـد  صـفات  ايـن  بـا  خـدايى  كـه  دريـافتيم  بعد و شديم موفق بيش و كم
 آن وجـود  از مسـتقيماً  چنـد  هـر  باشـد  داشـته  چنـان  يا چنين هايى آفريده
 وجـود  بـه  علـت  وجـود  از صورت اين در باشيم، نداشته آگاهى ها آفريده
 . لمى برهان ولى است، نىبرها شناخت هم شناخت اين. ايم برده پى معلول

 براى اشارات در سينا ابن كه راهى: گويد مى طوسى نصيرالدين خواجه
. اسـت  لمى برهان همان ناميده، اش صديقين برهان و برگزيده مبدأشناسى

 ،172 صـفحه  االعتقـاد  تجريـد  شـرح  فى المراد كشف در هم حلى عالمه
 .تاس ناميده لمى برهان را سينا ابن صديقين برهان

 اين در تا داند، نمى برهان را صديقين برهان اصوالً صدرالمتألهين ولى
 .انّى يا است لمى برهان اين آيا كه كند بحث باره

 داليلى از نمونه چند معرفى دنبال به اسفار، در برجسته انديشمند اين
 كـه  طـور  همان: گويد مى است، آمده خدا وجود اثبات براى فلسفه در كه
 برهـانى  الوجود، واجب هستى اثبات براى كه است اين حق شد گفته قبالً
 صـورت  بـه  چـه  هر و ندارد، وجود ناميد برهان را آن بتوان راستى به كه

 اثبات زمينه در. شود نمى مربوط وجود اثبات به مستقيماً شود گفته برهان
 1...لمى برهان به شبيه هست برهانى خدا وجود

 اسـفار  جـاى  ايـن  بـر  كـه  اى حاشيه در طباطبايى آقاى بزرگوار استاد
 : گويند مى اند، نوشته

 اصـل  كـه  شود مى روشن دورانديشان براى نكته اين اينجا از و... «
 انكارناپـذير  و ضـرورى  امـرى  انسـان  نزد در الوجود واجب هستى
 در شـده،  آورده الوجـود  واجب وجود اثبات در كه براهينى و است
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 »1..).برهان نه (هستند يادآورى نوعى حقيقت
 صـدرالمتألهين،  بيـان  با حتى صديقين برهان درباره بيشتر دقت ما نظر به

 نيسـت  برهان يكسره نه است، برهان يكسره نه بيان اين كه دهد مى نشان
 حكمـى  يـك  هـر  كـه  اسـت  آمـده  زمينـه  سـه  در مطلب سه آن در زيرا

 : دارد را خود به مخصوص
 و دقيقتـر  شـناخت  راه از دأمبـ  وجود اصل بر آگاهى به مربوط مطلب ـ1

 .وجود كاملتر
 .وجود شناخت راه از مبدأ صفات شناخت به مربوط مطلب ـ2
 تـر  گسـترده  شناخت راه از مبدأ افعال و آثار شناخت به مربوط مطلب ـ3

 .وجود
 و بهتـر  را وجـود  كـه  اسـت  انـدازه  همـين  ما فكرى كار دوم و اول مطلب در

 واقعيـت  بـر  آگـاهى  راه از را چيـزى  اشـتن د واقعيت كه آن بى بشناسيم كاملتر
 راه از كـه  اسـت  ايـن  مـا  فكـرى  كـار  سـوم  مطلـب  در ولى. كنيم اثبات ديگر

 كشـف  را) اول صـادر  (يعنـى  او؛ اثر نخستين مبدأ، تر گسترده و دقيقتر شناخت
 سـاير  بـر  كار اين ادامه با سپس بريم، پى آن داشتن واقعيت به راه اين از و كنيم
 حقيقـت  در بخـش  ايـن  در. گـرديم  آگـاه  ديگرى از پس يكى او افعـال  و آثار

 كـاملتر  شناسـايى  راه از زيرا است، لمى برهان واقع در كه ايم برده كار به برهانى
 »صـديقين  برهـان «بنابراين. ايم برده پى آن مختصات و معلول وجود به علت،

 اسـت،  بوطمر او صفات و مبدأ وجود بر شدن آگاه به كه آنجا تا صدرالمتألهين
 را آن و وجـود  يعنـى  شـناختيم  مـى  قبالً كه است چيزى تر يافته تكامل شناخت
 مبـدأ  افعـال  و آثـار  شـناخت  بـه  كـه  قسـمت  آن ولـى  ناميـد  تـوان  نمى برهان
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 كلى نفوس و عقول وجود اثبات يعنى شود مى مربوط آنها وجود اثبات و
ـ  عرفـا،  اصـطالح  در مقـدس  و اقدس فيض و فالسفه اصطالح در  دونب

 كاملتر شناسايى راه از راستى به برهان اين در چون و است، »برهان« شك
 . است »لمى برهان«بريم، مى پى معلول وجود به علت،
  
  صانع وجود اثبات براى كه راههايى از يك كدام
  است؟ نزديكتر قرآن راه به شده داده نشان

 خـورد  مى چشم به آهنگ اين اسالمى، عرفان و فلسفه كتابهاى از بسيارى در
 آن درصـدد  بـيش  يـا  كم فلسفى، مختلف مباحث در مسلمان انديشمندان كه

 يـك  در خـود  كـه  را خاصـى  رأى احيانـاً  يا فالسفه عمومى رأى كه اند بوده
ــد، فلســفى موضــوع ــا دارن ــيم ب  گــويى كننــد معرفــى هماهنــگ قــرآن تعل

 از را آن الاقـل  يـا  بيفزاينـد  خـود  مطلب اعتبار بر وسيله اين به اند خواسته مى
 معنـى  بـا  غالباً استنادها يا ها تطبيق اين ولى. كنند تبرئه دين با مخالفت تهمت
 و تفسـير  آهنـگ  مـوارد  از بسـيارى  در و نيسـت  سازگار قرآن آيات متعارف
 راه كـرديم،  ذكر فلسفه در صانع وجود اثبات براى كه راههايى از. دارد تأويل
 كـرديم،  يـاد  قـرآن  راه عنـوان  بـه  آن از كـه  راهـى  بـا  او همفكران و ارسطو

 ،نيـاز  بـى  موجـودى  بـه  نيازمنـد  موجـود  نياز، اساس بر چون است هماهنگ
 و واجـب  به ممكن پديدآورنده، به پديده علت، به معلول محرك، به حركت
 برهـان  اصـطالح  بـردن  كـار  بـه  اگر و است استوار نياز، بى به نيازمند باالخره
 .ناميد انّى برهان را آن بايد باشد، حيحص راه اين از مبدأشناسى براى

 تـوان  مى هم را فيلسوف اين مبدأشناسى آيا چطور؟ صدرالمتألهين راه
  كرد؟ تلقى قرآن مبدأشناسى

 انتخـاب  مبدأشناسـى  براى خود كه راهى به را زير هاى آيه صدرالمتألهين
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 .شمرد مى مربوط است كرده
 اِلـه  ال بِالْقِسطِ قائماً اُولُواالْعِلْمِ و والْمالئِكَةُ وه اِال اِله ال اَنَّه شَهِداللّه ـ1

 .الْحكيم هوالْعزيزُ اِال
 بـه  كـه  دهند مى گواهى عادالنه دانايان، همه و فرشتگان و خدا
 اسـت،  كـاردان  و گرانقـدر  كـه  او جـز  نيسـت،  خـدايى  او جز

 1.نه خداوندگارى
 از ديگـرى  تعبيـر  خـود،  نگىيگـا  بـر  خدا شهادت صدرالمتألهين نظر به

 يعنـى  است؛ الوجود واجب يكتابودن و بودن واجب بر وجود خود داللت
 .است آورده خودش تقرير به صديقين برهان در او كه مطلبى همان

 الْمِصباح مِصباح فيها كَمِشْكوةٍ نُورِهِ مثَلُ واالَرضِ نُورالسمواتِ اَللّه ـ2
 مباركَـةٍ  شَـجرَةٍ  مِـنْ  يوقَـد  درى كَوكَب كَاَنَّها ةُاَلزُّجاج زجاجةٍ، فى

ه  لَـولَم  و يضيى زيتُها يكاد غَرْبِيةٍ ال و شَرْقِيةٍ ال زيتُونَةٍ سـستَم  نـار 
لى نُوردِى نُورٍ عهي نْ لِنُورِه اللّهم شاءي و ضْرِبي ثالَ اللّهلِلنَّاسِ االَم 
 .عليم ءٍ شَى بِكُلِّ لّهوال

 از اسـت  چيـزى  او روشـنى . اسـت  زمـين  و ها آسمان روشنى خدا
 شيشـه  داخـل  در چـراغ  هسـت،  چراغى آن در كه چراغدانى قبيل
 از چـراغ  سـوخت  اسـت،  درخشـان  اى سـتاره  گويى شيشه است،
. بـاختر  از نـه  اسـت،  خـاور  از نـه  كه است بركتى با زيتون درخت
 نرسـيده  آن بـه  آتشـى  چند هر است افروختنبر آستانه در روغنش
 سـوى  بـه  بخواهـد  را كـه  هـر  خـدا  روشـنى؛  روى روشنى باشد،

 آورد مـى  مردم براى را ها نمونه اين خدا كند، مى هدايت اش روشنى
 2.داند مى را چيز همه خدا و
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 روشن خود او، درخشنده هستى درخشد، مى جهان در خود خدا بنابراين
 درخشـان  نـور  ايـن  پرتو در بايد را ديگر چيز ره و است شناخت قابل و

 1.شناخت
 :موالنا گفته به

 

آفتــاب  دليــل  آمــد  آفتــاب
 

متـاب  رخ وى از بايد دليلت گر 
 

 

 بينـيم  مـى  عيناً را او كه اينجا از بريم؟ مى پى خورشيد هستى به كجا از ما
 و بينيم مى خورشيد روشنى پرتو در هم را ديگر موجودات حتى. يابيم مى
 .يابيم مى

 اَولَم الْحقُّ اَنَّه لَهم يتَبينَ حتّى اَنْفُسِهِم فى و االفاقِ فِى اياتِنا سنُريهِم ـ3
 .شَهيد ءٍ شَى كُلِّ على اَنَّه بِرَبك يكْفِ
 آنـان  خود در و جهان هاى كرانه در را خود هاى نشانه زودى به
 حـق  او كـه  شـود  آشـكار  نهاآ براى تا داد خواهيم نشان آنان به

 گواه چيز هر بر تو خداى كه نيست كافى اندازه همين آيا. است
 2است؟

 و صـدرالمتألهين  حلـى،  عالمـه  طوسـى،  نصـيرالدين  خواجـه  سـينا،  ابن
 از مبدأشناسـى  بـه  مربـوط  آيه، اين اخير قسمت: گويند مى آنها همفكران

 از قبالً كه شرحى به است، صديقين برهان همان يعنى ،وجود در دقت راه
 .كرديم نقل بزرگ دانشمندان اين كلمات

                                                           
 قـرآن،  تفسـير  صـدرالمتألهين،  بـه  كنيـد  رجـوع  نـور  آيـه  فلسفى تفسير بر آگاهى براىـ  1

 صـدر  و ؛349 ص ،5 ج اسـفار،  همـو،  و 357ـ358 ص ق،.ه 1332 محمدى، مطبعه شيراز،
 .36 ص ش،.ه 1346 مشهد، الربوبيه، الشواهد المتألهين،

 .53 فصلت،ـ 2
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 و كـم  برهـان  ايـن  بـا  توان مى را نور سوره 35 آيه آيات، اين ميان از
 بـه  آيـه  فهـم  در بايـد  كه خاصى نگرى ژرف با البته دانست، مربوط بيش

 .شود استفاده صديقين برهان حد در مطلبى آن از تا كاربرد
 خود يكتايى بر خدا 1شهادت از حال هر به نيز عمران آل سوره 18 آيه در

 

                                                           
 :است رفته سخن» ...بر خدا شهادت «از مكرر اردمو در قرآن درـ 1

 .ديگر آيات و) 18 عمران، آل (خود، يكتايى بر گواهى ـ 
 :آن بودن وحى و قرآن اصالت بر گواهى ـ 
 نسـاء، ... (فرسـتاده  تـو  بـر  كـه  اسـت  چيزى گواه خدا ولى...اِلَيك اَنْزَلَ بِما يشْهد اللّه لكِنِ 

166.( 
 :منافقان بودن دروغگو بر گواهى ـ 

 ... اللّهو دشْهنافِقينَ اِنَّ يونَ الْمهسـتند  دروغگـو  منافقـان  كه است آن گواه خدا و... لَكاذِب .
 ).1 منافقون،(

 :اسالم پيغمبر پيامبرى بر كافى گواه ـ 
 ... لْناكسوالً لِلنَّاسِ اَرسر همـين  و رسـتاديم ف مردم براى پيامبرى ترا.... شَهيداً بِاللّهِ كَفى و 
 ).79 نساء،. (است گواه مطلب اين بر خدا كه بس

 ...و) 5 مائده،. (چيز هر بر گواهى و ـ 
 كتابهـاى  حتـى  ديگـر،  دينى كتابهاى در مسائل اينگونه در خدا گواهى به استناد
 و التـرسـ  گـواه  را خـدا  زرتشـت . اسـت  آمـده  مكـرر  زـنيـ  مىـراهيـاب رـغي دينى
 راه خـود  شـما  چـون . مـردم  اى! هـان  «:گويـد  مى و ردـشم مى ودـخ آيين ىـدرست
 مزداپرسـتان  روه،ـگ دو هر داور مرا زدااهورا،ـم د،ـزيـرگـب و ديد نتوانيد را راست

 بنمـايم  شـما  هـبـ  را راسـت  راه تا فرستاد شما سوى به و برانگيخت رستان،ـوپـدي و
 مـرا  خـود  اهـورا  مـزدا . بـريم  سـر  بـه  راسـتين  ديـن  پايـه  رـبـ  را زندگى هم اـب همه
  از   دوسـتخواه  جليـل  نگارش ،اوستا(» .است من آيين درستى گواه و شناسد مى
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 ايـن  و شود گرفته نظر در مناسبى معناى آن براى بايد و است رفته سخن
 .است آمده صديقين برهان در كه باشد مطلبى همان شايد معنى

 ايـن  آيا كه هست سؤال اين جاى اصوالً فصلت سوره 53 آيه در ولى
 مطلـب  ايـن  شدن روشن براى. نه يا شدبا مربوط ما مسأله به تواند مى آيه
 .كنيم توجه دارد، قرار آنها ميان در مزبور آيه اين كه آياتى رديف به بايد

 اسالم پيغمبر با مشركين برخورد مورد در سوره اين 54 تا 40 هاى آيه
 برابر در مخالفين هاى گيرى موضع و ها آوردن شك ها، گيرى بهانه و) ص(

 :است حضرت آن دعوت
 

 آنها). 40...(نيستند پنهان ما از ورزند مى كفر ما آيات به كه هاآن«
 آن اينكـه  بـا  نياوردند، ايمان آن به) قرآن (ذكر آمدن از پس كه

 سـر،  پشـت  از نـه  رو، به رو از نه كه) 41 (است پرارجى كتاب
 يــك صـورت  بــه را آن اگـر  و) 42... (نــدارد راه آن در بـاطلى 

 آيات چرا گفتند مى داديم، مى ارقر روان غير و پيچيده خواندنى
 و داديـم  كتاب هم موسى به ما). 44...(نيست روان و روشن آن

 اگـر  براسـتى  بگـو ). 51 تـا  45... (آمد پديد اختالف آن درباره
 گمراهتر كى بورزيد، كفر آن به شما و باشد خدا جانب از قرآن
). 52(است؟ رفته فرو جويى ستيزه در كه بود خواهد كس آن از
 خود در و جهان اطراف در را خود هاى نشانه و آيات زودى به

 حـق  »او«كـه  شـود  آشـكار  تـا  داد خـواهيم  نشان آنها به ايشان
 »).53... (است

 

 جملـه  در او ضمير آيا كه هست سؤال اين اينك آيات، رديف به توجه با
 آيـات  رديف ديگر؟ چيز به يا خدا به يا گردد برمى قرآن به است حق او

 

                                                                                                                  

 2 بند ،41 ص ش،.ه 1343 مرواريد، تهران، داود، پور ابراهيم گزارش.( 
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 اى عـده  و قتـاده  از چنانكـه  هم برگردد قرآن به او ضمير كه كند ىم ايجاب
 در آيـه  ايـن  اصـوالً  بنـابراين . اسـت  شده نقل نيز نخستين مفسران از ديگر
 .خدا بودن حق درباره نه است، قرآن بودن خدا جانب از و بودن حق مورد
 اسـالمى  تعـاليم  از ديگـرى  مباحث به اصوالً مزبور آيه ترتيب اين به
 از يـك  كـدام  بـه  بگـوييم  كـه  مانـد  نمى آن جاى ديگر و شود مى وطمرب

 . گردد مى مربوط مبدأشناسى راههاى
  

 نتيجه
 :رسيم مى نتيجه اين به بررسى اين با
 مسـأله  يك صورت به قرآن، در صانع اثبات و خدا وجود اثبات مسأله ـ1

 .است نشده طرح باشد بحث و جرّ جاى كه پيچيده
 و نگرفتـه  ناديده كلّى به را خدا وجود درباره شك ن،قرآ حال عين در ـ2

 .است كرده ياد آن از
 چنـد  برابـر  در را انسان كه است كرده اكتفا اندازه همين به آن برابر در اما ـ3

 .برهاند شك اين از را خود وسيله اين به تا دهد قرار كننده بيدار پرسش
 همـه  نيـاز  بـه  وجـه ت راه از انسـان  هشـيارى،  و بيـدارى  اين پرتو در ـ4

 پـى  نيـاز  بـى  مبـدأ  وجود به شناسد، مى خويش پيرامون كه موجوداتى
 .برد خواهد

 خـويش،  درونـى  دريافتهـاى  ترين ساده بر سلوك و سير اين در انسان ـ5
 و پـيچ  و انـدازها  دسـت  در را خود كه نيست نيازى هيچ و دارد تكيه

 ).فطرت (بيندازد فنى استداللهاى خمهاى
 خـدا  سـوى  بـه  جهـان  انديشـمندان  كه راههايى از بسيارى بر قرآن راه اين ـ6

 بـر  و تأويل و تكلف بدون برخى بر است، انطباق قابل بيش و كم اند برگزيده
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 .تكلّف با همراه احياناً و تأويل يا تفسير كمك به ديگر برخى
 خـدا  وجـود  اثبـات  به عرفان و فلسفه كتابهاى در كه آياتى از قسمتى ـ7

 ماننـد  نيست مربوط خداشناسى بحث به اصوالً يا شده اختهشن مربوط
 بـه  نـه  اسـت،  مربـوط  بحث اين ديگر مسائل به يا فصلت، سوره آيه

 .خدا وجود اثبات مسأله اصل
  
 خدا وجود اثبات از پس
  :كه آيد مى پيش سؤال اين جهان آفريدگار و صانع وجود اثبات از پس

 هستى اصل از كه برود پيش ميتواند اندازه همين مبدأ درباره انسان آيا
 توانـد  مـى  يا هست آفريدگارى و صانع را جهان كه بداند و گردد آگاه او
 بـه  تـرى  روشـن  شناخت جهان آفريدگار از و رود فراتر نيز مرحله اين از

 آورد؟ دست
 گرفتـه  قرار بحث مورد تفصيل به اسالمى كالم و فلسفه در مسأله اين
 1.پرداخت خواهيم آن به صفات و اسماء بخش در ما و است

 الهـى  كتـاب  اين در كه است اين گفت، توان مى قرآن ديدگاه از آنچه
 .است شده خواسته آفريدگار از ترى مفصل شناخت انسان از

 شـده،  تكيـه  رويـش  تفصـيلى  شناخت اين در كه اى مسأله بزرگترين
 .خداست دانستن يگانه و توحيد مسأله

 

                                                           
 .تشبيه و تعطيل بحثـ 1





يكتا خداى  
  
  
  





 خدا ىيگانگ

 شـعار  و كـرده  تكيـه  خـدا  يگـانگى  روى چيـز  هـر  از بيش قرآن الهيات
 .نيست خدايى اهللا از غير اللّه؛ اِال اِله ال: است اين قرآن نخستين

 آمـده  گونـاگون  عبارتهـاى  بـا  بـار  شصت از بيش شعار اين قرآن در 
 :بار دو كوتاه آيه اين در حتى است،

شَهد اللّه ال اَنَّه اال اِله والئِكَةُ هالْمو طِ قائماً اُولُواالْعِلْمِ وال بِالْقِس 
زيزُ اِال اِلهالْعوه كيمالْح. 

 جـز  كـه  دهند مى گواهى عادالنه دانايان، همه و فرشتگان، خدا،
ــدايى او ــت، خ ــز نيس ــه او ج ــدر ك ــاردان و گرانق ــت، ك  اس

 1.نه خداوندگارى
 آمـده،  شـعار  ايـن  بيـان  در كه را قرآن گوناگون عبارات از فهرستى اينك
 : آوريم مى

 .35 صافات،. نيست خدايى اهللا جز ؛اللّه اِال اِله ال 
 .163 بقره،. نيست خدايى او جز ؛هو اِال اِله ال 
 .87 انبياء،. نيست خدايى تو جز ؛اَنْت اِال اِله ال 
 .2 نحل،. نيست خدايى من جز ؛اَنَا اِال اِله ال 
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 .62 عمران، آل. نيست خدايى هيچ اهللا جز ؛اللّه اِال اِلهٍ مِنْ ما
 .73 مائده،. نيست خدايى هيچ يكتا خداى جز ؛واحِد اِله اِال اِلَهٍ مِنْ ما
 .65 اعراف،. نيست خدايى هيچ او جز شما براى ؛غَيرُه اِلهٍ مِنْ لَكُم ما
 .9 مومنون،. نبوده خدايى هيچ او با ؛اِلهٍ مِنْ معه كانَ ما
 .171 نساء،. يكتا است خدايى خدا، (؛واحِد اِله اللّه اِنَّما
 .110 كهف،. يكتا است خدايى شما خداى ؛واحِد اِله اِلهكُم اِنَّما
 .98 طه،. است شما خداى اهللا قطف اللّه؛ اِلهكُم اِنَّما
 .19 انعام،. يكتا است خدايى او ؛واحِد اِله هو اِنَّما

كُماِله ؛ اِله163 بقره،. يكتا است خدايى شما خداى واحِد. 
 .4 صافات،. است يكى شما خداى كه راستى لَواحِد؛ اِلهكُم اِنَّ
وه اللّه د1 اخالص،. يكتا خداى است او ؛اَح . 

  

  اللّه
 اند، نزديك هم به بسيار معنى نظر از كه داريم كلمه دو عربى زبان در

 ديگـرى  و اِله يكى شوند، شناخته باز يكديگر از بايد حال اين با ولى
 . اَللّه

 در كه همانطور و شود مى ترجمه خدا فارسى در كه است عام اسم اِله
 كلمه هم عربى در خدايان گوييم مى و بنديم مى جمع را خدا كلمه فارسى

 .الهه گوييم مى و بنديم مى جمع را اله
 يزدان ،خداوند ،خدا آن ىفارس ترجمه در و است خاص اسم اَللّه ولى

 1.است آمده ايزد و
                                                           

  اصـل  بـا  و است يحصح اندازه چه تا» اهللا «ترجمه در» يزدان «و«ايزد»بردن كار به آياـ  1
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 شود؛ مى استعمال صورت دو به فارسى در خدا گفت بايد بنابراين،
 صـورت  بـه  ديگـرى  و است جمع داراى كه عام اسم صورت به يكى
 نخواهـد  جمـع  اخيـر  صورت در و جهان، آفريدگار براى خاص اسم

 .داشت
 ايـن  بـا  دارد، رسـى فا مشـابه  وضـعى  نيز انگليسى زبان در خدا كلمه
 بـه  يكـى  شـود؛  مى نوشته صورت دو به گاد كلمه زبان اين در كه تفاوت
 و عربـى  اِله ترجمه اول صورت. God صورت به ديگرى و god صورت

 اهللا ترجمـه  دوم صـورت  و اسـت،  عـام  اسـم  صـورت  به فارسى در خدا
 .خاص اسم صورت به فارسى در خدا و عربى
 در اسـالم  از قبل عربِ از كه اشعارى يا عبارات از و قرآن خود از
 خـداى  اعـراب  كـه  شـود  مـى  اسـتفاده  چنـين  است شده ضبط تاريخ

 در اهللا بنـابراين  اند؛ ناميده مى اهللا را او و شناخته مى را جهان آفريدگار
 همـان  اسـت،  بـوده  جهان آفريدگار ويژه نام اسالم از قبل عربى زبان
 ديگـر  خـدايان  ويژه نامهاى ...و يغوث، منات، العزى، الالت، كه طور
 .اند بوده

 ايـن  به قوى احتمال به جهان آفريدگار خداى براى خاص اسم اين پيدايش
 صـحبت  آفريـدگار  دربـاره  انـد  خواسـته  مى وقتى اعراب كه است بوده صورت

 

                                                                                                                  

 است؟ سازگار اوستا در كلمه دو اين معنى 
 

 ظاهراً. ملك فرشته،ـ  Yazd [(1( يزد: پهلوى[) Izad (ايزد: گويد باره اين در معين فرهنگ
 تعـداد . هسـتند  امشاسپند دون رتبـه  جهت از كه شود اطالق فرشتگانى به زردشتى دين در

 ايـزدان  رأس در اهـورمزدا . جهانى مينوى،: شود ىم تقسيم بخش دو به و است بسيار ايزدان
 خـدا  معنـى  بـه  و مفرد جاى به فارسى و پهلوى در و است يزد جمع يزدان لفظ. دارد قرار
 .رود مى كار به
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 بـراى  الـه  كلمـه  سـر  بـر  ال افزودن. خدا آن يعنى اَالِله اند گفته مى و كنند
 لـه  اال كلمـه  كـم  كـم . دانى مى كه خدا همان ىيعن است بوده ذهنى اشاره

 در كـه  اله همزه زمان مرور با و گرديد جهان آفريدگار خداى مخصوص
 صـورت  بـه  اهللا كلمـه  و شـد  ساييده بود، گرفته قرار الم دو ميان در االله
 1.شد جهان آفريدگار خاص اسم و درآمد جديد كلمه يك

 در كـه  ديگـر،  عربـى  هاىعبارت و قرآن آيات ترجمه در ما حال هر به
 و كنـيم  مـى  ترجمه خدا به را كلمه دو هر رفته، كار به اله و اهللا كلمه آنها

 مطالـب  فهـم  در اشتباهى كمترين ديگر داديم كه توضيح اين با اميدواريم
 .نيايد پيش
  

 توحيد
 و و خـدا  دانسـتن  يكى معنى به اصطالح در و دانستن يكى يعنى توحيد،

 از ذات، جهـت  از جهـت؛  هـر  از او يگـانگى  به قاداعت. است هستى مبدأ
 و بنـدگى  جهت از جهان، كار چرخاندن و اداره جهت از آفرينش، جهت

 .ديگر بسيار جهات از و نيايش و نياز و راز يا پرستش
  

 قرآن توحيد
 و عبـادت  در توحيـد  و امـر  و خلـق  در توحيـد  بـر  بيشتر قرآن توحيدى آيات

 آفريـدگار  يگـانگى  به را انسان توجه نخست قرآن .دارد تكيه يكتاپرستى اطاعت
 يعنـى  امـر  و خلق اينكـه  كردن روشن از پس و كند مى جلب كردگار يگانگى و

 

                                                           
 رجوع. است شده داده نظر، 30 تا 20 ديگر، گوناگون نظرهاى كلمه اين پيدايش دربارهـ  1

 ،9 ،ج ق.ه 1306 مصـر،  القـاموس،  شـرح  فى العروس تاج مرتضى، محمد الزبيدى، به شود
 .»اله« ماده
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 مخصـوص  جهـان،  بـر  فرمـانروايى  و آفـرينش  چـرخ  گرداندن و آفريدن
 مخصـوص  نيـز  پرسـتش  و نيـايش  بنابراين،: كه گيرد مى نتيجه خداست،
 .اوست

  
 امر و خلق در توحيد
 كـه  را رسالتى تا شد وحى) ص (اسالم پيغمبر بر كه قرآن آيات تيننخس
 اشـاره  با كند، ابالغ وى به است شده گذارده اش عهده بر توحيد زمينه در
 :شود مى آغاز امر و خلق به

ك  و اِقْـرَأ . علَـقٍ  مِنْ االِنْسانَ خَلَقَ. خَلَقَ الَّذى ربك بِاسمِ اِقْرَأ بـر 
لَّذىاَ. االَكْرَم لَّمبِالْقَلَمِ ع .لَّمما االِنْسانَ ع لَم لَمعي. 
. آفريـد  خـون  لختـه  از را انسان. آفريد كه خدايت نام به بخوان
 كـار  بـه  كـه  او هـم . است تر پرارج همه از تو خداى كه بخوان
 1.آموخت دانست نمى را آنچه آدمى به. داد ياد را قلم بردن

 بـه  پرسـت  بت اعراب از بسيارى كه شود مى استفاده چنين قرآن آيات از
 .بودند آماده آن پذيرش براى الاقل يا معتقد امر و خلق در توحيد

لَئِن و مأَلْتَهنْ سمواتِ خَلَقَ مالس ضاالَرو خَّرَ وس سالشَّم رَ والْقَم 
 .يؤفَكُونَ فَاَنّى اللّه لَيقُولُنَّ

 و آفريـده  كسـى  چـه  را زمين و اه آسمان بپرسى، آنها از اگر و
 خواهنـد  اسـت،  آورده فرمـان  زيـر  كسى چه را ماه و خورشيد

 2شوند؟ مى برده كجا به بيراهه پس خدا،: گفت
                                                           

 .1ـ5 علق،ـ 1
 .61 عنكبوت،ـ 2
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 همـين  در نيـز  زخرف سوره از 87 و 13 تا 9 لقمان، سوره از 16 هاى آيه
 امـر  و خلـق  در توحيد از كه اند بوده هم كسانى حال عين در ولى است زمينه
 در ديگـر  معبودهـاى  از اگـر  كه است خواسته آنان از قرآن و اند داشته تغفل

 :دهند نشان دارند، سراغ هنرى ،جهان كارگردانى يا آفرينش زمينه
 

 اَنْ رواسِـى  االَرضِ فِـى   اَلْقـى  و تَرَونَهـا  عمدٍ بغَيرِ السمواتِ خَلَقَ
بِكُميدتَم ثَّ وةٍ كُلِّ مِنْ فيها بداب ماء مِنَ اَنْزَلْنا وتْنا ماء السمِـنْ  فَاَنْب 

 بـلِ  دونه مِنْ الَّذينَ خَلَقَ ماذا فَاَرونى اللّهِ خَلْقُ هذا. كَريمٍ زوجٍ كُلِّ
 .مبينٍ ضَاللٍ فِى الظَّالِمونَ
 لنگرهـا  زمـين  در و آفريد ببينيد كه ستونهايى بدون را ها آسمان
 روى بـر  را جـانوران  انواع و زندن هم بر را شما تعادل تا افكند
 آن، بـا  و فرسـتاديم  آب آسـمان  از مـا  و سـاخت  پراكنده زمين
ــواع ــرارج جفتهــاى ان ــديم زمــين در را پ  آفــرينش ايــن. رويان

 ولـى  انـد،  آفريـده  چه ديگران دهيد نشان من به حاال خداست،
 1.اند گمراهى در آشكارا ستمگران

 

 خَلَقُـوا  مـاذا  اَرونى اللّهِ دونِ مِنْ تَدعونَ ينَالَّذ كُم شُرَكاء اَراَيتُم قُلْ
 بينَةٍ على فَهم كِتاباً اتَيناهم اَم السمواتِ فِى شِرْك لَهم اَم االَرضِ مِنَ
لْ مِنْهاِنْ ب عِدونَ يالظَّالِم مضُهعضـاً  بعاِنَّ. غُـرُوراً  اِال ب  اللّـه  سِـكمي 

 مِـنْ  اَحـدٍ  مِـنْ  اَمسكَهما اِنْ زالَتا ولَئِنْ تَزُوال اَنْ االَرضو السمواتِ
 .غَفُوراً حليماً كانَ اِنَّه بعدِهِ
 بـه  خدا جاى به شما كه شريكهايى اين دهيد نشان من به راستى بگو

 )آفـرينش  (در يـا  آفريـده  از مـن  از چيـزى  پردازيـد،  مـى  آنها نيايش
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 در آنهـا  و ايـم  داده كتـابى  اينـان  به يا ،اند داشته شركتى آسمانها
 نـه،  دارنـد،  تكيـه  كتاب آن از روشنگر دليلى بر) شرك مذهب(

 فريبنـده  هـاى  وعـده  با را يكديگر فقط ستمگران اينكه راستش
 و دارد مـى  نگـه  سقوط از را زمين و آسمانها خدا. زنند مى گول
 او نگهـدارد،  را آنهـا  كـه  نيسـت  كسـى  ديگـر  كنند سقوط اگر
 1.است بوده آمرزشگر و بردبار موارهه

 

 قـدرى  گويد مى دارند، ترديد ساختگى خدايان ناتوانى در كه آنها به قرآن
 :كنند درك را آشكار واقعيت اين تا بينديشند بيشتر

 

 دونـه  مِـنْ  اَفَاتَّخَـذْتُم  قُـلْ  اللّـه  قُلِ واالَرضِ السمواتِ رب منْ قُلُ
تَوِى  هلْ قُلْ ضَرّاً ال و نَفْعاً الَنْفُسِهِم نَيملِكُو ال اَولِياء سـمـى  ياالَع 

 خَلَقُـوا  شُـرَكاء  جعلُوالِلّه اَم والنُّور الظُّلُمات تَستَوِى هلْ اَم والْبصيرُ
 هوالْواحِـد  و ءٍ شَـى  كُـلِّ  خالِقُ اللّه قُلِ علَيهِم الْخَلْقُ فَتَشابه كَخَلْقِه
القَهار. 
: بگـو . خـدا : بگـو  كيسـت؟  زمـين  و ها آسمان خداوندگار: بگو

 ايـد  برگرفتـه  اختيارانى صاحب او از غير خود براى آيا بنابراين،
 آيـا  بگـو  نيست؟ دستشان به هم خودشان زيان و سود حتى كه

 شـريك  را كسـانى  يا برابرند، روشنايى و تاريكى يا بينا، و نابينا
 نتيجه در و دارند او آفرينش چون نشىآفري كه اند داده قرار خدا
 خـدا  بگـو  اسـت؟  شـده  مشـتبه  آنها بر مطلب آفرينش، كار در

 2.چيره يكتاى اوست و است چيز همه آفريدگار
                                                           

 .41 و 40 فاطر،ـ 1
 .16 رعد،ـ 2
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 كـه  اسـت  خواسته نيست، رسا كافى اندازه به شان انديشه كه آنها از باز و
 :كنند توجه ساده مثال اين به

 

 اللّهِ دونِ مِنْ تَدعونَ الَّذينَ اِنَّ لَه فَاستَمِعوا مثَلٌ ضُرِب النَّاس اَيها يا
وا  و ذُبابـاً  يخْلُقُـوا  لَنْ عـتَملَوِاج  لَـه اِنْ و  مهـلُبسي  أً  الـذُّبابال شَـي 

تَنْقِذُوهسي مِنْه فضَع الطَّالِب طْلُوبالْموا ما. ورقَد قَّ اللّهرِهِ حاِنَّ قَد 
اللّه زيزٌ لَقَوِىع. 

 كـه  اينها. دهيد گوش آن به شده، زده مثلى شما براى ايهاالناس،
 جمـع  هـم  با همه اگر پردازيد مى آنها نيايش به خدا جز به شما
 آنهـا  از مگـس  اگـر  حتـى  آفريد، نخواهند هم مگس يك شوند
 و خواهان آرى كشيد، نخواهند بيرون او چنگ از بربايد، چيزى

 شايسته كه آنطور را خدا اينان راستى به. اتوانندن دو هر خواسته،
 1.است گرانقدر و نيرومند خدا. اند نشناخته اوست

 

 سـوره  43 و فـاطر  سـوره  3 فرقـان،  سوره 4 تا 1 روم، سوره 40 هاى آيه
 آفـرينش  يعنى امر، و خلق درباره كه دارند تكيه نكته اين بروى همه زمر،
 كمـك  بـه  آنكـه  از پـس  و يشـيم بيند درسـت  آن بر فرمانروايى و جهان
 خـدا  بـه  امـر  و خلق اختصاص به زمينه، اين در منطقى و درست انديشه

 . بدانيم او مخصوص نيز را پرستش و نيايش برديم، پى
 از يكسـره  امـر  و خلـق ! باشيد آگاه: زند مى بانگ اعراف سوره 54 آيه

 .دارد خدايى سمت شما بر كه اوست تنها پس خداست، آن
 

امٍ  سِـتَّةِ  فـى  واالَرض السـمواتِ  خَلَـقَ  الّذى اللّه كُمرب اِنَّ اَيـ  ثُـم 
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 والْقَمرَ والشَّمس حثيثاً يطْلُبه النَّهار اللَّيلَ يغْشى الْعرْشِ علَى استَوى
ومالنُّجخَّراتٍ وسرِهِ  ماَم اَال بـ  ـرُ  الْخَلْـقُ  لَـهاالَمو  كتَبـار  اللّـه بر 
 .الْعالَمينَ

 شـش  در را زمين و آسمانها كه خداست همان شما خداوندگار
 روز. گرفـت  قـرار ) عالم فرماندهى (تخت بر سپس آفريد، روز
 و آيـد،  مـى  بـر  آن پـى  در شـتابان  كـه  پوشـاند  همى شب به را

 او، فرمـان  رام همـه  آفريـد،  او هم را ستارگان و ماه و خورشيد
 بـاد  واال اسـت،  او آن از يكسـره  دادن فرمـان  و آفريدن كه هان
 1.جهانيان همه خداوندگار خدا،

  
 امر و خلق در توحيد بر قرآن داليل
 است، جهان سراسر در كه را اى يگانه و پيوسته، هم به يكسره، نظام قرآن
 مـا  از و شـمرد  مـى  جهان فرمانرواى و آفريدگار يگانگى بر روشن دليلى
 ايـن  از و بينديشـيم  آن گيرى همه و ىاستوار و نظام اين به كه خواهد مى
 .بريم پى امر و خلق در توحيد به راه

و كُماِله  اِلـه  ال واحِِـد  منُ  اِال اِلـهالرَّحو هـ  خَلْـقِ  فـى  اِنَّ. الـرَّحيم 
 فِـى  تَجرى الَّتى والْفُلْكِ والنَّهارِ اللَّيلِ واخْتِالفِ واالَرضِ السمواتِ

 فَاَحيـا  مـاء  مِـنْ  السـماء  مِـنَ  اللّه اَنْزَلَ ما و النَّاس فَعينْ بِما الْبحرِ
 

                                                           
ات  عالم يعنى خلق، عالم به را امر و خلق اسالمى دانشمندان و فالسفه از بسيارىـ  1 و ماديـ 

 مقالـه  بـه  بـاره  درايـن  بيشـتر  آگـاهى  بـراى . انـد  كرده نىمع مجردات، عالم يعنى امر، عالم
 مراجعه شد، منتشر ساالنه تشيع مكتب در و تهيه زمينه اين در قبل سال چند كه اى جداگانه

 .شود
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ةٍو  كُـلِّ  مِـنْ  فيها بثَّ و موتِها بعد االَرض بِهِ ريفِ  دابـ الرّيـاحِ  تَصـ 
 .يعقِلُونَ لِقَومٍ الياتٍ واالَرضِ السماءِ بينَ الْمسخَّرِ والسحابِ

 مهربـان،  رحمـان  آن او، جـز  تـا، يك اسـت  خـدايى  شما خداى
 آمـدن  هم پى در و زمين، و آسمانها آفرينش در. نيست خدايى
 كه آبى و روانند مردم سود به دريا در كه كشتيها و روز، و شب
 كـرده  زنـده  باز مرگ از پس را زمين آن با و فرستاده آسمان از

 و بادهـا  گـردش  در و پراكنـده  را جانوران انواع آن در و است
 هـايى  نشـانه  اسـت،  فرمان زير زمين و آسمان ميان در كه ابرى
 1.اندازند بكار را خود خرد كه مردمى براى است

 سـوره  68 و 67 و 6 تا 3 اعراف، سوره 58 انعام، سوره 99 تا 94 هاى آيه
 تا 33: اسراء سوره 12 نحل، سوره 81 و 80 و 74 تا 20 65 تا 10 يونس،

 مختلـف  هاى سوره از ديگر آيه دهها و جاثيه سوره 5 تا 1 يس، سوره 41
 در كـه  گويـايى  هـاى  نشـانه  به را انسان توجه گوناگون تعبيرهاى با قرآن
 جلـب  اسـت،  جهـان  كردگـار  و آفريـدگار  يگانگى بر جهان، استوار نظام
 .كنند مى

  
 چندخدايى فرضيه ابطال
 :است كرده ابطال و طرح زير صورت به را خدايى چند فرضيه قرآن

 خَلَقَ بِما اِلهٍ كُلُّ لَذَهب اِذاً اِلهٍ مِنْ معه كانَ ما و ولَدٍ مِنْ اللّه خَذَاتَّ ما
ال ولَع مضُهعلى بضٍ ععحانَ ببا اللّهِ سمصِـفُونَ  عبِ  عـالِمِ . ي الْغَيـ و 

 .يشْرِكُونَ عما فَتَعالى الشَّهادةِ
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 نبـوده  خـدايى  او بـا  هرگـز  و نگرفتـه  فرزندى به را كسى خدا
 و برد مى بين از آفريده خود كه را آنچه خدايى هر وگرنه است،
 بـاد  پيراسـته  يافتنـد،  مى برترى ديگر برخى بر خدايان از برخى
 آشـكار،  و نهـان  دانـاى  گوينـد،  مى اش درباره اينان آنچه از خدا
 1.شمرند مى او شريك اينان آنچه از او باد واال

 

 بايد جهان، با آفريدگارها اين رابطه باشد، داشته ارآفريدگ چند جهان اگر
 : باشد زير صورت چند از يكى به

 جهان از بخشى فرمانرواى و اختيار صاحب آنها از يك هر اينكه يكى
 بايـد  صـورت  ايـن  در. است آفريده خودش كه بخشى القاعده على باشد،

 ديگـر،  بخشـهاى  نظـام  از مسـتقل  باشد نظامى ها بخش اين از يك هر در
 يـك  قلمـرو  جهـان  سراسـر  كه بينيم مى ولى آنها، به وابستگى هيچ بدون
 .پيوسته هم به و يگانه نظامى است، نظام

 از يكـى  اى، منطقـه  فرمانرواهـاى  و آفريدگارها اين ميان از آنكه ديگر
 همـاهنگى  و وحـدت  آنهـا  كـار  بـه  و باشد حاكم ديگران بر و برتر همه

 فرمـانرواى  واقعـاً  كـه  است يكى همين اتنه صورت اين در دهد، عمومى
 .اويند كارگزاران ديگران و است جهان كل

 جهـان  سراسـر  بـر  تنهـايى  بـه  خـدايان  ايـن  از يـك  هـر  اينكـه  سوم
 عمل و دهد فرمان بخواهد طور هر مورد هر در و باشد داشته فرمانروايى

 نظـامى  و قانون ديگر و كشد مى مرج و هرج به كار صورت، اين در كند،
 :قرآن گفته به. ماند نمى اقىب
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ةٌ فيهِما كانَ لَواِال الِه تا اللّهدحانَ  لَفَسب اللّـهِ  فَسـ بـرْشِ  را  الْع مـع 
 .يصِفُونَ

 خـدايان  خـدا،  جـز  بـه ) زمـين  و آسـمان  در يعنى (آنها در اگر
 بـاد  پيراسته بنابراين خورد، مى هم بر دو آن نظام بودند، ديگرى
ــانروايى تخــت خداونــدگار خــدا، ــان آنچــه از جهــان، فرم  اين
 1.گويند مى اش درباره

 

 بـا  خـدا  چند فرضيه عالم، نظام بودن سرتاسرى و يگانگى ترتيب، اين به
 يـك  در خدا چند فرضيه نظام، اين استوارى و كند، مى نفى را قلمرو چند

 .را قلمرو
 فرمـانروايى  جهـان  سراسـر  بـر  خدا چند يا دو كه ديگر فرض اين اما

 و بخواهند جور يك و باشند هماهنگ هم با جا همه و وقت همه و نندك
 تـا  چنـد  يـا  بـودن  تا دو زيرا است؛ خيالى فرضى دهند، فرمان جور يك

 هـم  بـا  جهت يك در الاقل خدايان كه كند مى ايجاب خود به خود بودن،
 خـدايان  كـه  كند مى ايجاب خود به خود ناهمسانى اين و باشند ناهمسان

 خـود  بـه  خود ناهمسانى اين و باشند ناهمسان هم با جهت يك در الاقل
 .گذارد خواهد اثر باشد، هم مورد يك در ولو آنها، فرمان و درخواست

 كنـد  مـى  اشاره آمده آنها در كه استداللى و آيات اين به صدرالمتألهين
 :گويد مى و

 اش فرمانفرمايى و خدايى در خدا يگانگى اثبات براى ديگر راه«
 خـداى  يگانگى دليل جهان، يكپارچگى و يگانگى كه تاس اين

 مشـائين  معلـم  كه است راهى همان اين. است جهان فرمانرواى
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 »1.است شده اشاره آن به الهى كتاب در و رفته ارسطاطاليس
 :گويد مى و كند مى اشاره مطلب اين به باز ديگر جاى در

 و آن حـدود  كـه  يكتـا  اسـت  اى دايـره  هستى دايره بنابراين... «
 پديـد  وحـدتى  آن كثـرت  در و پيوسته، يكديگر به آن قوسهاى
 و آن پردازنـده  و پديدآورنده يكتايى بر راستين برهانى و آورده

 نـام  بـاد  واال. اسـت  او مهربـانى  و بزرگوارى توانايى، كاردانى،
 هسـتى  سـراى  اگر چون بزرگوار، شكوهمند آن تو، خداوندگار

 ورائهـم  من واهللا«بود نتواند يكى جز هم آن سازنده است، يكى
 »3.است گرفته فرا را همه آنها پى از خدا و 2»محيط

 

 تصـريح  100 و 99 هـاى  صفحه در مطلب اين آن دنبال به صدرالمتألهين
 نقـل  كـه  است هايى آيه همان در دليل، اين به الهى كتاب اشاره كه كند مى

 .كرديم
 

 آنها نقش و ارزش اسباب، و علل
 دارد، تكيـه  پايه بدين امر و خلق در توحيد روى نكهآ عين در قرآن، 
 .كند نمى انكار را آنها نقش و اسباب و علل وجود

اللّهماءِ مِنَ اَنْزَلَ والس يا ماءبِهِ فَاَح ضاالَر دعتِها بوفى اِنَّ م  ذلِـك 
 

                                                           
 .94 ص ،6 ج اسفار، صدرالمتألهين،ـ 1
 كـافرانى  بـر  قـدرت  و علـم  نظـر  از خـدا  احاطه به مربوط آيه اصل: بروج سوره 20 آيهـ  2

 داده تعمـيم  حـد  ايـن  تا را آن صدرالمتألهين ولى شمرند مى دروغ را الهى حقايق كه است
 .است
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 .يسمعونَ لِقَومٍ اليةً
ـ  را زمين آن با و فرستاد آب آسمان از خدا  بـاز  مـرگش  از سپ
 1.شنوند مى كه مردمى براى است اى نشانه آن در. كرد زنده

 كـرد،  زنـده  را زمـين  آن وسـيله  بـه  و آن با يعنى االرض؛ به فاحيا جمله
 .آورد مى ياد به را زمين كردن زنده براى آب، شناختن وسيله

 ايـن  شـود،  مى استفاده آنها نقش و اسباب و علل درباره قرآن از آنچه
 توانـايى  كـار  همه بر و داند مى را چيز همه دانا و توانا آفريدگار هك است
 از برخـى  نظـام  ايـن  در و آفريـده  خـاص  نظـامى  بـا  را جهان ولى دارد؛
 ديگـر  هـاى  آفريـده  از برخى پيدايش در معينى نقش دار عهده را ها آفريده
 اوينـد،  فرمـانبردار  كـارگزاران  نقـش،  ايـن  ايفـاى  در آنها ولى است كرده
 و چـرا  و بيچون شده، گذارده آنها عهده به كه را اى وظيفه كه رگزارانىكا

 و كنند نمى تخلف دستورش از مويى سر دهند، مى انجام زياد، و كم بدون
 :هستند او فرمان زير يكسره

 ...سالشَّمرَ والْقَمو ومالنُّجخَّراتٍ وسرِه مبِاَم... 
 2...او فرمان زير همه ستارگان، و ماه و خورشيد و... 

 پراثـر  بس موجودى پهناورش، اثر ميدان در خورشيد جاذبه عظيم نيروى
 عظـيم  نيـروى . كنـد  مـى  آفريـدگار  فرمان طبق كند، مى چه هر ولى است
  فرمـان  و اراده برابـر  در هـم  او امـا  پرتـوان  است نيرويى هم زمين جاذبه
 پرنده يك به كند، اراده آفريدگار كه آنجا نگرند نمى آيا. است خاضع خدا

 و بايسـتد  زمين جاذبه پركشش نيروى برابر در تا دهد مى توانايى كوچك
 بماند؟ فضا در ها ساعت
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رَوا اَلَمرِ اِلَى يخَّراتٍ الطَّيسماء فى مالسونَّ ما جسِكُهماِال ي  اِنَّ اللّـه 
 .يؤمِنُونَ لِقَومٍ الياتٍ ذلِك فى
 انـد،  فرمان زير آسمان فضاى در چگونه ندا نديده را پرندگان آيا
 بـراى  ايـن،  در دارد، مـى  نگـه  فضـا  در را آنها كه خداست تنها

 1.هاست نشانه دارند ايمان كه مردمى
  

 سوز سبب و ساز سبب خداى
 و پـرارج  نيرومنـد،  اسـت  نظامى قرآن نظر از معلول و علت نظام بنابراين
 تـدبير  و دانـش  و خـداداد  وهاىنير كمك به آنكه با انسان و اعتبار داراى

 دسـت  انگيـز  شـگفت  كارهايى به نظام اين داخل در تواند مى روزافزونش
 حدود همان در و باشد نظام اين مواظب تالشهايش همه در بايد باز زند،
 و كنـد  عمـل  دهـد،  مـى  عمل امكان او به معلول و علت متقابل روابط كه

 نيـز  پراعتبار و نيرومند نظام همين ولى. ماند مى اثر بى هايش كوشش گرنه
 هسـتى،  عـالم  ديگـر  موجودات و انسان براى اگر و خداست اراده مقهور

 كمتـرين  سـاز،  سـبب  خـداى  براى است، نيرومند چارچوبى بيش، يا كم
 اسـباب  ايـن  كه دانا و توانا خداى همان زيرا ندارد؛ بودن چارچوب نقش

 در است، داده ها خاصيت و اثرها يا خاصيت، و اثر يك هر به و آفريده را
 را آنهـا  و بگيـرد  را سـبب  چنـد  يـا  يك خاصيت و اثر تواند مى لحظه هر

 .كند خنثى
 بـرْداً  كُونى نار يا قُلْنا. فاعِلينَ كُنْتُم اِنْ آلِهتَكُم وانْصرُوا حرَّقُوه قالُوا
ــالماً و ــى سـ ــراهيم علـ اِبـ .وا وــه اَراد ــداً بِـ ــاهم كَيـ  فَجعلْنـ
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 .االَخْسرينَ
 يارى را خدايانتان) راه اين از (و بسوزانيد را) ابراهيم (او گفتند
 بـى  و سـرد  ابراهيم بر آتش اى گفتيم. هستيد كاركن اگر كنيد،
 سخت را آنها ما اما زنند، نيرنگ او به خواستند آنها. باش گزند
 1.كرديم ناكام

 

 كـه  فرمانى و اراده همان اب فرمان، يك با بداند الزم كه آنجا ترتيب اين به
 .اندازد مى سوزندگى از را آتش آفريده، را آن نظام و جهان

 از اسـتفاده  بـا  كـه  رفته پيش آنجا تا امروز تواناى و دانا انسان نه مگر
 خـود  كـه  را زايـى  آتـش  بمـب  يـا  مـين  الكترونيكى، و موجى فرمانهاى
 بـا  سـاخته  خـود  كـه  را چيزى نتواند خدا چرا پس كند؟ مى خنثى ساخته
 كند؟ خنثى و بيندازد اثر و كار از فرمان يك

 بـه  نيـز  ديگـر  هـاى  آيين از برخى در اسباب و علل و خدا ميان رابطه
 كند مى ياد اى صحنه از نيز 2كنه اوپانيشاد. است شده تقرير صورت همين

 :كند مى سلب آتش از را سوزاندن قدرت برهما كه
 فـتح  ايـن  در خـدايان  و كرد فتحى خدايان براى موقعى برهما 

. ماسـت  آن از بزرگى و فيروزى گفتند مى و كردند مى مفاخرت
 و نشـناختند  و شـد  ظـاهر  آنها نظر در و فهميد را اين وى پس

 :گفتند
 »است؟ عجيبى موجود چه اين«
 . چيست موجود اين ببين: گفتند) آتش (آگنى به پس 
 .»خوب بسيار«
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 »هستى؟ كه تو«:گفت وى به و رفت كار اين پى پس 
 .هستم »آگنى«من: داد جواب 
 »هست؟ قدرتى چه تو مانند ذاتى در«
 ».بسوزانم هست زمين روى بر كه را آنچه توانم مى من«
 . بسوزان گفت و نهاد او پيش خاشاكى پس 
 و برگشـت  و نتوانسـت  ولـى  رفـت،  آن سـر  بر سرعتى با وى 

 :گفت
 1».چيست عجيب موجود اين دريابم نتوانستم من«

 

 آتـش  النـوع  رب يعنـى  آگنـى،  از را سـوزانندگى  خاصيت تواند مى برهما
 .برنيايد هم خاشاك يك سوزاندن عهده از حتى كه طورى به بگيرد،

  
  قرآن ديد از العاده خارق حوادث و معجزات

 عـادت  خـارق  حوادث و معجزات جهان در جا هر گفتيم، كه بيان اين با
 زيـرا  نـدارد،  عليت قانون شناختن ترسمي به با منافاتى كمترين دهد، رخ

 ».آيد نمى پديد علت بدون اى پديده هيچ«گويد مى عليت قانون
 اى پديـده  نيسـت  علـت  بـدون  پديده اى، معجزه هيچ نيز قرآن ديد از
 .خداست خاص اراده آن علت و علت با است

 بـا  بلكـه  ندارد، منافات عليت قانون كلى اصل با تنها نه معجزات، رويداد
 نيسـت؛  ناسازگار نيز معلول و علت عادى نظام عملى و علمى ارزش و راعتبا
 عليـت  نظـام  دربـاره  كـه  تجربى و علمى قوانين به نهادن ارزش در بشر زيرا

 اسـتثناناپذير  و مطلـق  قـوانين  شـناختن  انتظـار  در هرگـز  كرده، كشف طبيعى
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 كـار  و سـر  تجربـى  پيشرفته علوم با كه كسانى همه. است ننشسته طبيعى
 طبيعـت  قوانين عنوان به علوم اين در كه قوانينى بيشتر كه دانند مى دارند،
 آگـاه  و هشيار شناسان طبيعت و اند نسبيت قانون مشمول شوند، مى معرفى

 ايـن  صددرصـد  و مطلـق  اعتبـار  و ارزش به گاه هيچ غرور، از پيراسته و
 و ىعلمـ  بررسـيهاى  ادامـه  در ايـن،  وجـود  بـا  ولى نيستند، معتقد قوانين
 تكيـه  آنها بر و استفاده نسبى قوانين همين از فنى، و علمى گيريهاى نتيجه
 يـك  آنچـه  بودن اساس بى بعدى، علمى پيشرفتهاى با اينكه مگر كنند مى

 . شود ثابت شد، مى شناخته تجربى علمى قانون
 انتظـار  در كه است اين بر ما همه قرار هم روزمره و عادى زندگى در
 .ننشينيم درصدصد اعتبار و ارزش

 هواپيمـايى  يا كشتى قطار، ماشين، از مسافرت براى دنيا عاقل مردم همه
 يـا  ناخـدا  راننـده،  وسـيله  بـه  و سـرويس  ورزيده مكانيسينهاى وسيله به كه

 همـه  اينكـه  بـا  كنند مى استفاده شود، هدايت شناس وظيفه و ورزيده خلبان
 زيـرا  كرد اعتماد توان نمى درصد صد وسايل اين از يك هيچ بر كه دانند مى

ــه كــه نقليــه وســايل مجهزتــرين ــرين، مطلــع وســيله ب ــده ت ــرين ورزي  و ت
 بـين  در اسـت  ممكـن  شود، هدايت و سرويس اشخاص ترين شناس وظيفه

 .گردد سرنگون و شود فنى نقص دچار يا ببيند آسيبى راه
 تجربه دانشمند هر. است همين بر دانشمندان قرار هم علمى تالشهاى در
 بـا  يـا  تـازه  شـرايط  در كـه  تازه آزمايش هر با كه داند مى ورزيده و آگاه ديده

 و طبيعـت  دربـاره  اى تـازه  نكـات  اسـت  ممكن گيرد، صورت تازه ابزارهاى
 از قسـمتى  روى كـه  شـود  كشـف  يكـديگر  بـا  طبيعـى  موجودات مناسبات

 و علمـى  گيريهـاى  نتيجه حتى تجربى، علوم قبلى فنى و علمى گيريهاى نتيجه
 خـط  دانشـمند  ايـن  خـود  قبلـى  گيريهاى نتيجه حتى تجربى، علوم قبلى فنى
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 كند متزلزل را شده پذيرفته علمى قانون چند يا يك ارزش و كشد بطالن
 برخـى  در قبلـى،  شـده  پذيرفتـه  علمـى  فرمولهـاى  كه دهد نشان الاقل يا

 كـه  اندركارنـد  دسـت  ديگـرى  عوامـل  و علـل  كمياب، و استثنائى موارد
 در دانشـمند  اول، فـرض  در. انـد  انداخته كار از را شده ختهشنا فرمولهاى

 را آن و تجديـدنظر . بـود  پذيرفتـه  علمـى  قـانون  عنـوان  به قبالً كه قانونى
 بـاال؛  بسيار درصدى با را قانون آن اعتبار دوم فرض در و كند، مى اصالح
 خـويش  علمـى  كاوشـهاى  ادامه در و تأييد ميليون، يك در 999999 مثالً

 معجـزه  حـوادث  كـه  ايـن  به توجه با كند؛ مى تكيه آن بر ذشتهگ همچون
 رخ الهـى  فرمـان  بـه  اسـتثنايى  بسـيار  مـوارد  در كـه  عادت خارق و آسا
 روى جهـان  در كـه  طبيعـى  و عـادى  حـوادث  مجموع به نسبت دهد، مى
 كمترند، مراتب به هم ميليون يك در يك از حتى و ناچيز بسيار دهند، مى
 و اراده به معجزات وقوع به اعتراف كه شود مى نروش خوبى به نكته اين

 معلـول  و علـت  عـادى  نظام عملى و علمى اعتبار و ارزش به خدا فرمان
 .زند مى لطمه نيز

  
 موهوم پندارهاى از دور شناسى سبب
 ايـن  آنهـا  اعتبار و ارزش و اسباب و علل درباره قرآن پرارزش تعاليم از يكى
 آگـاهى  يعنـى  علـم  بر فقط بايد آنها، تأثير ميزان و علل شناسايى در كه است
 بـر  نـه  شـود،  تكيـه  زدا، ابهـام  و روشنگر دليل يعنى بينه؛ و ابهام بى و روشن

 موجـب  فيزيكـى،  خيـالى  عوامل به واهى اعتقاد. اساس بى و واهى پندارهاى
 طبيعـت  از بيشـتر  گيـرى  بهره از محروميت و صنعت و علم در ماندگى عقب
 از و بـود  گرفتـارش  درمـان  و درد زمينـه  در هـا  قرن بشر آنچه نظير شود؛ مى

 اعتقـاد  نظيـر  يـا  گردانـد  مى روى دو، آن علمى شناخت راه در صحيح تالش
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 شناسـى  فلـك  و داشـت  سـتارگان  مرموز تأثيرات به كه واهى و اساس بى
ــده ابزارهــاى و علمــى  خــدمت در را اســطرالب قبيــل از آن، فنــى ارزن
 تحـرك  از بسـيار  مـوارد  در را او و داده قـرار  افـالك  روى از بينـى  طالع

 . بود بازداشته
 اين از متافيزيك، زمينه در خيالى و موهوم عوامل تأثير به واهى اعتقاد

 به و كند مى منحرف توحيد عالى اصل از را انسان زيرا است زيانبارتر هم
 و علـل  زمينه در قرآن آيات جهت همين به. اندازد مى شرك خطرناك دام
 از بايـد  كـه  كنـد  مى تأكيد بسيار قاطعيت و صراحت با متافيزيكى اباسب
 قطعـى  آگاهى يعنى علم؛ بر تنها و 1بپرهيزيم گمان و ظن گونه هر بر اتكا
 يعنـى  ؛4بينـه  و توانا و چيره دليل يعنى ؛3سلطان و 2برهان از كه روشن و

 .كنيم تكيه آيد دست به روشنگر دليل
  
 دعا
 اسـت؛  دعـا  اسـت  داده قرار مؤثر انسان كار در خدا كه اسبابى و علل از يكى
 نيـاز  و راز بـه  او بـا  كنـد،  توجـه  خـدا  بـه  وجودش تمام با آدمى اينكه يعنى

 درسـت . بخواهـد  كمـك  او از و نهـد  ميـان  در او با را خود خواسته پردازد،
 كـس  همه درونى راز و قبلى خواست از و داند مى را چيز همه خدا كه است
 و كـار  نظـام  طبيعـت،  بـا  بشـر  اتـمناسبـ  در او كه همانطور ىول است آگاه

 كار، ناكرده و گنجى رنج، نابرده و كرده مقرر را عمل بازده و عمل و كوشش
 و دعـا  نظـام  نيـز  خـدا  بـا  انسـان  مسـتقيم  مناسبات در نساخته، ميسر مزدى،

 .است ساخته مقرر را استجابت
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اِذا و أَلَكنّى عِبادى سقَري فَاِنّى عب  ةَ  اُجيـبـوعاعِ  داِذا الـد 
 .يرْشُدونَ لَعلَّهم بى ولْيؤمِنُوا لى فَلْيستَجيبوا دعانِ

 دعارس و نزديك من بپرسند، تو از من درباره من بندگان اگر و
 آنهـا  پـس  دهم، مى پاسخ بخواند مرا كه آنكس دعاى به هستم،

 1.آيند راه به كه باشد دارند، باور مرا و بپذيرند مرا دعوت هم
 

 مـا  از كـه  شـود  مـى  عـوض  خـدا  اراده ما دعاى با مگر كه بگويد كسى مبادا
 .نيست تغيير قابل كه خدا اراده بخواهيم؟ چيزى او از و كنيم دعا خواهد مى

 يـك  از كوشش و كار مورد در كه است سؤالى همان مشابه سؤال اين
 تفـويض  و جبر جنجالى بحث و شده ديگر طرف از قدر و قضا و طرف،

 .است آورده بوجود را االمرين بين امر و
 مقـرر  ازل در خواسـته،  كـس  هر براى خدا آنچه مگر«:شود مى گفته هم آنجا
 كـار  انسان از كه است تغيير قابل شده؛ مقرر ازل در و خواسته خدا آنچه يا نشده،

 كوشـش  و كـار  كـه  ايم رسيده نتيجه اين به بحث آن در »؟خواهند مى كوشش و
 از خـدا «كـه  ايـم  كـرده  حل بيان اين با را مزبور مشكل و است، مؤثر حال هر به
 آن يـا  اين به و كند چنان و چنين خود اختيار و انتخاب به انسان تا خواسته ازل

 خـدا  كـه  رسـيم  مـى  نتيجـه  اين به آن، به نزديك بيانى با هم اينجا »برسد نتيجه
 تغييرناپـذير  و ازلـى  اراده همان ولى ستا تغييرناپذير و ازلى نيز او اراده و ازلى،
 بـه  طبيعـت،  بخـش  يعنـى  هسـتى؛  جهان از بزرگى بخش كه است كرده مقرر
 هـر  در خـود  بـه  خود بخشى چنين در. باشد شدن حال در پيوسته بودن جاى
 عوامـل  آنهـا  پيـدايش  در كـه  آيند مى وجود به اى تازه هاى پديده و پديده لحظه
 از كـارى  هـم  بـاز  كه من، دعاى يا من كار موارد، رخىب در جمله از مؤثرند، قبلى
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 بـر  ازلـى  اراده همـان  كـه  نقشى دارد، تأثيرى و نقشى است، من كارهاى
 .است گذارده آن عهده

 لحظه هر در هم و است، ازلى او اراده و علم و ازلى خدا هم بنابراين
 اىِدعـ  و مـن  كـارِ  من، خواستِ من، گاهى كه آيند مى پديد نو هاى پديده
 . اند داشته نقشى و بوده مؤثر آنها پيدايش در من

 

ألُهسنْ يمواتِ فِى مالس ضِ ومٍ كُلَّ االَروي وشَأنٍ فى ه. 
 آورد مى او سوى به نياز روزى است، زمين و آسمانها در كه هر
 1.است كارى در روز هر او زيرا

 

 مكـش  تـالش  از دست و مشو نوميد اى، آمده گرفتار ها سختى دام در اگر
 كنى قطعى بينى پيش توانى نمى هرگز تو زيرا بخواه، خدا از و كن حركت

 كـارى  در روز هـر  او نـدارى،  سـختيها  اين از خالصى سوى به راهى كه
 بدانى، خورده شكست را خود درصد صد توانى مى كجا از تو پس. است
 آيد؟ پيش نو وضعى فردا شايد
 بينـى  پيش برخالف كه نو، رويدادهاى اين از متعددى هاى نمونه قرآن در
 ،2)ع(موســى حضــرت خــواهى كمــك قبيــل از اســت، آمــده بــوده انســان

 بـه  آنهـا،  نظاير و ها نمونه اين بررسى با... و 3)ع(زكريا حضرت فرزندخواهى
 مـؤثر  اسـت  سـببى  و علـت  خود دعا قرآن نظر از كه شود مى فهميده روشنى
 نظـام  در جهـان  آفريـدگار  كـه  طور نهما يعنى ديگر، اسباب و علل همچون
 گياه فالن و گذارده نقشى... و جاذبه الكتريسيته، حرارت، نور، عهده بر عليت
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 بـر  داده، قـرار  مـؤثر  بيمـارى  فـالن  درمان در را شيميايى تركيب فالن يا
 بـه  انسـان  رسيدن در را آن و گذارده نقشى نيز شرايط واجد دعاى عهده

 و روانـى  آثـار  بـه  منحصـر  تـأثير  اين. است دهدا قرار مؤثر هايش خواسته
 نشـده  شـناخته  و شـده  شـناخته  آثـار  نظـر،  اين از دعا. نيست دعا تلقينى
 را خفتـه  توانهاى از بسيارى و تقويت را اراده زنده، را اميد دارد، فراوانى

 انتظـار  او از هرگـز  كـه  كوششـى  و كـار  به را او و كند مى بيمار آدمى در
 چيـزى  كنـد،  مـى  بيان دعا براى قرآن كه تأثيرى ولى رددا مى وا رفت، نمى
 :است اين تأثير اين بيان براى عبارت رساترين و اينها از بيش است
 آن تـأثير  نيسـت  الزم و اثـر  داراى اسـت  سببى خود دعا قرآن ديد از
 . باشد... و اراده تقويت قبيل از آن روانى آثار به مربوط حتماً

 سـببى  و عامـل  شـكل  همين، به تقريباً نيز ديگر دينى كتابهاى در دعا
 دينـى  كتابهـاى  در تنهـا  نه. است شده شناخته جهان و انسان كار در مؤثر

. خـوريم  برمـى  بيـنش  ايـن  بـه  نيز آريايى مذهبى كتابهاى در بلكه سامى،
 :گويد مى دعا درباره اوستا

 

 سزاوار نيك منش و راستى در كه را دانايانى آن اهورا، مزدا اى«
 و سـخن  دانـم  مـى  چـه،  كـن،  كـامروا  و بـرآور  آرزو ختى،شنا

 1.است سودبخش و كارساز تو نزد رستگارى براى خواهش
 

 ديگـر  دينـى  كتب و اوستا تعاليم با دعا، درباره قرآن تعليم اساسى تفاوت
 جهـان  آفريـدگار  مخصوص دعا ها كتاب اين در كه است اين در آن نظير

 : آمده چنين اوستا در. نيست
  منش اين براى از نبايد بهمن، اى ارديبهشت، اى اهورا، دامز اى
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 سرود كه بكوشيم بايد كنيم، آزرده را شما آنيم خواستار كه يك
 از پـيش  كـه  شـماييد . سازيم شما پيشكش را خويش ستايش و

 برخـوردار  معنـوى  جهان از و سازيد مى كامروا را مردمان همه،
 1.كنيد مى

 قـرآن  كـه  صـورتى  در اسـت  آمـده  فراوان تعبارا گونه اين از اوستا در
 خواهـد  مى ما از فراوان تأكيد با و شمرد مى خدا مخصوص را نيازخواهى

 از و برداريم جهان آفريدگار جانب به فقط دعا دست نيازخواهى براى كه
 هـر  و كـه  هر او غير كه بپرهيزيم، سخت او غير سوى به بردن دعا دست
 هـيچ  توانـد  نمـى  خـود  از پـيش  كـه  كارگزارى اوست؛ كارگزار باشد چه

 .بگيرد كسى از چيزى يا بدهد كسى به چيزى بگيرد، تصميمى
 اَحداً بِهِ اُشْرِك ال و ربى اُدعوا اِنَّما قُلْ
 هـيچ  و خـوانم  مى فرا) كمك به (را خويش خداى تنها من بگو
 2.سازم نمى شريك او با را كس

  
 عبادت در توحيد
 و يكتاپرسـتى  روى چيـز  هـر  از بـيش  قـرآن  توحيد م،گفتي قبالً كه همانطور
 امـر  و خلـق  در توحيـد  منطقـى  نتيجـه  را آن و دارد تكيـه  عبادت در توحيد

 از چه آفرينش، جهت از چه جهان، اين كار در كه شد معلوم وقتى. شمرد مى
 كـار  اندر دست خدا، جز چيز هيچ و كس هيچ آن، تدبير و كارگردانى جهت
 آن تنها چيز هر و كس هر و ندارد، نقشى كمترين خود بجان از يعنى نيست،
 وقتـى  است؛ شده سپرده او به آفرين نقش آن جانب از كه كند مى ايفا را نقشى
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 بـاد  و ابر ستارگان، و ماه و خورشيد جهان، در تأثير منابع همه شد معلوم
 فرمـان  زير همه... و فرشتگان و ديوان خاك، و آب برق، و رعد باران، و
 در يـا  فرمـانبردار  كـارگزاران  ايـن  برابر در پرستش و نيايش ديگر يند،او

 دارد؟ معنايى چه آنها مجسمه يا تصوير برابر
 

 لَعلَّكُـم  قَـبلِكُم  مِنْ والَّذينَ خَلَقَكُم الَّذى ربكُم اعبدوا النّاس اَيها يا
 مِـنَ  اَنْـزَلَ  و بِنـاء  لسـماء وا فِراشـاً  االَرض لَكُم جعلَ الَّذى. تَتَّقُونَ
 و اَنْداداً لِلَّهِ تَجعلُوا فَال لَكُم رِزقاً الثَّمراتِ مِنَ بِهِ فَاَخْرَج ماء السماءِ
ونَ اَنْتُملَمتَع. 
 آفريـده  را شما پيشينيان و شما كه بپرستيد را خدايتان مردم اى

 زيـر  را مـين ز كـه  او هـم . درآييـد  تقـوى  راه به كه باشد است،
 آب آسـمان  از و سـاخته  فرازتـان  بر را آسمان و گسترده پايتان

 روزى تـا  اسـت  داده بيـرون  برها و بار آن، وسيله به و فرستاده
 خـدا  بـراى  ديگـر  دانيـد،  مـى  را حقايق اين كه حاال باشد، شما

 1.مسازيد همطرازانى
لُوا وعلِلَّهِ ج الجِنَّ شُرَكاء و مخَلَقَه قواخَرَ و نـينَ  لَهنـاتٍ  و بـرِ  ببِغَي 

ديع . يصِفُونَ عما تَعالى و سبحانَه عِلْمٍ ـمواتِ  بـالس ضِ واَنّـى  االَر 
و  و ءٍ شَـى  كُـلَّ  خَلَقَ و صاحِبةٌ لَه تَكُنْ لَم و ولَد لَه يكُونُ بِكُـلِّ  هـ 
ءٍ شَى عليم .اهللا ذلكُم كُمدال ر اال اله وكُلِّ خالِقُ ه ءٍ شَى وهدبفَاع و 
ولى هكُلِّ ع كيلٌ ءٍ شَىو. 

 و آنهاسـت  آفريـدگار  او اينكـه  با ساختند خدا شريك را ديوان
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 بـاد  واال و پيراسته. تراشيدند دخترانى و پسران او براى ندانسته
 و آسـمانها  پديدآورنده گويند؛ مى وصفش در اينان آنچه از خدا

 آمـده  برايش فرزندى كجا از پس نداشته، مسرىه كه او زمين،
 اوسـت . اسـت  آگاه چيز همه بر و آفريده را چيز همه او است،
. چيز همه آفريدگار نيست خدايى او جز شما، خداوندگار خدا،
 1.اوست دست در چيز همه اختيار و بپرستيد را او پس

 

لُ آياتِهِ مِنْ واللَّي النَّهارو سالشَّمو القَموا ال رُودجسِ  تَسلِلشَّـم ال و 
 .تَعبدونَ اِياه كُنْتُم اِنْ خَلَقَهنَّ الَّذى لِلَّهِ واسجدوا لِلْقَمرِ

 برابـر  در اسـت،  مـاه  و خورشـيد  و روز و شب او هاى نشانه از
 خـدايى  برابـر  در. ميفتيد خاك بر خضوع سر از ماه و خورشيد

 اگـر  اسـت،  آفريـده  را نهـا آ كـه  افتيـد  خـاك  بر خضوع سر از
 2.ايد بوده خداپرست راستى به

 

نْ النَّاسِ مِنَ وتَّخِذُ مونِ مِنْ ياَنْـداداً  اللّـهِ  د  مـونَهحِبي  ب اللّـهِ  كَحـ 
 ...لِلّهِ اَشَدحباً امنُوا والَّذينَ
 و شـمرند  مـى  خدا همطراز را ديگر موجوداتى مردم از گروهى
 باايمـان  مـردم  ولـى  ورزند مى دوستى خدا، چون آنها به نسبت
 3...دارند دوست بيشتر بسى را خدا

 

 چـون  خداسـت  مخصوص باشد، نيازخواهى راه از اگر نيايش و پرستش
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 .37 فصلت،ـ 2
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 :برآورد را نيازها تواند مى كه اوست تنها
 ...يضُرُّنا ال و ينْفَعنا ال ما اللّهِ دونِ مِنْ اَنَدعوا قُلْ
 سودى نه ما براى كه كنيم نيايش را چيزى اخد جاى به آيا بگو
 1...زيانى نه دارد،

 

 »جـالل «برابـر  در نـاقص  شـيدايى  و شـيفتگى  خودبـاختگى،  راه از اگر و
 چـون  خداست، مخصوص هم باز باشد، كامل موجود »جمال«و »كمال«و

 اَشَـد  امنُـوا  والَّذينَ: ... است »شيدايى و عشق«چنين شايسته كه اوست تنها
بلِلّهِ اًح... 

 .خداست آن از يكسره نيايش و پرستش ستايش، بنابراين
ومِ  مالِكِ. الرَّحيمِ الرَّحمنِ. العالَمينَ رب اَلْحمدلِلَّهِ ينِ  يـالـد . ـاكاِي 

دبنَع و اكتَعينُ اِينَس. 
 همـان  اسـت،  جهانيـان  خداونـدگار  خـدا،  مخصـوص  ستايش
 از تنهـا  و پرستيم مى ترا تنها اداش،پ روز دارنده مهربان، رحمان

 2.كنيم مى نيازخواهى تو
 

 و اوسـت  از آفـرينش  اسـاس  كـه  آفريـدگار،  خـداى  بزرگ، خداى به اعتقاد
 و فلسـفى  مكتبهـاى  و اديـان  از بسيارى در است، همه مافوق كه برتر خداى
 بـه  اعتقـاد  بـا  همـراه  مكتبهـا  ايـن  و اديان اين در حتى. شود مى ديده عرفانى

 ديگـر  موجـود  هيچ كه دارد وجود نيز اعتقاد اين غالباً آفريدگار خداى ودوج
 و نخستين آفريدگار و بزرگ خداى اين عرض هم بتواند كه نيست جهان در
 همتـا  و اسـت  يكتا مقام اين در او بنابراين باشد؛ خدايان خداى ديگر تعبير به
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. داند نمى كافى را خدا دانستن يگانه از مقدار اين قرآن توحيد ولى. ندارد
 فقط نيست، االرباب رب و خدايان خداى نخستين، آفريدگار قرآن، ديد از
 يگـانگى  بـه  اعتقـاد  ديگـر  اديـان  در جهـت  همين به بس؛ و خداست او

 و سـتايش  اسـتعانت،  و نيازخواهى عبادت، در شرك با نخستين آفريدگار
 يكتـا  و د،توحيـ  قـرآن،  ديـد  از ولى نيست ناسازگار ديگر خدايان نيايش
 و دعا عبادت، در توحيد آن؛ عملى اثر كه دارد واقعيت وقتى خدا دانستن

 :باشد اطاعت در توحيد و نيايش و حمد استعانت،
 

 نَستَعينُ اِياك و نَعبد اِياك... الْعالَمينَ رب اَلْحمدلِلّه
 

 رجپـرا  محتـواى  و شـناخته  بهتـر  قرآن توحيد خاص ارزش كه اين براى
 از زيـر  قسـمتهاى  به شود، فهميده بهتر حمد سوره از آيات اين توحيدى

 :كنيد اوستاتوجه
 

 نيكـان  و پاكان به كه ـ »ارديبهشت«دستيارى به! »اهورامزدا«اى«
 بـا  كـه  من به را مينوى و خاكى جهان دو آبادى ـ دهد گشايش

 . دار ارزانى آورم مى روى تو به نيك منش
 ـ را »سپندارمذ«و »مزدااهورا«و »همنب«و ترا! »ارديبهشت«اى

 ــ  بياراينـد  را مينوى جاودانى كشور دينداران، و پاكان براى كه
 بـه  را شـما  كـه  آنگـاه . گويم مى درود و سرود آيين، نو شيوه به

 1.دهيد يارى مرا خوانم، يارى
 گشتاسـب  به نيك منش شادكامى و پاداش و بهره ارديبهشت، اى
 اى مـزدا،  اى. بـرآور  را او نيـاز  و خـواهش  ،سپندارمذ اى. دار ارزانى
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 روا تـرا  سـتايش  سرود كه ده آن ياراى خويش پيامبر به پادشاه،
 »1.كند

 

 اوسـت  از چيـز  همه كه بزرگ خداى را اهورامزدا اوستا كه است درست
 مهـين  نـه  دهـد،  مـى  قرار او رديف در نظر اين از را اهريمن نه و داند مى

 دعـا  يا ستايش پاى وقتى كنيد، مى مالحظه كه طور همان ولى را فرشتگان
 5سپندارمذ ،4ارديبهشت ،3بهمن و 2مزدا اهورا آيد مى ميان به نيازخواهى و

 

                                                           

 .33 ص همان،ـ 1
 آيـين  بـزرگ  پروردگـار  و خداونـد  نـام  همـه  مـزدا  اهـورا  و اهـورا  مزدا و اهورا و مزداـ  2

 اورمـزد،  هرمـزد،  اهـورا،  مـزدا  مـزدا،  اهـورا )پـاورقى  (33 ص اوسـتا، » ...كه است زرتشت
 Ahura mazda  اوسـتايى  زبـان  بـه  و oh rmazd  ىپهلـو  زبـان  بـه  هـورمزد،  هرمز، ارمزد،

. آفريـدگان  و آسـمان  و زمين خالق زردشتيان، و باستان ايرانيان بزرگ خداى) دانا سرور(
 و راسـتى  و خيـر  منبـع  و دانـش  و قـدرت  عـين  او اوينـد،  آفريـده  نيـز  ايزدان و امشاسپندان

 .است تقوى و تقدس
 و اهـورامزدا  دانـايى  و خـرد  و نيـك  انديشـه  نماينـده  كـه  فرشـتگان  مهين از تن يكمينـ  3

 )پاورقى (32 ص اوستا،. است انسان به نيك گفتار آموختن دار عهده
 و مينـوى  جهـان  در اهـورامزدا  پـاكى  و راسـتى  نماينـد  كـه  فرشتگان مهين از تن دومينـ  4

 )پاورقى (32 ص اوستا،. اوست دوش بر زمين روى در آتش نگاهبانى
 در فرشـته  اين. پاك فروتنى و پارسايى معنى به فرشتگان، نمهي از تن ـ چهارمين 5

 خـاكى  جهان در و اهورامزدا فروتنى و بردبارى و دوستدارى نماينده مينوى جهان
 سـاختن  دلگـرم  براى پنداشته، مادينه را و و است آبادانى و وخرمى زمين نگاهبان
 را آذر چنانكه، اند، خوانده اهورامزدا دختر زمين آبادانى و كشاورزى كار به مردم
 32 ص اوسـتا، . انـد  ناميـده  اهـورامزدا  پسـر  داشـتن  بزرگ و گذاشتن ارج براى هم

 )پاورقى(
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 در شـوند،  مـى  واقـع  نيـازخواهى  و نيايش، ستايش، مورد هم كنار در... و
 .كند مى نفى يكسره را خدا غير از نيازخواهى و نيايش قرآن كه صورتى

  
 1اطاعت و گىسرسپرد در توحيد

 :است گونه دو بر اطاعت قرآن نظر از
 بـه  آنچه برابر در شرط و قيد بى تسليم و سرسپردگى با همراه اطاعت ـ1

 عبوديـت  حقيقـت  در اطاعـت  نـوع  اين قرآن نظر از. شود گفته آدمى
 . نه آن شايسته ديگر موجود هيچ و خداست مخصوص كه است

 خـود  مصلحت رعايت و ارندد واليت ما بر حق به كه كسانى اطاعت ـ2
 كنـد  مـى  ايجـاب  انسانى پاك عواطف رعايت يا عموم، مصحلت و ما
 و زمامـداران  و امـام  و پيغمبـر  اطاعـت  نظيـر  باشيم؛ آن فرمانبردار كه

 عصـر  در معتبر موازين طبق بر يا امام و پيغمبر فرمان به كه پيشوايانى
 شـرط ... و رمـاد  و پـدر  اطاعت يا باشند، رسيده منصب اين به غيبت

 از مناصـب  ايـن  صـاحبان  دسـتور  كه اينست اطاعت نوع اين وجوب
 اسـت  موظـف  خود كننده اطاعت و نكند تجاوز قانون و عدل حدود

 را آن اگر تا كند ارزيابى نظر اين از كند مى دريافت كه را دستورى هر
 ايـن  بـه . ورزد خـوددارى  آن اجراى از يافت، قانون و عدل برخالف
ــ ترتيــب  وجــه هــيچ بــه و نيســت مطلــق اطاعــت اطاعــت، هاينگون

 

                                                           
 نظـام  در كـه  اسـت  اسـالمى  توحيد پرارج هاى جنبه از اطاعت و سرسپردگى در توحيدـ  1

 بـه  صـرفاً  مـا  بحـث  ايـن  در. دارد اى كننده تعيين نقش اسالمى جامعه اقتصادى و اجتماعى
 گونـاگونى  آثـار  و آن گسترده شناخت و ايم پرداخته اسالمى توحيد از جنبه اين اصل نبيا
 نظـام  و اقتصـادى  نظـام  اجتمـاعى،  نظـام  بـه  مربوط بحثهاى به دارد انسان زندگى در كه را

 .گذاريم وامى اسالم تربيتى



 133 خداي يكتا    

 

 :ندارد سرسپردگى و خودباختگى آهنگ
 و مرْيم ابنَ الْمسيح و اللّهِ دونِ مِنْ اَرباباً رهبانَهم و اَحبارهم اِتَّخَذُوا

 .شْرِكُونَي عما سبحانَه هو اِال اِله ال واحِداً اِلهاً لِيعبدوا اِال اُمِرُوا ما
 آنهـا  ميـان  در كـه  را دنيـا  تاركـان  و دينـى  علماى خدا، از غير

 مريم پسر مسيح همچنين شمردند، خويش خداوندگاران بودند،
 فقـط  كـه  بـود  شده داده دستور چنين آنها به كه صورتى در را،

 از بـاد  پيراسـته  نيسـت،  خـدايى  او جـز  بپرستند، را يكتا خداى
 1.شمرند مى او شريك آنچه

 روايت چنين ابوبصير از كافى در) ق ه 329 ـ ؟ (كلينى يعقوب بن مدمح
 :است كرده

 رهبـانَهم  و اَحبـارهم  اِتَّخَذُوا: گفتم) ع صادق امام به يعنى (او به
 را ايشـان  آنهـا  كه سوگند خدا به: گفت او و ،اللّهِ دون مِنْ اَرباباً
 آنهـا  كردند مى دعوت هم اگر و نكردند دعوت خود پرستش به

 را حاللـى  و حـالل،  برايشـان  را حرامى آنان ولى پذيرفتند، نمى
 آمـده  در آنـان  بنـدگى  بـه  ناخودآگـاه  بنـابراين  كردند، مى حرام
 2.بودند

 امـام  پاسخ آن در كه كرده نقل هم ديگرى سند به را روايت همين كلينى
 :است آمده صورت اين به) ع(

 نمـاز  نـه  گرفتنـد،  مـى  روزه نـه  آنـان  بـراى  آنهـا  سـوگند  خـدا  به
 حرام را حالل و كردند مى حالل آنها براى را حرام ولى خواندند مى

 

                                                           
 .31 توبه،ـ 1
 .53 ص ،2 ج كافى، كلينى،ـ 2



    خد از ديدگاه قرآن  134

 1.كردند مى عمل و پذيرفتند مى »چرا و چون بى«هم آنها و
 همـين  و گفتـه  را مطلـب  همـين  آيـه  اين تفسير در عموماً شيعه مفسران
 . اند كرده نقل را روايت
 :گويد آيه اين توضيح در نيز) ق ه 544 ـ 606 يا 543 (رازى فخر امام

 

 و يهـود  »...اتخـذوا «خـود  سـخن  ايـن  بـا  متعال خداى كه بدان
 ايـن  در و اسـت  كرده وصف شك از ديگر نوعى به را نصارى

 :هست مسأله چند آيه
 : ...اول مسأله
 آيـه  در كه (»اَرباباً«از مقصود اند گفته مفسرين بيشتر: دوم مسأله
 زاهـدان  يـا  دينـى  علماى درباره آنها كه نيست اين) است آمده
 مقصود جهانند، خداى ايشان كه داشتند را عقيده اين دنيا تارك
 را نكـن  يـا  بكن هر و بودند ايشان فرمانبردار آنها كه است اين
 كـه  شده روايت. پذيرفتند مى »چرا و چون بى«گفتند مى آنان كه

 وا آمـد،  پيغمبـر  حضـور  به روزى. بود مسيحى 2حاتم بن عدى
 بـه : گويـد  عدى. رسيد آيه همين به و خواند مى را برائت سوره
 آنهـا  آيـا : گفـت  پيغمبـر . پرسـتيديم  نمى را آنها ما: گفتم پيغمبر
ــد نمــى حــرام را خــدا حــالل ــم شــما و كردن  حــرام را آن ه

 .بوده آنان عبادت همان: گفت چرا؟: گفتم شمرديد؟ مى
 در) رهبـان  و احبار (ىخداوندگار اين گفتم ابوالعاليه به: گويد ربيع
 مطلبـى  خـدا  كتـاب  در آنها بسا چه: گفت بود؟ چگونه اسرائيل بنى

 

                                                           
 .53 ص ،2 ج ش،. ه 1348 تهران، كافى، كلينى،ـ 1
 .پذيرفت را اسالم و آمد مدينه به شام از كه) ص (خدا رسول ياران از ،)ق ه 68؟ـ(ـ 2
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 گفتـه  آنهـا  و بـود  مخـالف  راهبان و احبار گفته با كه يافتند مى
 بـود،  متعال خداى كتاب در كه را آن ولى پذيرفتند مى را ايشان
 1...كردند نمى قبول

  
  و او وحى و خدا فرمان برابر در بودن تسليم
 يكتاپرستان صف در »داخلى انداز تفرقه درگيريهاى«از پرهيز
 كـه  كنـد  مـى  ايجـاب  خـود  بـه  خـود  اطاعـت،  و سرسـپردگى  در توحيد

 تسـليم  يكسـره  آيـد،  ميـان  به الهى و دينى مسائل پاى جا هر خداپرستان
 را شخصـى  سـليقه  و نظر اعمال زمينه اين در و باشند الهى وحى و حكم
 دچـار  و بمانـد  محفـوظ  آنـان  بسـتگى  هـم  و توحـد  تـا  بگذارند كنار
 .نشوند داخلى انداز تفرقه مذهبى بنديهاى صف

 :گويد چنين باره اين در قرآن
 

كُمحلْيلُ واَنْزَلَ بِما االِنْجيلِ اَه فيهِ اللّه نْ وم لَم كُمحاَنْزَلَ بِما ي اللّه 
فَاُولئِك مالْفاسِقُونَ ه .اِلَ اَنْزَلْنا وكي قِّ الْكِتابقاً بِالْحدصنَ  لِما مي بـ 
 تَتَّبِع ال و اللّه اَنْزَلَ بِما بينَهم فَاحكُم علَيهِ مهيمِناً و الْكِتابِ مِنَ يديهِ

موائَها اَهمع قِّ مِنَ جاءكلْنا لِكُلٍّ الْحعج ةً مِنْكُمشِرْع مِنْهاجـاً  و و 
تَبِقُوا  اتيكُم ما فى لِيبلُوكُم لكِنْ و واحِدةً اُمةً لَجعلَكُم لّهلَوشاءال فَاسـ 
 .تَخْتَلِفُونَ فيهِ كُنْتُم بِما فَينَبئُكُم جميعاً مرْجِعكُم اللّهِ اِلَى الْخَيراتِ

 

 كـه  آنهـا  و دهند حكم فرستاده آن در خدا آنچه به بايد انجيل پيروان
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 بـه  را كتـاب  ايـن  ما. تبهكارند آنها هم ندهند، حكم ستادهفر آنچه به
 اوسـت،  برابـر  در كه كتابى كننده تأييد هم فرستاديم، تو سوى به حق
 كـن  حكم فرستاده خدا آنچه به آنها ميان تو بنابراين، او، بر حاكم هم
 آنـان  تمـايالت  از اسـت  آمـده  تـو  سـوى  بـه  كـه  حقـى  برابـر  در و

. سـاختيم  مقـرر  روشـى  و راه) شـما  از (يك هر براى. منما جانبدارى
) كـرد  چنـين  (ولى كرد مى امت يك را شما همه خواست مى خدا اگر
 بـا  نيكيهـا  راه در بنـابراين  بيازمايـد،  داده شـما  بـه  آنچـه  بـا  را شما تا

 آن خداسـت،  سـوى  بـه  شما همه بازگشت بگذاريد، مسابقه يكديگر
 خواهـد  خبـر  يدنـد، ورز مى اختالف آن در آنچه درباره شما به وقت
 1.داد

 بـس  درگيريهـاى  از پرهيز براى معقولى و منطقى حل راه قرآن آيات، اين در
 بـه  كـه  مردمى همه آن، از استفاده با تا كند، مى عرضه وحى پيروان ميان نابجا
 كنــار را آميــز تعصــب پرخاشــهاى و جــدالها دارنــد، ايمــان انبيــا راه و خــدا

 سـوى  بـه  دارد الهـى  وحـى  از كـه  استنباطى با گروه هر و فرد هر ؛2بگذارند
 و خيـرات  سوى به عمومى اى مسابقه ترتيب اين به و بشتابد نيكيها و خيرات
 بـراى . گـردد  الهى اديان پيروان درگم سر و ثمر بى درگيريهاى جانشين نيكيها
 ارتبـاطش  كه دينى نصوص به بايد نخست ؟چيست حق كه اختالف اين حل
 هـم  نصـوص  ايـن  فهـم  در اگـر  و شود، راجعهم است، شده روشن وحى با

 كيسـت  با و چيست حق كه اين درباره اختالف نهايى حل آيد، پيش اختالف
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 همـه  در وحى فرستنده و رود كنار ها پرده همه كه گردد واگذار روزى به
 .سازد آشكار را حق رأى اختالف، مورد مسائل

 وحـى  پيروان ميان صحيح همبستگى راه تنها كه رسد مى نظر به چنين
 بـه  پيـامبر  آن و پيامبر اين پيروان تنها نه صورت اين غير در. باشد همين
 سـر  و پيچيده كالفى به را الهى روشن و راست راه افتاد خواهند هم جان
 سـر  بر نيز كتاب يك و پيامبر يك پيروان بلكه كرد؛ خواهند تبديل گم در
 سـر  بـر  نيـز  احجنـ  يـك  پيـروان  و مذهب آن يا مذهب اين اجتهاد، اين

 و كننـده  آلوده بس ميدان به تقليد، مرجع آن يا تقليد مرجع اين از پيروى
 مكتـب  دلپـذير  روشنايى همه آن از و شوند مى كشيده جدال زاى تاريكى
 .ماند نمى باقى چيزى ضعيف سوسويى جز وحى
 عمـل  و عقيده نظام محور را يكتاپرستى كه قرآن كه است جهت همين به

 توحيـد  از را ملت دو و هفتاد جنگ اين تمام قاطعيت با داند، مى خدا آيين در
 بحثهـايى  شكل در جز را دينى عقايد و آرا برخورد و شمرد مى منحرف جامع

 باشـد،  پـاك  كلـى  به آميز تعصب و خودخواهانه جدال و ستيز از كه روشنگر
 و خداپرسـتى  ضـد  شك بى كه داند، مى خودپرستى نشانه را آن و كند مى منع

 .است وحى محور بر اجتماعى نظام در توحيد راه سر بر بزرگ مانعى
  

  »همتا بى خداى ـ مانند بى خداى«ذاتى توحيد
 مانند بى خداى

و  و الْموتى يحيِى هو و الْولِى هو فَاللّه اَولِياء دونِه مِنْ اتَّخَذُوا اَمِ هـ 
ه  ءٍ شَـى  مِنْ فيهِ تُممااخْتَلَفْ و. قَديرٌ ءٍ شَى كُلِّ على كْمـاللّـهِ  اِلَـى  فَح 
ذلِكُم ى اللّهبهِ رلَيع كَّلْتتَو هِ واِلَي ـمواتِ  فـاطِرُ . اُنيبضِ الساالَرو 

ــلَ عج ــم ــنْ لَكُ ــكُم مِ ــاً اَنْفُسِ ــنَ و اَزواج ــامِ مِ ــاً االَنْع  اَزواج
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ؤُكُمذْرفيهِ ي  سئُ  كَمِثْلِـهِ  لَـيشَـي و  ـميعالسوصـيرُ  هالْب . لَـه  قاليـدم 
 ءٍ شَـى  بِكُـلِّ  اِنَّه يقْدِر و يشاء لِمنْ الرِّزقَ يبسطُ واالَرضِ السمواتِ

ليمع. 
 خداسـت  فقـط  انـد؟  كرده انتخاب اختيارانى صاحب خدا بجز آنها يا
 زچيـ  هـر  بـر  او و كند مى زنده را ها مرده او است، اختيار صاحب كه

 خداسـت،  بـا  اش داورى داريـد  اختالف اش درباره آنچه و. تواناست
 بـاز  او سـوى  بـه  و ام كرده توكل او بر من، خداوندگار خدا، است آن
 .گردم مى

 از و همسـران  خودتـان  از شـما  براى زمين، و ها آسمان آورنده پديد
 چيـز  هيچ بيفزايد، شما شمار بر راه اين از تا آفريد ها جفت چهارپايان

 كليـدهاى . بينـا  شـنواى  اوسـت  و نيسـت،  هـم  او ماننـد  ماننـدِ  حتى
 گشـاده  روزى بخواهـد  كـه  هر به اوست اختيار در زمين و ها آسمان

 آگـاه  چيـز  همـه  بـه  او كـه  تنگ، روزى بخواهد كه هر به و دهد مى
 1.است

 

 اضـافه  و اسـت  جهان كاره همه خدا كه كند مى تأكيد ديگر بار آيات اين
 خدا بنابراين، نيست هم او مانند مانندِ چيز هيچ ء، شَى كَمِثْلِه لَيس: كند مى

 .مانند بى است موجودى
  

 همتا بى خداى
  كُفُـواً  لَـه  يكُـنْ  لَم و يولَد لَم و يلِد لَم. الصمد اَللّه. اَحد اللّه هو قُلْ
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داَح. 
 نـه  زاييـده،  نـه . تاس نياز بى و كامل خداوند. يكتا خداى اوست بگو

 1.است بوده او همتاى كس هيچ نه و شده زاييده
  

 خدا همتايى بى و مانندى بى از منظور
 بـى  و ماننـدى  بـى  از مقصـود  كـه  معتقدند اسالم، عالم برجسته، متفكران
 توجـه  آن به عرفان و فلسفه در كه است ذاتى توحيد همان خدا، همتايى
 .است شده

 : است اين كرد توان مى ذاتى وحيدت از كه تعبيرى ترين ساده
 اسـت  ذاتـى  خـدا  كه است اين معنايش است يكى خدا گوييم مى وقتى

 فـرض  عـالم  در حتى يعنى نيست، بردار چندتايى اصوالً كه همتا بى و يكتا
 يعنـى  يكتـايى  بنابراين، كرد، تصور آن براى فرد دو و نمونه دو نميتوان هم

 .اوست ذات الزمه توحيد و است، هنهفت او ذات در بودن فرد به منحصر
 كه است كافى قدر همين خدا يگانگى به بردن پى براى ترتيب اين به

 داشـته  ذهـن  در صـحيحى  معنـى  خـدا  كلمـه  از و بشناسيم درست را او
 خـود  بفهمـيم،  را راسـتينش  و واقعى معناى همان كلمه اين از اگر. باشيم

 و تـا  دو و است يكى باشد، خدايى اگر كه رسيم مى نتيجه اين به خود، به
 بـراى . نيسـت  سازگار چندتايى و تايى دو با او ذات چون نيست، تا چند
 : آوريم مى مثالى شود روشن بهتر مطلب اين كه اين

 دو از خـط  اين كه كنيد فرض .بنگريد ايم كرده فرض فضا در كه خط يك به
 خـط  ىمتـر  يـك  فاصله در ديگر خط يك حاال. برود پيش نهايت بى تا طرف

 

                                                           
 .4ـ1 توحيد،ـ 1
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 پـيش  نهايـت  بـى  تـا  طرف دو از هم آن كه كنيد فرض آن با موازى و اول
 تناقضـى  يكديگر مترى يك فاصله در خط دو اين فرض اصل در آيا. برود
 گفته موازى خط تعريف در نه مگر نه، خوريد؟ مى بر اشكالى به و يابيد مى
 در هـا  نآ ميان فاصله كه هستند موازى يكديگر با وقتى خط دو كه شود مى
 اين و باشد مساوى كنيم، فرض خط دو آن روى كه رو روبه هاى نقطه همه
 نرسند؟ هم به كنند پيدا ادامه هم نهايت بى تا اگر خط دو

 نسـبى  تعريف، اين صحت پيرامون كه گوناگون بحثهاى از نظر صرف
 مرحلـه  در كـه  اسـت  روشن نكته اين آيد، مى پيش... و آن بودن مطلق يا

 .كرد فرض را خطى دو چنين نتوا مى فرض
 ايـن  كـه  كنـيم  فـرض . نگـريم  مـى  ماست، برابر در كه جسم يك به حاال
 بزرگتـر  و بزرگتـر  شود؛ بزرگ ارتفاع، و عرض طول، ابعادش، همه در جسم

 ديگـر  جسـم  يك آن دنبال به توانيم مى آيا. طرف هر از نهايت بى نهايت، بى تا
. نـه  باشد؟ داشته ادامه نهايت بى تا جهت هر از باز كه كنيم فرض فضا در هم

 بـراى  جـايى  ديگـر  و كنـد  مـى  پر را فضا همه اول فرضى جسم همان چون
 دوم جسم اينكه مگر گذارد نمى باقى نهايت بى چه نهايت، با چه ديگر، جسم
 نـه  ديگـر،  جسم يك در جسم يك حلول مگر ولى كند حلول اول جسم در
 نهايـت  بـى  جسـم  دو فضا در ابراينبن است؟ ممكن آن، ذرات ميان فاصله در
 تـوان  نمـى  باشـد،  نهايـت  بى ابعادش همه در و طرف هر از و توپر كامالً كه

 .است اول جسم همان كنيد فرض فضا در جسمى هر كرد؛ فرض
 فـرض  كـه  شد معلوم و بود نهايت بى جسم از صحبت فرض اين در
 ولـى  كنـد  مـى  نفـى  را ديگر نهايت بى جسم يك فرض خود، به خود آن،

 را نهـايتى  بـى  روح مـثالً  جسم، از غير ديگر نهايت بى موجود يك فرض
 .كند نمى نفى باشد، كرده حلول بينهايت جسم اين در كه
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 تمـام  در و جهـت  هـر  از كـه  بكشـانيد  موجـودى  به را مطلب حاال
 چنـين  يـك  از آيـا  باشـد  نهايت بى شود، فرض وجود براى كه جهات

 تـا  دو فـرض  در زيرا نه، كرد؟ فرض انتو مى تا چند يا تا دو موجودى
 هـر  كـم  دسـت  بنـابراين  باشد، ديگرى از غير آنها از يك هر بايد بودن
 آنهـا  از يـك  هيچ ترتيب اين به و است ديگرى براى نهايتى آنها از يك
 .نيست نهايت بى

 دوتـايى  اصوالً كه است ذاتى همتا، بى و مانند بى است ذاتى خدا پس 
 1.ددار برنمى چندتايى و

  
 عددى توحيد

 مطلـب  ايـن  تـوان  مـى  خـدا  يكتـايى  و توحيـد  از معنى اين در كافى دقت با
 چـون  فهميـد  خـوبى  بـه  نيسـت،  عـددى  توحيـد  خدا توحيد كه را معروف
 ديگـرى  دانـه  كـه  اسـت  معنى اين موهوم بودن، يكدانه يعنى عددى وحدت

 دربـاره  تنهـا  معنى اين و ندارد وجود خارجى علل به ولى هست، فرض قابل
 

                                                           
 تكيـه  دليل يك همين بر تنها توحيد، اثبات در الشواهدالربوبية كتاب در صدرالمتألهينـ  1

 :گويد مى چنين آن درباره و كند مى
 .تعالى الواجب وحدانية فى الثانى االشراق«
 الهـل  الكبـرى  هوالوجهة الذى الشريف المطلب هذا على عرشياً برهاناً الهى باعالم لنا ان

 ...وثاقته سماء فى محكماً السلوك
 .متعال واجب يگانگى در دوم اشراق 
 بركـت  بـه  اسـت،  سـلوك  اهـل  توجـه  مـورد  مطلب بزرگترين كه پرارج مطلب اين بر ما 

 استحكام اوج در و است استوار بسى كه ريمدا عرشى برهانى كرده، عنايت خدا كه علمى
 »...دارد جاى
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 يا دو بتوانيم كم دست يعنى باشد، بردار چندتايى كه است درست چيزى
 .كنيم فرض را آن از نمونه چند

 :گويد باره دراين صدرالمتألهين
 

 حتى الموجودات وحدات جنس من يةعدد ليست وحدته الن... «
 فـى  لهـا  مكـافئ  ال حقيقية وحدة بل االعداد، تكرارها من يحصل
 ...الموجود

 كـه  موجـودات  يكتابودن نوع از عددى، يكتايى او كتايىي چون
 پديـد  عـددها ) هـم  با آنها از تا چند چيدن يعنى (آنها تكرار از
 كـه  معنى اين به است، واقعى يكتايى او يكتايى. نيست آيند، مى

 بـراى  دوم و او كنار در توان نمى را چيزى (ندارد همتايى اصالً
 »1..).كرد فرض او

  

  شخصى وحدت
 كـار  بـه ... و جنسـى  نوعى، صنفى، وحدت برابر در معموالً شخصى دتوح
 جنسـى  وحـدت  اوسـت،  همدم كه صدايى خوش قنارى و هوشنگ. رود مى

 شخصـى  و صنفى نوعى، وحدت ولى هستند؛ جانداران از دو هر چون دارند
 نـوعى  وحـدت  و جنسـى  وحـدت  سياهپوستش همبازى و هوشنگ ندارند،
ـ  انسـان  دو هر چون دارند  هوشـنگ  چـون  ندارنـد  صـنفى  وحـدت  ولـى  دان

 

                                                           
 و تصـحيح  عرشيه، صدرالمتألهين، به كنيد رجوع نيز و ؛48 ص شواهد، صدرالمتألهين،ـ  1

 جالـب  و فشرده بحثى كه 222 ص ش،.ه 1341 اصفهان، آهنى، غالمحسين فارسى ترجمه
 بـه  مراجعـه  بحث اين به مندان قهعال براى و است آمده مشرقية قاعدة عنوان با زمينه اين در
 .بود خواهد دلپذير و سودمند آن
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 ندارنـد  هـم  شخصى وحدت. سياه نژاد از همبازيش و است سفيد نژاد از
 همزادش برادر و هوشنگ هستند، جدا هم از و مشخص موجود دو چون
 سـفيد  نژاد از و انسان دو هر دارند، صنفى و نوعى جنسى، وحدت احمد
 شـبيه  هم آنها روحيات و اندام و شكل حتى مادرند، و پدر يك از هستند

 شخصـى  وحـدت  ولـى  باشـد  شـده  نيمه دو كه سيبى همچون است، هم
 .هستند نفر دو حال هر به زيرا ندارند

 همـراه  عددى وحدت با معموالً گفتيم كه معنى اين به شخصى وحدت
 وحـدت  داراى و شـخص  تـوان  نمـى  ديـد  ايـن  بـا  را خدا بنابراين و است

 ظريـف  و دقيق معنايى شخصى وحدت فلسفى ديد از ولى شمرد شخصى
 دقيـق  فلسـفى  ديـد  ايـن  بـا . نباشـد  تواند نمى و هست نيز خدا در كه دارد
 و دقيـق  معنـايى . دارد شخصـى  وحـدت  ناچار عينى واقعيت هر گوييم، مى

 فلسـفى  ديـد  ايـن  بـا . نباشد تواند نمى و هست نيز خدا در كه دارد ظريف
 هـر  از يعنى دارد، شخصى دتوح ناچار عينى واقعيت هر گوييم، مى دقيق

 از واقعيـت  آن خـواه  است؛ بازشناختن قابل و مشخص ديگر عينى واقعيت
 پذير دوتايى اصوالً ذات نظر از اگر نباشد، خواه باشد بردار دوتايى ذات نظر

 تـأثير  تحت نيست الزم و بود خواهد او ذات الزمه شخصى وحدت نباشد،
 باشد، پذير دوتايى ذاتش نظر از اگر ولى شود؛ پذير تشخص خارجى عوامل
 پيـدا  شخصـى  وحـدت  تا بدهند تشخص او به ديگرى عوامل يا عامل بايد
 او زيـرا  دارد شخصى وحدت نيز خدا گوييم مى كه است معنى اين به كند،
 ولـى  شـناخت  بـاز  ديگر واقعيتهاى از را او توان مى كه مشخص است ذاتى

 خـويش  ذات از او تشـخص  بنـابراين  اوست، ذات الزمه شخصى وحدت
 آنهـا  خـود  ذات از ديگر موجودات شخصى وحدت و تشخص ولى است
 .است داده شخصى وحدت و تشخص آنها به كه خداست اين نيست
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 :گويد باره اين در صدرالمتألهين 
 بذاته فشهد ذاته، اال عليه برهان ال و... ذاته بغير له تشخص وال... «

 الن هو، اال اله ال انه شهداهللا الق كما ذاته، وحدانية على و ذاته على
 ال و نوعية ال و طبيعته من بفرد توجد، شخصية وحدة ليست وحدته
 وحـدة  وحدتـه  بـل ... النسبيه الوحدات من ذلك غير ال و... جنسية
 الوحـدات  كـل  اصل وحدته ان اال تعالى، كذاته مجهولةالكنه اخرى
 ...له ثانى فال الوجودات، اصل وجوده ان كما
 هـيچ  و... نشـده  او تشـخص  موجـب  ذاتش جز به چيز يچه... 
 و وجـود  دليـل  ذاتـش  نيست، وجودش بر دليل ذاتش جز چيز
 آن گـواه  خـدا : گفتـه  كـه  طـور  همان اوست، ذات يگانگى گواه

 وحــدت او وحــدت چــون نيســت، خــدايى او جــز كــه اســت
 نيست، شناسيم مى كه نوع يك از فرد يك وجود در كه شخصى
 هـم  ديگـر  نسـبى  وحـدتهاى  يا جنسى وحدت نوعى، وحدت
 كنـه  چـون  آن كنه كه است ديگرى وحدت او، وحدت نيست،

 همــه زيربنــاى و ريشــه او وحــدت اســت، ناشــناخته وااليــش
ــدت ــت، وح ــه هاس ــتى چنانك ــز او هس ــمه ني ــه سرچش  هم

 » 1...ندارد دوم اصوالً او بنابراين. هاست هستى
 

 ،»ذاتى توحيد«از ديگرى جنبه
  و ذات بر زائد فتص نفى تركيب، نفى
 »صفاتى توحيد«يا صفات تعدد نفى

 

                                                           
 .221 و 220 ص عرشيه، صدرالمتألهين،ـ 1
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 يگانـه،  اسـت  ذاتـى  او كـه  است اين خدا ذاتى توحيد از ديگر جنبه يك
 نــه يافتــه، تركيــب گونــاگون اجــزاى از ذاتــش نــه يكپارچــه، و يكســره

 1.است شده پرداخته ذات بر زايد صفات و ذات از اش شخصيت
  

  نتيجه
 خـدا  دربـاره  توحيـد  چهارگونـه  از مـوالً مع كـالم  و فلسفه كتابهاى در

 توحيـد  و افعالى توحيد صفاتى، توحيد ذاتى، توحيد است؛ شده صحبت
 .عبادى
 بـه  و مستقيماً عبادى توحيد و افعالى توحيد توحيد، نوع چهار اين از

 در الهـى  كتـاب  ايـن  تكيه اصوالً و شود مى فهميده قرآن آيات از سادگى
 توحيـد  و ذاتـى  توحيـد  ولـى  اسـت  وحيـد ت نوع دو اين بر توحيد، باب

 آشـنايى  بدون اگر. كرد مربوط قرآن به توان نمى سادگى اين به را صفاتى
 يك به حتى شايد بنگريم، قرآن در عرفان و فلسفه ظريف بس بحثهاى با
 مـا  ذهـن  بـه  را توحيـدى  دقيق مفاهيم اين مستقيماً كه برنخوريم هم آيه

 بـه  عرفان و فلسفه ظريف بس معانى ناي با آشنايى از پس اگر ولى آورد
 آيـات  از قسمتى كه يابيم مى در كنيم، تدبر آنها در و روآوريم قرآن آيات

 آيـات  ايـن  براى كه است ديد اين با و دارند، جالب پيوندى معانى اين با
 محتـوايى  با آيات فهم در. يابيم مى معمولى محتواى از برتر بس محتوايى

 همـه  بـا  نيـز  صفاتى و ذاتى توحيد مباحث هك است معمول سطح از برتر
 آن با تأويل، يا تفسير پرتو در و نمايد نمى بيگانه قرآن از ظرافتش و دقت

 . گردد مى مربوط
                                                           

 جملـه  از اسـت،  آمـده  فلسـفه  كتابهـاى  از آن بـه  مربـوط  فصـل  در مطلـب  ايـن  تفصيلـ  1
 .105ـ 100 ص ،6 ج اسفار، صدرالمتألهين،





قرآن در خدا صفات و اسماء  
  
  
  





 صفت اسم،

 ذهنـى  برداشـتى  و دريافت شود، آگاه آن بر كه عينى واقعيت هر از انسان
 ايـن  آن، وسـيله  بـه  كـه  آورد مـى  دسـت  بـه  مشخص و گويا بيش و كم

 بــاز اســت، گشــته آگــاه آنهــا بــر كــه ديگــرى واقعيتهــاى از را واقعيــت
 و كنـد  مى فرض واقعيت عالم در را چيزى انسان ذهن هم گاه. شناسد مى
 تنها و نيست عينى واقعيت يك هنوز چيز اين كه دارد توجه حال عين در
 سـاختمانى  براى معمار مهندس يك كه طرحى نظير است، فرضى امر يك
 آن اسـاس  بـر  سـاختمان  اين بعداً تا كند مى تهيه نيامده وجود به هنوز كه

 كـرده  فـرض  آنچـه  از بايد انسان ذهن نيز جا اين در. شود ساخته طرح،
 بتوانـد  كـه  باشـد  داشـته  مشخص و گويا بيش و كم ذهنى برداشتى است
 هسـت،  او آگـاهى  در كـه  ديگـر  عينى يا فرضى امور از را فرضى امر اين
 .كند مشخص و جدا

 ذهـن  در واقعـى  يا فرضى امور از انسان كه را، ها برداشت يا ها دريافت اين
 دانسـت  آنهـا  براى نفسى اسماء و طبيعى نامهاى حقيقت در توان مى دارد، خود
 را فرضـى  يـا  عينـى  امر هر يعنى كنند، داللت آنها بر توانند مى خود به خود كه
 آنكـه  بـى  سازند مشخص ديگر فرضى امور يا عينى واقعيتهاى زا ذهن، برابر در

 .باشـيم  نيازمنـد  قـرارداد  يعنـى  وضـع  بـه  سـاختن  مشخص و داللت اين براى
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 رشـته  يـك  صرفاً بلكه نيستند كلمات و الفاظ نامها اين كه داريم توجه البته
 در ذهن خود براى كه هستند ذهنى گوياى و روشن بيش يا كم تصويرهاى

 كـه  كننـد  مى ايفا را نقش همان شد، آگاه آن بر آنچه كردن مشخص و ناميده
 .دارند عهده بر مطالب فهماندن و فهميدن در قراردادى كلمات و الفاظ
 بـا  نظـر  و فكـر  تبادل درصدد و روست روبه خودش با انسان وقتى تا

 نامهـاى  و نفسـى  اسـماء  همين به تواند مى است، برنيامده ديگر انسانهاى
 بـه  ديگـران  بـا  كـه  رسـد  مى آن نوبت وقتى ولى كند، اكتفا ردادىقرا غير

 و دريافـت  هـر  براى بايد ناچار پردازد، امور اين درباره نظر و فكر تبادل
 كـار  بـه  عالمتى دارد، فرضى امور يا عينى واقعيتهاى از كه ذهنى برداشت

 هـا  مـت عال اين از استفاده با بتوانند و باشند آشنا آن با نيز ديگران كه برد
 كلمات و الفاظ همان ها عالمت اين. برند پى گذرد مى او ذهن در آنچه به

 آنهـا  بـه  قرارداد و وضع كمك به و كرده اختراع تدريج به بشر كه هستند
 ايـن  دايـره  وسـعت . او ذهنيات بر داللت است، بخشيده داللت و گويايى
ـ  كـه  دارد بسـتگى  قراردادى دايره وسعت به داللت و گويايى  هـر  ارهدرب
 از الفـاظ  و كلمـات  ايـن  يعنى عالمتها، اين 1.است آمده وجود به عالمت

 فرضـى  يـا  عينـى  امـور  براى قراردادى نامهاى حقيقت در باشند، قبيل هر
 .دارند داللت آنها بر كه هستند
 ربـط،  قيـد،  فعـل،  صفت، اسم، از اعم كلمات، همه وسيع معنى اين در
 2.عالمـت  يعنى اش لغوى وسيع معنى هب اسم هستند، اسم... و صوت اضافه،
 بنـديهاى  گروه به مربوط بيشتر... و صفت حرف، فعل، مقابل در اسم كاربرد

 

                                                           
 وجود به جامعه در تدريج به كه هستند اجتماعى قراردادهاى نوع از غالباً قراردادها اينـ   1

 .كنند تنظيم قراردادى و بنشينند هم گرد گروهى اينكه نه آيند، مى
 .است شده مشتق عالمت معنى به »سِمه« از اسمـ 2
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 ميـدانهاى  بـه  آنجـا  از و آمـده  پـيش  زبان دستور علم در كه است بعدى
 اى محاوره زبان به بيش و كم بعد و... و كالم عرفان، قبيل از ديگر، علمى
 يـك  ذات از تعبيـر  بـراى  كه كلمه هر بندى هگرو اين در. است كرده نفوذ
 كلمـه  هر و شود، مى ناميده اسم رود كار به... يا حالت كار، شخص، چيز،
 نـام  صفت رود كار به وصف يك ديدگاه از موجود يك از تعبير براى كه

 كـار  بـه  آن بـراى  را كلمـه  ايـن  چـون  است اسم فريدون بنابراين،. دارد
 بـى  شود، معين عينى واقعيت و ذات يك متوجه شنونده ذهن كه بريم مى
 اسـت،  صفت تنومند ولى باشيم داشته توجه آن از خاصى وصف به آنكه
 يـاد  اش تنومنـدى  يعنـى  معين؛ وصف يك نظر از ذات يك از آن با چون
 .كنيم مى

 مطلـب  سـراغ  بـه  شناختيم، را آنها ميان فرق و صفت و اسم كه حاال 
 .برويم خدا فاتص و اسماء پيرامون بحث يعنى اصلى؛

  
 خدا صفات و اسماء

ــى مباحــث در ــه خداشناس ــماء ب ــفات و اس ــاگون ص ــراى گون ــدا ب  خ
 هـا  صـفت  و هـا  اسـم  ايـن  پيرامـون  بحث به كه اين از پيش. خوريم برمى

 .تشبيه و تعطيل بحث كنيم، دنبال را ديگرى بحث بايد بپردازيم،
 هست حدى در خدا از ما شناخت آيا كه است اين بحث اين موضوع

 يـا  باشيم داشته او براى صفاتى يا صفت و اسماء يا اسم آن، اساس بر كه
 بس؟ و همين هست، او كه است همين داريم او از كه آگاهى تنها

  
  تعطيل 

 راه در انسـان  كـه  دارنـد  پافشـارى  نظـر  اين روى انديشمندان از گروهى
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 را نجهـا  كـه  اين هم آن بس، و رسد مى شناخت يك به فقط مبدأشناسى
 گونه هيچ به مبدأ اين درباره آنكه بى است اى سرچشمه را هستى و مبدأى

 ناميـدن  بـراى  زبـان  هر در 1.باشد داشته دسترسى ديگر آگاهى و شناخت
 ذات اسم همه الفاظ اين ولى است، رفته كار به لفظى مجهول واقعيت اين
 ايـن  از و واقعيت اين از ها دريافت يادآورنده فقط يعنى اند، خاص اسم و

 موهوم و هست كه اين از. ايم دريافته را اش هستى كه مبدأى هستند، مبدأ
 هـا  نـام  ايـن . نـداريم  اطالعـى  كمتـرين  اش چيستى از اما باخبريم، نيست
 همـين  بـه  ندارنـد،  او از بـيش  گويايى گونه هيچ و هستند او به اى اشاره
 در آن دلمعـا  و او كلمـه  همـان  هسـتى  مبدأ براى نام ترين مناسب جهت

 هـم  و است ذات آن به اى اشاره هم كه است... و ،He هو، ديگر، زبانهاى
 كـه  داشـت  توجـه  بايـد  حـال  هـر  به. ذات آن بودن ناشناخته از اى كنايه

 نيـز ... و اهـورامزدا  برهمـا،  ،God اهللا، خدا، قبيل از ديگر كلمات گويايى
 .نيست آن معادلهاى و او از بيش
 مبـدأ  از تعبيـر  بـراى  كـه  صـفت  هر و نام هر نانديشمندا اين نظر به
 از بـيش  اش گويايى و مفهوم و معنى كه منظور اين به رود، كار به هستى
 مسـير  در را انسـان  بسـا  چـه  و بود خواهد بيگانه او از كلى به باشد، اين

 .بكشاند بيراهه به مبدأشناسى
 دانـم  مى كه است همين مبدأشناسى مرحله ترين عالى نظر، اين طبق بر

 .است برتر يابد راه آدمى انديشه به چه هر از او كه دانم مى و هست او
وهم و گمان و قياس و خيال از برتر اى

 

  
ايـم  خوانده و شنيديم و اند گفته چه هر وز  

 
 

                                                           
 ).376  ص اوپانيشادها، (»هست او« بگويد فقط كه اين مگر برد پى او به تواند مى كسى ـ چطور1
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 پـيش  سـو  يـك  در فقط مبدأ، وجود به يقين از پس مبدأشناسى بنابراين،
 برتـر  يعنـى  معنـايش؛  تـرين  عوسـي  با تسبيح و تنزيه سوى هم آن رود، مى

 .ماست ذهن پرداخته و ساخته كه مفاهيمى همه از مبدأ شمردن
 و فهـم  زيـرا  انـد،  ناميـده  تعطيـل  نظريـه  را نظريه اين متكلمين و فالسفه

 .شمرد مى معطل و وامانده او از شناسايى كمترين داشتن در را انسان دريافت
 كار به ديگرى معنى در تعطيل اصطالح شيعه، مذهبى روايات در ولى

 .است رفته
 كلمـه  دانسـتن  تهى و مدبر مبدأ از عالم دانستن خالى روايات اين در
 .است شده ناميده »تعطيل«واقعى، ازاى به ما يك داشتن از خدا

 : كند مى نقل سعيد بن حسن از كلينى
 گفت شود مى آيا شد، سؤال) ع (دهم امام يعنى دوم ابوجعفر از

 حـد  دو هـر  از را او تعبيـر  ايـن  آرى، فتگ است؟ »ء شى«خدا
 1.تشبيه حد و تعطيل حد برد، مى بيرون

 

 :است شده نقل) ع (صادق امام از عبارت اين ديگر روايت در
 

 .التشبيه الثانية والجهة والعدم هواالبطال النفى كان اذ... «
 و اسـت  خدا نداشتن واقعيت و انگارى پوچ همان نفى چون... 

 »2.ستا تشبيه دوم جهت
 :كند مى نقل را روايت اين توحيد در صدوق

 سؤاالتى اعين بن عبدالملك وسيله به گفت، القيصر عبدالرحيم«
 :اين جمله از نوشتم،) ع (صادق امام يعنى ابوعبداهللا؛ براى

 هـم  »نگار و شكل«آيا كه كن روشن مرا عزوجل خداى درباره... 
 

                                                           
 .82 ص ،2 ج كافى، ـ كلينى،1
 .84 ص ،2 ج كافى، كلينى،ـ 2
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 كـه  شـوى  آن بـر  اگر شود مى چه كند، تو فداى مرا خدا دارد؟
 . بنويسى من به را توحيد درست مذهب

 :نوشت من به اعين بن عبدالملك وسيله به او
 ديگـران  مـذهب  آنچـه  و توحيد درباره باد، تو بر خدا رحمت«

 چيـز  هـيچ  كـه  خـدايى  باد واال. اى كرده سؤال بوده تو از پيش
 اصـحاب  آنچـه  از بـاد  واال. بيناسـت  و شـنوا  و نيست او مانند
 تشـبيه  او خلـق  بـه  را او كـه  همانها گويند، او وصف در تشبيه
 .بندند مى دروغ خدا بر و كنند مى

 توحيـد  دربـاره  درست، مذهب كه بدان باد، تو بر خدا رحمت 
 آمـده  عزوجـل  خـداى  صـفات  دربـاره  قرآن در كه است همان
 دور دو، هر »تشبيه«و »پوچى و بطالن«از را خدا بنابراين،. است
 واال. »موجود ثابت خداى«اوست. تشبيه نه و تاس نفى نه بدان؛
 از. گوينـد  مـى  وصـفش  در خـود  پيش از مردم آنچه از خدا باد

 بـه  توسـت  دسـترس  در روشـنايى  كه آن با كه مرو فراتر قرآن
 »1.افتاد خواهى گمراهى

 بـه  خـود،  خودبـه  اول، معنـى  همـان  بـه  تعطيل كه گفت توان مى نظر يك از
 هـيچ  هسـتى  مبدأ از انسان كه بگوييم ما وقتى. امدانج مى دوم معنى به تعطيل
 آيـد  مى پيش سؤال اين خود به خود هست، او كه همين جز شناسد نمى چيز
 بـه  اشـاره  براى را او ضمير ما چيست؟ و كيست او ضمير اين مرجع پس كه

 كـه  باشـيم  داشـته  شناخت نوعى او از كه بريم كار به توانيم مى چيزى يا كس
 گونـه  هيچ مبدأ از ما گفتيم اگر بنابراين. بشناساند باز ديگر اتموجود از را او

 يـا  ايـم  بـرده  كـار  به مرجع بى ضميرى هست، او كه نداريم اين جز شناختى
 هـاى  نوشـته  در كـه  اسـت  انتقـادى  ايـن . موهوم و پندارى مرجع با ضميرى

 

                                                           
 .102 ص ق، ه 1378 نا، بى تهران، صدوق، توحيد صدوق، شيخـ 1
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 بـه  اگـر  بنـابراين، . شود مى ديده الهى فلسفه بر معاصر ماديون از بسيارى
 داشـته  شـناختى  واقعيـت  ايـن  از كم دست بايد دارد واقعيتى خدا راستى
 در تـا  كنـد  مشـخص  شناسـيم  مى كه ديگرى واقعيتهاى از را او كه باشيم
 . نشود اشتباه آنها با ما آگاهى برابر
  
  تعطيل نظريه بر نقد

 در بشـر  نـاتوانى  اگـر  كـه  اسـت  همـين  تعطيـل  نظريـه  بـر  انتقـاد  ترين اساسى
 او، لفـظ  بـا  بتواند فقط و نداند چيز هيچ خدا از كه باشد حد اين به خداشناسى

 است؟ برده پى او بودن واقعى به راه چه از كند ياد خدا از مطلق ابهام يعنى
 را تعطيـل  نظريـه  كـه  بزرگـى  انديشـمندان  كـه  رسد مى نظر به چنين
 با را نهكُ به معرفت اينها. باشند شده تعبير سستى نوعى گرفتار اند، پذيرفته
 اختصاصـى  نشانه ها ده چيزى است ممكن. اند كرده اشتباه وجه به معرفت
 و مشـخص  ديگـر  چيزهـاى  از را آن مـا  آگـاهى  برابر در كه باشد داشته
 كـه  او اختصاصـات  ايـن  از يـك  هر بر ما صورت اين در. كنند مى ممتاز
 بـى  يم،بازشناسـ  ديگر چيزهاى از را او آن، وسيله به توانيم مى شويم، آگاه
 نـه . باشيم ديگر موجودات از او امتياز وجوه همه شناخت انتظار در آنكه
. اسـت  همـين  مـا  وضع نيز ديگر موجودات درباره بلكه خدا، درباره تنها
 ولـى  شناسـيد  مـى  باز يكديگر از را آنها راحتى به و داريد فرزند دو شما
  د؟هستي مطلع آنها از يك هر روحى و جسمى خصوصيات همه از آيا

 و جانبـه  همه شناسايى از صحبت اگر خدا شناخت مسأله در بنابراين،
 حـد  در بشـر  شـناخت  قـدرت  كـه  كنـيم  اعتراف بايد باشد، كُنه شناخت
 در او ذهـن  و نيست خدا از جانبه همه شناسايى چنين يك بر يابى دست
 . است معطل و وامانده راه اين
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رَد  خرد ذاتش كنه به پـى  بـ
 

 دريا قعر به خس رسد اگر 
 

 

 يعنـى  وجه به معرفت و جهت چند يا يك در شناسايى از صحبت اگر و
 خدا درباره بايد انسان البته كند، ممتاز او ماسواى از را او كه باشد معرفتى

 بدون اصوالً و ببرد پى او وجود به بتواند تا باشد داشته آگاهى چنين يك
 .داردن معنى خدا از صحبت قبيل، اين از آگاهى كمترين

 يـك  جانبـه  همـه  شـناخت  و كُنه معرفت از عجز به اعتراف بنابراين،
 عجـز  يعنـى  مطلب، ديگر سر آن به يكباره كه نيست آن مستلزم واقعيت،

 ميـان . كنـيم  پيـدا  گرايش واقعيت آن از شناخت گونه هر به يابى دست از
 وسـط،  حـد  ،جانبه همه و مطلق شناختى بى و جانبه همه و مطلق شناخت

 .جهت چند يا يك از نسبى شناخت در هست، وسطها حد بلكه
 كـه  دهـد  مـى  نشـان  آن حـدود  و ارزش و معرفت دربـاره  بيشتر دقت
 يعنـى  مطلـق؛  معرفـت  غالباً هم طبيعت جهان همين درباره انسان معرفت
 شـناخت  بـه  اصـوالً  نيز امروز علمى شناسى طبيعت. نيست كنه به معرفت
 .اشياء جوهر و ذات شناخت به نه دارد، توجه نمودها
 ايـن  بـا  حـدود،  اين در است چيزى مطلب هم، مبدأشناسى زمينه در
 كـه  اسـت  اين طبيعت موجودات از يك هر درباره ما برداشت كه تفاوت

 ولـى  نمودهاسـت  ايـن  محـل  و حامـل  كـه  است ذاتى و جوهر داراى او
 كـه  است رسيده نتيجه به او با نمودها اين نسبت و خدا درباره ما معرفت

 . آنها براى محل و حامل نه آنهاست، خالق و فاعل او،
 بـا  انديشـد،  مـى  خـدا  ذات دربـاره  وقتى آگاه و هشيار انسان بنابراين

 .تويى هستى چه هر اى، چه ندانم: گويد مى صفا و صدق
 خـدا  هـاى  نشـانه  و نمودهـا  يعنـى  آيـات،  آينه به وقتى انسان همين ولى

 نـوعى  او از شـود،  مى آگاه خدا اختصاصى هاى نشانه از قسمتى بر و نگرد مى
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 فاصـله  بسـيار  مطلـق  نشناختن با حال هر به كه كند مى پيدا شناخت
 سـخن  او بـود  از قاطعيـت  بـا  كه دهد مى را امكان اين او به و دارد
 .گويد

 خـود  به خود باشد، داشته باور را خدا وجود كس هر گفت بايد
 بـه  آن از كـه  راهـى  بـا  متناسـب  شناسد، مى كه صفتى با الاقل را او

 شـناخت  بـا  كـم  دسـت  او خداشناسـى  و است برده پى خدا وجود
 همـراه ... و الوجـود  واجـب  مدبر، و رب خالق، مبدأ قبيل از صفاتى
 ...بود خواهد

  
 تشبيه
 چـون  خـدا  براى ديد، اين در. تعطيل مقابل در درست است ديدى تشبيه

 با خدا تفاوت و ودش مى انگاشته خاصى شمايل و شكل ديگر، موجودات
 در كـار  از ديگـرى  بـا  آنها از يكى تفاوت قبيل از چيزى ديگر موجودات

 متعــددى تعبيرهــاى بــه مختلــف مــذاهب دينــى نصــوص در. آيــد مــى
 1 .است تشبيهى ديد نمايشگر كه خوريم برمى
  
 تشبيه بر نقد

 ى،تشـبيه  ديد در. است »كننده گمراه«كه است اين تشبيه بر انتقاد ترين اساسى
 او بـودن  الواجـود  واجـب  و بـودن  مبـدأ  با كه شود مى ذكر خدا براى صفاتى

 ايـن  قالـب  در اسـت  بـزرگ  روحـى  او: شـود  مـى  گفته مثالً. است ناسازگار
 

                                                           
 مقـاالت  ابوالحسـن،  اشـعرى،  بـه  شـود  رجـوع  آرا گونـه  ايـن  بـر  بيشـتر  آگـاهى  بـراى ـ  1

 .بعد به 66 ص ،1 ج ق،.ه 1369 ،المصريه النهضة مطبعة قاهره، ،االسالميين
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 1.جهان
 جهان اين هستى مبدأ چگونه است، جهان اين قالب در روحى او اگر
  اوست؟ پيكر كه است
 يـا  بـود  قالـب  بـى  آورد پديـد  را قالب اين آنكه از پيش روح اين آيا
  داشت؟ ديگرى قالب

 صـورت  ايـن  در و نداشـت  نيـازى  قالـب  بـه  پس بود، قالب بى اگر
 .او قالب و پيكر نه اوست، آفريده آورده پديد كه جهانى
 بـود  قالـب  آن هستى مبدأ او خود باز آيا بود، ديگرى قالب در اگر و

 ...طور همين باز و نه، يا
 ديگـر  اسـت،  نهايت بى هستى همان جهان اين مبدأ اگر كلى، طور به
 هـا  انگـاره  ايـن  چـون  نيسـت  درست انگاشتن... و شكل، قالب، او براى

 . ندارد نهايت و حد نهايت بى و هاست، نهايت و حدها نمايشگر
  

  نسبى شناخت نه، هم تشبيه نه، تعطيل
 .تشبيه نه تعطيل، نه بگوييم كه است اين صحيح
 راه از امــا نــدارد جانبــه همــه و كامــل يىشناســا هســتى مبــدأ از انســان
 آگاهيهاى يابد، مى هايش ساخته و ها آفريده در كه او اختصاصى هاى نشانه
 هـا  آگاهى اين از يك هيچ البته. آورد مى دست به او درباره باارزشى نسبى
 .نيست او نماى تمام آگاهى
 از امـا  ددار هسـتند  منعكس ها آگاهى اين در كه را مثبت هاى جنبه همه او

 

                                                           
 آمـده  نيـز  اوپانيشادها در نظريه اين. است جهان روح خدا كه معروف نظريه به اشارهـ  1

 .است
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 هـاى  جنبه با نسبى آگاهيهاى اين در كه كننده محدود منفى هاى جنبه همه
 .مبراست و منزه است، همراه مثبت
 انتهـاى  بى هستى قامت بر نيز ها صفت و ها اسم بهترين ترتيب اين به

 كار به برايش توانيم مى شرطى به را صفت يا اسم بهترين و نارساست، او
 وگرنـه  سـازيم  پـاك  اش كننده محدود و منفى هاى هجنب از را آن كه بريم

 او واقعيـت  بـا  كه داد خواهد ما به او از محدودكننده و عوضى تصويرى
 :گوييم مى كه است ديد همين با. ندارد انطباق

 و درنيايـد  وصـف  بـه  او اسـت،  برتـر  صـفتى  و اسـم  هـر  از خدا
 معرفتـى  هر از را او كه است اين »او«به نسبت معرفت درجه باالترين

 :بدانيم برتر
 الصفاتِ نَفْى لَه االِخالصِ كمالُ و لَه، االِخالص تَوحيدِهِ كمالُ و... 
نْهع... 
 و مطلـق،  خـالص،  را او كـه  است كامل وقتى او يكتاشناسى... 
 دارنـده  را او كه است اين به او كامل دانستن سره و بدانيم سره

 1.نشماريم صفات
 آن از فقـط  هـا  نـام  بهترين الْحسنى؛ االَسماء ولِلَّهِ عارش همان در بنابراين،
 انحـراف  دچـار  مبـادا  باشـيم،  داشـته  توجه نكته اين به بايد نيز خداست،

 .شويم
 اَسمائِه فى يلْحِدونَ الَّذينَ ذَروا و بِها فَادعوه الْحسنى االَسماء ولِلّهِ

 .يعملُونَ كانُوا ما سيجزَونَ
 و بخوانيـد  هـا  نام اين با را او بنابراين، خداست، آن از ها نام هترينب
 بـه  نكنيـد،  اعتنا انديشند، كج و كجرو او نامهاى زمينه در كه آنها به

 

                                                           
 .1 خطبه ق،.ه 1307 بيروت، البالغه، نهج ،(گردآورنده (شريف سيد رضى،ـ 1



    خد از ديدگاه قرآن  160

 1.رسيد خواهند اند كرده آنچه كيفر به زودى
 

 و بحـث  و جر نام، آن يا نام اين. هاست نام بهترين از صحبت ديگر اينجا
 :است معنى ىب آن سر بر كشمكش

 

 ...الْحسنى االَسماء فَلَه ماتَدعوا اَياً الرَّحمنَ ادعوا اَوِ اللّه ادعوا قُلِ
 را او يـك  هـر  بـا  الرحمن، نام با يا بخوانيد اهللا نام با را او بگو
 2...اوست آن از نامها بهترين زيرا ندارد، عيبى كنيد صدا

 

 بـريم  مـى  كـار  بـه  خدا براى كه صفتى يا اسم كه است اين مهم بنابراين،
 سـازگار  او بـودن  نهايـت  بـى  و بودن مطلق كمال با و نداشته منفى جنبه
 او افعـال  و صفات و خدا درباره كلمات انتخاب در جهت همين به باشد؛
 و نشيند گردى اش كبريايى دامن بر مبادا بود، سنج نكته و دقيق بسيار بايد
 پديـد  موهوم نهايتى و محدوديت »مطلق نهايت بى«آن براى ما نگرش در
 .آيد

 در را ديـدن  واژه بينـد،  مى را ما كارهاى و بيناست خدا گوييم مى اگر
 آنچـه  از تـر  وسـيع  بـس  ديـدى  بـا  اما بريم مى كار به خودش معنى همان

 .داريم كلمه اين استعمال در معموالً
 احمد كه است اين شما منظور ديد، را شما كار احمد: گوييد مى وقتى

 ايـن . بست نقش او چشم در شما كار از تصويرى افكند، نظر شما كار بر
 ايـن  راه از احمد و شد منتقل او بينايى قوه مركز به اعصاب راه از تصوير
 .گرديد آگاه آن بر و يافت را شما كار تصوير
 كه احمد شود، مى اعتراض شما به فوراً باشد، كور احمد كنيد فرض حاال
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 .110 اسراء،ـ 2
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 ديد؟ را شما كار رچطو است، كور
 اگـر  ولـى  كردم اشتباه: بگوييد و بگيريد پس را حرفتان مجبوريد هم شما

 سـاخته  الكترونيكى چشمهاى نابينايان براى و رسد ثمر به پزشكى كوششهاى
 از عبـور  بـدون  و بگيرند را تصويرى امواج طبيعى، چشم مثل بتوانند كه شود
 ايـن  جـواب  در هـم  بـاز  آيـا  ننـد، ك منتقل بينايى قوه مركز به مستقيماً چشم

 و شـويد  مـى  تسليم ديد؟ را شما كار چطور است، كور كه احمد كه اعتراض
 پاسـخ  كننـده  اعتـراض  بـه  فـوراً  فرض اين در! هرگز كردم؟ اشتباه گوييد مى
 وارد شـما  اعتـراض  الكترونيكـى  مصنوعى چشم اختراع از پيش كه دهيد مى
 باشـد  طبيعـى  چشـم  راه از كه ديدى هب منحصر ديدن زيرا نه؛ حاال ولى بود،

 او نيسـت،  كـور  تـر،  كلـى  ديـد  بـا  باشد، كور طبيعى نظر از كسى اگر نيست،
 . الكترونيكى چشم كمك به بلكه طبيعى چشم كمك به نه اما بيند مى

 بـا  كه محدوديتهايى از يكى الكترونيكى چشم اختراع با ترتيب اين به
 اسـتفاده  به بودن محدود يعنى فت؛ر بين از آمد مى ما ذهن به ديدن كلمه

 چشـم  يا باشد، نداشته چشم كسى شود مى اختراع اين با. طبيعى چشم از
 . ببيند هم باز و ببندد كامالً را خود

 از بسـيارى  كـه  ديـد  خـواهيم  كنـيم،  تـر  وسيع را تحليلى ديد اين اگر
 ديـدن  مفهـوم  در اصـوالً  يـا  آينـد  مـى  ما ذهن به ديدن كلمه با كه قيودى

 كـه  نيست اساسى نكته آن به مربوط دارند، دخالت اگر يا ندارند، خالتد
 .داريم تكيه رويش ديدن مورد در ما

 آگاهيهـاى  مـا  بـه  توانـد  مـى  كه است اين ديدن مورد در اساسى نكته
 راههـاى  از آنهـا  آوردن دسـت  به ما براى كه دهد اعتماد مورد و رودررو
 .نيست ميسر ديگر
 چنـين  يك به اشاره براى گاهى آن مشتقات و نديد كلمه جهت همين به
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 :گوييد مى مثالً رود، مى كار به روشن آگاهى
 بينـد  جـوان  آينـه  در آنچه

 

بيند آن خام، خشت در پير 
 

 بـا  او چطـور؟  خـام  خشـت  در پيـر  اما بيند، مى چشم كمك به آينه در جوان
 ممكـن  .خـود  ديـده  بـا  نه بيند، مى خويش ديدگى تجربه و خرد عميق بينش
 همـين  مطلـب  هم كردن لمس و زدن دست بوييدن، شنيدن، در بگوييد است
 دسـت  به روشن آگاهى ما كه است اين مطلب اساس هم موارد اين در. است
. نـه  بينم؟ مى جنگل درون از را شير صداى من: گفت شود مى آيا ولى آوريم؛
 شـنوايى  اندام راه از اينجا در صدا يافتن چون چرا؟. شنوم مى گفت بايد اينجا
 نيـز  يـافتن  انـدام  بـه  شـنيدن  و ديـدن  كلمات معنى بنابراين،. بينايى نه است،
 .شنيدن گوش، با يافتن و است، ديدن چشم، با يافتن دارد؛ واقعى ارتباط

. هسـت  ترى وسيع ضابطه ديدن كلمه بردن كار به براى شود مى معلوم
 گونـاگونى  شـايد  كـه  سـاختيم  گوناگونى كلمات ها يافتن براى نخست ما

 قـدرى  را آن بعـد  بـود؛  مربـوط  انـدام،  و يـافتن  وسيله گوناگونى به آنها
 ايـن  مصـنوعى  جانشـينان  وسيله به كه هايى يافتن براى و داديم گسترش

 ايـن  ولـى  بـرديم  كـار  بـه  را كلمـات  همين آمد، مى دست به هم ها اندام
 و قـاطع  آگاهى كه اين آن  و آورد دنبال به را ديگرى گسترش گسترش،
 آنهـا  بـر  چشم راه از معموالً انسانها ما كه واقعيتهايى بر رودررو و روشن
 ما كه واقعيتهايى با مماس و روشن و قاطع آگاهى و ديدن، شويم مى آگاه

 شـود،  مى ناميده شنيدن شويم مى آگاه آنها بر گوش راه از معموالً ها انسان
 .نه خواه آيد، دست به شنوايى و بينايى اندام خواه
 خـدا  بيناسـت،  خـدا  بينـد،  مـى  خـدا : گـوييم  مى كه است معنى اين با
 ...و شنواست خدا شنود، مى

 خـدا . دارد دوسـت  خدا. است مهربان خدا: هاى جمله در طور همين
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 آيـد  نمى خوشش خدا. خواهد مى خدا. گيرد مى خشم خدا. ندارد دوست
 از بسـيارى  گذاردن ركنا با ولى اند رفته كار به خود معناى در كلمات... و

 آن اسـت  ايـن . آيند مى ذهن به كلمات اين استعمال در معموالً كه قيودى
 . است شده پذيرفته قرآن و اسالم خداشناسى در كه تشبيه نه تعطيل، نه

  
 قرآن در خدا صفات و اسماء

 :است آمده خدا براى بسيار صفات و اسماء قرآن در
 

اللّهوال الَّذى ه اِال اِله ؛هو بِ عالِمةِ الْغَيالشَّهادمنُ والرَّحوه الرّحيم .
وه ال الَّذى اللّه اِال اِله لِكالْموه وسالْقُد المؤْمِنُ  الس مِنُ  الْمـي هـالْم 

ا  اللّهِ سبحانَ الْمتَكَبرُ الْجبار الْعزيزُ مـشْـرِكُونَ  عي . اللّـهوالْخـالِقُ  ه 
نى  االَسماء لَه الْمصوِر ئُالْبارِ سـالْح  حب سـي  ـمواتِ  فِـى  مـا  لَـهالس 

 .الْحكيم هوالْعزيزُ و واالَرضِ
 

 اوسـت . آشـكار  و نهان داناى نيست، خدايى او جز كه خدا اوست
 فرمـانرواى . نيسـت  خـدايى  او جـز  كه خدا اوست. مهربان رحمان
 و پرقـدرت  گرانقـدر،  نگهبان، بخش، ايمنى گزند، بى عيب، بى پاك،

 .شمرند مى شريكش آنچه از او باد واال پرعظمت،
 از هـا  نام بهترين آفرين، نگار بخش، هستى آفريدگار، خداى اوست

 و اوسـت  گـوى  تسـبيح  است زمين و آسمانها در آنچه. اوست آن
 1.كاردان واالى اوست

                                                           

 .24ـ22 حشر،ـ 1
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 الحسنى االسماء له
 كـه  است همان آمده، خدا براى قرآن در كه صفاتى و اسماء اصلى آهنگ

 هـر  بـه  بنـابراين  اسـت؛  شـده  بيان الحسنى االسماء لَه جمله با آيه اين در
 خداسـت،  بـراى  اش درجـه  بـاالترين  بينديشى كه كمال جلوه هر و نيكى
 بـاالترين  كه است توانايى كاراى خدا و است كمال كارايى و توانايى مثالً
 :استتوان كار همه بر او دارد، را توان

 1.تواناست كار هر بر خدا كه قَديرٌ ءٍ شَى كُلِّ على اللّه اِنَّ
 

 را دانـايى  درجـه  بـاالترين  كه است دانايى خدا و است كمال هم، دانايى
 :داند مى را چيز همه و است خبر با نهان و آشكار از او. دارد

 

 2.داند مى را چيز همه خدا كه عليم ءٍ شَى بِكُلِّ اللّه اِنَّ
بِ عالِمةِ الْغَيالشَّهاد3.آشكار و نهان داناى  و 

 :كاردان و است حكيم خدا و است كمال هم، كاردانى
اللّهو ليمع كيم4.است كاردان و دانا خدا و ح 

 

 بسـى  يعنـى  رحـيم  و رحمـن  خدا و است كمال نيز ديگران به مهرورزى
 همـه  از و الـراحمين  ارحم يعنى درجه باالترين در آنهم مهرورز، و پرمهر

 5.است مهرورزتر مهرورزان
 از يـك  هر به را او توانيد مى و است باز دستتان خدا ناميدن در بنابراين

 

                                                           

 .20 عنكبوت،ـ 1
 .115 توبه،ـ 2
 .9 رعد،ـ 3
 .10 ممتحنه،ـ 4
 .64 يوسف، ؛3 فاتحه،ـ 5
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 :بناميد ها نام بهترين اين
 ... الْحسنى االَسماء فَلَه ماتَدعوا اَياً الرَّحمنَ ادعوا قُلِ
) اسـت  يكسـان  (بگوييد را يك هر ،»الرحمن«يا گوييد »اهللا«بگو
 1...اوست آن از همه ها نام بهترين زيرا
ماء لِلّهِ ونى االَسسالْح وهعبِها فَاد ونَ الَّذينَ ذَروا ولْحِدمائِه فى ياَس 

 .يعملُونَ كانُوا ما سيجزَونَ
 بخوانيد ها نام همين با را او پس خداست؛ آن از ها نام بهترين و
 اعتنـا  انديشـند  كـج  و كجـرو  او نامهاى هزمين در كه كسانى به و

 2.رسيد خواهند كردند مى آنچه كيفر به زودى به نكنيد،
  

 خدا پيراستگى تنزيه، تسبيح،
 گونـه  هر از خود خودبه دارد، را اش مرتبه باالترين كمال هر از كه خدايى
 در كـه  قـرآن  آيـات  از قسـمتى . است پيراسته نياز و فقر و نقص و عيب

 .دارد تكيه پيراستگى اين روى است مدهآ خدا ستايش
  

 نياز بى خداى
 صـورت  بـه  بىنيـازى  اين بر و داند مى پيراسته نياز و فقر از را خدا قرآن
 آن كمـك  به توان مى كه اصلى كند، مى تكيه خداشناسى در مهم اصل يك

 اسـت،  شـده  پيـدا  خدا درباره كه را عقيدتى و فكرى انحرافهاى از برخى
 .شناخت باز

                                                           
 .110 اسراءـ 1
 .180 اعراف،ـ 2



    خد از ديدگاه قرآن  166

 فرزند از خدا نيازى بى
 فِـى  ما و السمواتِ فِى ما لَه هوالْغَنِى سبحانَه ولَداً اتَّخَذَاللّه قالُوا

 ال مـا  اللّـهِ  علَـى  اَتَقُولُـونَ  بِهـذا  سـلْطانٍ  مِنْ عِندكُم اِنْ االَرضِ
 .تَعلَمونَ
 او او، بـاد  پـاك  است، كرده اختيار فرزند خود براى خدا گفتند

. اوست آن از است زمين و ها آسمان در چه هر. است نياز بى هك
 خـدا  بـه  نسـبت  آيـا  نيست، شما پيش دليلى هيچ مطلب اين بر

 1نيست؟ آگاهى و علم روى از كه زنيد مى حرفى
 فرزنــدانى يــا فرزنــد داراى را خــدا زمــان، آن اديــان از بســيارى پيــروان

 ديگـر  مشـركان  و هنـدوان  زرتشتيان، مسيحيان، يهود، قبيل از دانستند مى
 ...و

 دو هـر  بـه  توجـه  با و مطرح صورت دو به را داشتن فرزند اين قرآن
 ديگـر  و واقعى داشتن فرزند و تولد صورت به يكى: كند مى رد صورتش

 .خواندگى فرزند صورت به
لُوا وعلِلّهِ ج الْجِنَّ شُرَكاء و مخَلَقَه خَرَقُوا و نـينَ  لَهب نـاتٍ  وـرِ بِ بغَي 

ديع . يصِـفُونَ  عما تَعالى و سبحانَه عِلْمٍ ـمواتِ  بـضِ الساالَراَنّـى  و 
و  و ءٍ شَـى  كُـلَّ  خَلَقَ و صاحِبةٌ لَه تَكُنْ لَم و ولَد لَه يكُونُ بِكُـلِّ  هـ 
ءٍ شَى ليمع. 
 را آنهـا  او اينكـه  بـا  كردنـد،  فرض ديوها از شريكهايى خدا براى و
 و پاك. اند تراشيده دخترانى و پسران او براى ندانسته و است ريدهآف

 آورنـده  پديـد . گوينـد  مـى  وصـفش  در اينـان  آنچه از خدا باد واال
 

                                                           

 .68 يونس،ـ 1
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 كه او آيد مى وجود به او براى فرزندى كجا از زمين؛ و آسمانها
 آگـاه  چيز هر بر و آفريده را چيز همه و است؟ نداشته همسرى

 1.است
 بـه  فرزنـدى  و پـدرى  رابطـه  داشتن قرآن، در ديگر يهآ چند و آيات اين

 مقـام  و خـدا  بـا  را حقيقـى  تولد صورت به يعنى متعارف؛ صورت همان
 از موجـودات  همـه  پيدايش: گويد مى و شمرد مى ناسازگار او الهى واالى
 . تولد صورت به نه است، آفريدن و خلق صورت به خدا

 هسـتى  مبـدأ  از جهان دايشپي اصوالً باستانى دينى عقايد از برخى در
 .دارد را خالق پيكر از مخلوق شدن جدا و تولد صورت

 :گويد باره اين در هندى آيين در خدا انگاره كتاب نويسنده
 تالش از خدا درباره فلسفه نظريه ترين قديم كه رسد مى نظر به چنين«
 كجـا  از عالم اين: كه باشد گرفته سرچشمه سؤال اين به پاسخ يافتن براى
  »است؟ آمده پديد
 آفـرينش  دربـاره  گوناگون هاى فرضيه از پر اوپانيشادها سبب همين به
 در و بـرد  مـى  نـام  جهـان  بـراى  نخستين علت از آنها از يك هر كه است
 آفرينش به نخستين علت اين چرا و چگونه دهد، نشان كه است آن صدد
 .پرداخت جهان

 Brhadaran Yaka I, (4) 1-5 در باره اين در قديمى بسيار فرضيه يك
 2:گويد مى كه است
 3شـخص  يـك  شكل به آنهم بود،) Atman (نفس يك فقط آغاز در دنيا«

)Purusa (خـودش  جـز  چيـز  هـيچ  نگريسـت  مـى  خـود  اطراف به چون كه 
 

                                                           
 .101 و 100 انعام،ـ 1
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3. Purusa 
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 يـك  انـدازه  به حقيقت در او باشد، داشته جفتى كرد آرزو او... يافت نمى
 دو را خـود  او باشـند،  ريكـديگ  آغـوش  در كـامالً  كه بود مرد يك و زن

 زن آن بـا  او آمدنـد  پديـد  2زن يـك  و 1شوهر يك نتيجه در و كرد بخش
 .آمد وجود به انسان و شد همبستر
 بـه  خلقـت  و انسـان  يك صورت به خدا آن در كه ناهنجار تشبيه اين
 اسـت،  زنـده  موجـودات  مثل توليد در كه صورت همان به تولد، صورت
 هاى فرضيه ترين قديمى از يكى فرضيه ينا كه است آن نشانه شده، تصور

 3.است مانده باقى ما براى اوپانيشادها وسيله به كه است آفرينش
 و شـمرد  مـى  خلقت از برتر بسى را تولد كاتوليك، كليساى مسيحيت

 اعتقادنامـه  در. كنـد  مـى  لعـن  شـده  خلق خدا پسر گويند مى كه را كسانى
 تصـويب  ميالدى 325 وئنژ در نيقيه دوم شوراى در كه مسيحيت رسمى
 :خوانيم مى چنين گرديد

 خـالق  مطلـق،  قـادر  پدر، واحد خداى به داريم ايمان ما... «
 پسر عيسى واحد خداوند به و نامرئى، و مرئى چيزهاى همه
 خـدا  است، پدر ذات از كه مولود يگانه پدر، از مولود خدا،

 كـه  حقيقـى،  خـداى  از حقيقـى  خـداى  نور، از نور خدا، از
 او وسـيله  به پدر، با ذات يك از مخلوق، از نه است، دمولو
 در آنچـه  و اسـت  آسـمان  در آنچـه  يافـت،  وجود چيز همه
 نـزول  مـا  نجات براى و آدميان ما خاطر به او و است زمين
 سوم روز و كشيد زحمت و گرديد انسان شد، مجسم و كرد

 زنـدگان  تـا  آمـد  خواهد و كرد صعود آسمان به و برخاست
 

                                                           
1. Pati 
2. Panti 
3. Kumareppa, Bharatan, The Hindu Conception of Diety.(London. 1934),p 
p 3-4. 
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 كليسـاى  و القدس روح به) داريم ايمان (و نمايد داورى را مردگان و
 زمـانى  گوينـد  مـى  كه كسانى بر باد لعنت و) كاتوليك (رسوالن جامع
 از پـيش  كـه  آن يـا  و نداشت وجود) ع مسيح عيسى يعنى (او كه بود
 كسـانى  بـر  و آمـد،  وجود به نيستى از كه آن يا نبود، يابد وجود آنكه
 پسـر  كـه  آن يا و است ديگرى جنس يا ذات زا وى كنند مى اقرار كه
 »1...است تبديل و تغيير قابل يا شده خلق خدا

 

 از بلكـه  آمـده،  ميان به سخن خدا از جهان تولد از تنها نه هندى آيين در
 :است رفته سخن نيز خدا خود يافتن تولد

 يافتـه  تولـد  ازل از او آسـمان،  اقطـار  تمام با است مواجه خدا«
 خواهـد  تولـد  و اسـت  يافتـه  تولـد  اسـت،  رحـم  درون او بود،
 »2...يافت

 

 كـه  هنـدى  آيـين  بينـى  جهـان  اساسـى  و فلسفى مبناى با را تعبيرها اينگونه
 كـرد  تفسير و توجيه توان مى رود، مى پيش موجود و وجود وحدت تا گاهى
 هـم  مـوارد  گونـه  اين در كه فرض بر ها توجيه و تفسيرها اين دريافت ولى

 دوم درجه خواص از بسيارى فكرى توانايى سطح در آيد،در كار از درست
 را همگـان  خواهد مى كه عمومى خداشناسى در بنابراين،. نيست هم سوم و
 :دهد مى ندا جامع و كلى صورتى به قرآن بخواند، او سوى به

 

 كُفُـواً  لَـه  يكُنْ لَم و. يولَد لَم و يلِد لَم. الصمد اَللّه. اَحد اللّه هو قُلْ
داَح . 

 توليـد  نـه  نيـاز،  بـى  و كامـل  پر، تو خداى يگانه، خداست، او بگو 
 3.است بوده او همتاى و همسر كس هيچ نه و يافته تولد نه و كرده

                                                           
 .245 ص ،ايران و روم امپراتورى در قديم كليساى تاريخ از نقل بهـ 1
 .اخالص سورهـ 3  .424 ص ،اوپانيشادها گزيدهـ 2
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 كـه  فهميـد  تـوان  مى راحتى به كرديم نقل اوپانيشادها از آنچه به توجه با
 رفتـه  سـخن  نياورده فرزند و نكرده توليد يلِد لَم از هم سوره اين در چرا
 .نيافته تولد يعنى يولَد لَم از هم و است

 كسانى گويد مى و شمرد مى ناروا و اساس بى را پندارها اين همه قرآن
 از شـده  جدا دانند، مى او از بخشى ـ اويند آفريده كه ـ را خدا بندگان كه
 :روند مى كفر راه به آشكارا او،

لُوا وعج زءاً هِعِبادِ مِنْ لَهاالِنْسانَ اِنَّ ج بينٌ لَكَفُورم. 
 انسـان  كـه  راسـتى  به اند، شمرده او از جزئى را او بندگان، از برخى
 1.ورزد مى كفر آشكارا

 
 ما اطاعت و عبادت ايمان، از خدا نيازى بى

وسى قالَ وتَكْفُرُوا اِنْ م اَنْتُم نْ وضِ فِى مميعاً االَرفَاِنَّ ج لَغَ اللّهنِى 
ميدح. 

 باشـيد  كـافر  هـم  زمـين  روى مردم همه و شما اگر: گفت موسى و
 او يعنـى  (اسـت  ستوده و نياز بى) او چون داشت نخواهد نگرانى(
 2).مبراست زند، آسيب او ستايش به كه نقصى و عيب هر از

 

 عبـادت  يا ايمان به او كه بداند بايد خدا، نيازى بى اصل به توجه با انسان
 خواهـد،  مـى  اطاعـت  و عبـادت  ايمان، ما از اگر و ندارد نياز ما اطاعت و

 .او براى نه ماست خود براى
 

گردند كافر كاينات جمله گر
 

 گرد ننشيند كبرياش دامن بر 
 

                                                           
 .15 زخرف،ـ 1
 .8 ابراهيم،ـ 2
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 ما انفاق از خدا نيازى بى
 الزم كـه  رسيد خود تكامل از اى مرحله به اسالم الهى نهضت كه وقتى از

 از آن، گسـترش  و خـدا  بخـش  نجات آيين از نگهبانى براى مسلمانان شد
 راه در را خـود  هاى اندوخته باشد الزم جا هر و بگذرند خود جان و مال

 زمزمـه  ايـن  منافقان و كافران دهند، جان خدا راه در يا كنند خرج نهضت
 مـالى  كمك به و است فقير محمد خداى شود مى معلوم كه كردند آغاز را
 را پيـامبرش  نهضـت  احتياجـات  همـه  قيماًمسـت  خود گرنه و دارد نياز ما

 :كرد مى تأمين
لَقَد مِعس لَ اللّهاِنَّ قالُوا الَّذينَ قَو فَقيرٌ اللّه نُ واَغْنِياء نَح نَكْتُبما س 
 .الْحريقِ عذاب ذُوقُوا نَقُولُ و حقٍ بِغَيرِ االَنْبِياء قَتْلَهم و قالُوا
. ثروتمنـديم  مـا  و است فقير خدا گفتند كه شنيد را آنان سخن خدا
 ثبـت  را هـا  آن) سـابق  (نـابحق  كشـى  پيغمبـر  و آنها) كنونى (گفته

 1.بچشيد را سوختن شكنجه گفت خواهيم آنها به و كرد خواهيم
 

 است بوده يهود جانب از زدن نيش اين كه پيداست چنين آيه اين خود از
 نقل گروه اين گذشته از ديگر، بسيار آيات در پيامبركُشى بزرگ جرم زيرا
 2.است شده

 شـده  نقـل  يهود از ديگرى تعبير با مطلب اين صريحاً نيز ديگر آيه در
 :است

قالَتِ و ودهالْي دغْلُولَةٌ اللّهِ يم لَّتع ديهِماَي ا بِما لُعِنُوا ولْ قالوب  داه يـ 
 ...يشاء كَيف ينْفِقُ مبسوطَتانِ

 رحمـت  و باد بسته آنها دست است؛ بسته خدا تدس گفتند يهود و
 

                                                           
 .181 عمران، آلـ 1
 .بقره سوره 91 و 87 هاى آيه قبيل ازـ 2
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 اسـت،  بـاز  او دستهاى دور، آنها از ناروا سخن اين كيفر به خدا
 1...كند مى خرج پول بخواهد طور هر

 

 متزلزل اسالم نهضت از مردم مالى حمايت كه بود آن براى سمپاشيها اين
 .شود كاسته اسالم گسترش انگيز حيرت سرعت از و

 خـدايى  پرستيد، مى شما كه خدايى كه كرد يادآورى نانمسلما به قرآن
 كـه  خواهـد  مـى  شما از او اگر. ندارد نيازى شما اموال به او نياز بى است
 جلوگيرى و خودتان سربلندى براى كنيد، خرج حق راه در را خود اموال

 .شماست خود نابودى و ذلت خطر از
 

بيلِ فى اَنْفِقُوا واللّهِ س تُلْقُوا ال و ديكُملُكَةِ اِلَى بِاَيالتَّه سِـنُوا  واِنَّ اَح 
اللّه حِبسِنينَ يحالم. 
 بـه  را خـود ) كـار  اين از خوددارى با (و كنيد خرج خدا راه در

 كـه  كنيـد  نيكـى  و ميفكنيد، نابودى و هالكت به خويش دست
 2.دارد دوست را نيكوكاران خدا

 

 دريـغ  خـدا  راه در مـال  دادن از و نپذيرد را الهى دعوت اين كسى اگر و
 :ندارد نيازى او مال به خدا گرنه و است، كرده دريغ خود حق در كند،

 

 مـنْ  و يبخَلُ منْ فَمِنْكُم اللّهِ سبيلِ فى لِتُنْفِقُوا تُدعونَ هؤُالءِ اَنْتُم ها
وا  اِنْ و الْفُقَـراء  ماَنْتُ و الْغَنِى واللّه نَفْسِهِ عنْ يبخَلُ فَاِنَّما يبخَلْ  تَتَولـَّ

 .اَمثالَكُم يكُونُوا ال ثُم غَيرَكُم قَوماً يستَبدِلْ
 امـا  كنيـد  خـرج  خدا راه در كه شود مى دعوت شما از بله شما، از 

 دريـغ  خـود  از كنـد،  دريغ كه هر و ورزند مى دريغ شما از گروهى
 

                                                           
 .64 مائده،ـ 1
 .195 بقره،ـ 2
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 اگـر  و نيازمنديد، كه دشمايي اين و است نياز بى خدا كه داشته،
 ديگـر  مردمـى  شما جاى به خدا كنيد، عوض را خودتان جهت
 1.بود نخواهند شما مثل آنها و آورد، خواهد

  
 ما قربانى از خدا نيازى بى
 لذيـذترين  راه ايـن  از كـه  بـود  ايـن  قربـانى  در پرسـتان  بت عمومى ديد

ـ  خـود  بـه  نسبت را آنها و كنند تقديم خدايان به را خوراكى  مهـر  سـر  رب
 بـه  را آن يكسـره  كردند مى قربانى را حيوانى وقتى جهت همين به آورند،
 مصـرف  بـه  بداننـد  صالح آنها طور هر تا دادند مى تحويل بتخانه متوليان
 او پرسـتش  بـه  را مـردم  قـرآن  كـه  خدايى ولى. برسانند خدايان خوراك
 پـس . نـدارد  نيـاز  پوشـاك  و خـوراك  به او نياز، بى است خدايى خوانده،
 :دهد مى پاسخ چنين سؤال اين به قرآن چيست؟ براى اسالم در قربانى

  

 اللّـهِ  اسم فَاذْكُرُوا خَيرٌ فيها لَكُم اللّهِ شَعائِرِ مِنْ لَكُم جعلْناها والْبدنَ
 و الْقـانِع  اَطْعِمـوا  و مِنْهـا  فَكُلُـوا  جنُوبهـا  وجبت فَاِذا صواف علَيها
عتَرَّالْم خَّرْناها كَذلِكس لَكُم لَّكُمنالَ لَنْ. تَشْكُرونَ لَعي ها اللّهوملُح و 
 اللّه لِتُكَبروا لَكُم سخَّرَها كَذلِك مِنْكُم التَّقْوى ينالُه ولكِنْ دِماؤُها ال

 .الْمحسِنينَ بشِّرِ و هديكُم ما على
 

 كـه  داديم، قرار خدا شعائر از شما براى را پروار )شترها يا (حيوانها
 خـدا  نـام  بسته، صف آنها بر بنابراين، شود، خودتان نصيب آن خير
 بخوريـد  آنهـا  از افتادنـد  خـاك  بـر  پهلـو  به آنها كه بعد و ببريد را

 

                                                           

 .38 محمد،ـ 1
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 ترتيـب  اين به بخورانيد، آبرودار بينوايان و پيشگان قناعت به و
 نعمـت  پـاس  شـما  هكـ  اميـد  ايـن  بـه  كرديم شما رام را آنها ما

 ايـن  آنها، خون نه شود، مى خدا نصيب آنها گوشت نه. بگزاريد
 رام را آنهـا  ما ترتيب اين به رسد مى خدا به كه شماست تقواى
 كـرده  شـما  نصـيب  كـه  اش راهنمـايى  بر را خدا تا كرديم شما
 1.ده مژده نيكوكاران به و گوييد تكبير

  
 ما جهاد از خدا نيازى بى

 نيـاز  مـا  يارى به خدا كه نيست آن خاطر به هم جانبازى و جهاد فرمان
 تواناى او نه، كند، پيروز را عدل و حق تواند نمى ما مبارزه بدون و دارد
 فرمـان  مـا  به اگر و است نياز و ناتوانى و عجز گونه هر از دور و مطلق
 در كـه  اسـت  آن براى داده، است باطل چه هر و فساد و ظلم با مبارزه
 دسـت  انسـانى  كمـاالت  تـرين  ارزنـده  بر و شويم مى ساخته مبارزه اين
 :يابيم مى

نْ وم دفَاِنَّما جاه جاهِداِنَّ لِنَفْسِهِ ي اللّه نِ لَغَنِىالْعالَمينَ ع. 
 كنـد،  مـى  تالش خود براى پردازد، پيكار و مبارزه به كس هر و

 2.است نياز بى جهانيان همه از خدا وگرنه
  
 خدا مطلق نيازى بى

 نيـاز  بـى  او وگرنـه  داريد نياز خدا به كه هستيد شما كه، اين سخن كوتاه
 :نياز بى است،

                                                           
 .37 و 36 حج،ـ 1
 .6 عنكبوت،ـ 2
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 .الْحميد هوالْغَنِى واللّه اللّهِ اِلَى الْفُقَراء اَنْتُم النَّاس اَيها يا
 سـتوده  و نياز بى خدا اما نيازمنديد، خدا به كه شماييد! مردم اى

 1.است
  

 مكان و زمان از برتر خداى
 نـه  خدا كه است آن مستلزم خود به خود نياز و فقر از خدا بودن پيراسته

 مكـان،  و زمـان  از برتـر  است موجودى او. مكان در نه و بگنجد زمان در
 و دارد نيـاز  مكـان  بـه  خـود  به خود بگنجد، مكان در كه موجودى چون

 رايطشـ  در تنهـا  كـه  باشـد  موجـودى  بايد بگنجد، زمان در كه موجودى
 يافتن تحقق وگرنه باشد تحقق قابل دارد وجود معين زمان در كه خاصى

 ايـن  در و باشـد  توانسـت  مـى  هميشـه  شـد،  نمـى  زمان آن مخصوص آن
 گنجيـده  زمان چارچوب داخل در كه نبود زمانى موجودى ديگر صورت،

 . باشد خاص زمانى شرايط گرو در اش هستى و باشد
  
 هاست؟ آسمان توى خدا آيا
 معنايش بگنجد، مكان و زمان در كه است آن از برتر خدا گوييم مى ىوقت
 در نـه  نـدارد،  معنـى  داشـتن  جـا  او براى كلى طور به كه بود خواهد اين

 اينهـا  همـه  پيـدايش  از پيش او زيرا عرش باالى نه و آسمان در نه زمين،
 او قرارگـاه  و مكان، جا، آنها است ممكن چگونه پس است، داشته وجود
 د؟باشن
 خاصـى  رابطـه  آسـمان  و خدا ميان مردم، از بسيارى اعتقاد در حال اين با
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 و راز و دعـا  هنگام جويند، مى آسمان در را خدا آنها گويى شود، مى ديده
 دراز آسـمان  طـرف  بـه  دسـت  و دوزنـد  مـى  آسمان سوى به چشم نياز،
 را او جـاى  هم خدا منكران حتى هاست، آسمان توى خدا گويى كنند، مى
 .پندارند مى آسمان در

 نقـل  چنـين  پرداخـت،  مبـارزه  به او با) ع (موسى كه فرعونى از قرآن
 :كند مى

نُ قالَ ووا يا فِرْعهاَي الءما الْم تلِمع رى اِلهٍ مِنْ لَكُملى غَيقِديا فَاَو 
 اِنّى و ىموس اِلهِ اِلى اَطَّلِع لَعلّى صرْحاً لى فَاجعلْ الطّينِ علَى هامانُ

 .الْكاذِبينَ مِنَ ظُنُّه ال
 

 بـراى  خـودم  جـز  خدايى تاكنون من! مردم اى: گفت فرعون و
 زنـد  مى دم ديگرى خداى از موسى كه حاال (اما ام نشناخته شما
 از و (بيفـروز  آتـش  گل بر هامان اى تو) داند مى خدا را يهوه و
 از (توانمب شايد بپرداز، بلند بس كاخى من براى و) ساز آجر آن

 كنم مى فكر چند هر بزنم، سرى موسى خداى به) كاخ آن باالى
 1...باشد دروغگوها آن از موسى

 

 از بتوانـد  كـه  ايـن  بـراى  بنابراين است آسمان توى خدا كرد مى خيال فرعون
 و بزنـد  آسـمان  بـه  سرى بايد شود، باخبر) ع (موسى دعوت دروغ و راست
 او آور پيـام  را خـود  موسـى  كـه  خـدايى  آن اآنج ببيند بگيرد، نظر زير را آنجا

 كه راهى تنها رفت؟ آسمان به بايد چگونه اما. نه يا دارد وجود كند، مى معرفى
 سـاخته  بـرايش  رفيـع  بس كاخى دهد فرمان كه بود اين برسد فرعون نظر به

 اهـرام  بلندى به بلند، بس كاخى افكند، نظر ها آسمان بر كاخ آن بام از تا شود
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 چنـين  يـك  بـام  از بتواند تا بلندتر بسى هم آنها از يا شمس عبدم و مصر
 :كند پيدا آسمان به راهى كاخى

 

نُ قالَ وونِ هامانُ يا فِرْعرْحاً لى ابلّى صلُغُ لَع؛  اَبباب االَسـ  باب اَسـ 
 ...كاذِباً الَظُُنُّه اِنّى و موسى اِلهِ اِلى فَاَطَّلِع السمواتِ

 بسـاز،  برافراشـته  كـاخى  مـن  بـراى  هامان، اى گفت، فرعون و
 پيـدا  دسترسـى  هـا  آسمان به صعود هاى وسيله و راهها به شايد
 فكـر  مـن  البته بزنم، سرى موسى خداى به وسيله اين به و كنم
 1...باشد دروغگو موسى كنم مى

  
 اسالم از قبل دينى كتابهاى در پندار اين سابقه

 اوپانيشادها. الف
 كـه  زنـد  مـى  دور وجـود  وحدت محور بر هندو، آيين يمتعال كه اين با

 نمايشـگر  را همـه ... و جهـان  و انسـان  پـايين،  و بـاال  زمـين،  و آسمان
 را جهـان  و برهمـا  و انگـارد  مـى  وحدت با كثرتى و كثرت در وحدتى

 قـرار  هـم  برابـر  در هم و هم از جدا هم مخلوق و خالق شكل در حتى
 آيـين  مقـدس  كتـب  از قسـمتى  كه هااوپانيشاد در حال اين با دهد؛ نمى

 جهـان  عنـوان  بـه  آسـمان  از كـه  خوريم برمى عباراتى به هستند، هندى
 پـاك  از پـس  انسان روح كه كند مى ياد... و ربانى زرين تاالر برهمايى،

 برهما به تا يابد مى راه بدان الزم، شايستگى كسب و ها آلودگى از شدن
 .شود برهما يا بپيوندد

 

 كـه  كسـى  راستى به روز به روز... است قلب در نفس اين براستى ـ3
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 . رود مى آسمان جهان به داند مى را اين
 بـه  شـتابد  مـى  برون بدن اين از كه آرام درخشان ذات آن اكنون ـ4

 او. شـود  مـى  ظـاهر  خـودش  صـورت  بر و رسد مى علوى زندگى
 .برهماست او است، ترس بى و جاودان او است، نفس همان

 سـت  ،»يـم  ــ  تـى  ــ  سـت «:هستند هجا سه ينهاا راستى به ـ5
 نگـه  هـم  بـا  را دو آن يم. فانى يعنى تى. جاودان يعنى) وجود(

 كسى راستى به روز به روز. شود مى گفته »يم«آن براى دارد، مى
 1.رود مى آسمان جهان به داند مى را اين كه

 برهمـايى  جهـان  كـه  اسـت  آسمان جهان در پاكان و نيكان جاى بنابراين
 :دور به آلودگى هر از و است

 زشـتى  از برهمايى جهان آن زيرا گردد برمى آن از ها بدى همه... ـ2
 2..است آزاد

 پرهيزكارانـه  زندگانى با را برهمايى جهان آن كه كسانى تنها ولى ـ3
 را برهمـايى  جهـان  آن آنـان،  تنهـا  يابنـد،  مى دينى علوم طالب يك

 .داشت خواهند كران بى آزادى عوالم همه در آنان. داشت خواهند
 اينجـا  از سوم آسمان در برهمايى جهان در دريا دو راستى به... 

 و خوشـى  كـه  (5»آيرامديـه «درياچـه  اسـت،  4»نيا«و 3»آرا«همانا
 كـه  6»سـوانا  سومه«انجير درخت. آنجاست در) بخشد مى خلسه
 در) آپارجيتـه  (برهمـا  قلعـه . آنجاسـت  در هم دهد مى بار سومه
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 .آنجاست در ربانى زرين تاالر آنجاست،
 زنـدگانى  واسطه به را »نيا«و »آرا«درياى دو كه آنان تنها ولى ـ4

 كننـد،  پيـدا  برهمـايى  جهان در دين علم طالب يك پرهيزكارانه
 در آنـان . باشـند  داشته توانند مى را برهمايى جهان آن آنان فقط
 »1.دارند كران بى آزادى عوالم، همه

 

 اوستا. ب
. اسـت  شـده  ياد مكرر آسمانى، جهان يعنى مينوى، جهان از نيز اوستا در
 از. خـوريم  برمى مينوى جهان براى مشخصاتى به اوستا از فرازها اين در

 :اوست مقرب فرشتگان و خدا خوابگاه مينوى جهان كه اين قبيل
 مـردم  ديـن  كـه  من آيا: برگو من به پرسم، مى تو از »اهورا«اى«

 راسـتى  بـه  را آنـان  و پـردازم  مـى  گناه آاليش از را انديش نيك
 كشـور  خداونـدگار  سـوى  از توانسـت  خواهم هستم، رهنمون

 »مـزدا «اى تـو  چـون  كسـى  كـه  سـرايى  آن به را مردم] مينوى[
 » 2دهم؟ نويد است، غنوده آن در »بهمن«و »ارديبهشت«با

 :است خاكى جهان مقابل نقطه مينوى جهان
 نيكان و پاكان به كه ـ »ارديبهشت«دستيارى به! »اهورا مزدا«اى«

 بـا  كـه  من به را مينوى و خاكى جهان دو آبادى ـ دهد گشايش
 » 3.دار ارزانى آورم مى روى تو به نيك منش

 آراسـته  نيكـان  پـاداش  بـراى  كـه  اسـت  اهـورامزدا  كشـور  مينوى، جهان
 :شود مى

 دروغ و گناهكـاران  رسيدن سزا به هنگام كه زمان آن در! »مزدا«اى«
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 بـراى  تـرا  مينـوى  جـاودانى  كشـور  ،»بهمن«سدر مى فرا پرستان
 راستى پيروزى و بدى، و دروغ برانداختن در كه كسانى پاداش

 »1.آرايد مى و گسترد مى اند كوشيده نيكى و
 

 آن نگهبـان  كـه  اى فرشـته  نـام  بـه  فارسى در كه است همان مينوى جهان
 :است شده ناميده 2آسمان شده، مى شمرده

 آن [)بهشت (پاكان سراى بهتر. تاييمس مى را درخشان »آسمان»"
 "»3.ستاييم مى را بخش خرمى سراسر] جايگاه

 

 :شود مى صادر آسمان از يعنى است؛ آسمانى اهورامزدا فرمانهاى
 دريغ من از تو ايزدى پناه و يارى خاكى جهان همين] در[ اگر«

 مينـوى  توانـايى  و شهريارى از »ارديبهشت«دستيارى به و نشود
 فرمـان  بـه  گوش كه پيروانم، همه با و بپاخيزم دم،گر برخوردار
 تو آيين خواردارندگان و بدخواهان برابر در ـ دارند تو آسمانى
 »4.بكوشم آنان برانداختن در و بايستم

 

 :شوند مى داشته نگاه زمين فراز بر آسمانها
 !اهورا اى 
 و زيـر  در را زمـين  كـس  چـه : گـو  بـر  مـن  به پرسم، مى تو از 

 5داشت نگاه فراز رب ها آسمان
                                                           

 .8 بند ،40 ص ،اوستاـ 1
 .اوستا پاورقى. است آسمان نگاهبان فرشته نام Asmanـ 2
 .27 بند ،346 ص ،اوستاـ 3
 .14 بند ،66 و 65 ص ،اوستاـ 4
 :كنيد مقايسه گويد مى نگهدارى اين درباره قرآن آنچه باـ 5
 اگـر  و نكنند رها را خود جاى تا دارد مى نگه خود جاى در را زمين و ها آسمان كه خداست 
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 » 1 ....افتند؟ نمى فرو كه
 صـورت  پيروزمنـد  و توانـا  هـاى 2فروهـر  يـارى  بـا  برافراشـتن  اين و

 :گيرد مى
 اينـك ! »سـپتيمان «اى: گفـت  »زرتشـت  سـپتيمان «به اهورامزدا«
 و توانا هاى»فروهر«پشتيبانى و يارى و نيرو و فرّ از ترا راستى به

 هـاى »فروهر«چگونه كه] گويم باز و [سازم آگاه پاكان پيروزمند
 .كردند پشتيبانى من از و شتافتند من يارى به پاكان تواناى

 بـاال  در را آسـمان  من كه است آنان فرّ و فروغ از »زرتشت«اى
 و زمين و بيفشاند فروغ] زمين بر كيهان [فراز از تا دارم مى نگاه

 : گيرد فرا اى خانه سان به را آن گرداگرد
 كرانـه  دور و استوار] آسمانى [اند، برافراشته مينويان كه آسمانى

 رويـه  سـومين  فـراز  بـر  درخشـان  و گداختـه  فلـزى  سان به كه
 . است نمايان] زمين[

 »مهـر «و »مـزدا «كـه  مينـوى  نشـان  سـتاره  جامـه  سان به آسمانى
 آن انجام و آغاز كه] آسمانى [بردارند، در »سپندارمذ«و »رشْن«و

 »3.نشود ديده
 

 تورات. ج
 را هـا  آسمان توى خداى كه خوريم برمى فراوان تعبيرهاى به نيز اتتور در

 

                                                                                                                  
 كـه  داشـت،  نخواهد نگه را دو آن او از بعد كس هيچ ديگر روند در به خود جاى از آنها
 ).41 فاطر،. (است بوده آمرزشگر و بردبار همواره او
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 :قبيل از آورند، مى نظر در
 سـرش  كه را برجى و نهيم بنا خود براى شهرى بياييد گفتند و«
 روى بـر  مبـادا  كنيم، پيدا خويشتن براى نامى تا برسد آسمان به

 جىبر و شهر تا نمود نزول خداوند و. شويم پراكنده زمين تمام
  1.نمايد مالحظه كردند مى آدم بنى كه را
 بـر  آتـش  در خداوند زيرا گرفت فرو دود را سينا كوه تمامى و 

 كـوه  تمـامى  و شد مى باال كوره دود مثل ودودش كرد نزول آن
 .گرديد متزلزل سخت

 موسـى  شـد،  مى نواخته سخت زياده و زياده كرنا آواز چون و 
 كـوه  بـر  خداوند و. داد جواب زبان به را او خدا و گفت سخن
 خوانـد  كوه قله به را موسى خداوند و شد نازل كوه قله بر سينا
 قـوم  و برو پايين: گفت موسى به خداوند و رفت، باال موسى و
 تجـاوز  حـد  از كـردن  نظر براى خداوند نزد مبادا نما، قدغن را

 كـه  نيـز  كَهنه و شد، خواهند هالك ايشان از بسيارى كه نمايند
 بر خداوند مبادا نمايند تقديس را خويشتن آيند مى وندخدا نزد

 بـه  تواننـد  نمـى  قوم گفت خداوند به موسى. آورد هجوم ايشان
 را كـوه  گفتـه  كـرده،  قـدغن  را ما تو كه زيرا آيند سينا كوه فراز

: گفـت  را وى خداونـد . نمـا  تقـديس  را آن و داده قـرار  حدود
 حـد  از قوم و كَهنه اما برآييد همراهت هارون و تو و برو پايين
 هجـوم  ايشـان  بـر  مبادا بيايند، باال خداوند نزد تا ننمايند تجاوز
 2.آورد

 و ابيهـو  و ناداب و هارون و تو بيا، باال خداوند نزد گفت موسى به و 
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 تنها موسى و. كنيد سجده دور از و اسرائيل مشايخ از نفر هفتاد
 بـاال  او همراه ومق و نيايند نزديك ايشان و بيايد خداوند نزديك
 .نيايند

 مشـايخ  از نفـر  هفتـاد  و ابيهـو  و نـاداب  و هـارون  با موسى و 
 هـايش  پـاى  زير و ديدند را اسرائيل خداى و. رفت باال اسرائيل

 در آسـمان  ذات ماننـد  و شـفاف  و كبـود  ياقوت از صنعتى مثل
 خـدا  پـس  نگذارد را خود دست اسرائيل بنى سروران بر و صفا،

 نزد: گفت موسى به خداوند و. آشاميدند و دندخور و ديدند را
 و تـورات  و سـنگى  لوحهـاى  تـا  باش آنجا و بيا باال كوه به من

 » 1.بدهم تو به نمايى تعليم را ايشان تا ام نوشته كه را احكامى
 

 داشـته،  زمين روى مهم كارى وقت هر خدا كه شده گفته متعدد موارد در
 :است دهكر صعود آنجا از سپس و نزول زمين به

 

 شـده  زيـاد  عمـوره  و سدوم فرياد كه چون گفت خداوند پس«
 ببيـنم  تا شوم مى نازل اكنون گران، بسيار ايشان خطاياى و است
 خـواهم  واال اند كرده بالتمام رسيده من به كه فريادى اين موافق
 .دانست

 و برفتنـد  شـده  متوجـه  سدوم سوى به آنجا از مردان آن گاه آن
 نزديـك  ابراهيم و بود، ايستاده هنوز داوندخ حضور در ابراهيم
 »2كرد؟ خواهى هالك شرير با را عادل آيا گفت آمده

 

 :است كرده صعود خود جاى به باز كار آن دادن انجام از پس و
 صـعود  ابـراهيم  نزد از شد فارغ وى با گفتن سخن از خدا چون و«

 

                                                           
 .12ـ9، 2 و 1:24 خروج، سفرـ 1
 .23ـ20: 18 پيدايش، سفرـ 2
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  1.نمود
 صعود وى نزد از گفت سخن 2وى با كه جايى آن از خدا پس 

 »3.نمود
 :هاست آسمان در او مسكن و جا زيرا

 از. نگريسـت  را آدم بنى جميع و افكند، نظر خداوند آسمان از«
  4.جهان ساكنان جميع بر افكند، مى نظر خويش سكونت مكان
 عمل و بيامرز و بشنو است تو سكونت محل كه آسمان از آنگاه
 جـزا  هـايش  هرا حسـب  به دانى مى را او دل كه كى هر به نموده
 » 5.هستى آدم بنى جميع قلوب عارف تنهايى به تو كه زيرا بده

  

 انجيل. د
 :شود مى ياد است آسمان در كه شما پدر عنوان به خدا از مكرر انجيل در

 بـا  و نمـا  محبت را خود همسايه است شده گفته كه ايد شنيده«
 دشـمنان  كـه  گـويم  مـى  شما به من اما كن عداوت خود دشمن
 و بطلبيـد  بركت خود كنندگان لعن براى و نماييد محبت را خود
 شـما  به كه هر به و كنيد احسان كنند نفرت شما از كه آنانى به

 در كـه  را خود پدر تا. كنيد خير دعاى رساند جفا و دهد فحش
 پـدر  كه چنان باشيد كامل شما پس... شويد پسران است آسمان
 6.است كامل است آسمان در كه شما

                                                           
 .23:17 پيدايش، سفرـ 1
 .يعقوب با يعنىـ 2
 .13:35 پيدايش، سفرـ 3
 .14 و 13:33 ،مزاميرـ 4
 .40 :8 ،پادشاهان اول كتابـ 5
 .48 و 45 و 44:5 ،متى انجيلـ 6
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 ببيننـد  را شما تا مياوريد جا به مردم پيش را خود التعد زنهار
 شـما  پس... نداريد اجرى است آسمان در كه خود پدر نزد واال
. بـاد  مقدس تو نام! آسمانى در كه ما پدر اى: كنيد دعا طور اين

 نيـز  زمين بر است آسمان در كه چنان تو اراده. بيايد تو ملكوت
ـ  امـروزه  را مـا  كفـاف  نـان . شـود  كرده  را مـا  قرضـهاى  و ده،ب

 »1...ببخش
 پاكـان  و نيكـان  كـه  اسـت  جـايى  و خـدا  ملكـوت  ،آسمان نيز انجيل در

 :روند آنجا به سرانجام
 آسمان ملكوت زيرا عدالت، براى كشان زحمت حال به خوشا«
 »2.است ايشان آن از

  
 قرآن در آسمان و خدا
 :هشد ياد است آسمان در كه كسى عنوان به خدا از نيز قرآن در

امِنْتُمنْ ءماءِ فِى ماَنْ الس خْسِفي بِكُم ضفَـاِذا  االَر  ى هـ  ـورتَم .اَم 
نْ اَمِنْتُمماءِ فِى مرْسِلَ اَنْ السي كُملَيونَ حاصِباً علَمتَعفَس فنَذيرٌ كَي. 
 در را شـما  اسـت  آسمان در كه كس آن كه نداريد بيم آن از آيا
 بـيم  آن از آيـا  و بـرد؟  فـرو  زمين به دهنده نتكا لرزه زمين يك

 سـنگبار  تنـدبادى  شما بر است آسمان در كه كس آن كه نداريد
 چگونـه  مـن  عـذاب  وعده كه فهميد خواهيد باالخره بفرستند؟
 3بود؟ خواهد

                                                           
 .1:6 9 ـ 11 ،متى انجيلـ 1
 .5 :10 ،متى انجيلـ 2
 .17 و 16 ملك،ـ 3
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 نزديك ارتباط مسأله اين با كه خوريم برمى هم ديگرى مسائل به قرآن در
 .دارد

 
 آسمان از وحى آمدن
 پـايين  به باال از وحى بنابراين، فرستد مى فرو را وحى خدا گويد ىم قرآن
 :آيد مى

 ...الْكِتاب علَيك اَنْزَلَ هوالَّذى
 1...است فرستاده فرو تو بر را كتاب كه اوست

 

 از دزدكـى  كـه  آن بـراى  ديوها زيرا آسمان از آيد؟ مى پايين كجا از وحى
 :تندنشس مى كمين آسمان در بشنوند چيزى وحى

 

نا اَنَّا وسلَم ماءناها السدجفَو لِئَترَساً مشَديداً ح باً وشَه .اَنَّا و 
 شِـهاباً  لَـه  يجِد اآلنَ يستَمِعِ فَمنْ لِلسمعِ مقاعِد مِنْها نَقْعد كُنّا

 .رصداً
 

 كـه  يـافتيم  چنـين  و زديـم  آسـمان  به را خود ما كه اين و
 اين و. است شده پر ها تيرك و سختگير اننگهبان از آسمان

 ولى بشنويم، چيزى تا نشستيم مى كمين به آنجا قبالً ما كه
 خـود  كمـين  در را تيركـى  دهـد  فـرا  گوش كس هر اكنون
 2.يابد مى

 

 شَْـيطانٍ  كُـلِّ  مِـنْ  حِفْظـاً  و. الْكَواكِـبِ  بِزينَـةٍ  الـدنْيا  زينَاالسماء اِنَّا
 

                                                           
 .7 عمران، آلـ 1
 .9 و 8 جن،ـ 2
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. جانِـبٍ  كُـلِّ  مِـنْ  يقْـذَفُونَ  و االَعلـى  الْمالء اِلَى عونَيسم ال. مارِدٍ
ه  الْخَطْفَـةَ  خَطِف منْ اِال. واصِب عذاب لَهم و دحوراً عـفَاَتْب  شِـهاب 
ثاقِب. 

 بـراى  1.آراسـتيم  سـتارگان  زيـور  بـه  را آسـمان  ترين پايين ما
 گـروه  ينبرتـر  به ندارند حق آنها سركش، ديو هر از نگهبانى
 آنهـا  بـه  طـرف  همـه  از جهـت  همـين  بـه  دهنـد،  فـرا  گوش

 گيـر  پى اى شكنجه و شوند، رانده آنجا از تا شود مى تيراندازى
 برسـاند  آنجا به را خود دزدكى كسى آنكه مگر آنهاست براى
 او پـى  در) كن سوراخ يا (درخشان تيركى صورت اين در كه

 2.افتاد خواهد
  

  معراج
 :روند مى باال و دارند معراج خدا سوى به پيامبران و فرشتگان

                                                           
 نزديكتـرين  يعنـى  السـماءالدنيا  دربـاره  كه ديگر بسيار تعبيرهاى و تعبير اين ـ از 1

 كه را فضايى همه قرآن كه شود مى فهميده چنين است آمده قرآن رد ما، به آسمان
 تـرين  پـايين  اول، آسـمان  آنهـم  شـمرد،  مى آسمان يك دارند قرار آن در ستارگان
 آيات در كه آسمان هفت تعبير اگر بنابراين،. ما به آسمانها نزديكترين و آسمان
 شـماره  كننـده  انبيـ  راسـتى  بـه  و نباشـد،  سـمبوليك  تعبيـر  يـك  اسـت،  آمده بسيار

 در كه فلكى نه يا هشت با آسمان هفت اين حساب باشد، باال عوالم براى مشخصى
 تا اول فلك فرضيه آن در زيرا جداست كلى به شده بحث آن از قديم شناسى فلك
 سـتاره  بـى  يعنـى  اطلـس  نهم فلك و ثوابت جاى هشتم فلك و سيارات جاى هفتم
 قسمت اين به مربوط كتابهاى و ها بحث به باره اين در بيشتر اطالع براى. است بوده

 .شود مراجعه
 .6 ـ 10 صافات،ـ 2
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 ذِى اللّـهِ  مِـنَ . دافِـع  لَـه  لَـيس  لِلْكـافِرينَ . واقِعٍ بِعذابٍ سائِلٌ ساَلَ
 خَمسـينَ  مِقْـداره  كانَ يومٍ فِى اِلَيهِ والرُّوح الْمالئِكَةُ تَعرُج. الْمعارِجِ

نَةٍ اَلْفس. 
 .است دادنى رخ) حال هر به (كه شده عذابى خواستار كسى

 از. شد نخواهد آن از مانع چيز هيچ كه كافران براى) عذابى(
 در روح، و فرشــتگان. آمــدنها فــراز دارنــده خــدايى جانـب 
 فـراز  او سوى به است، سال هزار پنجاه اش اندازه كه روزى
 1.آيند
 نَزْلَـةً  راه لَقَـد  و. يرى ما على اَفَتُمارونَه. رأى ما الْفُؤاد كَذَب ما

 السدرةَ يغْشَى اِذْ. الْمأْوى جنَّةُ عِنْدها. سِدرةِالْمنْتَهى عِنْد. اُخْرى
هِ  ايـاتِ  مِـنْ  رأى لَقَـد . طَغـى  مـا  و الْبصرُ زاغَ ما. يغْشى ما بـر 

 .الْكُبرى
 چيـزى  دربـاره  او با آيا. نپنداشت دروغ دل ديده، او كه را آنچه
 ديـده  را همـان  نيـز  ديگـر  بـار  او بيند؟ مى او كه نيدك مى ستيزه
 .گرفتـه  قـرار  نقطه آخرين در كه 2»سدره درخت«كنار در. است

 همـان  در. است پسين باز بهشت كنارش در) كه درختى همان(
 اش ديـده . گرفت برمى در را سدره درخت آن پوششى كه وقت

 هـاى  نهنشـا  بزرگترين كه راستى به. ديده گزاف نه رفته، خطا نه
 3.است كرده مشاهده را خداوندگارش

                                                           
 .4ـ1 معارج،ـ 1
 بـه  كنيـد  رجـوع . اوپانيشادهاسـت  در سومه درخت يادآور آيات اين در سدره درختـ   2

 .كتاب همين از 176 صفحه
 .18ـ11 نجم،ـ 3
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 پيمـايى  آسـمان  از غالباً نيز) ص (اسالم بزرگوار پيامبر معراج روايات در
 .است رفته سخن حضرت آن

  
 كرسى و عرش
 :است كرده ياد خداوند عرش از مكرر قرآن
 و بلندپايـه  و شـكوه  بـا  عرشـى «1».بـزرگ  است عرشى صاحب خدا«

 قـرار  آب روى زمـين  و هـا  آسمان آفريدن از پيش كه عرشى« 2».ارجمند
 تـا  گرفت قرار آن روى خدا زمين و ها آسمان آفرينش از پس«و ،»3داشت

 4».پردازد جهان كارگردانى به آنجا از
 روز«و ،»5كننـد  مـى  حمـل  را آن گويـان  تسـبيح  گروهـى  كـه  عرشى«

 حمـل  رسـتاخيزيان  سـر  باالى نفرى هشت گروه يك وسيله به رستاخيز
 7».زنند مى حلقه پيرامونش بسيار فرشتگان«و ؛»6شود مى

  
 كجاست؟ و چيست خدا عرش
 چنـد  در عـرش  كلمه آمده، خدا عرش درباره كه باال آيات از نظر صرف

 : است رفته كار به نيز ديگر آيه
                                                           

 .26 نمل، ؛86 مؤمنون، ؛129 توبه،ـ 1
 .15 بروج، ؛116 مؤمنون،ـ 2
 .7 هود،ـ 3
 .4 حديد، ؛4 سجده، ؛5 طه، ؛29 فرقان، ؛20 رعد، ؛54 اعراف، ؛3 يونس،ـ 4
 .7 محمد،ـ 5
 .17 حاقه،ـ 6
 .75 زمر،ـ 7
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و فَعهِ ريولَى اَبرْشِ عالْع َو داً خرُّوالَهجس... 
 

 در) حاضـران  (و بـرد  تتخـ  بـاالى  را مادرش و پدر يوسف و
 1...افتادند خاك به برابرش

 

 .عظيم عرْش لَها و ءٍ شَى كُلِّ مِنْ اُوتِيت و تَملِكُهم اَمرَأَةً وجدت اِنّى
 

 او بـه  چيـز  همه كند، مى فرمانروايى آنها بر كه يافتم را زنى من
 2.دارد بزرگ تختى و است شده داده

 

 نمـل  سوره 42 و 41،  38،  28 هاى آيه قبيل از ابهمش آيات و آيات اين در
 آن از مقصود و رفته كار به معمولى معنى همان در عرش واژه شك بدون
 خـود  كـارگزاران  به آنجا از و نشينند مى آن بر فرمانروايان كه است تختى

 دسـتور  اند، نشسته فرمان انتظار در زمين روى يا ايستاده تخت پيرامون كه
 .كنند چنان و ينچن كه دهند مى

 و اسـت  بوده منظور معنى همين نيز خدا عرش به مربوط آيات در آيا
 بـر  كـه  دارد تختـى  زمين، نشين تخت فرمانروايان مانند هم، خدا بنابراين

 گرانبهـا،  و بـزرگ  بـس  تختـى  البته راند، مى فرمان آنجا از و نشيند مى آن
 او؟ خود گرانقدرى و بزرگى با متناسب
 :است شده ياد صورت اين به خدا عرش از انجيل در

 

 آسـمان  بـه  نـه  نخوريد، قسم هرگز گويم مى شما به من ليكن«
 »3.اوست اندازى پاى كه زيرا زمين به نه و خداست عرش كه زيرا

                                                           
 .100 يوسف،ـ 1
 .23 نمل،ـ 2
 .35 و 34:5 ،متى انجيلـ 3
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 رسـد  مـى  ذهـن  به انجيل عبارت اين ظاهر از آنچه استناد به بخواهيم اگر
 يـك  شـكل  در ار او بايـد  كنـيم،  ترسـيم  خـود  ذهن در خدا از تصويرى
 كف بنشيند آسمان روى وقتى كه كنيم فرض بزرگ بس هيواليى موجود
 بـا  راسـتى  بـه  انجيـل  خواننـده  آيـا  ولـى . گيرند قرار زمين روى پاهايش
 چيـزى  چنـين  كـرديم،  نقـل  متى انجيل پنجم باب از كه هايى آيه خواندن

 و توانايى و قدرت كه يابد مى آن از كنايه و تشبيه را تعبير اين يا فهمد مى
 كـه  معنى همان يعنى است؛ گرفته فرا را زمين تا آسمان از خداوند، اراده
 ...است آمده قرآن بقره سوره 255 آيه در

 

 ...سِعو همواتِ كُرْسِيالس ضاالَرو... 
 فرا را زمين و ها آسمان همه) اش فرمانروايى يعنى (او كرسى... 

 .است گرفته
 

 و تخت، عرش، از مقصود يا است، عرش همان از ديگرى تعبير يا كرسى
 روى فرمـانروا . گذارنـد  مى تخت روى كه است صندلى كرسى، از منظور

 يـا  ايستند مى تخت روى صندلى پايين او منشيان و وزيران و نشيند مى آن
 همـه  حـال  ايـن  بـا . زمين روى تخت پايين ديگر كارگزاران و نشينند مى
 يـك  خـدا  كـه  نيسـت  ايـن  آيه اين از ودمقص كه فهمد مى آسانى به كس

 كـه  اسـت  ايـن  مقصود بلكه زمين، و آسمانها همه بزرگى به دارد صندلى
 .اوست فرمان قلمرو جهان همه

 كنايـه  كه حدود اين در است معنايى نيز خدا عرش از منظور بنابراين،
 هـود  سوره 7 آيه جهت همين به 1.اوست جهانگير و مطلق فرمانروايى از

 

                                                           
 .است عادى امرى سمبوليك هاى نوشته در اى، كنايه تعبيرات گونه اين از استفادهـ 1
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. بود آب روى خدا عرش زمين، و ها آسمان آفرينش از پيش: گويد مى
 يـك  روى را آن آنكـه  مگـر  شـود،  نمى بند آب روى كه صندلى يا تخت
 كـه  اسـت  آن جملـه  ايـن  متعارف معنى بنابراين،. بگذارند قايق يا كشتى
 1بـود  آب يكسـره  جهـان  و نبـود  كـار  در آسمان و زمين هنوز كه روزى
 و آسـمانها  پيـدايش  از پـس  امـا  نبـود  آب جز زني خدا فرمانروايى قلمرو
 فرمـانروايى  بـه  آنجا از و شد منتقل آسمان به خدا فرماندهى ستاد زمين،

 .پرداخت زمين و ها آسمان بر
 تـوانيم  مى است آمده قرآن در كه خدا عرش به مربوط آيات بيشتر در

 رسـ  چنـدان  معنـى  ايـن  2آيـه  دو در تنهـا . بپذيريم را معنى اين آسانى به
 خـدا  عـرش  كـه  شـود  مى استفاده چنين آيه دو اين از زيرا نيست، راست

 سـر  بـاالى  رستاخيز روز در كه نقل و حمل قابل و عينى است موجودى
 . شود مى كشيده رستاخيزيان

 رسـماً  كـه  خـوريم  برمـى  كسانى به مسلمانان ميان در جهت همين به
 آسـمان  نقطـه  ترينبـاال  در كه اند پنداشته گرانبها بس تختى را خدا عرش
 تـرين  پـرارزش  بـا  سـاخته،  مـواد  تـرين  پرقيمـت  از تخـت  اين. دارد قرار

 .است شده نوشته چيزى اش پايه يعنى ساق، هر بر و 3آراسته جواهرات
 ايـن  آغـاز،  همان از اسالمى امت انديشمندان كه است مسلم نكته اين

 

                                                           
 روح و.. . «:كـه  اسـت  شـده  گفته نيز تورات از پيدايش سفر باب از هفتم تا دوم هآي درـ  1

 از را هـا  آب و هـا  آب ميـان  در باشـد  فلكـى  گفت خدا و... گرفت فرا را ها آب سطح خدا
 ».كند جدا ها آب

 .17 حاقه، و 7 غافر،ـ 2
 سـفر  رات،تـو  در. دارد اسـالم  از قبـل  مـذهبى  فرهنـگ  در هـايى  ريشه نيز برداشت اينـ  3

 شـفاف  و كبود ياقوت از صنعتى پاهايش زير و«: است آمده چنين 10 آيه ،24 باب خروج
 ».صفا در آسمان ذات مانند و
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 قـرآن  كـه  يازىن بى خداى مقام با كه اند دانسته عوامانه تصويرى را تصوير
 آيـه  دو از حـال  هـر  بـه  ولـى  نيست سازگار وجه هيچ به كند، مى معرفى
 تشـبيهى  تعبيـر  يك از بيش چيزى عرش كه شود مى استفاده چنين مزبور
 جهـان  سراسر بر او اراده و حكم قاطع نفوذ و خدا انتهاى بى قدرت براى
 خـدا  شعر كه است باقى خود جاى در سؤال اين هم باز بنابراين، است؛

 كجاست؟ و چيست
  

 طبيعت در فرماندهى مراكز
 كجاسـت  و چيسـت  خـدا  عرش كه سؤال اين به روشن و قطعى پاسخ
 بايـد  را سـؤال  اين به پاسخ ترين قطعى و ترين روشن. نيست آسانى كار
 بـيش  چيـزى  قرآن از گفتيم كه طور همان ولى كرد مطالبه وحى خود از
 آن از خدا كه است عينى واقعيتى خدا عرش كه آيد نمى دست به اين از
 حمـل  را آن گروهـى  كـه  عينـى  واقعيتـى  راند، مى فرمان جهان همه بر
 1.كنند مى

 نيـز  وحى غير از را ها پرسش گونه اين به قاطع و روشن پاسخ انتظار
 در نـه  كجاسـت  و چيسـت  عرش اينكه بر آگاهى زيرا نابجاست انتظارى
 علـم  حـال  ايـن  بـا . نظـرى  فهفلس قلمرو در نه است، تجربى علم قلمرو
 توجـه  كـه  كند مى ياد فرماندهى متعدد مراكز از طبيعت قلمرو در تجربى

 دربـاره  قـرآن  از كـه  اوصـافى  همان احتمالى فهم براى را ما ذهن آنها به
 .سازد مى تر آماده آيد مى دست به عرش

                                                           
 اسـت  شده نقل عرش درباره وحى بيت اهل و) ص (اكرم پيغمبر از كه رواياتى در البتهـ  1
 دربـاره  تحقيق و روايات اين مطالب بندى جمع ولى خوريم، برمى آن درباره توضيحاتى به

 .است بيرون نوشته اين محدوده از آنها ضعيف و صحيح
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. دارد عهـده  بر را فرماندهى مركز نقش پروتون اتم، يك درون در
 و نـور  سرچشـمه  و فرمانـدهى  مراكـز  خورشـيد  شمسـى،  منظومه در

 كه گوناگونى موجودات به كه است بسيارى امواج و گازها و حرارت
 تـأمين  را خـود  نيازمنديهاى كه دهد مى امكان دارند وجود منظومه در

 ...و كنند،
  
 طبيعت در فرماندهى مركز ترين عالى
 را هـا  سـحابى  و هـا  كهكشـان  كـه  گونـاگون  شمسى هاى منظومه ميان اگر

 بـه  خـود  ،1باشـد  داشـته  وجود مركزى سيستم چنين نيز دهند مى تشكيل
 مركـز  كـه  مغـز  نظير شود، منتهى آنجا به سرانجام ها فرمان همه بايد خود
 درجـه  فرماندهى مراكز به كه فرمانهايى و است انسان در فرماندهى عالى
 صـادر  آنجـا  از يـد با همه رسند مى... و قلب، نخاع، قبيل از بدن سه و دو

 .شوند
 يك هم كرديم، فرض طبيعت عالم براى كه فرماندهى عالى مركز اين
 ميـان  هم و است حمل قابل هم است، آسمان در هم است، عينى واقعيت

 طبيعت عالم براى الهى فرمانهاى همه زيرا است؛ خاصى رابطه خدا، و آن
 روح رابطـه  نظيـر  باشـد،  خدا براى مكانى آنكه بى كنند، مى عبور آنجا از
 بـا  كـه  داننـد  مـى  ماده از مجرد موجودى را روح كه كسانى نظر از مغز با

 .نيست بدن در ولى دارد رابطه بدن
                                                           

 هوشمندان، براى علوم كتاب در جمله از علمى نشريات ترين تازه در آنچه با فرضيه اينـ 1
 :به كنيد نگاه. است سازگار بيش و كم نيز آمده

 Azimoph, The New Intelligent Man’s Guide to Science.) New York: 1965(, 
pp.2743ـ. 
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 هستى سراسر در فرماندهى مركز ترين عالى
 خـود،  بـه  خـود  بدانيم طبيعت عالم از تر وسيع بسى را هستى عالم ما اگر

 شود مى كشيده هستى انجه همه براى فرماندهى عالى مركز يك به بحث
 يـك  نيـز  مركـز  ايـن  و است آن تابع نيز طبيعت فرماندهى عالى مركز كه

 آمـده  عـرش  براى قرآن در كه اوصافى همه كه بود خواهد عينى واقعيت
 كنايـه  صرفاً را خدا عرش بخواهيم كه آن بى گردد، منطبق آن بر تواند مى
 كـه  دهـيم  تنزل مرصع و گرانبها تختى حد در را آن يا بدانيم او قدرت از

 .باشد نشسته آن روى خدا
 آن از كه خوريم برمى تعبيرهايى به عرش درباره نيز اسالمى عرفان در

 .كند مى ياد عينى واقعيت يك صورت به
 :گويد 1فصوص شرح مقدمه در قيصرى

  
 كرسـى  و اوسـت  قرارگاه و رحمان اسم گاه تجلى عرش و... «

 »2...است رحيم اسم گاه تجلى
  

 آسـمانى  عينـى  واقعيت يك عنوان به عرش از عموماً نيز اسالمى روايات
 .كنند مى ياد

                                                           
 .20 ص ق، ه 1299 نا، بى تهران، قيصرى، فصوص شرح قيصرى،ـ 1
 صـفحه  در رحيم اسم و رحمان اسم مرتبه درباره او گفتار به مطلب شدن تر روشن براىـ  2

 مراجعـه  مأخـذ  همـان  از 18 صـفحه  در مقـدس،  فيض و اقدس فيض درباره او گفتار و 11
 .شود
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 آسمان و دعا
 از مسـائلى  كـرديم،  ذكـر  عرش براى كه احتمالى تصوير آن به توجه با

 بـاال  بـه  دوختن نظر دعا، وقت در آسمان سوى به برداشتن دست قبيل
 هـر  به آسمان زيرا ستا فهم قابل آسانى به نيز... و خدا به توجه هنگام
 :حال

 از بـزرگ  هـاى  نشـانه  و آيات از پر و خدا پرجذبه و زيبا گاه جلوه *
 :اوست كاردانى و دانايى توانايى،

أى لَقَدهِ اياتِ مِنْ ربرى رالْكُب. 
 هـاى  نشـانه  بزرگتـرين  از بخشـى ) معـراج  در پيغمبـر  يعنى (او

 1.ديد را خدايش
 گازهـاى  هـوا،  آب،: الهـى  نـاگون گو رحمتهاى كه است جايگاهى *

 زمـين  به آنجا از ديگر سودمند ماده صدها و نور گرما، گوناگون، سودمند
 :رسد مى آن ساكنان و

ماءِ فِى والس قُكُمرِز ونَ ما ودتُوع. 
 2.است آسمان در شود داده وعده شما به چه هر و شما روزى

 

 معنـى  دعـا  وقت در آن ىسو به برداشتن دست و آن به توجه بنابراين، و
 .بپنداريم ها آسمان توى را خدا جاى آنكه بى دارد، قبولى قابل

 توانـد  مـى  نيـز،  پيـامبران  معـراج  چـه  و فرشـتگان  معـراج  چه معراج، *
 فرمانـدهى  عالى مركز همان سوى به آسمان در رفتن باال صورت به راستى به

 بـراى  بلكه او، با حضورى مالقات و خدا خود ديدن براى نه ولى باشد، خدا
 

                                                           
 .18 نجم،ـ 1
 .22 ذاريات،ـ 2
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 :او خدايى هاى نشانه بزرگترين ديدن
 

أى لَقَدهِ اياتِ مِنْ ربرى رالْكُب. 
 خداونـدگار  هـاى  نشـانه  بزرگتـرين  از بخشـى  او كـه  راستى به 

 1.ديد را خويش
 

 : است كرده نقل چنين نجم سوره از 12 آيه تفسير در طبرسى
 

 سـؤال  خـدا  پيـامبر  از: تگف كه شده روايت العاليه ابى از و... «
 مـن : گفـت . ديدى را خداوندگارت معراج، شب در آيا كه شد

 پـرده  پشـت  و ديدم را اى پرده جويبار پشت ديدم، را جويبارى
 .نديدم اين از بيش و ديدم را نورى

 پيغمبـر  از كـه  شـده  روايـت  نيـز  خـدرى  سعيد ابى و اباذر از 
 »رأى مـا  الفُـؤاد  بكَـذَ  ما« :كه شد سؤال الهى گفتار اين درباره
 عكرمـه  و مجاهـد  از مطلـب  اين. ديدم نورى من: گفت پيغمبر

 . است شده نقل نيز
 او كـه  كـرده  نقـل  عبـاس  ابن از الحارث بن عبداهللا از شعبى ولى 

 شـعبى  خـود  امـا  ديـد،  را خـويش  خداوندگار) ص (محمد: گفت
. كردم سؤال باره اين در عايشه از كه گفت من براى مسروق: گويد
. شـود  مـى  راست من اندام بر مو كه زنى مى حرفى تو: گفت عايشه

 آنگـاه . كـن  تأمـل  كمـى  المومنين ام اى گفتم، او به: گفت مسروق
ينِ  قـاب « تـا  »هوى اِذا والنَّجمِ« سـقَو نـى  اَوخوانـدم  او بـراى  را »اَد .

 بـا  را جبرئيـل  پيغمبـر  رفته؟ كجا فكرت. كن تأمل تو گفت عايشه
 )ص (محمـد  كـه  گفتـه  تـو  به كس هر. ديد اصلىاش رهچه همان

 

                                                           
 .18 نجم، ـ1
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: گويـد  مـى  متعـال  خداى. است گفته دروغ ديده را خود خداى
 » 1...دريابد را ها ديده او ولى نيابند در را او ها ديده

 

 وحـى  گيرنـده  زيرا بيايد، زمين به آسمان از راستى به تواند مى هم وحى
 در كـه  اسـت  انسـانى  و ىزمين است موجودى حال هر به پيغمبر، يعنى
 صـدا  صـورت  به چه را غيبى سروش بنابراين، است؛ گرفته جاى زمين

 قالب در را الهى وحى باز بخواند، يا ببيند نوشته صورت به چه بشنود،
 توانـد  مـى  صـورت  ايـن  به وحى و است، كرده دريافت طبيعى امر يك
 را آن آنكـه  براى ديوان و) تنزيل (شود، فرستاده فرو آسمان از راستى به

 ترتيـب  اين به. كنند كمين آسمان در راستى به توانند مى بشنوند دزدكى
 و فهميـد  تـوان  مـى  سرراسـت  خيلـى  را قسـمت  ايـن  بـه  مربوط آيات

 كـردن  كمين داستان و سماء تنزيل، كلمات باشد الزم آنكه بى پذيرفت
 حتى. سازيم منحرف خود متعارف معنى از و تأويل را آسمان در ديوان

 وحـى  كتابهـاى  بـراى  كـه  را آسمانى كتابهاى يعنى سماوى، كتب عبيرت
 نيازمنـد  آن تأويـل  به آنكه بى كنيم، تأييد توانيم مى را رفته، كار به الهى
 . باشيم
  
 هست؟ جا همه خدا آيا
 گفـت  در. اسـت  شـده  برداشـتى  چنـين  آنهـا  از كـه  آمده آياتى قرآن در

 جـا  همـه  و نيسـت  جا هيچ خدا كه شنويم مى گاهى نيز مذهبى وگوهاى
 :گويد مى چنين حديد سوره 4 آيه. هست

 ...و وه كُمعنَما مكُنْتُم اَي ... 

                                                           
 .175 ص ،9 ج البيان، مجمع طبرسى،ـ 1
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 ...شماست با او باشيد جا هر شما و... 
 هسـت؛  جا همه خدا كه شمرند مى مربوط پندار اين با را آيه اين گروهى

 معنـايى  چنين نبايد آيه اين از كه دهد مى نشان قرآن با بيشتر آشنايى ولى
 نيكـان  بـا  خـدا  قبيـل  از آمده مكرر تعبير گونه اين قرآن در. شود فهميده
 خـدا  بـودن  تعبيرهـا  از يك هر در ولى... و است شكيبايان با خدا است،

 مائـده،  سـوره  12: آيات در. است رفته كار به خاصى معنى بيان براى... با
 36 40 123 مـل، ن 128 بقـره،  192 و 153 محمـد،  35 طه، 46 انفال، 13
 پرهيزكـاران،  نيكوكـاران،  كمـك  خـدا  كـه  آمده معنى اين بيان براى توبه

 .است مؤمنان و شكيبايان
 آمـده  مطلـب  ايـن  بيـان  براى مجادله 7 و نسا سوره 108: هاى آيه در
 :نيست پوشيده او بر چيز هيچ و داند مى را چيز همه خدا كه است

 از ولـى  كننـد  مـى  شـرم  ممرد از) كنند مى خيانت خود به كه آنها(
 شـب  دل در كه وقت همان در خدا كه اين با كنند، نمى شرم خدا

 بـا  اوسـت،  رضـاى  بـرخالف  كه »انديشند مى يا«گويند مى سخنى
 1.است بوده آگاه كامالً كنند مى چه هر بر همواره خدا و آنهاست،

 چنـين  هم آيه اين در كه دهد مى نشان حديد سوره 4 آيه به تر كامل توجه
 : است نظر مورد معنايى

 تخت بر آنگاه آفريد، روز شش در را زمين و ها آسمان كه اوست
 هـر  برآيـد،  آن از چه هر و رود فرو زمين در چه هر گرفت، قرار
 دانـد،  مى را همه رود، باال آن در چه هر و آيد فرود آسمان از چه
 .بيند مى كنيد مى آنچه خدا و شماست با او باشيد جا هر

 

ــ بــا  هــايى گــروه يــا اشــخاص بــه اســالمى عقايــد تــاريخ در حــال ناي
 

                                                           
 .108 نساء،ـ 1
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 كه آنجا تا 1اند شناخته مربوط ديگر مطالبى با را آيات اين كه خوريم برمى
 :تعبيرهاى حلولى وجوديهاى وحدت

 

 ...و وه كُمعنَما ماَي 2.شماست با او باشيد جا هر و ؛كُنْتُم  
 ميان خدا كه بدانيد و ؛...قَلْبِه و الْمرْءِ بينَ يحولُ اللَّه اَنَّ واعلَموا... 
 3... .شود مى حائل او قلب و مرد
 ...نُ ونَح هِ اَقْرَبلِ مِنْ اِلَيبريدِ حاو به وريد رگ از ما و ... ؛الْو 

 4.نزديكتريم
ه  فَثَم تُولُّوا فَاَينَما جـروى همانجـا  رويـد  جـا  هـر  بـه  ؛...اللّـهِ  و 

 5... .خداست
 

 و كنـد  مى تأييد را حلولى وجود وحدت نيز قرآن كه اند دانسته آن نشانه را
 موجـودى  هـر  و اسـت  جهان اين موجودات مجموعه همان خدا بنابراين

 آيات و آيات اين خود در بيشتر دقت ولى 6.اوست از بخشى حقيقت در
 آنهـا  از هيچيـك  كـه  كنـد  مى روشن را نكته اين آسانى به آنها بعد و قبل
 . باشد مربوط حلولى وجود وحدت به تواند نمى

 اميـدوارتر  خدا كمك بـه  را مسلمانان خواهد مى حديد سوره 4 آيه
 بـا  خـدا  باشـيد  جـا  هـر : گويد مى آنها به مطلب اين بيان براى و كند

 .شماست
                                                           

 .48 ص شواهد، صدرالمتألهين،ـ 1
 .4 حديد،ـ 2
 .24 انفال،ـ 3
 .16 ق،ـ 4
 .115 بقره،ـ 5
 از برخـى  از آن شـناختن  جـدا  كـه  اسـت  حلـولى  وجـود  وحـدت  معـانى  از يكـى  ايـن ــ  6

 .است شوارد راستى به شده گفته جهان درباره كه مادى هاى فرضيه
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 علـم  بـه  را انسـان  خواهنـد  مى ق سوره 16 و انفال سوره 24 هاى آيه
 بقـره  سـوره  115 آيـه . سـازند  متوجـه  نهان و آشكار بر او آگاهى و خدا
 مسـجدالحرام  و اقصـى  مسجد خداى كه بفهماند ها مسلمان به خواهد مى
 تبـديل  مسـجدالحرام  به اقصى مسجد از ها مسلمان قبله اگر و است يكى

 كتـاب  و پيـامبر  و اسـالم  ديـن  كامـل  اسـتقالل  كه است آن براى گرديده
 يهود به وابسته اسالم پيامبر كه ودنش گفته ديگر و شود محرز آن آسمانى

 وحـدت  وى بـه  كـه  مطلبـى  بيان درصدد يك هيچ و آنهاست رو دنباله و
 . نيست بدهد موجود يا وجود
 برتـر  خدا كه است اين گويد مى پيشرفته خداشناسى آنچه حال، هر به

 نـه  است، آسمان در نه او بنابراين باشد، داشته مكان و جا كه است آن از
 .جا همه در نه و زمين در

  
  خدا رؤيت مسأله

 : گويد مى چنين خدا رؤيت درباره انعام سوره 103 آيه
 .الْخَبيرُ هواللَّطيف و االَبصار يدرِك هو و االَبصار تُدرِكُه ال 
 نامريى اوست و دريابد را ها ديده او ولى درنيابند، را او ها ديده 

 .آگاه
 : گويد حلى عالمه

 الوجـود  واجـب  (...ايضـا  الرؤيـة  نفى يقتضى الوجود وجوب ...«
 »)1...هست نيز رؤيت نفى مستلزم خود به خود بودن

 چنـين  را مطلب كند مى خدا رؤيت درباره كه اظهارنظر اين از پس عالمه
 : دهد مى ادامه

                                                           
 .182 ص تا، بى نا، بى مشهد، ،تجريداالعتقاد شرح فى المراد كشف حلى، عالمهـ 1
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 ديـد  تـوان  نمـى  را خدا كه اند عقيده اين بر عقال بيشتر كه بدان
 را خـدا  گوينـد  مـى  پندارنـد،  مـى  سـم ج را خدا كه كسانى ولى
 او و پنداشـتند  نمى جسم را خدا اگر هم اينها البته. ديد توان مى
 محــال را او رؤيــت دانســتند مــى مــاده از مجــرد موجــودى را
 . شمردند مى

 عقـال  همه رأى با كه اند داده نظرى رؤيت درباره اشعريها ولى 
 جسم آنكه ينع در خدا كه اند پنداشته چنين آنها است، مخالف
 »1...هست نيز رؤيت قابل است، ماده از مجرد و نيست

 :است گفته چنين رؤيت درباره مقاالت در) 330 ـ ؟ (اشعرى
 و اسـت  اخـتالف  چشم با او ديدن امكان و خدا رؤيت درباره«

 .دارد وجود قول نوزده زمينه اين در
 چشم با را خدا دنيا همين در ما است ممكن اند گفته گروهى 
 بـه  راه در مـا  كه باشد كسانى همين از يكى خدا شايد بينيم،ب

 اجسـام  در را خـدا  حلول اينها از برخى. كنيم مى برخورد آنها
 او از كـه  بيننـد  مـى  را انسـانى  وقتـى  اينهـا . داننـد  مـى  ممكن

 حلـول  او در خـدا  شايد كه دهند مى احتمال آيد مى خوششان
 .باشد كرده

 شمرند، مى ممكن دنيا همين در را خدا رؤيت كه كسانى از بسيارى
 ممكـن  زد، دسـت  او بـه  و داد دست خدا با است ممكن گويند مى

 نيـت  خلوص كه مردمى گويند مى اينها 2.بيايد ديدارشان به او است
 

                                                           
 .182 ـ 184 ص ،المراد كشف از اقتباسـ 1
 سـفر  و پيـدايش  سـفر  در زيـرا  دارد، تـورات  از اى ريشـه  مطلـب  اين قوى احتمال ـ به 2

 .است كرده ديدن ...و يعقوب ابراهيم، از خدا كه شده ياد مكررى هاى صحنه از خروج
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 چـه  دنيا، در چه كنند، مى معانقه خدا با بخواهند وقت هر دارند
 كهمـس  و مصـر  طرفـداران  از برخـى  از مطلب اين آخرت، در
 .است شده لنق
 خـداى  انـد  گفتـه  كـه  شده نقل زيد بن عبدالواحد طرفداران از

. اسـت  رؤيـت  قابـل  عملـش  ميـزان  بـه  كـس  هر براى سبحان
 .بيند مى بهتر را او باشد بهتر عملش كس هر بنابراين،

 ولـى  بينـيم  مى خواب در را خدا دنيا اين در ما اند گفته گروهى 
 .نه بيدارى در
 خـداى  خـواب  در اسـت  گفتـه  كـه  شده نقل مصقله بن رقبة از

 بـه  يعنـى  او، بـه  وااليى جايگاه من گفت كه ديدم را ذوالجالل
 وضويى با را صبح نماز سال چهل او داد، خواهم تيحى سليمان

 ).بود دار زنده شب يعنى (خواند بود، گرفته عشاء نماز براى كه
 ديـده  دنيـا  در خـدا  كه مطلب اين از كه هستند بسيارى كسان 

 و كـرده  خوددارى اند گفته اينها كه ديگرى مطالب از و شود مى
 »1.شود مى ديده آخرت در فقط او اند گفته

 از فشـرده  اى خالصه فصل، يك در كتاب اين اول جلد اواخر در اشعرى
 : است گفته و آورده را سنت اهل و حديث اصحاب عقايد

 روز در سبحان خداى گويند مى) سنت اهل و حديث اصحاب(
 شـب  در مـاه  كـه  شـود  مـى  ديـده  چنـان  آن چشـم  با اخيزرست

 ميان زيرا بينند نمى را او كافران و بينند مى را او مؤمنان چهارده،
 :است فرموده عزوجل خداى هست، حجابى خدا و آنان

                                                           

 .263 ص ،1 ج ،االسالميين مقاالت اشعرى،ـ 1
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 خـود  خداونـدگار  از آنها) قيامت روز يعنى (روز آن در هرگز«
 1.اند محجوب
 را او دنيـا  همـين  در هك كرد تقاضا سبحان خداى از) ع (موسى
 هـم  از را آن و شـد  گـر  جلـوه  كوه بر سبحان خداى ولى ببيند،
 در ولـى  ديـد،  نخواهـد  دنيا در را او كه بفهماند او به تا پاشاند
 »2.ديد خواهد آخرت

 

ــن ــه اســت نظــرى همــان اي ــه اشــعرى ك ــه و پذيرفت ــى عالم  آن از حل
 پذيرفتـه،  هم ىاشعر خود كه طور همان خدا، اگر زيرا است درشگفتĤمده

 . دنيا آن در چه دنيا، اين در چه نيست، رؤيت قابل اصوالً نباشد، جسم
  
 مسلمانان ميان در آن نظاير و عقيده اين پيدايش علت

 كتـاب  در هـا  فرقـه  يـا  اشـخاص  گونـه  اين از كه عقايدى و آرا همه بررسى
 دينـى  شبه و دينى عقايد و آرا با آنها مقايسه و شده نقل ديگر منابع و مقاالت

 تـأثير  تحـت  كه آن از بيش عقايد، اين صاحبان كه دهد مى نشان اسالمى غير
 بـه  طريـق  ايـن  از و بوده ديگران عقايد و آرا تأثير تحت باشند، قرآن و اسالم
 اشعرى ابوالحسن خود عقيده حال اين با. اند شده كشيده انحرافى راههاى اين
 و او زيـرا  دانسـت  روى دنبالـه  ينچنـ  يك از ناشى توان نمى رؤيت درباره را

 بـه  فقط بايد اسالمى معارف در كه كنند مى تكيه اصل اين بر همواره پيروانش
 را بيگانـه  فكـرى  پيونـدهاى  انحرافى تأثير جلوى و كرد استناد سنت و كتاب
 معتقـد  قيامـت  در خـدا  رؤيت به آنها كه شده سبب چيز چه بنابراين،. گرفت
 بـه  را آنـان  آنچـه  كه آيد مى دست به آسانى به آنها خود هاى نوشته از شوند؟

 

                                                           
 .15 مطففين،ـ 1
 .322 و 321 ص ،1 ج االسالميين، مقاالت اشعرى،ـ 2
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 كـريم  قـرآن  خـود  آيـات  از قسمتى اول درجه در كشانده، نظر اين سوى
 . است بوده

 كـرده  يـاد  خـدا  با مالقات روز عنوان به رستاخيز روز از مكرر قرآن،
 :است

 النُّـورِ  اِلَى لُماتِالظُّ مِنَ لِيخْرِجكُم مالئِكَتُه و علَيكُم يصلّى هوالَّذى
ؤْمِنينَ كانَ وحيماً بِالْمر .متُهتَحِي موي نَهلْقَوي المس و  ملَهـدراً  اَع اَجـ 

 .كَريماً
 يا (فرستد مى درود شما بر فرشتگانش با كه ست)خدا يعنى (او

 هـا  تـاريكى  از را شما تا) دهد مى قرار خود عنايت مورد را شما
 بـوده  مهربان ايمان با مردم به نسبت همواره او و دبر روشنى به

 بـا  كننـد  مى مالقات را او كه روزى آنها گفتن آمد خوش. است
 پـرارج  پاداشـى  آنـان  بـراى ) خـدا  يعنى (او و است سالم كلمه
 1.است ساخته فراهم

: بسـيارند . كننـد  مى ياد رستاخيز روز در خدا با انسان مالقات از كه آياتى
 45 و 7 11 15 توبـه؛  77 انعـام؛  154 و 31 بقـره؛  سوره  249 و 46 223

 8 عنكبـوت؛  23 و 5 فرقان؛ 21 كهف؛ 105 110 رعد؛ 2 هود؛ 29 يونس؛
 .انشقاق 6 و سجده 23 و 10 روم؛

 بـه  هرحـال  بـه  ولـى  اسـت  مختلـف  آيـات  اين در مطلب تعبير طرز
 : گويد مى انشقاق سوره 6 آيه مثالً است، مربوط خدا با انسان مالقات

 .فَمالقيهِ كَدحاً ربك اِلى كادِح اِنَّك االِنْسانُ اَيها يا
 سـوى  به پرزحمت تالشى كار اندر دست همواره تو انسان، اى

 .كرد خواهى مالقات را او سرانجام و هستى خدايت

                                                           
 .44 و 43 احزاب،ـ 1
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 بـه  و رودررو، برخورد يعنى مالقات، گويند مى او همفكران و اشعرى
 خصوص به. خداست ديدار روز قيامت روز اين،بنابر. ديدار ديگر عبارت

 رؤيـت  همـان  مالقـات  از منظور كه اند شده مطمئن زير آيات به توجه با
 :است

 .ناظِرَه ربها اِلى. ناضِرَه يومئِذٍ وجوه
 شـادابند  و زيبا ها چهره از اى عده) قيامت روز يعنى (روز آن در
 1.اند دوخته نظر خدايشان سوى به و

 چنـين  نگريسـتيم  مـى  آيات همين به فقط اگر هم ما كه كنيم اعتراف بايد
 ولـى  ديد خواهند رو در رو را خدا قيامت روز در مؤمنان كه پنداشتيم مى
 آنهـا  در كـه  اسـت  آمـده  خـدا  رؤيت زمينه در هم ديگرى آيات قرآن در

 2.است شده داده نظر اش درباره و مطرح مستقيماً رؤيت مسأله
 در بايـد  مسـأله  اين درباره قرآن تعليم بر آگاهى راىب كه است بديهى

 تقاضـاى  ايـن  صـريحاً  آيـات  اين در. شود توجه آيات اين به اول درجه
 شـده  رد قاطعيـت  بـا  و مطـرح  ببينـيم  را خدا خواهيم مى كه لوحانه ساده
 .است
 هـا  آن وجـود  بـه  ايمان و حسى غير واقعيتهاى به بردن پى كه آنجا از

 از اى عـده  اسـت،  بـوده  دشوارى كار بدباور و شكاك مردم براى همواره
 نشـان  آنهـا  به رو در رو را خدا كه اند خواسته مى آنها از پيامبران مخالفان
 از اسرائيل بنى مثالً نماند؛ باقى ناباورى و شك براى مجالى ديگر تا دهند
 :كردند تقاضا چنين موسى

اِذْ و وسى يا قُلْتُمنُؤْمِنَ لَنْ م لَك نَرَى تّىح  ـرَةً  اللّـههج  فَاَخَـذَتْكُم 
 

                                                           
 .23 و 22 قيامت،ـ 1
 .اعراف 143 و انعام سوره 103 آيه قبيل ازـ 2
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 .تَنْظُرُونَ اَنْتُم و الصاعِقَةُ
 نخـواهيم  ايمان تو به روز هر ما موسى اى گفتيد كه وقت آن و

 صـاعقه  ولى ببينيم، پرده بى و آشكارا را خدا كه اين مگر آورد،
 1.گرفت را شما و آمد شما چشم برابر در

 

) ع (موسـى  كـه  كردنـد  پافشارى خود تقاضاى ينا در آنقدر اسرائيل بنى
 2:گذارد ميان در خدا با صورت اين به را تقاضا اين شد ناچار

 

ا ووسى جاء لَملِميقاتِنا م و هكَلَّم هبقالَ ر باَنْظُرْ اَرِنى ر كقالَ اِلَي 
ـ  استَقَرَّ فانِ الْجبلِ اِلَى انْظُرْ لكِنِ و تَرينى لَنْ وف  همكانَ تَرينـى  فَسـ 
 قـالَ  اَفاقَ فَلَما صعِقاً موسى خَّرَّ و دكّاً جعلَه لِلْجبلِ ربه تَجلّى فَلَما

حانَكبس تتُب كاِلَي لُ اَنَا وؤْمِنينَ اَوالْم. 
 گفـت،  سـخن  وى با خدايش و آمد ما ميعادگاه به موسى وقتى
 نظـر  تو بر تا بنما من به را تخود من، خداى اى كه كرد اظهار
 خـدا  كـه  همين اما ديد، نخواهى مرا هرگز گفت، خدا و. افكنم

 بيهوش موسى و كرد يكسان خاك با را آن شد گر جلوه كوه بر
 تسبيح ترا خدايا گفت آمد، هوش به موسى وقتى افتاد، زمين بر
 بـه  كـه  هستم كس نخستين من و بازگشتم، سويت به گويم، مى
 3.آورده ايمان تو

                                                           
 .است شده ياد رويداد همين از نيز نسا سوره 153 آيه در. 55 بقره،ـ 1
 بـا  تـرا  كـه  آنگـاه ! مـزدا  اى: گفتـه  سخن» خود چشمان با خدا دريافت «از هم زردشتـ  2

 و هسـتى  پسـين  و نخسـتين  تـويى  كه انديشيدم تو به خويش نهاد در دريافتم، خود چشمان
 ).8 بند ،43 ص اوستا،... (نيك منش پدر

 .143 اعراف،ـ 3
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 روى جلـوى  را خـدا  كـه  داشتند را تقاضا اين اسالم پيغمبر از نيز اعراب
 :آورند ايمان او به تا بياورد آنها

نُؤْمِنَ لَنْ قالُوا و تّى لَكرَلَنا حضِ مِنَ نَفْجوعاً االَرنْبي .اَو ...تَأتِىاَو 
 .قَبيالً والْمالئِكَةِ بِاللّهِ
 از مـا  بـراى  آنكـه  مگـر  آورد، نخـواهيم  نايما تو به ما گفتند و

 جلـوى  را فرشتگان و خدا يا... يا. آرى بيرون آبى چشمه زمين
 1.آورى ما روى

ونَ ال الَّذينَ قالَ ورْجنا يلِقاء نَا اُنْزِلَ ال لَولَيالئِكَةُ عالْم نا نَرى اُوبر 
رَونَ  يوم. كَبيراً اًعتُو عتَو و اَنْفُسِهِم فى استَكْبرُوا لَقَدِ الئِكَـةَ  يـال الْم 

 .محجوراً حِجراً يقُولُونَ و لِلْمجرِمينَ يومئِذٍ بشْرى
 مـا  بر فرشتگان چرا گفتند ندارند اميدى ما مالقات به كه آنها و

 دچـار  اينهـا . بينـيم  نمـى  را خود خداى چرا يا اند نشده فرستاده
 آنهـا  كـه  روزى. اند افتاده سركشى هرا به و شده بينى بزرگ خود

 و نيسـت  تبهكـاران  براى اى مژده روز آن در ببينند، را فرشتگان
 2.فاصله فاصله، گفت، خواهند همواره

 ديـدن  خواسـتار  كـه  را پيغمبـر  زمـان  مـردم  از اى عـده  درخواست آيات اين
 چـون  و شـمرد  مـى  سركشى و استكبار نشانه و ناپسند سخت بودند، خداوند

 بلـه،  كـه  كنـد  مى اضافه بودند، نيز فرشتگان ديدار خواستار اين بر عالوه آنها
 نخواهـد  سودى آنها براى ديگر ولى ديد خواهند را فرشتگان قيامت روز آنها

 ايـن  تـا  امـروز  كـه  آنها و هستند آنها كيفر مأمور فرشتگان همين زيرا داشت،
 

                                                           
 .90 ـ 92 اسراء،ـ 1
 .22 و 21 فرقان،ـ 2



 209 اسماء و صفات خدا در قرآن    

 

 از كـه  زنند مى يادفر روز آن كنند، مى پافشارى فرشتگان ديدن براى اندازه
 .بگيريد فاصله ما

 :گويد مى قاطعيت با و كلى طور به هم انعام سوره 103 آيه
 

 .درنيابند را او چشمها. االَبصار تُدرِكُه ال
 

 كـه  بـود  نخواهـد  اين قرآن از ما نهايى برداشت آيات، اين به توجه با آيا
 آيـد،  نمـى  چشم هب اصوالً كه كند مى معرفى نامرئى موجودى را خدا قرآن
 دنيا؟ آن در چه دنيا، اين در چه

 مقصود است ممكن چيست؟ قيامت در خدا با مالقات از مقصود پس
 ترديد و شك جاى كس هيچ براى ديگر رستاخيز صحنه در كه باشد اين

 .يابد مى رو به رو خدا با را خود گويى ماند، نمى باقى خدا درباره
  

 دانا خداى
 غيب بخش دو به ها انسان ما براى هستى جهان. اندد مى را چيز همه خدا

 شـهادت،  و غيـب  خـدا  ولـى  شود، مى تقسيم) آشكار (شهادت و) نهان(
 در نـدارد،  وجـود  غيبـى  او براى اصوالً و داند مى را جهان آشكار و نهان
 :است شهادت يكسره جهان او برابر

 

بِ عالِمةِ الْغَيالشَّهادتَعالُ الْكَبيرُ والْم. 
 1.واال بزرگ آشكار، و نهان داناى

                                                           
 جمعه 8 حشر؛ 22 زمر، 46 مؤمنون؛ 92 توبه؛ 105 و 94 انعام؛ سوره 73: آيات. 9 د،رعـ  1
 .است زمينه همين در نيز تغابن 18 و
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 .السماء فِى ال و االَرضِ فِى ء شَى علَيهِ يخْفى ال اللّه اِنَّ
 1.آسمان در نه زمين، در نه نيست، پوشيده چيز هيچ خدا بر

 

 را ما كارهاى يك يك حتى است، آگاه جهان جزئيات كوچكترين از خدا
 : داند مى

 ...لُوا ما ورٍ مِنْ تَفْعفَاِنَّ خَي بِه اللّه ليمع. 
 2.است آگاه آن بر خدا بكنيد، نيكى كار هر... 

 

 را اى قضـيه  كـه  شـاهد  آگاهى نظير رو، در رو و حضورى آگاهى هم آن
 .دهد مى »شهادت«آن به نسبت بعد و يابد مى و بيند مى رودررو

 ...لَمكْفِ اَوي كبِرَب لى اَنَّهكُلِّ ع شَ ءٍ شَىهيد 
 3است؟ گواه چيز هر بر خدايت كه نيست كافى آيا... 

 

 بـه  را خدا تفصيل علم اسالمى، متكلمين و فالسفه از بسيارى عده ها قرن
 عنايـت  پرغوغاى مسأله و دانستند نمى خداوندى ذات با مناسب جزئيات

 جزئيـات  به خدا علم آنها عقيده به. بود كرده مشغول خود به را آنها فكر
 .شود توجيه كليات به او علم طريق زا بايد

. نبـود  سـازگار  چنـدان  اسـت  گفته خدا علم درباره قرآن آنچه با نظر اين
 بـراى  خـود  كه اى شيوه و وجودى فلسفه از استفاده با صدرالمتألهين سرانجام

 خدا تفصيلى علم است، برده كار به كثرت و وحدت و ممكن و واجب تبيين
 مشـكل  و دانست خداوند ذات با متناسب ورىحض علمى نيز، را جزئيات به

 

                                                           
 .است مضمون همين به نيز ابراهيم سوره 38 آيه ،5 عمران آلـ 1
 .215 بقره،ـ 2
 .53 فصلت،ـ 3
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 .كرد اعالم شده حل را عنايت
 جهـان  امـور  همـه  بـه  خـدا  حضـورى  علم روى بر قرآن حال هر به
) آگاه (4خبير او. داند مى 3عالم و ،2عليم ،1عالم را خدا و دارد تكيه سخت

 حكمـت  روى از وجه، بهترين به را جهان كار و است) كاردان (5حكيم و
 . كند مى اداره دانىكار و

  

 توانا خداى
 :دارد توانايى كار همه و چيز همه بر خدا

 .قَديرٌ شَىٍ كُلِّ على اللّه اِنَّ... 
 6.تواناست چيز همه بر خدا كه... 

 و) 9قـاهر  (مسـلط  همـه  بـر  و ،)8قـوى  (نيرومند ،)7قدير و قادر (توانا او
 بـه  چيـزى  بخواهد كه همين كه است مسلط و توانا چنان. است) 10قهار(

 بالفاصـله  و شو دهد فرمان كه است كافى شود، انجام كارى و آيد وجود
 .شد خواهد

 .فَيكُونُ كُنْ لَه يقُولَ اَنْ شَيئاً اَراد اِذا اَمرُه اِنَّما
                                                           

 ...و. 73 انعام،ـ 1
 ...و. 32 بقره،ـ 2
 ...و. 109 مائده،ـ 3
 .35 ساء،نـ 4
 .32 بقره،ـ 5
 .20 بقره،ـ 6
 .37 انعام، ؛20 بقره،ـ 7
 .66 هود،ـ 8
 .61 انعام،ـ 9

 .39 يوسف،ـ 10
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 بـه  و »شـو «كـه  است همين او فرمان بخواهد را چيزى او وقتى
 1».شد خواهد«آن دنبال

  
 )قدر و اقض (خدا مشيت و اراده

 بـه  تواننـد  مـى  معموالً هستند برخوردار توانايى و دانايى از كه موجوداتى
 راه در كم دست يا بخشند تحقق خواهند مى آنچه از قسمتى الاقل يا همه

 برمـى  آن درصدد آگاهى روى از وقتى. كنند تالش آن به بخشيدن تحقق
 فـالن  كـه  ايم كرده اراده گوييم مى بخشيم، تحقق خود خواسته به كه آييم
 :بنابراين برسانيم انجام به را كار

 در توانـد  مـى  كـه  نيرومنـد  و آگاهانـه  خواسـتى  از است عبارت اراده
 .باشد مؤثر ما خواسته يافتن تحقق
 جـانوران  الاقـل  جـانوران،  جهـان  ايـن  گونـاگون  موجودات ميان در

 خـود  در چـون  كـه  برخوردارنـد  بيش و كم خصوصيت اين از پيشرفته،
 ميـان  از و بكوشـند  آگاهانـه  آن به بخشيدن تحقق راه در بيابند، ىخواست

 ايـن  از ديگـر  جانـدار  هـر  از بيش انسان ايم شناخته تاكنون كه جاندارانى
 شـناخته  جانـداران  همـه  اراده قلمرو از او اراده قلمرو و برخوردار امتياز
 او زنـدگى  در آگـاهى  و علـم  جهت همين به. است تر گسترده ديگر شده
 حـال  ايـن  بـا . دارد خـالق  نقـش  ديگـر  موجـودات  همه زندگى از شبي

 ظاهراً دهد، مى انجام او خود كه كارهايى همان انسان، كارهاى از بسيارى
 دســتگاه تــنفس، دســتگاه خــون، گــردش دســتگاه نيســت، اراده روى از

ــوارش، ــده گ ــاى غ ــزرگ ه ــدن كوچــك و ب ــه او ب ــواد ك ــيميايى م  ش
 

                                                           
 .82 يس،ـ 1
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 بگـذريم،  كه هم اينها از 1.كنند مى كار او اراده بدون... و رساند مى را الزم
 نظام در او اراده تاكنون مثالً. است محدود حال هر به او اراده تأثير قلمرو
 كـه  را هـا  انسـان  از يـك  هر يا. است نداشته نقش آسمانى كرات گردش
 آنهـا  خود كه آيند مى دنيا به مادر از ارثى و جسمى خصوصيات با بنگريم

 .اند نداشته آگاهانه و ارادى نقش كمترين خصوصيات اين داشتن در
 همـين  به است، محدود حال هر به انسان مشيت و اراده تأثير بنابراين

 موفـق  ولى دهد انجام را كارى كند مى اراده كه افتد مى اتفاق بسيار جهت
 مـانع  هسـتند  بيـرون  او توانـايى  و دانـايى  دايره از كه عواملى و شود نمى
 اسـت،  مطلـق  تواناى و دانا كه خدا اما. شوند مى او خواست گرفتن انجام
 هـر  تـو  پروردگار كه ... يريد لِما فَعالٌ ربك اِنَّ:... كند مى بخواهد چه هر
 3.كند مى بخواهد چه هر يريد لِما فَعالٌ 2.كند مى بخواهد چه

 همـه  بـر  او خواسـت  4.شـود  او خواسـت  انجام مانع تواند نمى چيز هيچ
 چه هر ديگران، 5.نه ديگران خواست اما ،)قضا (دارد تسلط و حكومت جهان

 

                                                           
 حتـى  و اسـت  مربـوط  اعصـاب  سلسـله  به ها دستگاه اين از يك هر كار كه نيست شكـ  1

 كشـف  مغـز  از اى ناحيه در فرماندهى مركز يك آنها از يك هر براى پيشرفته شناسى اندام
. شـود  نمى گفته ارادى كار شود مربوط مغز به آن فرماندهى كه كار هر به ولى است كرده
 خـويش  بـر  خـود  اراده تسلط و قدرت بر تمرين، و رياضت كمك به كه انسانهايى از البته

 خـود  كنتـرل  و اراده تحـت  حـدى  تـا  را خـود  خون گردش كه شده نقل مكرر اند، افزوده
 و اسـت  اسـتثنايى  و محـدود  باشـد،  داشته صحت كه فرض بر ط،تسل اين ولى اند درآورده

 .بشناسيم ارادى كار ها انسان همه براى را خون گردش كه باشد آن دليل تواند نمى
 .107 هود،ـ 2
 .16 بروج،ـ 3
 ...و ؛44 فاطر، ؛33 هود،ـ 4
 .20 مؤمن،ـ 5
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 خداوند كه دارند كارآيى اى محدوده و چارچوب در فقط باشند، كه هر و
 هـر  براى او چه است، كرده معين آنها اراده حركت و كار قلمرو عنوان به

 1).قدر (است كرده معين اى محدوده چيز
 و خودسـازى  بـر  او توانـايى . اسـت  كلـى  نونقا همين مشمول نيز انسان
 چـارچوب  در است، او زندگى از مشخص جهاتى در تنها چاه، و راه انتخاب
 خـدا . است كرده معين او براى الهى قدر و قضا كه اى محدوده و اندازه همان
 انتخـاب  بـا  و خـود  خواسـت  بـه  خود، تشخيص به انسان كه خواسته چنين
 .بسازد تيره، يا تابناك زيبا، يا زشت بد، يا نيك را، خود آينده خود،

 نبايـد  ديگـر،  موجود هيچ نه و انسان نه هم، ها محدوده همين در تازه
 خـدا  اگـر . بداند محدود اى منطقه در منازع بى و مطلق فرمانرواى را خود

 اِنَّ:... كنـد  مـى  اثـر  بى و خنثى هم منطقه همين در را او خواست بخواهد
كب2.است كمين در همواره تو خداى كه ... ادلَبِالْمِرْص ر 

 را مغـرور  گـروه  يـا  فرد يك تالشهاى نتيجه و بيايد او فرمان بسا چه
 هشيار عاملى تا نباشد بينى پيش قابل كس هيچ براى كه دهد باد بر چنان
 و قـدرت  دايـره  در حتـى  كـه  بفهماند آنها به و گردد ها انسان براى كننده

 همه در كه الهى اراده و مشيت سايه به موارهه بايد نيز خويش سازندگى
 .باشند داشته توجه است، گسترده جا

 در جملـه  از است شده نقل فرمان اين از متعددى هاى نمونه قرآن در
 :است معنى همين به ناظر مستقيماً كه قلم سوره 32 تا 17 هاى آيه

 بـه  را باغـدارها  آن طوركه همان آورديم، آزمايش معرض در را آنها ما
 بامـدادان  كـه  خوردند سوگند كه وقت آن گذارديم، آزمايش معرض

 

                                                           
 ...و ؛10 فصلت، ؛3 طالق، ؛2 فرقان،ـ 1
 .14 فجر،ـ 2
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 همـان  امـا . نگفتند »بخواهد خدا اگر«و چيد خواهند را باغ ميوه
 آن بـر  گردبـادى  خـدا  فرمـان  به بودند خواب در آنها كه وقت
 .درآمد باير زمينى صورت به باغ و 1وزيد
 بـه  خواهيـد  مـى  اگـر  كـه  زدنـد  صـدا  را يكديگر شد كه صبح
 و افتادنـد  راه بـه  شـويد،  كشتزار روانه زودتر برويد، چينى ميوه

 خبـر  (نوايى بى مبادا«كه زدند مى حرف هم با يواشكى و آهسته
 .درآيد شما باغ به و) شود

 روانـه  نوايان بى ساختن محروم بر تصميم با آنها ترتيب اين به 
 از( مـا  نـه،  گفتنـد  افتـاد،  بـاغ  بـه  شان چشم وقتى اما. شدند باغ

 ميانـدار . ايم شده محروم) خود دسترنج از استفاده از خدا جانب
 خـدا  تنزيـه  چـرا  نگفتم، شما به من گفت،) آنها رو ميانه يا (آنها
 آن. بـوديم  سـتمگر  مـا  را، مـا  خداى باد نيايش گفتند. كنيد نمى
. كردنـد  سـرزنش  را همـديگر  و نمودنـد  رو يكـديگر  به وقت
 خدايمان كه اميدواريم اينك. يمبود سركش ما ما، بر واى گفتند

 خـويش  خـداى  بـر  ديگر ما كه. بدهد را آن از بهتر آن جاى به
 .ايم نهاده دل

  
 ) القيوم الحى (پابرجا زنده خداى

 آن اسـت،  زنده باشد برخوردار اراده و دانايى با همراه توانايى از كه موجودى
 مـا  جهـت  همين به. زندگى و حيات از بااليى درجه در پيشرفته، اى زنده هم

. دانـيم  مـى  جامعه و فرد بودن زنده نشانه را هشيارانه و آگاهانه تالش معموالً
 ميـدان  سراسـر  در هشـيارانه  تـالش  و آثار كه ملتى است؟ تر زنده ملت كدام

 

                                                           
 ...يا گرفت فرا را آن حريقى ياـ 1
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 از بـاالترى  مرحلـه  از انسـان  جانداران، ميان در. باشد تر نمايان هستىاش
 او زنـدگى  در آگاهانـه  تـالش  نقش زيرا است برخوردار زندگى و حيات
 . است تر عميق و تر وسيع

 است حد ترين عالى در او آگاهانه فعاليت كه است موجود كدام اينك
 و حـى  خـدا  پـس . خـدا  تر؟ عالى ديگر فعال و آگاه موجودات همه از و

 مطلـق،  زنـدگى  زنـدگى،  و حيـات  درجه ترين عالى با هم آن است، زنده
 .ندارد راه او به مرگ كه اى زنده 1اوست، هم مطلق زنده

كَّلْ ولَى تَوع ىال الَّذى الْح وتمي و حبدِه سمبِح... 
 نيايش و ستايش به و ميرد نمى هرگز كه كن توكل زنده آن بر و
 2...پرداز او

 سرپا و عمل و كار از گاه هيچ و پابرجاست و سرپا هميشه كه اى زنده
 :بزند چرت يا بخوابد و بيفتد اىپ از تا شود، نمى خسته بودن

اِال اِله ال اَللّه ىالْحوه ومال الْقَي سِنَةٌ تَأْخُذُه ال و منَو... 
) بيـدار  هميشـه  يـا  برپـا،  هميشه يا (پابرجا زنده كه او جز خدا،
 3...خواب نه گيرد مى چرتش نه نيست، خدايى است
 ...بِالْحقِّ الْكِتاب علَيك نَزَّلَ. الْقَيوم هوالْحى اِال اِله ال اَللّه. الم

 نيسـت،  خدايى پابرجاست، زنده كه او جز خدا،. ميم الم، الف،
 4...فرستاد تو بر حق به را كتاب او

                                                           
 .65 غافر،ـ 1
 .58 فرقان،ـ 2
 .255 بقره،ـ 3
 .1 ـ 3 عمران، آلـ 4



 217 اسماء و صفات خدا در قرآن    

 

نَتِ وع وهجالْو ىومِ لِلْحو الْقَي قَد نْ خابلَ ممظُلْماً ح  
 امـا  آمـده،  فـرود  تواضـع  به پابرجا زنده آن برابر در همه سرها
 1.آورده همراه ستمى خود با كه كس آن بيچاره

 .است همريشه بودن پا بر و ايستادن معنى به قيام با قيوم كلمه
 قيـوم  بنـابراين،  است، برپا و ايستاده معنى به است فاعل اسم كه قائم

 عبـارت  بـه  و برپـا  سـخت  برپا، بسى معنى به بايد است مبالغه صيغه كه
 قـرآن  در كـه  صـفت  اين معنى درباره مفسران. باشد برپا هميشه تر روشن
 :گويد طبرسى. اند داده گوناگون نظرهاى آمده متعال خداى

 ايجـاد  در چـه  پـردازد،  مـى  آفـرينش  اراده بـه  كـه  آن يعنـى  قيـوم «
 طور همان آنها، به رساندن روزى در چه و كار، آغاز در موجودات

 مگـر  شـود  نمى يافت زمين در ىا جنبنده هيچ: گفته ديگر آيه در كه
 شده نقل قتاده از رأى اين... . خداست عهده بر روزيش كه روز آن

 از و »اسـت  امـور  همـه  بر عالم«معنى به قيوم كه شده گفته و است
 يعنـى  الكتـاب،  بهـذا  يقوم هذا«كه است شده گرفته عرب گفته اين
 دهشـ  گفته باز و ».داند مى هست كتاب اين در را آنچه شخص اين
 اين. هست هميشه كه آن يعنى است، »الوجود دائم«معنى به قيوم كه
 كـه  شده گفته باز و است شده نقل ضحاك و جبير بن سعيد از نظر
 خـود  كـه  آنطـور  را او تـا  ايستاده همه سر باالى كه آن«يعنى قيوم؛
 بصـرى  حسـن  از نظـر  اين. برساند خويش عمل پاداش به داند مى
 2.دارد سازگارى معانى اين همه با قيوم كلمه. است شده نقل

 

 . لغيـره  المقـوم  بذاتـه  القائم: شده معنى طور اين قيوم فلسفى، بحثهاى در
 

                                                           
 .111 طه،ـ 1
 .362 ص ،2 ج البيان، مجمع طبرسى،ـ 2
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 و نشـده  گرفتـه  ديگـر  جـاى  از اش هسـتى  و ايستاده خود پاى روى نچه
 قـائم  تـو  چون قائم تو به ما. آنهاست دارنده پا بر و ديگران بخش هستى

 .ذات به
 بحـث  آن توجيـه  در و گراييـده  معنـى  همـين  بـه  نيـز  صدرالمتألهين

 قـدر  آن آنكـه  يعنـى  قيوم، كه است گرفته نتيجه سرانجام و آورده مفصلى
 1.هست نيز ديگر موجودات پابرجايى مايه كه پابرجاست
 :گويد قيوم تفسير در قطب سيد

 نيـز  آنها نگهدارنده بلكه است، موجودات آورنده پديد تنها نه آنكه
 2.هست

 در كـه  است همان تقريباً كه 3اند گفته اين نظير مطلبى نيز طبايىطبا عالمه
 .است شده نقل قتاده از البيان مجمع
 در كـه  بيدار هميشه و جا بر هميشه پا، بر هميشه معنى همان ما، نظر به
 قيـام  از آن اشـتقاق  و كلمـه  لغـوى  معنى با هم آورديم، آيه فارسى ترجمه

 كلمه دنبال به بقره سوره 255 آيه در كه توضيحاتى با هم و است سازگارتر
. است حى صفت همان تأكيد و تكميل معنى، اين به قيوم،. است آمده قيوم
 خـواب  بـه  بيش، يا كم زمين، روى زنده موجودات دانيم مى كه طور همان

 معموالً خواب. كنند قوا تجديد زندگى، ادامه براى تا بخوابند بايد نيازمندند،
 معمـوالً  خوابـد  مى كه جاندارى و است همراه ضالتع سستى و رخوت با

 از قسـمتى  معمـوالً  خـواب  حالـت  در. بايسـتد  سـرپا  توانـد  نمى و افتد مى
 نيمـه  حالـت  بـه  حركتـى،  و ادراكى نيروهاى خصوص به حياتى، نيروهاى

 

                                                           
 .306 و 305 ص ،مالصدرا تفسير صدرالمتألهين،ـ 1
 .419 ص ،1 ج ،القرآن ظالل فى قطب، سيدـ 2
 .348 و 2 347 ج ،الميزان طباطبايى، عالمهـ 3
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 .آيد مى در تعطيل
 او حيـاتى  شـؤون  در كـه  كامـل  اسـت  اى زنـده  خـدا  گويد، مى قرآن
 و سـرپا  هميشـه  ناپذير، خستگى اى زنده ندارد، راه تورف و سستى كمترين
 هميشه و دانا هميشه بنابراين. خواب نه گيرد، مى چرتش نه بيدار، هميشه

 .تواناست
 :كنيد توجه بقره سوره 255 آيه در مطالب نظم به ديگر بار حاال

  
 نه نيست، خدايى است، بيدار هميشه پابرجاى زنده كه او جز خدا،

 او آن از اسـت  زمين و آسمانها در آنچه. خواب نه رد،گي مى چرتش
 و علم با مگر كند، ميانجيگرى او نزد كه كيست. اوست اختيار در و

 آنهاسـت  سـر  پشت چه هر و رودررو چه هر از او 1او؟ خود اجازه
 در مگـر  ندارند، احاطه او علم از بخشى هيچ بر آنها و است خبر با

 پهنـه  او فرمـانروايى  كرسـى . باشـد  خواسـته  خودش كه حد همان
 گـران  و سـخت  او بر آنها نگهدارى و گرفته فرا را زمين و آسمانها
 .بزرگ واالى اوست و نيست

  
 توانايى و دانايى به مربوط آيه اين گيريهاى نتيجه همه كه كنيد مى مالحظه
 در خلـل  كمتـرين  نداشـتن  راه و بيدارى هميشه نشانه كه خداست مطلق
 .اوست حياتى شؤون

                                                           
 همـين  در نيـز  مـؤمن  68 و مـريم  35 نحل؛ 40 عمران؛ آل 47 بقره؛ سوره 117: هاى آيهـ  1

 بـه  بخشـيدن  تحقـق  در خـدا  كـه  شده تكيه نكته اين بر آيات اين از برخى در. است زمينه
 .ندارد نيازى اسباب و وسائط به اش آفريننده و قاطع فرمان مفاد
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 پرمهر بخشنده خداى
 بسـى  ما به نسبت او 1.است) رحيم (مهرورز و )رحمان (پرمهر بسى خدا

 ما بر را خويش شمار از بيرون و فراوان نعمتهاى 2.است) رؤوف (دلسوز
 بهتـرين  ،)4رزاق (بخش روزى او. است ساخته ما روزى و 3داشته ارزانى
 ،)7غفـور  و عفـو  (پرگذشـت  او 6.اسـت  پربخشـش  بسى و 5دهنده روزى
 از اى آلوده گناهكار اگر. است) 10كريم (بزرگوار و) 9حليم (بردبار ،8غفار
 بـاز  پـاكى  و نيكـى  راه خدا، راه به ديگر بار و بازگردد گناه و آلودگى راه
 او بـر  را خـويش  رحمـت  نيـز  خـدا  ،)آن اسـالمى  معنـى  بـه  توبـه  (آيد

 11.است دآشتىزو يعنى تواب، او پذيرد، مى را او توبه و گرداند بازمى
 

 كيفر سخت خداى
 شـمار  از بيـرون  و فراوان هستى سراسر در خداوند رحمت و مهر هاى نشانه
 كران بى رحمت اين از جهان، اين ديگر موجودات همچون نيز انسان و است
 نعمـت  يـك  از برخـوردارى  امتيـاز  امتيـاز،  يـك  بـا  هـم  آن. برخوردار بسى

 و نيـك  شناخت با كه آگاهانه دسازىخو خودسازى، بر توانايى يعنى استثنايى؛
 

                                                           
 .1 فاتحه،ـ 1
 .27 بقره،ـ 2
 .18 نحل، ؛34 ابراهيم،ـ 3
 .58 ذاريات،ـ 4
 .11 جمعه،ـ 5
 .9 ص،ـ 6
 .99 نساء،ـ 7
 .66 ص،ـ 8
 .235 بقره،ـ 9

 .40 صافات،ـ 10
 .160 بقره، ؛25 شورى،ـ 11
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 1.است همراه آنها از يكى انتخاب و زيبا و زشت بد،
 كـه  دارد زمينـه  صـورتى  در انتخـاب  بـا  همراه آگاهانه خودسازى اين
 داشـته  نـامطلوب  بـازده  و مطلـوب  بـازده  انسان كارهاى از قسمتى الاقل
 بـازده  و ،)ثـواب  و پـاداش  (بخـش  مسرت او براى مطلوب بازده و باشد

 .باشد) عقاب و كيفر و اليم عذاب (آور رنج و دردناك او بر نامطلوب
 يعنـى  مطلـوب؛  هاى بازده دادن دست از به نسبت دلهره و نگرانى اين
 توانـد  مى كه است عقاب يعنى نامطلوب؛ هاى بازده به شدن دچار و ثواب
 رهيـده  و باشد ثواب شايسته كه بسازد انسانى خود از تا برانگيزد را آدمى

 الهـى،  اسـت  رحمتـى  خود انسان در نگرانى و دلهره اين ايجاد. عقاب از
 دنبـال  بـه  را الهـى  غضب و كيفر قدرناشناس، ناسپاسان براى كه رحمتى

 .اوست غضب بر مقدم رحمتش آنكه اى غَضَبه رحمتُه سبقَت منْ يا: دارد
 انسانهاى دامنگير كه خشمى و خدا خشم از مكرر قرآن اساس اين بر

 .كند مى ياد 4او كيفرى سخت و 3او اليم عذاب ،2شود مى سركش
 ستوده و شكوهمند واال، بزرگ، خداى 

 گرانقـدر  ،)7الـدرجات  رفيـع  (بلندپايـه  ،6كبيـر  و) 5عظـيم  (بزرگ خدا
 

                                                           
 يعنـى  جديـد،  اصـطالح  بـه  وجودى فلسفه كه است اى ارزنده و برجسته اصل همان اينـ  1

 و او ماهيـت  بـر  سانان وجود تقدم به آن از و دارد تكيه آن بر سخت اگزيستانسياليسم،
 .كند مى تعبير ،اوست خود پرداخته و ساخته انسان ماهيت كه اين

 .81 طه،ـ 2
 .13 مزمل،ـ 3
 .52 انفال،ـ 4
 .225 بقره،ـ 5
 .30 لقمان،ـ 6
 .15 غافر،ـ 7
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 .است 5مجيد و) 4ذوالجالل (شكوهمند و) 3متعال ،)2على (واال ،)1عزيز(

 آشـكار  را خـويش  بزرگـى  و عظمـت  كـه  كسـى  يعنى متكبر، اوست
 مربـوط  خـورد  چشم به عظمت از اى نشانه هر جهان سراسر در و كند مى
 7).حميد (است ستايش شايسته كه اوست بنابراين، 6.اوست به

 

 دادگر خداى
 بـر  كارهامان همه كه خواهد مى ما از همواره او 8.كند نمى ستم كسى به خدا

 كـه  آفريـده  طـور  آن را يزچ همه جهان اين در 9.باشد قسط و عدل اساس
 مكمــل و هماهنــگ همــه اســت، كــرده مــى ايجــاب هســتى اســتوار نظــام

 چـارچوب  در را تبهكار كيفر و نيكوكار پاداش ديگر، جهان در و10يكديگر
 آن كـس  هـر  جهان آن در. است ساخته مقرر العمل عكس و عمل متقن نظام
 در كـه  يابـد  مـى  شخصى ماهيت آن با را خود و كِشته جهان اين در كه دِرود
 او بـه  جهان آن در كه شيرينى يا تلخى هر. است ساخته خود براى جهان اين
 كاسـت،  و كم بى كمال، و تمام كه اوست خود جهانى اين كار فرآورده رسد

                                                           
 .209 بقره،ـ 1
 .255 بقره،ـ 2
 .9 رعد،ـ 3
 .78 رحمن،ـ 4
 .73 هود،ـ 5
 .37 جاثيه،ـ 6
 .73 هود،ـ 7
 .29 ق،ـ 8
 .29 اعراف، ؛90 نحل،ـ 9

 .3 ملك، ؛2 اعلى،ـ 10
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 در انسـان  هر جاودانى آينده1است؛ شده او عايد اشدب  رفته ستمى او بر بىآنكه
 

 مسـتقيم  خودسازى سازى،خود راه در او تالش ،2اوست خود تالش گرو
 تـا  كند مى سازى محيط براى كه كوششى يعنى مستقيم؛ غير خودسازى يا
 و خـود  زيسـتى  بـه  بـراى  اجتمـاعى  و طبيعـى  محيط كردن تر آماده راه از

 .باشد كرده هموار بهتر خودسازى براى را راه ديگران،
 

 پايان
 بـا  صـوص خ بـه  قـرآن  از. قرآن در خدا صفات و اسماء از بخشى بود اين

 تـوان  مـى  شـده،  داده نسبت خدا به الهى كتاب اين در كه افعالى از استفاده
 صـدها  از آنها شماره كه آورد دست به او براى ديگر بسيار صفات و اسماء
 آمده، دينى كتب در كه دعاهايى و ها نيايش در. كند مى تجاوز صفت و اسم
 دعـاى  بـه  معـروف  دعاى در چنانكه خوريم برمى صفات اين از بسيارى به

 .است شده ذكر خدا براى صفت و اسم هزار كبير جوشن
 يـا  لفـظ  در تركيـب  اسـت،  تركيبـى  ها صفت و ها اسم اين از بسيارى

 اسـماء  بـراى  دارد وسعت بسى تركيب اين دامنه چون و معنى در تركيب
 اسـماء  نيـز  عرفا و فالسفه. كرد ذكر توان نمى معينى شماره خدا صفات و
 3.دانند مى شمار بى را خدا صفات و

                                                           
 .17 مومن، ؛51 ابراهيم، ؛281 بقره،ـ 1
 .21 طور،ـ 2
 .20 ص ق، ه 1299 دارالفنون، مطبعه تهران، الحكم، فصوص شرح قيصرى،ـ 3
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 از الهـى  كتـاب  اين كه شناختى و قرآن خداشناسى از اى فشرده بود اين و
 عـين  در ولـى  وحـى  بـه  مستند شناختى 1است، داده ما به آفرين جهان خداى

 

 ها نشانه و آيات در تدبر راه از تواند مى انسان كه آگاهيهايى بر متكى حال
 در را معرفـت  تشـنه  هـم  كه اختىشن آورد؛ دست به صفاتش و او درباره
 را مـا  و آيد كار به عمل در هم و كند مى سيرآب بيش و كم امكان حدود

 بـه  دادن جهـت  يعنـى  هسـتيم؛  رو روبـه  آن بـا  كه اى مسأله بزرگترين در
 .كند مى يارى زندگى
 سـرگرم  و ده باد بر نيرو جنجالى، بحثهاى از اثرى خداشناسى اين در
 ايـن  و يـابيم  نمـى  اسـت،  امـت  و فرد زندگى اىبر بزرگى آفت كه كننده
 اينگونـه  از متـافيزيكى  بحثهـاى  در كـه  آموزنـده  بـس  است درسى خود

 و رسد نمى روشن نتيجه به عموماً كه بحثهايى بگريزيم؛ فرجام بى بحثهاى
 و آميـز  تعصـب  گيريهـاى  جهـت  و ظنـى  و ندانسـته  اظهارنظرهاى با غالباً

 بـه  عقيدتى ثمر بى جدالهاى و جنگ جز اثرى و گردد مى همراه جاهالنه
 راه ايـن  بـه  متـافيزيكى  مسـائل  در كـه  را كسـانى  قرآن. گذارد نمى جاى
 :كند مى نكوهش سخت روند مى

                                                           
 فشـرده  بسـيار ... و او، عـدل  خداونـد،  علـم  قبيل از مسائل از برخى درباره كتاب اين درـ  1

 اى جانبـه  همـه  و گسترده بحثهاى شايسته مسائل اين از يك هر كه صورتى در شده، بحث
  زمينه در خوشبختانه. آيد مى در اى پرصفحه مستقل كتاب صورت به يك هر كه است

 

 سـودمندى  كتابهـاى  معاصـر  محقـق  و قريحـه  خـوش  نويسندگان مسائل، اين از قسمتى 
 در آثارى چنين تدريج به هم گردي قسمتهاى در است اميد و است شده منتشر كه اند نوشته
 .گرديد پديدار فارسى مطبوعات صحنه
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 آن از كه كرديد مى استدالل و بحث چيزى درباره شما، همين شما،
 مطـالبى  دربـاره  اسـتدالل  و بحـث  بـه  چـرا  اينـك  امـا  بوديد، آگاه

 1.دانيد نمى شما و داند مى خدا نداريد؟ آگاهى نآ از كه ايد برخاسته
 

 اينگونـه  شـمار  در مـا  كـه  كنـيم  مـى  آرزو را توفيـق  ايـن  متعال خداى از
 خـدا،  آن از سـتايش  كـه  ايـن  مـا  سـخن  آخرين و. نباشيم كنندگان بحث

 .است جهانيان همه خداوندگار

                                                           
 .66 عمران، آلـ 1
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  »طبيعت مبادى شناخت« به مربوط علم چرا
  است؟ شده داده قرار »طبيعى علم« از بعد

 كـه  هسـتند  نظر اين بر عموماً فلسفه، در او پيروان و ارسطو آثار شارحان
 ترتيبـى  شده، رعايت ارسطو فلسفه مختلف بخشهاى تنظيم در كه ترتيبى
 .حساب روى از و منطقى است

 نخست بايد نهد، قدم جهان علمى شناخت راه در خواهد مى كه كسى
 طبيعت علمى شناسايى زيرا شود آشنا منطق يعنى ،علمى اختشن روش با

 از صـحيح  گيـرى  نتيجه و تجربى آگاهيهاى و حسى مشاهدات راه از بايد
 راه ايـن  در خـود  تـالش  بـودن  بخش نتيجه به تواند مى كسى و باشد آنها
. باشـد  ورزيده آن كاربرد در و خبر با كار اين فن و فوت از كه بندد اميد
 .شود مى آغاز منطق با ارسطو فلسفى مجموعه كه است تجه همين به

 علمـى  كوشش يعنى ،طبيعى علم به نوبت روش اين با آشنايى از پس
 ارسطو فلسفى مجموعه در سبب همين به. رسد مى طبيعت شناخت براى
 . است آمده طبيعى علم يعنى فيزيك، منطق، از بعد

 طبيعى، معلولهاى و ها علت با آشنايى و طبيعت علمى شناخت از پس
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 مبـادى  و نخسـتين  علـل  بـه  جـو  و جسـت  و كاوش دامنه خود به خود
 بنـابراين،  و است بحث اين دار عهده الهى حكمت. شود مى كشيده طبيعت

 .گيرد قرار طبيعى علوم از بعد بايد
  
  طبيعت مبادى شناخت به مربوط علم چرا

 است؟ شده ناميده »مابعدالطبيعه«
 محتـواى  و مطلـب  بـا  متناسب نامى بخش هر سطوار فلسفى مجموعه در

 .دارد خود
... و طبيعيات يعنى فيزيكا، دوم بخش شناخت، يعنى ،لژيكا اول بخش

 مـالك  بـه  اسـت  طبيعـت  مبـادى  شـناخت  به مربوط كه سوم بخش ولى
 بخـش  ايـن  ارسطوييان زيرا محتوايش مالك به نه شده، نامگذارى جايش

 مابعدالطبيعـه  بـه  عربـى  هـاى  ترجمه از برخى در كه اند ناميده متافيزيكا را
 1.است شده ترجمه

                                                           
 روى از آنهـا  از برخـى  كـه  آمـده  نيـز  ديگـرى  نامهـاى  بخش اين براى فلسفى متون درـ  1

 : قبيل از است، شده گرفته بخش اين محتواى و مطلب
 ...و شفا اتالهي سينا، ابن ؛160 ص ،مابعدالطبيعه ارسطو،: اولى فلسفه 
 .185 ص ،مابعدالطبيعه ارسطو،: عاليه حكمت 
 ...و 14 ص ،معاد و مبدأ صدرالمتألهين،: متعاليه حكمت 
 ...و 4 ص ،معاد و مبدأ صدرالمتألهين،: كلى علم 
 ...و 707 ص ،مابعدالطبيعه ارسطو،: االلهية الفلسفة 
 .شفا سينا، ابن: الهى علم 
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 ؟»مابعدالطبيعيات« يا »مابعدالطبيعه«
 متافيزيكـا  ارسطو فلسفه سوم بخش نامگذارى براى كه مالكى به توجه با

 مابعدالطبيعـه  نـه  شـود،  مى مابعدالطبيعيات كلمه اين عربى ترجمه گفتيم،
 .طبيعه نه شود مى گفته عياتطبي طبيعى علوم به عربى زبان در زيرا

 از ارسـطو  آثـار  زبردسـت  مترجم) ق  ه 280 ـ 364 (عدى بن يحيى
 ايـن  بـر  خـود  تفسير آغاز در و داشته توجه نكته اين به عربى، به يونانى
 :گويد ارسطو فلسفه از بخش

 

 اى مقاله چند كتاب يعنى كتاب، اين همه در فيلسوف غرض... «
 ناميـده  مابعـدالطبيعيات،  فـى  عنـى ي مطاطافوسيقا، كه است اين
 »1...شده

  

 شـده  ترجمـه  مابعدالطبيعه به متافيزيكا و غفلت نكته اين از بعداً متأسفانه
 بخـش  ايـن  بر خود تفسير در) ق  ه 520 ـ 595 (رشد ابن چنانكه است،

 :گويد ارسطو فلسفه از
 

 بـا  كـه  اسـت  مقالـه  همان اين مابعدالطبيعه از اول مقاله تفسير«
 » 2.است شده عالمتگذارى صغرى الف

 

 معنـى  بـه  هـم  يونـانى،  در فيزيكـا  واژه كه باشد آن اشتباه اين منشأ شايد
 .طبيعيات يعنى ،طبيعى علوم معنى به هم و رود مى كار به طبيعت

                                                                                                                  

 نـا،  بـى  تهـران،  ،صغرى الف مقاله بر عدى بن يحيى يرتفس عدى، بن يحيى : الهيات 
 .10 ص ق، ه 1346

 .4 ص ،»صغرى الف مقاله «بر عدى بن يحيى تفسير عدى، بن يحيىـ 1
 .3 ص م، 1967 ،بيروت مابعدالطبيعه، تفسير رشد، ابنـ 2
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 ماوراءالطبيعه
 جـاى  بـه  كـه  شـود  مـى  ديـده  معاصـر  فلسـفى  هـاى  نوشـته  از بسيارى در

 .است رفته كار به ماوراءالطبيعه اصطالح غالباً مابعدالطبيعيات يا مابعدالطبيعه
 :گويد اصطالح اين درباره معين فرهنگ

 از يكـى  قـدما  نـزد  ماوراءالطبيعه، يا مابعدالطبيعه حكمت مابعدالطبيعه
 :از عبارتند آنها و است دو آن اصول كه نظرى حكمت شعب
 اولى فلسفه ـ2 الهى علم ـ1
 .است معاد و تامام و نبوت معرفت، علم اين فروع از

) فيزيـك  (طبيعت علم از پس را حكمت از بخش اين ارسطو: توضيح
 بـر  نـام  ايـن  سپس و ناميد فيزيك از بعد يعنى متافيزيك را آن و داد قرار
 1.است ماوراءالطبيعه از اصح مابعدالطبيعه بنابراين و شد اطالق علم اين

 از علـم  ايـن  رد كـه  است نكته اين به اشاره گويى ماوراءالطبيعه تعبير
 همين به دارند، قرار طبيعت پشت يعنى وراء، در كه شود مى بحث امورى
 غيـر  موجـودات  كه شود مى ديده مكرر نويسندگان اين عبارات در جهت
 .نامند مى ماوراءطبيعى موجودات را طبيعت از مجرد و مادى

 همان از ناشى قوى احتمال به متافيزيك كلمه از نادرست برداشت اين
 و است شده كلمه اين ترجمه در قبالً كه است انگارى سهل الاقل يا باهاشت
 ايـن  متأسـفانه . انـد  كرده ترجمه مابعدالطبيعه به مابعدالطبيعيات جاى را آن

 بـر  را او و كرده جلب را سينا ابن چون اى برجسته دانشمند نظر برداشت
 آنچه معنى هب مابعدالطبيعه كه دهد احتمال شفا كتاب در كه است داشته آن
 :گويد سينا ابن. باشد است، مجرد و جدا طبيعت از

                                                           
 .267 ص خارجى، تركيبات بخش ،4 ج. معين فرهنگـ 1
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 شـده  ناميـده  »مابعدالطبيعه«علم عدد، علم بايد القاعده على... «
 ديگـرى  چيـز  مابعدالطبيعـه  علـم  از مقصـود  كه آن مگر ،1باشد
 »2...است مجرد كلى به طبيعت از آنچه به علم يعنى باشد؛

 

 اصـطالح  همان به كه بينيم مى ناگزير را خود نوشته اين در ما حال، هر به
ــه ــن مابعدالطبيع ــيم در ت ــرا ده ــه زي ــحيح ترجم ــك؛ ص ــى متافيزي  يعن
 تبـديل  جـاى  به بنابراين،. كرد خواهد سنگينى ها گوش بر مابعدالطبيعيات

 كـه  كنـيم  مـى  اكتفا اندازه همين به نامأنوس ترجمه يك به جارى ترجمه
 طبيعت علم از بعد كه است علمى همابعدالطبيع از ما مقصود شويم يادآور
 .دارد وجود طبيعت پشت در كه چيزى نه شود، مى آموخته

  
 ارسطو مابعدالطبيعة با مسلمانان آشنايى

 از علمـى  آثـار  از بسـيارى  اسـالمى  تمـدن  و فرهنـگ  شكوفايى عصر در
 از. شد ترجمه عربى به... و هندى پهلوى، قبطى، سريانى، يونانى، زبانهاى
 بود شده نوشته آن بر كه شرحهايى از برخى و ارسطو عدالطبيعهماب جمله،

 قـرار  مسـلمان  انديشـمندان  دسـترس  در و شـد  برگردانـده  عربـى  به نيز
 . گرفت
 :گويد باره اين در نديم ابن

                                                           
 در آن جـاى  روى از مابعدالطبيعـه  بخـش  امگـذارى ن اگر كه است اين سينا ابن منظورـ  1

 ناميـده  مابعدالطبيعـه  رياضـى  علم يعنـى  عدد علم بايد بود، فلسفه مختلف بخشهاى تنظيم
 بعـد  و رسـد  مـى  رياضـى  علـم  نوبـت  طبيعـى  علم از بعد منطقى، ترتيب برحسب زيرا شود
 در كـه  اسـت  ردهكـ  غفلت نكته اين از اينجا در بزرگ فيلسوف اين گويا. الهى علم نوبت

 .ندارد وجود رياضى بخش ارسطو آثار مجموعه
 .15 ص الهيات، ،شفا سينا، ـ ابن2
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 بـر  كتـاب  اين. الهيات به معروف ،1حروف كتاب پيرامون بحث
 »صـغرى  الـف «آن اول. است شده مرتب يونانى حروف حسب
 تـا  كتـاب  ايـن  از. اسـت  كـرده  ترجمـه  را آن 2اسحاق و است
 ابوزكريـا  را حـرف  اين. است موجود) الميم حرف (»مو«حرف
 نيـز ) النون حرف (نو حرف. است كرده ترجمه عدى بن يحيى

 .است موجود 3اسكندر تفسير با يونانى زبان به
 در و اسـت  كـرده  ترجمـه  5كندى براى را حروف اين 4اسطاث

 .دارد داستانى زمينه اين
 تفسـير  بـا  همراه است يازدهم مقاله كه را مقالةالالم 6متى ابوبشر
 سـريانى  به را مقاله همين 7اسحاق بن حنين و عربى به اسكندر
 و كـرده  تفسـير  را مقالـةالالم  8ثامسـطيوس . اسـت  كرده ترجمه
 شـملى . اسـت  كرده ترجمه تفسير اين با همراه آنرا متى ابوبشر

 كرده تفسير را مقالةالباء سوريانوس. تاس كرده ترجمه را آن نيز
 9...است شده ترجمه هم عربى به كه

                                                           

 .شود مراجعه 2 شماره توضيح به كتاب اين مختلف بخشهاى باترتيب بيشتر آشنايى براىـ 1
 .ق ه 215 ـ298 حنين، بن اسحاقـ 2
 .يالدىم سوم قرن در اسكندريه حوزه دانشمندان از افروديسى اسكندرـ 3

4- Eustathius 

 .ق ه 260 ـ ؟ عرب معروف فيلسوفـ 5
 .ق ه 329؟ــ 6
 .ق ه 264ـ149ـ 7
 .م 395 حدودـ 8
 .366 ص ،فهرست نديم، ابنـ 9
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 الحروف كتاب
. اسـت  شـده  داده ارسـطو  مابعدالطبيعـه  بـه  كـه  است ديگرى نام الحروف كتاب

 ايـن  مقاالت كه است جهت آن از ارسطو فلسفه از بخش اين براى نام اين انتخاب
 :اند شده مشخص زير ترتيب به ىيونان الفباى حروف يعنى ،حروف با كتاب

 

 .الكبرى مقالةااللف A  Alpha (magor) مقاله ـ1
 .الصغرى مقالةااللف a   (minor) Alpha مقاله ـ2
 .مقالةالباء B  Beta مقاله ـ3
 .مقالةالجيم r  Gamma مقاله ـ4
 .مقالةالدال Δ  Deltaمقاله ـ5
 .مقالةالهاء E  Epsilan مقاله ـ6
 .مقالةالزاء z  Zeta مقاله ـ7
 .مقالةالحاء H  Eta مقاله ـ8
 .مقالةالطاء q  Theta مقاله ـ9

 .مقالةالياء I  Iota مقاله ـ10
 .مقالةالكاف K   Kappa مقاله ـ11
 .مقالةالالم A  Lambda مقاله ـ12
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 .مقالةالميم  M   My مقاله ـ13
 .مقالةالنون N  My مقاله ـ14

  
 ؟A مقاله يا a مقاله است، كدام اول مقاله
 اسـت،  رفتـه  كـار  بـه  مقـاالت  ايـن  كردن مشخص براى كه حروفى همه

ــزرگ حــروف ــاى ب ــانى الفب ــل از اســت، يون ــى... و ،A ،B،<، Δ قبي  ول
 حـرف  يعنـى  حرف، يك از بزرگ و كوچك شكل دوبا   2 و 1 هاى مقاله
 و) الكبـرى  االلـف  بزرگ، آلفاى (A با يكى است، شده عالمتگذارى آلفا

 ).الصغرى االلف كوچك، لفاىآ (a با ديگر
 يعنـى  ؛a مقالـه  كـه  ميكنـد  ايجـاب  كتـاب  مقاالت عالمتگذارى شيوه

 اين به و باشد الكبرى مقالةااللف يعنى ؛A مقاله متمم ،الصغرى مقالةااللف
 1.است الكبرى مقالةااللف ارسطو مابعدالطبيعه از مقاله نخستين ترتيب
 همـين  بـه  كتـاب  گانـه  چهـارده  مقاالت نيز راس انگليسى ترجمه در
 مقالــه، نخســتين موجــود، عربــى ترجمــه در ولــى اســت آمــده ترتيــب

 مقالـةااللف  و اسـت ) كوچـك  آلفـاى  (مقالـه  يعنـى  ،الصغرى مقالةااللف
 نديم ابن. است آمده دوم مقاله عنوان به) بزرگ آلفاى (مقاله يعنى ؛الكبرى

 2»...است صغرى الف آن اول.. «:گويد مى

                                                           
1- W.D. Ross, Aristatle’s Metaphysics. 

 
 مترجم تجديدنظر با ديگر بار 1928 سال در بعد و رسيده چاپ به م 1908 در بار اول ترجمه اين

 .است شده طبع تجديد ديگر بار شش 1966 سال تا پس آن از و شده چاپ

 .366 ص ،فهرست نديم، ابنـ 2
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 چهارده؟ يا سيزده
 كـه  شـود  مـى  اسـتفاده  چنـين  عمومـاً  اسـالمى  دوره علماى هاى نوشته از

 : گويد 1قفطى. است داشته مقاله سيزده ارسطو مابعدالطبيعه
 »2... .مقاله سيزده ،مابعدالطبيعه علم در كتاب«
 كـه  شـود  مـى  اسـتفاده  چنين يونانى، الفباى حروف ترتيب به توجه با
 در رشد ابن. است افتاده قلم از عربى هاى ترجمه در) مقالةالكاف (K مقاله
 :است گفته چنين و كرده توجه نكته اين به مابعدالطبيعه بر خود تفسير

 از پـيش  كـه  مقـاالتى  ترتيـب  دربـاره  كـه  است مطلبى اين... «
 بر و رسد مى ما نظر به اند رسيده ما دست به و هستند مقالةالالم
 مقالـه  اين صوالًا و نيافتيم را مقالةالكاف حروف، ترتيب حسب

 »3.است نرسيده ما دست به
  

 دوازدهم؟ يا يازدهم
 ؛Lambda حـرف  شـود،  مـى  حـل  نيـز  ديگر مشكل يك نكته اين به توجه با

 توجـه  بـا  ولى است يونانى الفباى حروف از يازدهم حرف الالم، حرف يعنى
 دوازدهـم  مقالـه  مقالـةالالم  داريـم،  الـف  مقالـه  دو مابعدالطبيعـه  در كه اين به
 عنـوان  بـه  مقالـه  ايـن  از عموماً اسالمى دوره نويسندگان حال اين با. شود مى

 

                                                           
 .)ق ه 568 ـ 646 (قفطى ابراهيم بن يوسف بن علىـ 1
 دارائـى،  بهمـن  حواشى و تصحيح و مقابله ،قفطى الحكماى تاريخ ترجمه القفطى، ابنـ   2

 .70 ص ش، ه 1347 تهران، دانشگاه تهران،
 .1404 ص ،مابعدالطبيعه تفسير شد،ر ابنـ 3
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 از آنها كه است مطلب اين بر ديگر نشانه اين و اند كرده ذكر يازدهم مقاله
 . اند داشته غفلت كلى به مقالةالكاف

 
 است؟ نيامده عربى هاى ترجمه در »مقالةالكاف« چرا
 كـار  در ديگـر  جهتـى  يا نبوده اسالمى مترجمان دسترس در مقاله اين آيا

  است؟ بوده
» K مقالـه « مطالب بررسى ولى دانيم نمى روشنى به چيزى باره اين در

 ايـن  كردن روشن به حدودى تا است ممكن آمده، انگليسى ترجمه در كه
 عموماً آن مطالب كه دهد مى نشان مقاله اين دقيق مطالعه. كند كمك نكته

 از فصـل  چنـد  از اسـت  التقـاطى  حقيقـت  در مقالـه  اين و است تكرارى
 طبيعيـات  از فصـلهايى  و مابعدالطبيعـه  از مقالةالهاء و مقالةالجيم مقالةالباء،
 .ارسطو

 كننـدگان  مطالعـه  و متعلمـان  معلمـان،  كـه  رود مـى  احتمـال  بنابراين،
 تلقـى  تكرارى و زائد مقاله يك عنوان به را مقاله اين ارسطو مابعدالطبيعه

 از هـايى  نسـخه  و باشند كرده حذف خود هاى نسخه از را آن تدريج به و
 را مقاله اين كه است رسيده اسالمى دوره مترجمان دست به مابعدالطبيعه

 . اند نداشته
  
  
  
  
  



3 
 خدا جاى به دهر
 :گويد مى و پردازد مى دهريه عقايد از يكى به جاثيه سوره 24 آيه

 

ما قالُوا و ياتُنَا اِال هِىنْياال حد وتنَم يا ونَح لِكُنا ما وهرُ يهاِالالد و 
 .يظُنُّونَ اِال هم اِنْ عِلْمٍ مِنْ بِذلِك لَهم ما
 زنـده  و ميـريم  مـى  دنيـا،  زنـدگى  ايـن  و اسـت  همين گفتند و

 در اينـان  امـا  كنـد  مـى  نابود را ما كه است زمانه اين و شويم مى
 .ندارند بيش گمانى باره اين

 

 اسـالمى  كـالم  و فلسفه اصطالح در كه گويد مى سخن كسانى از آيه ينا
 . اند شده ناميده دهريون

  
 كيستند؟ دهريون

 :گويد قفطى
 كـه  اقـدم  بسيار روزگارهاى در اند بوده گروهى ايشان دهريون، اما«

 در كـه  اوضـاعى  انـد  پنداشته ندانسته، آفريدگارى و صانعى را عالم
 چنـين  و بـوده  چنـين  خـويش  نفس به همواره و هميشه است نظر
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 نبـوده  ابتدا آنرا رود مى مشاهده كه دوريه حركات و بود خواهد
 يـزال  ال و يـزل  لـم  انسـان  از نطفه و نطفه از انسان و نيست و

 و دانـه  از گيـاه  و گيـاه  از دانه كه چنان شود، مى و شده حاصل
 »2...است 1ملطى ثالس طايفه اين مشهورترين

 
 صـورت  بـه  گفتـه  جهان درباره دهريون فلسفى بينش ارهدرب قفطى آنچه
 در. اسـت  درآمـده  اخير قرنهاى مادى فلسفى هاى بينش از بسيارى مبناى
 :شود مى تصوير طور اين هستى جهان ها بينش اين

 بـه  تركيبهـاى  و هـا  تجزيه ها، دگرگونى ها، حركت از اى مجموعه
 شـدنى  ديگـر  عبيـر ت بـه . دارند متقابل اثر يكديگر در كه پيوسته هم

 آغـازى  نه كه گوناگون نهايت بى هاى پديده پيدايش با همراه مستمر
 سـو  هـيچ  در بنگـريم  آن بـه  زمان بعد در چون و انجامى نه و دارد

 روزگـار  زمانه، دهر، را نهايت بى بعد اين و يابيم نمى برايش نهايتى
 ايـن  ذاتى لوازم از شدن ناپديد و آمدن پديد بنابراين،. ناميم مى... و

 مـا  باشد، نياز اى كننده ناپديد و آورنده پديد به آنكه بى است، شدن
 . الدهر اِال يهلِكُنا

  
 ما فالسفه اصطالح در دهر
 خـاص  معنـى  و دهـر  دربـاره  مفصـلى  مطالب شفا، طبيعيات در سينا ابن

 

                                                           
 فالسـفه  پيشـروان  از فلسـفه،  تـاريخ  كتابهاى در) م.ق ششم قرن حدود در (ملطى ثالسـ  1

 آب از را اجسـام  پيـدايش  كـه  شـده  نقل چنين او از. است شده شمرده باستان يونان مادى
 .شمرد بوطمر توان مى زحمت به دهريون بينش با را او فلسفى مبناى ولى است، دانسته مى

 .75 ص ،الحكما تاريخ ترجمه القفطى، ابنـ 2
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 :است اين اش خالصه كه آورده آن اصطالحى
 بـه  وجـودش  كـه  دارد زمان و وقت موجود فالن گفت توان مى وقتى
 حركت نظير شدن، حال در همواره باشد موجودى باشد، تدريجى راستى

 بـه  نسـبت  آن بخـش  يـك  و اسـت  تدريجى راستى به يافتنش تحقق كه
 بعـد  يـك  از موجـودى  چنـين . بعد يا باشد قبل يا بايد حتماً ديگر بخش
 كـه  شـود  مـى  گاه 1.ناميم مى زمانى بعد را آن ما كه است برخوردار جديد
 يـك  بـه  اما نيست شدن حال در يعنى تدريجى، عينى، واقعيت يك خود

 با فلسفى تعبير به است آميخته است شدن حال در ديگركه عينى واقعيت
 و داخلـى  تركيبات در كه كنيد فرض را سنگى تخته. دارد اتحاد نوعى آن

 يـل جرثق با را آن ولى ندهد، رخ تبدلى و تغيير گونه هيچ رنگش و شكل
 آن از. شـود  نصـب  آنجـا  در تـا  ببرند ساختمان باالى به ساختمان پاى از

 پرتـو  در آيد، درمى حركت به جرثقيل وسيله به سنگ تخته اين كه لحظه
 قـرار  زمـان  بعـد  در آميختـه،  بـدان  اينـك  كـه  شدن جابجا و حركت اين
 .دارد زمانى بعد نيز درآمده حركت به سنگ: ديگر عبارت به گيرد، مى

 صـفات  و عـوارض  نه و باشد تدريجى خودش نه موجودى اگر براين،بنا
 چنـين . گيـرد  قـرار  زمان بعد در تواند نمى وجه هيچ به باشد، داشته تدريجى

 بعــد موجــودات، از برخــى كــه طــور همــان نــدارد، زمــانى بعــد موجــودى
 بـه  موجـودات،  ايـن  به مربوط فلسفى بحثهاى در ما حال اين با ندارند، مكانى
 كلـى  به هم موجودات اين دهد مى نشان كه خوريم برمى آنها درباره راتىتعبي
 هميشـه  روح گـوييم،  مى ماده از مجرد روح درباره مثالً نيستند؛ بيگانه زمان با

 بـود،  خواهد و هست بوده، هميشه، كلمات ،بود خواهد و هست و است بوده
 

                                                           
 .است شده ناميده» چهارم بعد «امروز فلسفى تعبيرات در كه همانـ 1
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 اسـت،  بيگانـه  كلى به زمان بعد يا مجرد روح اگر. مربوطاند زمان بعد به همه
  روند؟ مى كار به آن درباره مربوطاند زمان به كه كلمات اين چرا پس

 زمـانى  وجـود  يك مجرد روح كه است اين مطلب اين صحيح توجيه
 ولـى  عوارضش و صفات نه و دارد زمانى بعد خودش از نه يعنى نيست،

. افكنـيم  رنظ آن بر ميدان داخل از توانيم مى داريم قرار زمان بعد در كه ما
 از وقـت  هـر  كـه  شـود  مى پيدا ما براى دريافت اين ها افكندن نظر اين در

 براسـاس  و ايم يافته موجود را آن ايم نگريسته روح به زمان گردونه داخل
 روح: گـوييم  مـى  كـه  است مستمر دريافت اين و پى در پى نگرشهاى آن

 .بود خواهد و هست و بوده هميشه
 گـذران  و متغيـر  واقعيتهـاى  با را ثابت واقعيت اين وقتى ديگر عبارت به 
 بـا  مقايسـه  در او هستى كه يابيم مى سنجيم، مى شدن حال در واقعيتهاى يعنى
 هميشـه  او پـس  اسـت؛  ثابـت  همـواره  گـذران  و متغير واقعيتهاى اين هستى
 بـا  غيرزمـانى  واقعيـت  يـك  مقارنه و مقايسه به كه ذهنى دريافت اين. هست

 خواهـد  و هسـت  بـود،  هميشه، تعبير مجوز و است بوطمر زمانى واقعيتهاى
 و تجـدد  بـه  نه است مربوط زمان استمرار به حقيقت در آنهاست، درباره بود،
 كـه  همان شود، مى گفته دهر آن به فلسفى خاص اصطالح در و آن، شدن نو
 زمان تر خالصه صورت به. كنيم مى تعبير روزگار يا 1زمانه به آن از فارسى در
 اسـت  ثباتى بى اين نمايشگر و شدن حال در و ثبات بى واقعيتهاى رمچها بعد
 مقايسـه  در شـدن  از كنـار  و ثابت موجود يك هستى ادامه نمايشگر دهر ولى
 و ثبـات  بى كه است شدنى موجودات اين از يك هر پذيرى پايان و ثباتى بى با

ـ  صـورت  بـه  و يكجـا  زمـان  بعد به خود خودبه مقايسه اين در. گذرانند  كي
 

                                                           
 .شود توجه فارسى زبان در» زمان «و» زمانه «ميان فرق بهـ 1
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 1.ايم نگريسته پيوسته هم به استمرار
 و سـكون  زمان را دهر برخى: گويد مى مطلب اين بيان از پس سينا ابن

 مـدت،  با سكون كه كند مى انتقاد سخت آنها بر سپس اند؛ ناميده حركتى بى
 سـكون  زمـان  و اسـت  ناسـازگار  كلـى  به داشتن زمانى بعد و امتداد يعنى

 .متناقض است عبارتى
 سـكون  زمـان  بـه  را دهـر  كـه  آنهـا  كه رود مى قوى احتمال ام نظر به
 را مطلـب  همـان  خـود،  تعبيـر  ايـن  بـا  اند خواسته مى نيز اند كرده تعريف
 .است گفته ثباتى بى با مقايسه در ثبات تعبير با سينا ابن كه بگويند
 پيدايش علت تواند نمى باشد، معانى اين از يك هر به دهر حال هر به

 كـه  روشـن  بس است اى نكته اين باشد؛ جهان مدبر و قخال و موجودات
 سـوى  بـه  را او گمـان  و ظن آنكه مگر دريابد، سادگى به تواند مى كس هر

 . دارد باز روشن و ساده چنين حقيقتى دريافت از را او و كشد ديگر
  
  
  
  

                                                           
 .81 و 80 هاى صفحه توضيح و خالصه طبيعيات، ،شفا سينا، ابنـ 1
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