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  پ جديدي چامقدمه

ي آسمانها و زمين، آن ي پرستش، برپادارندهسپاس خداي را كه تنها اوست شايسته
 ذاتي كه ما را به دين پاك و راه راست هدايت فرمود.

و خاندان پاك و  صها؛ خاتم پيامبران؛ محمد درود و سالم خدا بر بهترين آفريده
  ياران خوب و پيروان راستينش تا قيام قيامت.

انديشه هاي اسالمي در پرتو كتاب و «ي ه سال است كه نوشتن مجموعهحدود پانزد
را آغاز نمودم؛ اما تنها چند سالي بيش نيست كه نوشتن آنها به پايان رسيد. بله، » سنت

تقدير خداوند چنين بود كه اين سلسله در مناطق زيادي پخش و نشر گردد و خوشبختانه 
حققين و دانش پژوهان در مناطق مختلف جهان ي بسياري از ممورد استقبال و استفاده

دانم؛ زيرا او بود كه كه در نوشتن اين قرار گيرد؛ بنده اين توفيق را فضل وعنايت الهي مي
مجموعه مرا راهنمايي نمود و تنها او بود كه كه به من كمك كرد تا آن را به پايان برسانم 

قرار داد؛ سپاس وستايش و منت  و هم او بود كه آن را مورد قبول و پذيرش خونندگان
اي براي  ي اوست؛ از او ميخواهم كه اجر و ثواب آن را توشهبي پايان از آنِ ذات يگانه

  آخرت من قرار دهد. 
هنگامي كه نگارش آن را كامل نمودم، تمايل داشتم كه به بخشهايي از اين سلسله 

، مشكالت زندگي و در كنار بويژه قسمت اول آن، نگاهي بيندازم؛ اما مشغوليت هاي زياد
  آنها كسالت بدني ام سد راهي براي انجام اين مهم به شمار مي رفتند.

اما به هر حال، در چند ماه گذشته، فرصتي پيش آمد و من آن را براي بازنگري سه 
جلد اول اين مجموعه، غنيمت شمردم؛ اميدوارم كه توفيق و كمك خداوند متعال شامل 

ي اين در روزهاي آينده بازنگري و ويراستاري قسمتهاي باقيماندهحالم شود و بتوانم 
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  مجموعه را نيز به پايان برسانم.
قابل يادآوري است كه در مباحث و موضوعات ويراستاري شده هيچ گونه تغييري 

ام؛ اما تالش زيادي نموده ام تا مطالب آن را مستند نمايم و متن آنرا تقويت كنم.  نداده
ام؛ گاهي هم  ي از قبيل تقديم و تأخير در پاره اي از موضوعات انجام دادهالبته تغييرات

مطالبي را به تناسب نياز به آن افزوده و يا موضوع را بسط و گسترش داده و يا مستدل 
  ام. نموده ام؛ همچنين بخشهاي كمي از آنرا حذف و يا مختصر نموده

هاي انسان، امري طبيعي به شمار  تهناگفته نماند كه تبديل و تغيير و يا اصالح در نوش
  مي رود؛ چرا كه تنها كتاب خداوند است كه نقص در آن راهي ندارد.

  
  والحمد هللا رب العالمين                                                    

  عمر سليمان عبد اهللا اشقر                                                  
  دانشگاه اردن -دانشكده شريعت                                                   

  هـ. 1414رجب  19                                                    
  . م1994كانون دوم(يناير) 31                                                     



  

 

  پيش درآمد چاپ اول

نستعينه و نستغفره و نستهديه, و نتوب اليه, و نعوذ باهللا من رشور  إن احلمد هللا, نحمده و
هِ اهللا فال مضل له, و من يضلله فال هادی له, و أشهد أن ال  أنفسنا و من سيئات أعاملنا, من هيدِ

 إله إالّ اهللا وحده ال رشيک له و أشهد أنّ حممدا ًعبده و رسوله و بعد:
ي تحرير در ي عقيده و باور اسالمي به رشتهكتابي را كه پيش رو داريد در زمينه

آمده است؛ از خداوند متعال مسئلت مي نمايم كه آن را براي نويسنده، خواننده و ناشر 
اي براي آخرتم به مفيد بگرداند؛ صرفا در جهت رضايت خويش قرار دهد و توشه

  حساب آورد؛ چرا كه او ذاتي شنوا و اجابت كننده است.
ي عقيده و باور ان كه از نامش پيدا است، كتابي است در زمينهاين نوشته، همچن

گرفته شده است و پر  صاسالمي كه از دو منبع اصلي يعني قرآن و سنت پيامبر اكرم 
ي نسل نخستين اين امت بر اساس اين دو منبع، پايه هاي عقيدهواضح است كه پايه

  گذاري شده بود.
اشد كه عقيده و باور گروه نخست اين امت، كنم كسي مخالف اين واقعيت بفكر نمي

اي پاك وصاف همچون آب درياها و نيرومند و استوار همچون كوههاي سر به عقيده
ي صاحبان اين عقيده و باور، مسير تاريخ فلك كشيده بوده است وخداوند به وسيله

  بشريت را تغيير داد.
يعني منابعي كه نياكان و اش هاي ديني خود را به منابع اصليحال اگر ما انديشه

هاي آن بهره مند گرديدند،  سلف صالح اين امت با آنها سيراب شده و از چشمه
  بازگردانيم، بايد توبيخ شويم و مورد سرزنش قرارگيريم؟!

اي است كه امروزه گروههاي زيادي با زبان،  ي بازگشت به قرآن و سنت مسئلهقضيه
عاي آن را دارند؛ اما در ميدان عمل و هنگام هاي خود اد سخنراني و مقاالت و نوشته

استدالل، با آن مخالفت مي كنند و آشكارا مي بينيم كه راي و نظر افراد را بر نصوص 
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قرآن و احاديث پيامبر ترجيح داده و مسيري جدا از مسير حق، و راهي غير از راه اسالم و 
دليل، مقدمه را طوالني نموده و قرآن را در رفتار و تعاملشان در پيش گرفته اند؛ به همين 

ام كه بر بازگشت به اين دو مصدر يعني قرآن و سنت صحيح پيامبر، به  تالش كرده
خصوص در زمينه هاي عقيده و شريعت بيشتر تأكيد نمايم و شبهات برخي از منتقدان 

  سنت پيامبر را روشن نمايم.
حث فراوان ديگري نيز ي اين كتاب، عالوه بر بيان اين موضوع، به مبادر مقدمه 

اشاره شده، مانند تعريف عقيده، جايگاه آن در شريعت، حكم انكار كردن يا رد يكي از 
ام كه در گذشته و حال آن را مطرح ي كساني پرداخته اصول آن؛ گاهي هم به بيان شبهه

  اند، مانند تكفير مردم به صرف ارتكاب گناه. نموده
ي اين كتاب، به بيان منهج قرآني كه اسالم در مقدمهام كه  از اين نكته هم غافل نبوده

آورده و همچنين بيان چگونگي مخالفت آن با منهج فلسفي كالمي كه منشأ بالهاي بزرگي بر 
سر اين امت بوده است، بپردازم. اميدوارم كه توانسته باشم فرق بين اين دو منهج را از لحاظ 

در اين  تا بيان نمايم صاز قرآن و سنت پيامبر  استدالل با استفاده روش و راه و عطا و اخذ
  برتري و تفوق منهج قرآني و ويژگيهاي منحصر به فرد آن روشن گردد.  اثنا،

در بحث ايمان به خدا نيز داليل كافي براي اثبات وجود خدا، مناقشه و مجادله با بي 
صادفي به وجود گويند دنيا به صورت ت هاي الحادي و آنهايي كه مي باوران و رد نظريه

  نمايم.آمده يا اينكه طبيعت آن را به وجود آورده، بيان مي
پس از آن، به بيان راههاي شناخت پروردگار يعني آيات هستي وآيات قرآني  

ام؛ چرا كه  دنبال نمودهص  پرداخته و موضوع را با الهام از آيات قرآن وسنت پاك پيامبر
  كتاب را تشكيل مي دهد.طرح اين مسايل لب و اساس و محور اصلي 

ي اسما و صفات داراي اهميت زيادي است و سبب اساسي از آنجايي كه مسئله 
ها و اصولي  اي نداشتم جز اينكه به ذكر پايه تفرقه و اختالف اين امت شده است، چاره

  بپردازم كه تنها در روشنايي آنها، درك نصوصي كه از اسما و صفات خدا بحث 
ام كه اين مسئله را ير است؛ همچنين به بيان قواعد مهمي پرداختهمي كنند، امكان پذ

  روشن نموده و به آنهايي كه مسير حق و راه قرآن و ايمان را گم كردهاند، پاسخ ميدهد. 
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در پايان، به بيان و توضيح مفهوم واقعي توحيد و يگانگي خدا و چگونگي تحقق آن 
ام؛ همچنين مسايلي را  ني و شرايط آن را بيان داشتهام و مفهوم ال اله االّ اهللا و مع پرداخته

  ام. كه با توحيد در تضاد هستند و آن را نقض مي كنند، مورد توجه قرار داده
ي تطور عقيده را روشن سپس مختصري از تاريخ عقيده را بيان داشته و بطالن نظريه

ي از ام و معيار استفادههام و براي اين كار، از كتابهاي قديم و جديد استفاده نمود نموده
  اين كتابها صرفا همخواني داشتن آنها با قران و سنت بوده است.

به هر حال، اين كتاب، گروهي از مردم را خشنود، و گروه ديگري را خشمگين 
داند كه من تنها رضايت او را خواستارم و وقتي كه من اين  كند؛ اما خداوند خوب مي مي

عني نيست كه اشتباه و خطايي در آنها وجود ندارد؛ زيرا چه مباحث را مينويسم بدين م
بسا كه قلم به خطا ميرود و عقل دچار پراكنده گويي مي شود و فكر سرگردان ميگردد و 

هيج كس ديگري، معصوم نيست. بنده همينجا اعالن ص بايد دانست كه بجز مصطفي 
مخالف با فرمان خدا و دستورات ام از هر خطا و اشتباهي كه كنم كه تا زماني كه زندهمي

باشد رجوع مي نمايم. اما اگر قبل از اينكه به اشتباهم پي ببرم، خداوند  صرسول اهللا 
  امانت عمر را از من گرفت، نظرم طبق اين سخن امام شافعي رحمه اهللا است كه فرمود:

بقولی  إذا صح احلديث فهو مذهبی, واذا رأيتم قولی خيالف قول رسول اهللا  فارضبوا«
 ».عرض احلائط

(اگر صحت حديثي به ثبوت رسيد، همان حديث، مذهب من است و هرگاه ديديد  
  است، آن را به ديوار بكوبيد.) صكه سخن من مخالف سخن رسول اهللا 
ي نه چندان دور، كتابهاي ديگري به همين نام و با به اميد خداوند متعال در آينده

ده را روشن مي سازد، منتشر خواهد شد؛ از ايزد همين روش كه جوانب ديگر اصول عقي
منان استواري و صداقت در كردار و گفتار را خواستارم؛ چرا كه هر تالش و  كوششي 

  بدون ياري او بي نتيجه و عقيم خواهد ماند. 
  دكتر عمر سليمان اشقر                                                        

  هـ. 1398رجب سال 18كويت                                                            
م. 1978يونيو  24مصادف با                                                            





  

 

  
  پيش گفتار

  مبحث اول: تعريف و بيان عقيده 
  مطلب اول: معني لغوي و اصطالحي عقيده

وهاي مردم بسيار بر زبان مي آيد استعمال مي شود؛ ي عقيده در سخنان و گفتگكلمه
ي اسالمي عاملي گويند: من چنين اعتقادي دارم؛ فالني اعتقاد خوبي دارد؛ عقيده مثال مي

توان هاي بزرگ اسالمي در هر زمان و مكاني بوده و مي بسيار قوي و موثر در پيروزي
  جنگ اعتقادي است. گفت كه: جنگ ميان ما مسلمانان و يهوديها در واقع يك 

چيست؟ و معني » عقيده«ي اكنون سؤال اين است كه هدف مردم از بكار بردن كلمه
  لغوي آن كدام است؟ و در اصطالح و شريعت چه مفهومي دارد؟ 

عقايد به اموري قطعي و يقيني اطالق ميگردد كه انسان، آنها را پذيرفته و دلها در 
اي كه هيچ شك و ترديدي در آنها وجود  هي آن احساس آرامش مي كنند بگونسايه

  1ندارد.
باشد » حل«به معناي بستن ريسمان به يكديگر است، و عكس آن كه » عقد الحبل«

                                           
گر چه علماي اسالم در گذشته و ). ا429( جمموعة الرسائلشيخ حسن االبنا؛ نگا » العقايد«ي رساله - 1

وارد  صسنت پيامبر اكرم  ي عقيده در قرآن واي به علم عقايد نمودهاند؛ اما كلمه حال توجه ويژه
 نشده است.
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  به معناي باز كردن است. 
د) در لغت به معني لزوم، تاكيد و طلب توثيق است؛ در - ق -ماده تركيبي عقد (ع

  قرآن كريم چنين آمده است كه:

 m §  ¦   ¥  ¤  £  ̄®  ¬  «  ª  ©  ̈l :89[مائده[  

كند؛ ولي شما اراده، مؤاخذه نمي(خداوند شما را به خاطر سوگندهاي بيهوده و بي 
  كند).ايد مؤاخذه ميرا در برابر سوگندهايي كه از روي قصد و اراده خورده

ي قطعي است؛ بر خالف سوگند ياد كردن و قسم خوردن مستلزم قصد و اراده
  گردد.و باطلي كه بدون اراده و قصد بر زبانها جاري مي سوگندهاي لغو

  گويند؛ خداوند متعال ترين عهدها و پيمانها را عقود ميترين و محكمقطعي 
  ]1[مائده:  m    _~  }  |  {  zl فرمايد: مي

 (اي مؤمنان! به پيمانها و قراردادها وفا كنيد). 
   1ز سخت و سفت شد.يعني فالن چي» اعتقد الشيء«عربها ميگويند: 

وعقيده در اسالم در مقابل شريعت است؛ زيرا اسالم يعني عقيده و شريعت؛ منظور 
از شريعت نيز احكام و تكاليف عملي است كه اسالم در عبادات و معامالت به رعايت 

  ها امر كرده است. آن

  مطلب دوم: عقايد تئوري و قلبي
هستند كه مسلمان بايد قلباً بدانها باور  عقايد امور عملي نيستند؛ بلكه اموري تئوري

ي درباره صي كتابش يا از طريق وحي بر پيامبرش داشته باشد؛ زيرا خداوند به وسيله
  آنها خبر داده است.

                                           
  )2/831ي عقد (لسان العرب ماده - 1
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هاي اعتقادي كه خداوند ما را به باور داشتن آنها امر نموده است، در اين آيه پايه
  آمده است: 

 mp  on  m  l   k   j  i  h  g         t  s  r  q
  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u

l  :285[بقره[   

معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل  صي خدا محمد (فرستاده  
شده است و مؤمنان نيز بدان باور دارند؛ همگي به خدا، فرشتگان او، كتابهاي وي و 

گذاريم. و ميد: ميان هيچ يك از پيامبران او فرق نميگوينپيامبرانش ايمان داشته و مي
گويند: ـ اوامر و نواهي رباني را ـ شنيديم و اطاعت كرديم؛ پروردگارا! آمرزش تو را 

   خواهانيم و بازگشت به سوي تو است.) 
نيز در حديث معروف به حديث جبرئيل عليه السالم اصول عقايد را  صرسول اهللا 

  موده است؛ چنانكه ميفرمايد:به طور مشخص بيان ن

رِ « خِ نَ بِالْبَعْثِ اآلْ مِ ؤْ تُ , وَ ائِهِ لِقَ , وَ لِهِ سُ رُ , وَ تُبِهِ كُ , وَ تِهِ ئِكَ الَ مَ , وَ نَ بِاهللاِ مِ ؤْ نُ أَنْ تُ يامَ ِ    1». اإلْ

(ايمان عبارت است از: باور به خداوند، فرشتگان، كتابهايش، ديدارش، پيامبرانش و 
  زندگي بعد از مرگ.)

ين، عقيده در اسالم عبارت است از مجموعه مسائل علمي كه نسبت دادنش به بنابر ا
به صحت رسيده كه مسلمانان بايد آنها را بپذيرند و قلباً آنها را  صخدا و پيامبرش 
  تصديق نمايند. 

  مطلب سوم: عقيده باوري است مبتني بر يقين بدون شك وترديد 
ر بگيرند، ضروري است كه به صورت براي اينكه اين اصول، به عنوان عقيده قرا 

                                           
  ). 1/39) و صحيح مسلم (1/114صحيح بخاري؛ نگا فتح الباري شرح صحيح بخاري ( - 1
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ي آنها اندكي شك قطعي و بدور از هر گونه شك و ترديد آنها را بپذيريم؛ پس اگر درباره
اند. صاحب المعجم روند؛ بلكه ظن و گمانو گمان داشته باشيم، عقيده بشمار نمي

   1 معتقده. العقيدة: احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدگويد: ي عقيده ميالوسيط درباره
عقيده عبارت از حكمي است كه از ديدگاه فرد معتقد به آن، هيچگونه شكي در آن 

  فرمايد:وجود نداشته باشد؛ خداوند متعال مي

 m     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    |l :١٥[حجرات[   

اند؛ سپس هرگز (مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده
 اند.) و ترديدي به خود راه ندادهشك   

  ]٢ - ١[بقره: m    K   J  IH  GF   E  D  C  B  Al  فرمايد:و مي
هيچ شك و ترديدي در اين كتاب  (الف و الم و ميم از حروف مقطعات هستند؛ 

m   Ï  Î فرمايد: و در جايي ديگر مي وجود ندارد و راهنماي پرهيزگاران است). 
   Ó      Ò  Ñ   Ð      Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ôl   :٩[آل عمران[  

(پروردگار ما! تو مردم را در روزي كه هيچ شك و ترديدي در آن وجود ندارد، جمع 
   كند). خواهي نمود و بايد بدانيد كه خداوند خالف وعده نمي

ي توبه مشركان را به سبب شك و گمانهايشان مذمت و همچنين خداوند در سوره
  د وميفرمايد:سرزنش مينماي

 m    v  u  t   s  r  ql  :٤٥[توبه[   

(دلهايشان دچار شك و ترديد شده است؛ و آنان در اين شك و ترديدشان، متحير و 
  سرگردانند).

                                           
  )2/614المعجم الوسبط ( - 1
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  مطلب چهارم: معتقدات اموري غيبي و نامرئي هستند
بايد توجه داشت كه امور اعتقادي كه باور داشتن آنها واجب و ضروري است، 

  فرمايد: غيبي و نامرئي هستند؛ خداوند در مقام مدح و ستايش مؤمنان مياموري 

 m    O  N  Ml :٣[بقره[   

  (مؤمنان پرهيزگار كساني هستند كه به امور غيبي ايمان مي آورند).  
پس ذات خداوند متعال، فرشتگانش و روز قيامت از جمله امور غيبي هستند؛ اما 

پيامبران، مرئي و ديدني هستند؛ منظور از غيب بودن واضح است كه كتابهاي آسماني و 
اند و كتابهاي آسماني نيز از آنها اين است كه پيامبران از جانب خداوند فرستاده شده

ي فرستاده شدن از جانب خداوند هم يك اند و مسلماً مسئلهجانب او نازل گرديده
  ي غيبي و نامرئي است.مسئله

  ي فاسدقيدهي صحيح و عمطلب پنجم: عقيده
عقيده تنها به دين اسالم اختصاص ندارد بلكه صاحب هر دين و آييني قطعاً داراي 
نوعي عقيده است كه زندگي خود را بر اساس آن، تنظيم مي كند؛ اين اعتقادات هم در 

ها، ديده ميشود؛ بايد دانست كه عقيده از روز نخست آفرينش تا افراد و هم در گروه
  ه خداوند بساط زمين و آنچه را كه روي آن وجود دارد، امروز و تا روزي ك

  چيند، وجود داشته است؛ اما ما بايد بدانيم كه اساسا دو نوع عقيده وجود دارد: برمي
  اول: عقايد صحيح

ي پيامبران الهي ارائه گرديده، عقايدي صحيح هستند؛ اين عقايد عقايدي كه به وسيله
ندارند؛ زيرا آنها از جانب خداوند آگاه و دانا فرستاده  اصوالً يكي هستند و با هم تفاوتي

اند و امكان اختالف و متفاوت بودنشان به لحاظ تعدد پيامبران و تفاوتهاي زماني شده
  ومكاني وجود ندارد.
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  دوم: عقايد باطل و فاسد
عقايدي هستند كه با وجود كثرت و زيادي آنها، بطالنشان آشكار است؛ زيرا آنها 

هاي خردمندان و متفكران مي باشند. ي افكار و انديشهي بشر و نتيجهپرداختهساخته و 
ي بلند علمي كه برسد باز هم علم و دانشش گفتني است كه بشر به هر مرتبه و درجه
  باشد.محدود و متأثر از عادات و رسوم محيط مي

لهي است؛ هاي متعالي اگاهي هم فساد عقيده ناشي از تحريف، تغيير و تبديل ارزش
ها از چنانكه عقايد يهود و نصاراي امروزي اين واقعيت را تأييد مي كند؛ زيرا عقايد آن

دير زمان دستخوش تحريف شده است هر چند كه در ابتدا عقايد آنها نيز صحيح بوده 
  است.

  ي صحيح كجا يافت مي شود؟ امروزه عقيده
بين اسالم، در هيچ دين و ي صحيح و سالم بجز در دين مدر واقع، امروزه عقيده

آييني ديگر يافت نمي شود؛ زيرا خداوند متعال، خود حفظ ونگهداري اين دين را به 
  عهده گرفته است؛ چنانچه مي فرمايد: 

 m     m   l  k      j  i  h  gl :٩[حجر[  

  ما خودمان قرآن را نازل كرديم و خودمان آنرا حفظ مي كنيم).  (
د ساير اديان و مكاتب، رنگ و بويي از حق ديده شود باز هم بنابراين، اگر در عقاي

  نمي تواند مظهر و تجلي حق باشد. 
هاي صحيح برآيد، قطعاً در دين اگر كسي در جستجو و شناسايي اعتقادات و انديشه

يهود و نصارا و يا مباحث فالسفه آن را نخواهد يافت؛ بلكه تنها در دو منبع اساسي اسالم 
سنت مي توان آن را به دست آورد؛ چرا كه تنها اين دو منبع هستند كه پاك يعني قرآن و 

  و صاف و شفاف باقي مانده اند و عقل را با دليل و برهان قانع 
  بخشند. كنند و به او يقين و حيات مينمايند و قلب را با نور ايمان روشن ميمي
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 mO  N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A    P
     XW  V  U  T      S  R  Ql :٥٢[شورى[  

دانستي  كتاب همچنين كالم خود را به  فرمان خود، به تو وحي كرديم؛ تو نمي(
و ايمان چيست؛ ولي ما آن را نوري ساختيم تا هر يك از بندگانمان را كه بخواهيم 

  ).بدان  هدايت كنيم

  ي اسالميمطلب ششم: اهميت و ضرورت عقيده
ي صحيح هم نيازمند است؛ ه همان اندازه كه به آب و هوا نياز دارد به عقيدهبشر ب

ي صحيح، دچار سردرگمي شده و نميتواند حقيقت، ماهيت زيرا انسان بدون داشتن عقيده
و وجود خود را بشناسد. و اين تنها اسالم است كه مي تواند به سؤاالتي كه همواره فكر 

و همچنان مشغول مي نمايد، جواب دهد؛ سؤاالتي انسان را به خود مشغول نموده 
همچون اينكه: جهان هستي چگونه بوجود آمده است و چه كسي آن را به وجود آورده 
است؟ بشر از كجا آمده است؟ نقش او در جهان هستي چيست؟ پيوند انسان با خدايي 

نيم و در آن بيكه او را آفريده است، چگونه بايد باشد؟ آيا غير از اين جهاني كه مي
كنيم، دنياي نامرئي ديگري هم وجود دارد؟ آيا غير از انسان، موجود ديگري زندگي مي

  كه صاحب عقل و خرد باشد وجود دارد؟ 
آيا پس از زندگي در اين دنيا جهان ديگري هست كه ما بدانجا برويم؟ اگر پاسخ 

  مثبت است، زندگي در آنجا چگونه خواهد بود؟ 
ي ديگري وجود ندارد كه بتواند به يح اسالمي هيچ عقيدهي صحغير از عقيده

اي بدهد؛ هركسي كه اين عقيده را نشناسد و يا سؤاالت مذكور پاسخ درست و قانع كننده
فلك زده و سردرگم  1ن را نپذيرد، دچار سرگشتگي و درماندگي مي شود، مانند آن شاعرآ

                                           
در »الطالسم«اي طوالني به نام آن شاعر: ايليا ابو ماضي است كه اين شعر را در قصيده - 1

  ) سروده است.106ص  (» الجداول«ديوانش
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  و گرفتار كه اشعار زير را سروده است: 
لم من أين, ولكنی أتيت                        ولقد أبرصت قدامی طريقاً فمشيتجئت ال أع

 

وسأبقی سائراً ً إن شئت هذا أم أبيت              كيف جئت كيف أبرصت طريقي?
 

 لست أدری
ام  ام. در برابر خويش راهي را ديده ام؛ اما آمده دانم كه از كجا آمدهام، نمي (آمده
  ام. وپيموده
ي راه نيز اگر بخواهم و نخواهم، پيش مي روم؛ چگونه آمده ام؟ چگونه ادامهدر 

  دانم!)ام؟ نمي راهم را ديده
أجديد أم قديم أنا يف هذا الوجود?                 هل أنا حرٌ طليق أم أسري يف قيود?

 

أدري و لكنــی هل أنا قائد نفيس يف حيايت أم مقود?                        امتنـــی أننـــي
 

 لست أدري.
ام؟ خودم ام؟ آزاد و رهايم يا در بند و زندانيام يا كهنه(در اين جهان هستي تازه

  افسار خويش را بدست دارم يا ديگري؟ خيلي دلم مي خواهد بدانم؛ اما هيچ 
  دانم!)نمي

و أغور ? وطريقي ما طريقي? أطويل أم قصري ?             هل أنا أصعد أم أهبـــط فيه
 

أأنا السائر يف الدرب أم الدرب تسري ?              ام كالنا واقــــف والــدهر جيري ?!
 

 لست أدری
- روم يا اندر آن مي(راه من! چگونه است راه من؟ كوتاه است يا بلند؟ آيا به فراز مي

  روم؟افتم و فرو مي
ايم و ؟ يا هر دو ايستادهكنم يا جهان است كه سير ميكندآيا من در جهان سير مي

  دانم!)پيمايد؟ هيچ نميروزگار است كه راه مي
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ليت شعري و أنا يف عامل الغيب األمني                 أتراين كنت ادری أننی فيه دفـــني
 

? وبأنـــي سوف أبدو و بأين سأكون                     أم ترانــی كـنت ال أدرك شيئاً
 

 لست أدری
فكر مي كنيد؟ پيش از اينكه من انساني اين چنين شوم، نيست بودم يا  (شما چه

نابود؟ يا فكر مي كنيد كه چيزي بود؟ آيا اين معما راه حلّي دارد يا تا ابد معما خواهد 
  دانم؟؟ هيچ نمي دانم!)دانم؛ و چرا هيچ نميماند؟ هيچ نمي

اً              كنت حموا أو حماال أم تراين كنت شيئاً       أتراين قبلام أصبحـــت إنسـاناً سويّ
 

? أم سيبقی ابدياً                                    لست أدري... و ملاذا لست أدري ? أهلذا اللغز حلٌ
 

 لست أدری
(به گمان تو قبل از اينكه من به صورت يك انسان كامل درآيم، هيچ چيزي نبودم يا 

صالً چيزي بودم؟ آيا اين معما پاسخي دارد؟ يا هميشه به وجودم محال بود يا اينكه ا
  دانم.)صورت معما مي ماند؟ نمي دانم و چرا نمي دانم؟ نمي

مالحظه نماييد كه اين شخص چقدر سردرگم وسرگردان است! آري، اين ناداني و 
تابي و اضطرابي براي نفس بشر به وجود مي آورد؟! آيا انسانهاي خردي چه بيبي

، نسبت به واقعيتهاي بزرگي كه صحيح زندگي كردن بدون آنها ممكن نيست، امروزي
  شناسد و معرفت و شناخت را از دست داده اند؟ آيا مسلماني كه اين حقايق را مي

داند، از اين همه غم و اندوهها كه نفس را به خود مشغول كرده و موجب ناراحتي مي
ي، مسلمان آگاه به حقايق بزرگ زندگي، اند، به دور است؟ آرواضطرابهاي رواني شده

دارد و راه مستقيمي را كند و آگاهانه قدم بر ميلذت يقين و آرامش خاطر را لمس مي
شناسد و هدف خود را هاي راه را ميشود و نشانيپيمايد كه منتهي به هدف ميمي

  دهد. تشخيص مي
  فرا دهيد: گويد گوشبه سخنان شاعر سرگرداني كه پيرامون مرگ سخن مي

, اي فضل للدعارة? ! اي ذنب للطهارة?                   وإن يك ثواباً إن يك املوت قصاصاً
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و إذا كان و ما فيه جزاء أو خسارة                                فـــلم األسمــاء إثم وصــالح ?
 

 لست أدری
و اگر مرگ پاداش (اگر مرگ به سبب قصاص است پس پاك بودن چه گناهي دارد؟ 

است، هرزگي و عياشي چه فضيلتي دارد؟ و وقتي كه مرگ، پاداش و سزا هست، پس 
  دانم!)خوبي و بدي، اين نامها براي چيست؟ هيچ نمي

إن يك املوت رقاداً بعده صحو طويل                   فلام ذا ليس يبقي صحونا هذا اجلميل?
 

ل?            و متی ينكشف السرت فـــــــــيدری?و ملاذا للمرء اليدري متی وقت الرحي
 

 لست أدری
(اگر مرگ خواب است و بيداري و هوشياري طوالني به دنبال دارد، پس چرا براي 

  داند كي هميشه هوشيار و بيدار نباشيم كه اين زيبا است؟ و چرا انسان نمي
  دانم.!)هيچ نميميرد؟ و كي پرده از روي آن برداشته مي شود تا درك شود؟ مي

ان يک املوت هجوعاً يمأل النفس سالماً             وانعتاقاً ال اعتقاالًوابتداء ال ختامـــــاً 
 

فلامذا ال أعشق النوم وال أهوی احلامما?                    وملاذا جتزع األرواح منــــــــــه ?
 

 لست أدری
د و اگر مرگ آزادي است و نه گردان(اكر مرگ خواب است و جان را سالم مي

بردگي؛ آغاز است و پايان نيست؛ پس چرا خواب را دوست ندارم؟ حمام وشستشوي 
  دانم.)بدن را آرزو نكنم؟ و چرا انسانها از آن ـ مرگ ـ بيم دارند؟ هيچ نمي

(أوراء القرب بعد املوت بعث ونشور?                    فحياة, فخلود, أم فنـــــاء فـدثور?
 

أكالم الناس صدق أم كالم الناس زور?         أصحيح أن بعــــــــض الناس يدری?
 

 لست أدری)
(آيا در آنسوي قبر پس از مرگ، زنده شدن و بر انگيخته شدني هست؟ زندگاني و 
ماندگاري است يا نابودي وفناي هميشگي؟ آيا حرف مردم راست است يا دروغ؟ آيا 
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  دانم!)دانند؟ هيچ نميدم ميدرست است كه بعضي از مر
الً  إن أكن أبعث بعد املوت جثامناً وعقالً                       أتری أبعثُ بعضاً أم تری أبعث كُ

 

أتری أبعث طفالً أم تری أبعث كهالً ?                       ثمَ هل أعرف بعـــد البعث ذاتی?
 

 لست أدری
و عقلم زنده مي شوند.؟ آيا قسمتي از من (اگر درست است كه پس از مرگ، بدن 

زنده مي شود يا تمام وجودم؟ آيا وقتي كه زنده شدم، جوانم يا پير؟ وآيا پس از زنده 
  دانم!)شدن، خود را مي شناسم؟ هيچ نمي

داند كه بازگشت وي به كجاست در حالي كه محل بازگشت براي اين شاعر نمي
خواهد به محل بازگشت خود اطمينان حاصل انسان بسيار حايز اهميت است. شاعر مي

كنيم؛ زيرا او محل بازگشت و سرگرداني او را به نحوي درك مي ما حيرت زدگيكند؛ 
داند و از چگونگي بازگشت نيز بي خبر است؛ بايد گفت: او سنگدل و فلك خود را نمي

ت؛ نه تنها زده شده است و بي هدف پيمودن راه زندگي، او را خسته و درمانده كرده اس
توانند از شمار ديگري هم مانند او سرگردان هستند؛ برخي از آنها مياو بلكه انسانهاي بي

پوچي و بيهودگي زندگي خود سخن بگويند؛ ولي برخي ديگر متأسفانه از اظهار شقاوت 
  كشند و افكارشان در بند بدبختي و فلك زدگي محبوس مانده است.خود خجالت مي

ي آنها در برابر اين سؤاالت جواب اين شاعر نيست بلكه جواب همه تنها» دانمنمي«
هميشگي است. اين سقراط ؛فيلسوف مشهور؛ است كه به غول فالسفه شهرت دارد؛ وي 

ام، اين است چيزي كه من هميشه نسبت به آن جهل داشته«به صراحت و آشكارا ميگويد: 
  يك مذهب فلسفي قديمي است. » مداننمي«بلكه بايد بدانيم كه  1».دانمكه من نمي

شود كه از كجا ي اسالم است كه انسان قادر به دانستن اين حقايق ميتنها در سايه 
آمده است و به كجا مي رود و نقش او در جهان هستي چيست؟ و درستي و واقعي اين 

اي ها آمده است كه ميان انسان دانا و نادان تفاوتهحقايق را درك خواهد نمود؛ در مثل
                                           

  ) تأليف دراز. 69كتاب الدين (ص - 1
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  زيادي وجود دارد. 

 m    Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  À  ¿  ¾  ½     ¼  »l :٢٢[ملك[   

تر است يا كسي كه بر پا رود، راهياب(آيا آن كسي كه نگونسار و بر رخساره راه مي
  دارد؟)ايستاده و درست و در راه راست، گام بر مي

 ي عقيده با ايمان و شريعتث دوم: رابطهحبم
  ي عقيده با ايمان رابطه مطلب اول:

خداوند در قرآن كريم ايمان و اهل ايمان را در جاهاي زيادي ستايش نموده است؛ 
  فرمايد:چنانچه مي

 m    C  B  Al :(مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند.)   ]١[مؤمنون  

  ]5بقره:[ m  k  j   i  hg  f  e  d  cl فرمايد: و نيز مي  

دايت و رهنمود خداي خويش را دريافت كرده و حتماً اين چنين كساني، ه( 
  ).رستگارند

  ي بهشت ميدهد و ميفرمايد:همچنين خداوند مؤمنان را وعده

 md  c  b  a   ̀     _  ~  }  |  {  zl 
  ]١١-١٠[مؤمنون:

(آنان مستحقّان سعادت و فراچنگ آورندگان بهشت هستند؛ آنان بهشت برين را   
   دانه در آن خواهند ماند.) كنند و جاوتملّك مي

ي محض نيست با وجود ايماني كه خداوند صاحبان آن را ستوده است، تنها عقيده
  اينكه عقيده نمادي واقعي از پايه و اساس ايمان است؛ اما ايمان عبارت است از: 

  اي كه از آن جدا نشود. اي كه در دل استقرار يافته بگونهعقيده
كند و با ي زبان آنچه را كه در دلش پنهان است، اظهار ميهي ايمان به وسيلدارنده

  نمايد. عمل به مقتضاي آن، اعتقاد و گفتارش را تصديق مي
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  اي كه در دل پنهان باشد و در ظاهر نمادي نداشته باشد، بايد گفت: عقيده
ميم؛ اش بنااي بي حاصل و رو به زوال خواهد بود و شايستگي آن را ندارد كه عقيدهعقيده

دانند اما بدان توجه ندارند و زندگي خود بسياري از مردم، حقيقت را آن طور كه هست، مي
خيزند؛ آري، اين شيطان است كه كنند؛ بلكه به مبارزه با آن برميرا مطابق آن تنظيم نمي
داند، خدا را مي شناسد، صداقت و حقانيت كتب آسماني و پيامبران بزرگترين حقايق را مي

  ها را برخورد الزم و واجب نموده است.داند، اما مبارزه عليه آنرا ميالهي 
از جانب خدا است؛ اما ستمگرانه  دانست كه معجزات موسيفرعون به خوبي مي

و متكبرانه آنها را انكار كرد و نپذيرفت؛ چنانكچه خداوند متعال در قرآن كريم در مورد 
  فرمايد: او و پيروانش مي

 m D  C  B  A   M  L  K         J      I  H  GF  El 
   ]١٤[نمل:

(ستمگرانه و متكبرانه، معجزات را انكار كردند، هر چند كه در دل بدانها يقين و   
اطمينان داشتند؛ بنگر سرانجام و سرنوشت تباهكاران چگونه شد؟) يعني در دريا غرق 

   شدند و به دوزخ واصل گشتند.) 
  ويد: خطاب به فرعون ميگ موسي 

m  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °l   :١٠٢[سراء[   
بخش را جز صاحب آسمانها و زمين هاي روشنيداني كه اين معجزه(تو خوب مي  

   كني). نفرستاده است ـ و تو كامالً آگاهانه حقائق را انكار مي
  از جانب پروردگار مبعوث شده است:  صدانستند كه محمد اهل كتاب خوب مي

 m    HG  F   E  Dl :١٤٦[بقره[   

اما بدان   شناسند؛شناسند بدان گونه كه پسران خود را مي(آنان او ـ محمد ـ را مي
  كردند.)اعتراف نمي

را گوش فرا دهيد كه چگونه به سبب  صسخن ابوطالب، خطاب به رسول اكرم 
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  كند:عذر خواهي مي صايمان نياوردنش از آنحضرت 
 من خري أديان الربيةديناً  حممدولقد علمت بأن دين

 

 لوجدتنيي سمحاً بذاك مبيناً  لوال املالمة او حذار مسبة
 

هايي است كه براي هدايت دانم كه دين محمد از بهترين دين(همانا به خوبي مي
ي بسيار باز آن را بود، با سينهانسان آمده است؛ اگر ترس از نكوهش و بدگويي مردم نمي

  رفتم.)گبه آغوش مي
آري؛ ايمان، تنها شناخت خدا نيست و بس؛ و يا شناختي نيست كه انسان را از اعتراف 

اي است كه به آن منع كند و او را از پذيرفتن احكام و مقتضياتش باز دارد؛ بلكه ايمان عقيده
دل صاحبش بدان خشنود گردد و آن را بپسندد و با زبان آن را اعالن كند و راه روشني كه 

ند آن را فرستاده، مورد رضايت قرار دهد. به همين جهت است كه سلف صالح گفتهاند: خداو
يعني ايمان مشتمل بر سه اصل  1».اعتقاد باجلنان, و نطق باللسان, و عمل باألركان االيامن:«

  است: اعتقاد قلبي، اظهار و اعالن با زبان و عمل با جوارح و اعضاء. 

  ه با شريعتمطلب دوم: پيوند و ارتباط عقيد
  همان گونه كه بيان كرديم ايمان دو بخش دارد: 

ي شفاف، راسخ و استوار در قلب. بخش دوم نيز بخش اول آن عبارت بود از: عقيده
عبارت است از اعمالي كه توسط اعضا و جوارح انجام مي گيرند؛ و اگر يكي از دو بخش 

                                           
اين قول اكثر سلف است كه ميان آنها امام احمد، امام مالك و امام شافعي نيز ديده مي شوند؛ اما امام  - 1

ابو حنيفه مخالف اين تعريف بوده و ايشان چنين مي فرمايند: ايمان عبارت است از اعتقاد و نطق و 
  آن با زبان، اما عمل و كردار از لوازم ايمان به حساب مي آيد نه جزو آن.اظهار 

گروه ديگري نيز بر اين رأي هستند كه: ايمان تنها تصديق است وبس هر چند با زبان بدان اعتراف نشود 
 باشد. اما كراميه ميگويند: ايمان تنها قولو با عمل هم اظهار نگردد. اين، مذهب جهميها و اشاعره مي

  ايم.ها همان است كه در متن كتاب بدان اشاره نمودهوگفتار است. رد اين نظريه
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- ا با خلل ومشكل جدي مواجه ميرود و يياد شده از بين برود، ايمان نيز يا از بين مي

  شود؛ زيرا پيوند ميان اين دو بخش بسيار مستحكم و جدا نشدني است.
فرمايد: ايمان مانند درختي خداوند براي روشن ساختن اين نكته مثالي آورده و مي

هايش رو هاي آن در زمين حاصلخيز فرو رفته و شاخ و برگاست زيبا و پاكيزه كه ريشه
اند و اين درخت، گل و ميوه دارد و به خواست خداوند در تمام شده به آسمان بلند

-ي ريشهي آن درخت است و عقيده نيز به منزلهدهد. ايمان به منزلهفصول سال ميوه مي

هاي آن است كه در قلب مؤمن جاي گرفته است؛ عمل و كردار هم تنه و شاخ و برگ و 
  دهند. هاي آن را تشكيل ميميوه

هاي اين درخت بيرون آورده شوند يا بپوسند، درخت خشك شده و ريشههمانا اگر 
ي ايمان هم همين طور است؛ اگر عقيده از بين برود، ايمان نيز باقي رود. قضيهاز بين مي

ها بريده شوند، درخت هايش يا بعضي از آننخواهد ماند؛ اما اگر ساق وشاخ وبرگه
ها براي حفاظت رود؛ زيرا وجود شاخ و برگشود و گاها از بين ميضعيف و پژمرده مي
ها به فراموشي باشد؛ لذا هر وقت كه اعمال ترك شود يا بخشي از آناز درخت الزم مي

  رود. شود و يا كامالً از بين ميسپرده شود، ايمان يا ناقص مي

  مطلب سوم: توجه نمودن به عمل
را بر ما واجب نموده، يا انجام ها با توجه به مثال فوق، انجام اعمالي كه خداوند آن

دادن آنها را پسنديده است، ضروري است. از طرف ديگر هم ترك اعمالي كه خداوند 
باشد؛ زيرا ترك آنها هم قسمتي از انجام دادن آنها را منع و نهي فرموده است، ضروري مي

آن را  آيد و عمل ترك شده اگر چه كم و ناچيز هم باشد، نبايد انساندين به حساب مي
  دهد.ناديده بگيرد؛ چرا كه به همان ميزان ايمان را تقليل مي

دانند و به مواضع را كم اهميت مي صهاي رسول اهللا آري، آنان كه عمل به سنت
ورزند، بايد عواقب خطرناك كار خود را بدانند. متأسفانه بعضي نادرست خود اصرار مي

  ر نهاده و بسياري از احكام دين و از مرم در اين خصوص، پا را از گليمشان فرات
  ارزش نامند و آنها را ناديده و بيرا قشور و پوسته مي صهاي پيامبر اكرم سنت
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خواهيم كه آنان را مورد بخشش خود قرار دهد؛ چرا كه انگارند. از خداوند متعال ميمي
باشد با ي امور ديني هر چند كه اعتبار و اهميت آنها نسبت به يكديگر متفاوت همه

  ي مغز و هسته هستند. آيند و به منزلهارزش به شمار مي
ها در علم و عمل و دعوت الي گفتني است هرگز منظور ما اين نيست كه به اولويت

اهللا توجه نكنيم؛ بلكه چنين توجهي، يك امر ضروري است كه همه بايد آن را مد نظر 
هستيم، عدم توجه به جزئيات و نكوهش قرار دهند؛ اما آنچه كه ما در پي رد و انكار آن 

كساني است كه خود را پايبند امور كوچك و بزرگ احكام اسالمي و سنت رسول اهللا 
  دانند. نمي ص

ضربت خورده بود، جواني نزد او  هنگامي كه اولين شهيد محراب ؛فاروق اعظم؛ 
برود، عمر بن  نخواست بيروآمد و مطلبي را با وي در ميان گذاشت. اما هنگامي كه مي

ي من! لباست را باال بزن؛ او را صدا زد و خطاب به او فرمود: اي برادر زاده خطاب 
اين حادثه  1».گرددزيرا اين امر، موجب پاكيزگي لباس و دوري از معصيت پروردگار مي

كند و آن چقدر مرا متأثر نمود؛ زيرا كسي كه در انتظا مرگ است باز هم امر به معروف مي
  نمايد.دانند، منع مين را از كاري كه مردم امروزي آن را بسيار ناچيز و بي ارزش ميجوا

  مبحث سوم: ايمان و كفر 
  مطلب اول: انكاركردن عقيده چه حكمي دارد

ها به طور كلي وجود خداوند را هر كسي كه عقيده را انكار كند و مانند كمونيست
ذيب كند و به معاد و كيفر و پاداش اعمال در منكر شود و پيامبران و كتابهاي الهي را تك

آن روز ايمان نداشته باشد و يا منكر بخشي از عقايد شود، يقيناً كافر است. و ما بايد 
ي يك واحد ي اسالمي به هيچ وجه تجزيه پذير نيست؛ چرا كه به منزلهبدانيم كه عقيده

  باشد. به هم پيوسته و جدا ناپذير مي
خدا، مقتضي ايمان به فرشتگان، ايمان به پيامبران، ايمان به  بدين جهت، ايمان به

                                           
  ).1/60صحيح بخاري با فتح الباري ( - 1
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باشد. ايمان به كتابهاي آسماني نيز مستلزم كتابهاي آسماني و ايمان به روز قيامت مي
نيز شامل ايمان  صها است؛ همان گونه كه ايمان به رسول اهللا ايمان به دستورات آن

از آنها سخن گفته است. به  صرت آوردن و پذيرفتن تمامي چيزهايي است كه آنحض
آورند و اصل ديگري را رد همين جهت، خداوند آناني را كه به يكي از اصول، ايمان مي

  داند:كنند، كافر ميمي

 m   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l

  a  `  _  ~  }  |{    z  y  xl :١٥١–١٥٠[نساء[   

خواهند ميان خدا و پيامبرانش اني كه به خدا و پيامبرانش ايمان ندارند و مي(كس
جدايي بيندازند ـ و بگويند كه به خدا ايمان داريم؛ ولي به پيامبران ايمان نداريم ـ و مي

خواهند گويند كه به برخي از پيامبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم و مي
گمان، جملگي آنان كافرند و ما براي كافران عذاب مان برگزينند، بيراهي ميان كفر و اي

     ايم.)اي فراهم آوردهخواركننده
هاي اصول اعتقادي كه قرآن و حديث از آنها بايد دانست كه تكذيب يكي از بخش

سخن گفتهاند، كفر است؛ مانند انكار يكي از پيامبران خدا يا انكار يكي از كتابهاي الهي و 
  اي از فرشتگان. اني ويا فرشتهآسم

  شودمطلب دوم: گفتار و كرداري كه كفر محسوب مي
كفر تنها محدود به نفي و رد اصول اعتقادي نيست؛ بلكه بعضي از اعمال هستند كه 

توانيم در يك جمله بگوييم كه عبادت و انجام دادنشان كفر محسوب ميشود. و ما مي
دت خاص خدا بوده و حق او است؛ پس انجام پرستش غير خدا، كفر است؛ زيرا عبا

دادنش براي غير خدا شرك است؛ بعنوان نمونه، نماز براي غير خدا، ذبح براي غير خدا و 
- ي گفتن يك سخن از دايرهدرخواست از غير خدا شرك است. گاهي هم انسان به وسيله

بر و اسالم، و يا شود؛ مانند دشنام دادن و ناسزا گفتن به خدا، پيامي اسالم، خارج مي
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مورد استهزا قرار دادن اسالم و متهم نمودن آن به نقص و كوتاهي و بنياد گرايي، يا برتري 
ي بشري مانند كمونيسم، بودايي و يا ساير اديان تحريف دادن اديان و مكاتب گمراه كننده

  شده مانند يهوديت ومسيحيت بر اسالم و... 

  مطلب سوم: رفتار با كفار 
د مسلمان الزم است كه كافر را دشمن خود بداند و همان گونه كه كفر را بر هر فر

داند، كفار را نيز به دليل آلوده بودنشان به كفر، زشت و ناپسند مكروه و مبغوض مي
بشمارد؛ بله، بر مسلمان واجب است كه همواره با گفتار و كردار خويش عليه كفر و 

يهايشان را براي آنها تشريح كند و توضيح دهد و كافران، مبارزه كند و گمراهي و سرگردان
آنها را به راه راست، دعوت نمايد و حق را با موضعي بسيار شفاف و قوي به آنها عرضه 
نمايد؛ زيرا ما اگر چه كافران را دوست نداريم اما دوست داريم كه هدايت شوند و راه 

  راست را دريابند. 
دارد كه در كتابهاي فقهي بيان شده است از  در ارتباط با كافران نيز احكامي وجود

جمله نبايد زنان و دختران مسلمان را به عقد و ازدواج آنها درآورد؛ همچنين ما مسلمانان 
حق نداريم كه با زنان كفار (غير از اهل كتاب) ازدواج كنيم و نبايد مردگان آنها را غسل 

  نماييم و بر آنها نماز جنازه بخوانيم. 

  جايگاه كفار نزد خداوند مطلب چهارم:
كسي كه دعوت اسالمي به او رسيده باشد اما آگاهانه آنرا نپذيرد و ردش كند، كافر 
شده و براي هميشه در دوزخ باقي خواهند ماند و در روز قيامت، هيچگونه عذر  يا دليلي 

  از او پذيرفته نخواهد شد. 
طر كر و الل بودن، دعوت اما كساني كه به دليل دوري از مراكز اسالمي يا به خا

اسالمي به آنان نرسد يا اينكه دعوت به آنها برسد اما به دليل پيري و كهنسالي از درك آن 
عاجز و ناتوان باشند، اين گروهها در روز قيامت، عذاب داده نخواهند شد؛ زيرا بر آنان، 

¿      m   ¾  ½  ¼»  º  فرمايد: اتمام حجت نشده است؛ خداوند در مورد آنها مي
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   نماييم مگر اينكه پيامبري بفرستيم.) ما هيچ شخص و ملتي را مجازات نمي(
گيرند، حديثي دليل بر اينكه اين گروه در روز قيامت مورد آزمايش و امتحان قرار مي

فرمود:  صاست كه اسود بن سريع آن را روايت كرده است؛ او ميگويد: رسول اهللا 
وْ « ةٌ يَ عَ بَ اتَ يفِ أَرْ نْ مَ مَ , وَ مٌ رَ لٌ هَ جُ رَ , وَ َقُ لٌ أَمحْ جُ رَ , وَ عُ مَ سْ مُّ ال يَ : أَصَ ةٍ جَّ لُونَ بِحُ دْ ةِ يُ يَامَ مَ الْقِ

مُ , فَ  رَ ا اهلَْ أَمَّ , وَ رِ فُوينِ بِالْبَعْ ذِ قْ بْيَانُ يَ الصِّ اءَ وَ , جَ بِّ ا رَ : يَ يَقُولُ , فَ مُّ ا األَصَ أَمَّ , فَ ةِ َ رتْ االْفَ دْ جَ : لَقَ ولُ ءَ يَقُ
اثِ  وَ ذَ مَ يَأْخُ , فَ ولُكَ سُ اينِ رَ ا أَتَ بِّ مَ : رَ ولُ يَقُ , فَ ةِ َ رتْ اتَ يفِ الْفَ ي مَ ا الَّذِ أَمَّ , وَ لُ قِ ا أَعْ مَ المُ وَ مْ اإلِسْ هُ يقَ

لُو هِ لَوْ دَخَ يسِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ وَ : فَ الَ , قَ لُوا النَّارَ خُ وال أَنِ ادْ سُ مْ رَ لَ إِلَيْهِ سِ ْ , فَريُ نَّهُ انَتْ لَيُطِيعَ ا لَكَ هَ
ا المً سَ ا وَ دً رْ مْ بَ يْهِ لَ    1».عَ

انسان كر و الل كه ـ 1آورند: (چهار گروه روز قيامت، براي بي گناهي خود دليل مي
ـ انساني كه 4 ـ انسان پير و ناتوان3ـ انسان جاهل 2توان شنيدن را از دست داده است. 

ت و دعوت هيچ پيامبري به در دوران فترت ـ حد فاصل ميان دو پيامبرـ زندگي كرده اس
گويد: پروردگارا! اسالم آمد حال آنكه من توانايي او نرسيده است. انسان كر و الل مي

گويد: پروردگارا! هنگامي اسالم آمد شنيدن را از دست داده بودم. انسان احمق و سفيه مي
. انسان كردند ـ يعني من ديوانه بودمكه كودكان سرگين حيوانات به سوي من پرتاب مي

گويد: پروردگارا! اسالم آمد در حالي كه من توان درك و فهميدن را از پير و ناتوان مي
دست داده بودم. انساني كه در دوران فترت فوت كرده است، مي گويد: پروردگارا! هيچ 

گيرد تا پيامبري به سوي من نيامد تا از او پيروي كنم. بعد از آن، خداوند از آنان تعهد مي
و اطاعت كنند. سپس دستور ميدهد كه آنان را به دوزخ ببرند؛ سوگند به ذاتي كه جان از ا

شود و هيچ محمد در اختيار او است، اگر آنان وارد دوزخ شوند، آتش برايشان سرد مي
  رساند.)آزاري به آنان نمي

                                           
ي امام احمد در مسندش روايت نموده و بيهقي آن را صحيح قرار داده است و ابن كثير در تفسير آيه - 1

  ي اسراء آن را ذكر كرده است. سوره 15
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  مطلب پنجم: ترك واجبات و انجام محرمات
  شود ه كبيره ميي كسي كه مرتكب گناديدگاه سلف درباره -1
بدون شك، كسي كه واجبات اسالم از قبيل زكات، روزه، حج و نيكي به والدين را  

شود، ترك ميكند يا كارهاي حرامي از قبيل زنا، ربا و حيف و ميل مال يتيم را مرتكب مي
ي ايمان را خدشه دار نموده است و به ميزان ترك طاعات از يقيناً چنين شخصي چهره

شود؛ اما آيا چنين تكاب گناهان از سوي ديگر، از ايمانش كاسته مييك طرف و ار
شود در حالي كه او، شخصي صرفاً به خاطر ترك واجبات و ارتكاب محرمات تكفير مي

طاعات و واجبات را انكار و رد ننموده است و انجام دادن محرمات را نيز حالل و روا 
  ندانسته است؟

در اختيار ما هستند، حكايت از آن دارند كه  نصوص شرعي (آيات و رواياتي) كه
شود؛ بلكه اين اعمال موجب نقص مسلمان با ارتكاب گناه و ترك واجبات، كافر نمي

ايمان او مي شوند و سرانجام كارش كه او را عذاب دهد يا قلم عفو برگناهانش بكشد، به 
  ي خداوند برميگردد.خواست و اراده

  مطلب فوق داللت دارد، اين سخن خداوند  يكي از نصوصي كه به صراحت بر
  فرمايد:عز و جل است كه مي

m�~  }  |   {  z  y x  w  v   u  t  s  rl :٤٨[نساء[   

بخشد؛ ولي گناهان جز آن را از (بيگمان، خداوند هرگز شرك به خود را نمي 
  بخشد.) هركس كه خود بخواهد مي

دهد؛ توضيح مي را فوق يآيه فهومو م معني است كه شده همچنين رواياتي وارد 
  گفت: خداوند عز و جل  صچنانچه در حديث قدسي آمده است كه رسول اكرم 

  فرمايد:مي
, إِنَّكَ لَوْ « مَ نَ آدَ ا ابْ مَّ يَ ا, ثُ طَايَ ضِ خَ َرْ ابِ األْ رَ يْتَنِي بِقُ يْتُكَ  أَتَ َتَ يْئًا, ألَ كُ يبِ شَ ِ يتَنِي الَ تُرشْ لَقِ
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فِ  غْ ا مَ َ اهبِ رَ ةً بِقُ   1».رَ
ي پري زمين نزد من بيايي، من با همان (اي فرزند آدم! تو اگر با گناهاني به اندازه

  ميزان مغفرت نزد تو مي آيم به شرط اينكه كسي را شريك من قرارنداده باشي).
  در حديث قدسي ديگري چنين آمده است كه خداوند فرمود: 

نْ « طِيئَةً الَ  مَ ضِ خَ َرْ ابِ األْ رَ يَنِي بِقُ الَقِ ثْلِهَ يتُهُ بِمِ يْئًا لَقِ كُ يبِ شَ ِ ةً   يُرشْ رَ فِ غْ    2».مَ
(كسي كه با يك دنياي گناه نزد من بيايد، اما براي من انباز و شريكي قرار نداده 

  روم).باشد، من نيز با يك دنيا از مغفرت به ديدار او مي
  فرمود:  صكند كه رسول اهللا روايت مي عتبان بن مالك 

إِنَّ اهللاَ« , فَ الَ ال إِلَهَ إِال اهللاَ نْ قَ ىلَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ لَّ  قَ جَ زَّ وَ هَ اهللاَِّ عَ جْ لِكَ وَ بْتَغِي بِذَ   3».يَ
(كسي كه با اخالص ال إله إال اهللا بگويد، خداوند عز و جل او را بر دوزخ، حرام 

  نمايد.) مي
  فرمود:  صكند كه نبي اكرم روايت مي جابر 

اتَ الَ « نْ مَ نَّةَ مَ لَ اجلَْ يْئًا دَخَ كُ بِاهللاِ شَ ِ   4». يُرشْ
-(هر كس بميرد در حالي كه براي خداوند شريكي قرار نداده است، وارد بهشت مي

  شود.)
  در حديث مشهور به حديث شفاعت چنين آمده است كه خداوند ميفرمايد: 

يتِ « زَّ عِ نَّ مِ وَ جَ رِ ُخْ تِي, ألَ ظَمَ عَ ائِي وَ يَ ِ كِربْ يلِ وَ الَ جَ اوَ الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ نْهَ نْ قَ   1».مَ
                                           

) و آن را غريب دانسته است يعني تنها از همين يك طريق به 3540) شماره (4/49(روايت ترمذي  - 1
  ) تأليف آلباني. 2805) شماره (3/175او رسيده است. نگا: صحيح سنن ترمذي (

  )4/2068صحيح مسلم ( - 2
  ).1/519صحيح بخاري ( - 3
  ).94) شماره (1/94صحيح مسلم: ( - 4
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(به عزت و عظمت و كبريا و جاللم سوگند! هركس كه ـ خالصانه ـ ال إله إال اللّه 
  بگويد، او را از آتش جهنم بيرون خواهم آورد.)

  فرمود: صگويد: رسول اهللا مي ابوسعيد خدري  
أَهْ « , وَ نَّةَ نَّةِ الْـجَ لُ الـْجَ لُ أَهْ خُ دْ بِهِ يَ لْ انَ يفِ قَ نْ كَ وا مَ جُ رِ : أَخْ اىلَ عَ ولُ اهللاٌ تَ قُ مَّ يَ , ثُ لُ النَّارِ النَّارَ

نٍ  نْ إِيامَ لٍ مِ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الُ حَ ثْقَ   2».مِ
روند؛ سپس خداوند متعال ميفرمايد: در (بهشتيان به بهشت، و دوزخيان به دوزخ مي

وجود دارد، او را از دوزخ بيرون  ي اسپند، ايماني يك دانهدل هركس كه به اندازه
  بياوريد). 

  ابوسفيان ميگويد: 
ون احداً من أهل « ة شتة أشهر, فسأله رجل: هل كنتم تسمّ رتُ جابر بن عبداهللا بمكّ جاوَ

? قال: ال ? قال: معاذ اهللا! قال: فهل تسمونه مرشكاً   3».القبلة كافراً
. شخصي از وي پرسيد: آيا ي جابر بن عبداهللا بودم(بمدت شش ماه در مكه همسايه

دانستيد؟ جابر گفت: پناه برخداوند. دوباره آن شخص شما كسي از اهل قبله را كافر مي
  دانيد؟ گفت: خير.) پرسيد: آيا شما كسي از اهل قبله را مشرك مي

ي اين امت در با توجه به اين نصوص است كه علما و انديشمندان بزرگ و گذشته
كند، گفتهاند: شود يا واجباتي را ترك مياهان كبيره ميمورد شخصي كه مرتكب گن

شود و به سبب ارتكاب گناهان چنين شخصي به دليل ايمان داشتن، مؤمن شمرده مي«
  كبيره، فاسق است. 

                                                                                                             
  ).13/474صحيح بخاري ( - 1
  ).1/72ري: (صحيح بخا - 2
) تحقيق شيخ ناصر الدين الباني. محقق مي98روايت ابو عبيد القاسم بن سالم در كتاب االيمان ص( - 3

  باشد.باشد و راوي حديث ؛ابو سفيان؛ از تابعين ميگويد: سندش بر اساس شرايط مسلم، صحيح مي
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دانند؛ اما نه ايمان بلي، آنان فردي را كه مرتكب گناهان كبيره شود، صاحب ايمان مي
نجام طاعات و پرهيز از محرمات نمايد؛ بلكه چون قوي ونيرومندي كه او را وادار به ا

  مرتكب گناهان كبيره شده، ايمانش نيز مقيد به فسق گرديده است. 
  دانندآن دسته از خوارج كه مرتكبان گناه كبيره را كافر مي -2

در برابر علماي سلف، گروهي ديگر قرار دارند كه مردم را به سبب كوتاهي در 
  دانند.رام، كافر ميواجبات يا انجام امور ح

نماييم كه مردم را به سبب چنين گفتني است كه ما همواره كساني را مشاهده مي
كنند و بايد دانست كه نخستين كارهايي (ترك واجبات يا انجام محرمات) متهم به كفر مي
  كساني كه اين نظريه را مطرح كردند، گروه خوارج بودند.

قرار گرفتن ابو موسي اشعري و عمرو بن عاص خوارج كساني بودند كه پس از داور 
  براي پايان دادن اختالف ميان مردم به رهبري علي و معاويه از سپاه 

جدا شدند؛ زيرا آنها اعتقاد داشتند كه حكَم قرار دادن انسان از  امير المؤمنين علي 
ماناني را كه دانستند؛ بدين جهت آنها تمامي مسللحاظ شرعي، اشتباه بوده و آن را كفر مي

دانستند تا جايي كه خودشان هم به چنين داوري و حكميتي تن داده بودند، كافر مي
كردند و براي بازگشت به سپاه علي مجدداً ايمان آوردند چون خود را نيز كافر تلقي مي

  شرط گذاشته بودند كه علي  بايد كافر شدنش را بپذيرد و بدان اقرار نمايد و
به جنگ با آنان برخاست و بزرگترين عالم و دانشمند ياورد. اما علي مجدداً ايمان ب

زمان خود يعني عبداهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما را نزد آنان فرستاد و او هم براي آنان، 
حجت و دليل آورد و مذهبشان را نقص كرد و سر انجام چند هزار نفر از آنان به سپاه 

تن ديگر بر موضع خود اصرار ورزيدند. اينجا بود برگشتند؛ ولي حدود دو هزار  علي
به مبارزه با اين دو هزار نفر برخاست و آنان را از بين برد؛ اما مذهبشان  كه علي 

ي آنان، تبعيت كردند كه از آن گسترش پيدا كرد و تعداد زيادي از مسلمانان از نظريه
كرد كه هاي مردم، بروز ميودهي تكفير هر از چند گاهي در ميان  تتاريخ به بعد، نظريه

  متأسفانه در اين عصر نيز مجدداً بروز كرده است.
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  داليل خوارج براي تكفير مرتكبين گناهان كبيره 
ي اسالم، خارج بر اين باورند كه مرتكب گناه كبيره، كافر است و از دايره 1خوارج

واهد ماند. آنها گردد و براي هميشه در دوزخ باقي خشود و جان و مالش مباح ميمي
كنند كه به گمانشان، مدعاي آنان را تأييد ي خود به داليلي استناد ميبراي تأييد نظريه

  گويند:كند؛ از آن جمله ميمي
روند و ايمان عبارت از ـ شما در اين مسئله كه اعمال، جزئي از ايمان بشمار مي1 

پس هرگاه جزئي از ايمان زايل شود،  باشد، با ما اتفاق نظر داريد؛اعتقاد وگفتار وكردار مي
رود، همانگونه كه اگر قسمتي از يك عمل زايل شود و از بين كل ايمان نيز از بين مي

  رود. برود، كل عمل نيز از بين مي
ـ استدالل دوم آنان اين است كه خداوند بعضي از گناهان را فسق ناميده است؛ 2

  فرمايد: چنانچه مي

 m  S     R  Q  P  O   V  U  Tl :٦[حجرات[  
ي ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد، درباره(اي كساني كه ايمان آورده

  )  آن تحقيق كنيد.
ي فاسق به معني دروغگو به كار رفته است و اين نكته از تأمل و در اين جا كلمه

  دقت در سياق آيه به دست مي آيد.
بَ «فرمايد: مي صهمچنين رسول اهللا  وقٌ سِ سُ لِمِ فُ سْ   2».ابُ الـْمُ

  (دشنام دادن به مؤمن، فسق شمرده مي شود.)

                                           
ان واصل بن عطا هستند؛ آنان قابل يادآوري است كه گروه ديگري به نام معتزله وجود دارد كه پيرو - 1

بر اين عقيده و باورند كه مرتكب گناهان كبيره نه مؤمن است و نه كافر؛ بلكه در ميان كفر و ايمان قرار 
  دارد؛ اما در قيامت در آتش خواهد ماند. 

  ).1/80صحيح مسلم ( - 2
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خوارج چنين استدالل مي كنند كه: خداوند بعضي از گناهان همچون خوردن مال  
  فرمايد: يتيم را ظلم و ستم ناميده است؛ چنانچه مي

m_~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  tl :١٠[نساء[  

خورند، انگار آتش در ال يتيمان را به ناحق و ستمگرانه مي(بيگمان، كساني كه امو  
  ريزند). شكمهاي خود مي

ي شوهرش بيرون همچنين خداوند كساني را كه زن بيوه را در ايام عده از خانه
اند؛ چنانچه ميكنند، ظالم و ستمگر ناميده است؛ چرا كه آنان از حدود الهي، تجاوز كرده

  ميفرمايد:

 m  O  NM  L  K  W  V  U  T    S   R  Q  P
    fe  d  c  b  a        `  _  ̂ ]   \  [  ZY  Xl :طالق]١ [  

و از خداوند كه پروردگار شما است بترسيد و پرهيزگاري پيشه كنيد و زنان را ـ  (
هايشان بيرون نكنيد و زنان هم ـ تا پايان عده از بعد از طالق در مدت عده ـ از خانه

نشان ـ بيرون نروند مگر اين كه زنان كار زشت و پلشت آشكاري انجام منازل شوهرا
دهند. اينها قوانين و مقرّرات الهي است و هركس از قوانين و مقرّرات الهي پا فراتر نهد و 

  كند). تجاوز كند، به خويشتن ستم مي
ي اين گناهان فسق و ظلم نماييد همهگويند: همانگونه كه مشاهده ميخوارج مي

ستند و براساس نص صريح قرآن كريم، فاسق و ستمگر كافر هستند؛ چنانچه خداوند ه
  فرمايد:مي

 mq  p  ol :(و كافران همان ستمگرانند.)  ] ٢٥٤[بقره  
   فرمايد:و در جايي ديگر مي

 m     c  b  a  `   _  ~  }l :٥٥[نور[   
   مان فاسقانند). ي راستين ـ كافر شوند، آنان ه(وكساني كه بعد از آن ـ وعده
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گويند: رواياتي وارد شده است كه ايمان را از كساني كه مرتكب گناه همچنين مي
  ميفرمايد: صكند؛ از آن جمله حديث صحيح مسلم است كه رسول اهللا اند، نفي ميشده

» ِ نيَ يَرسْ قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ الَ يَرسْ , وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ نِى وَ زْ نيَ يَ انِى حِ نِى الزَّ زْ الَ الَ يَ , وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ قُ
نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ َا وَ هبُ َ نيَ يَرشْ رَ حِ َمْ بُ اخلْ َ    1».يَرشْ

(زناكار هنگام زنا، و دزد هنگام دزدي، و شرابخوار هنگامي كه مشروب مي نوشد، 
  مؤمن نيستند).

  ميفرمايد: صهمچنين رسول اهللا 
نُ بِاهللاَِّ « مِ ؤْ دٌ يُ أَحَ ارَ بْغِضُ األَنْصَ ال يُ ولِهِ وَ سُ رَ  2».وَ

  (كسي كه به خدا و پيامبرش، ايمان داشته باشد، نسبت به انصار كينه و دشمني 
  ورزد).نمي

  و در حديث ديگري ميفرمايد:
ابُّوا« َ تَّى حتَ نُوا حَ مِ ؤْ الَ تُ نُوا, وَ مِ ؤْ تَّى تُ نَّةَ حَ ـجَ لُوا الْ خُ , الَ تَدْ هِ ى بِيَدِ سِ فْ  نَ الَّذِ    3».وَ

رويد تا زماني كه روح من در دست اوست، شما به بهشت نمي(سوگند به ذاتي كه 
  رويد تا وقتي كه يكديگر را دوست نداشته باشيد). مؤمن نباشيد؛ و مؤمن بشمار نمي

دهند تبري جسته از كساني كه بعضي از گناهان را انجام مي صـ پيامبر اكرم 3
  است؛ چنانچه ميفرمايد:

حَ « الَ يْنَا السِّ لَ َلَ عَ نْ محَ نَّا مَ يْسَ مِ لَ نَا فَ شَّ نْ غَ مَ نَّا, وَ يْسَ مِ لَ    4».فَ
(كسي كه با ما بجنگد و عليه ما اسلحه بكشد، از ما نيست؛ همچنين كسي كه ما را 

                                           
  ).64) شماره (1/76صحيح مسلم: ( - 1
  ).1/86صحيح مسلم ( - 2
  ).1/74صحيح مسلم ( - 3
  ).101)  شماره (1/99صحيح مسلم ( - 4
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  فريب دهد، از ما نيست.) 
نِّي«و در حديثي ديگر ميفرمايد:  يْسَ مِ لَ شَّ فَ نْ غَ   1 »مَ

  (كسي كه اهل فريب و نيرنگ باشد، از من نيست). 
  اند، مچنين در حديثي كه بخاري و مسلم آن را از ابو هريره روايت كردهه 

لَ «فرمود:  صپيامبر اكرم  وْ سُ ا رَ نْ يَ مَ : وَ , قِيلَ نْ مِ ؤْ اهللاِ الَ يُ , وَ نْ مِ ؤْ اهللاِ الَ يُ , وَ نْ مِ ؤْ اهللاِ الَ يُ وَ
 : الَ هُ «اهللاِ? قَ ائِقَ وُ هُ بَ ارَ نُ جَ أْمَ ي الَ يَ ذِ   2.»الَّ

ه ايمان ندارد؛ به خدا سوگند كه ايمان ندارد؛ به خدا سوگند كه (به خدا سوگند ك
ايمان ندارد. مردم پرسيدند: چه كسي اي رسول خدا؟ فرمود: كسي كه همسايه اش از 

  اذيت و آزار او در امان نباشد).
  فرمايد: شوند چنانچه خداوند ميـ بعضي از گناهان كفر ناميده مي4

 m ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥l 
  ]٩٧[آل عمران:

براي خدا، حج بيت اهللا بر كساني كه قدرت رفتن بـه آن را داشـته باشـند، واجـب      ( 
  است؛ و هر كه راه كفر را در پيش گيرد، بداند كه خدا از جهانيان بي  نياز است.)

  فرمايد:مي صهمچنين رسول اهللا 
ا,« ارً فَّ  كُ دِ عْ وا بَ عُ جِ رْ بُ  الَ تَ ِ ابَ بَعْضٍ يَرضْ قَ مْ رِ كُ ضُ   3».بَعْ

 (بعد از من كافر نشويد و گردن همديگر را نزنيد.)
ا«فرمايد: و در حديث ديگري مي َ مهُ دُ َا أَحَ اءَ هبِ دْ بَ قَ , فَ اهُ لُ أَخَ جُ رَ الرَّ فَّ ا كَ   1».إِذَ

                                           
  ).102)  شماره (1/101صحيح مسلم: ( - 1
  مشكاة املصابيح. - 2
  ).1/82صحيح مسلم ( - 3
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  (هرگاه كسي نسبت كفر را به برادرش بدهد، الزاماً كفر به يكي از آنها ملحق 
  شود.)  مي

  رد داليل خوارج
ها شخص مرتكب گناه كبيره را تكفير ها داليلي بودند كه خوارج براساس آناين

  پردازيم. ي اين استداللها ميكردند. اينك به ذكر خطاها و اشتباهات آنان در زمينهمي
 ي ايمان قرار دارند، بايد گفت كه ماي اين دليل آنان كه اعمال در دايرهـ در باره1

  كنيم؛ اما اشتباه آنان اينجا است كه اعمال را شرط ايمان اين موضوع را انكار نمي
دانند در حالي كه چنين نيست؛ بلكه زايل شدن اعمال، منافي با كمال ايمان است؛ مي

شود و ايمان به صورت ناقص، يعني هرگاه اعمال زايل شود، بخشي از ايمان زايل مي
قاً مانند اين است كه اگر دست يا پاي انسان را قطع كنند يا ماند. مثال آن دقيباقي مي

ماند و چشم او را كور نمايند و يا گوشش را ببرند با وجود اين، بصورت انسان باقي مي
تواند به حيات خود ادامه دهد. اما اگر يك انسان از وسط نصف شود يا همچنان مي

اورند، مسلم است كه به صورت انسان سرش را از بدنش جدا كنند يا قلب او را بيرون بي
رود. وكسي كه زنده، باقي نخواهد ماند. دقيقاً اين شخص، مانند ايماني است كه از بين مي

اعمال واجبي را ترك كند يا كارهاي حرامي را مرتكب شود، ايمانش همانند انساني است 
  كه دچار نقص عضو شده باشد. 

و ستم كفر هستند؛ اين فهم، نادرست و اشتباه  اما استدالل دوم مبني براينكه فسق - 2
است؛ زيرا فسق به معناي بيرون رفتن از طاعت خداوند است و بيرون رفتن از فرمان خدا 
نيز داراي مراحل متعددي است؛ گاهي مترادف با كفر است و گاهي هم مترادف با كفر 

شود و كفر مي نيست؛ مثالً انكار كردن فرشتگان خارج شدن از فرمان خدا و موجب
  گردد. نوشيدن شراب نيز خارج شدن از فرمان خدا و معصيت است؛ اما موجب كفر نمي

ظلم هم همين طور داراي مراحل و درجات متعددي است؛ گاهي شديد و در حد 
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  باشد.كفر است و گاهي هم كمتر از آن مي
وچك در توان اين مسئله را با ترسيم كردن يك مستطيل بزرگ و يك مستطيل كمي

داخل آن بهتر فهميد؛ بدين ترتيب كه مستطيل بزرگ نمايانگر ظلم و فسق، و مستطيل 
كوچك بيانگر كفر باشد؛ كفر در مستطيل ظلم و فسق قرار مي گيرد؛ زيرا مفهوم آنها 

  ها كفر نيستند. ها و فسقعامتر از مفهوم كفر است؛ بدين معني كه بعضي از ظلم
    دن مال يتيم، دروغ ظلم وفسق مانند: ربا، خور

كفر مانند: انكار وجود خدا. تكذيب 
فرشتگان و كتابهاي آسماني وپيامبران و 
روز قيامت و عبادت غير خدا، همچون 

 پرستش عيسي، دروغ، خوردن مال يتيم
 

 صدليل اين كه بعضي اوقات، فسق به معني كفر نيست اين حديث پيامبر خدا 
بَابُ املُْ «فرمايد: است كه مي رٌ سِ فْ هُ كُ قِتَالُ , وَ وقٌ لِمِ فُسُ  1».سْ

  (يعني دشنام دادن به مسلمان فسق، و كشتنش كفر است.)
در اين حديث، كفر و فسق را از يكديگر جدا  صبسيار روشن است كه رسول اهللا  

كرده است اگر چه منظور از كفر در اين حديث، كفري است كه شخص به سبب آن از 
  ود. شي اسالم خارج نميدايره

اند مبني بر اينكه ارتكاب گناه باعث نفي اما نصوصي كه خوارج بدانها استناد نموده
از مرتكب چنين گناهاني تبري جسته است و يا  صگردد يا اينكه ر سول اهللا ايمان مي

اند، به اين معني اين نصوص به كافر بودن كساني تصريح دارند كه مرتكب گناه شده
گردد؛ بلكه رود و گناه و معصيت موجب كفر ميگناه از بين مينيست كه ايمان بر اثر 

ي ايمان را كه خداوند اهل آن منظور اين است كه اين نوع گناه صورت واقعي و خالصانه

                                           
  ).64) شماره (1/80صحيح مسلم: ( - 1
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  برد؛ چنانچه فرموده است: را در جاهايي از قرآن ستوده است، از بين مي

 m  ³  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
¹   ¸  ¶  µ  ´  Ã  ÂÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 Ñ Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë     Ê   É  ÈÇ  Æ  Å  Ä
 ÓÒ  E   D C B A

   ON  M  L  K  J  I     H  G  F
  R  Q   Pl :١١٢-١١١[توبه[     

نمايد؛ آنان در راه خدا (بيگمان خداوند جان و مال مؤمنان را با بهشت خريداري مي
ي حقي است كه خداوند آن را در د؛ اين وعدهشونكشند و كشته ميجنگند و ميمي

  تورات و انجيل و قرآن ثبت كرده است و چه كسي از خدا به عهد خود بهتر وفا 
ايد شاد باشيد و اين پيروزي بزرگ و رستگاري سترگي اي كه كرده؟ پس به معاملهكندمي

سير كننده در  از جمله اوصاف اين مؤمنان اين است كه تائب، عابد، سپاسگزار، است. 
ي ي به كار نيك، بازدارنده از كار بد و رعايت كنندهروي زمين، نمازگزار، دستوردهنده

  باشند. اي پيغمبر! به مؤمنان مژده بده).قوانين الهي مي
  فرمايد:و در جايي ديگر مي 

 m  O      N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  Z  Yl :٥ -١[مؤمنون[   

آن كساني كه در نمازهايشان خشوع و  (بطور قطع، مؤمنان پيروز و رستگارند؛  
كنند؛ آن كساني كه ميخضوع دارند؛ آناني كه از كارهاي بيهوده و سخنان ياوه دوري 

   كنند.) نمايند و شرمگاههايشان را حفاظت ميزكات مالشان را پرداخت مي
  فرمايد: ل ميي انفاو در سوره

m  c   b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W
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  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f  e   dl 
   ]٣- ٢[نفال:

(مؤمنان، تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دلهايشان هراسان مي 
بر آنان كوشند ـ و هنگامي كه آيات الهي گردد ـ و در انجام نيكيها و خوبيها بيشتر مي

كنند؛ آنان كساني افزايد و بر پروردگار خود توكّل ميشود، بر ايمانشان ميخوانده مي
   كنند). ايم، انفاق ميدارند و از آنچه به آنها عطا كردههستند كه نماز را برپا مي

اين آيات اموري را كه بر «گويد: بعد از ذكر اين آيات مي 1ابوعبيد قاسم بن سالم
  اند و گناهان و معاصي را از اهل ايمان نفي فرض شده، توضيح دادهاهل ايمان 

اند؛ سپس سنت با احاديثي كه ويژگيهاي ايمان در آنها آمده است، ايمان را تفسير نموده
نموده است. پس هنگامي كه گناهان و معاصي با ايماني كه در قرآن بيان شده و احاديث 

  خته شود، در اين صورت است كه آن را تفسير نموده است، آمي صپيامبر 
گوييم: چنين ايماني داراي آن شرايطي نيست كه خداوند آنرا بر مؤمنان مقرر نموده مي

هايي كه معرف ايمان هستند، وجود ندارد؛ لذا ايمان است؛ همچنين در اين ايمان، نشانه
   ماند.شود ولي اسم ايمان، باقي ميواقعي و حقيقي از چنين افرادي سلب مي
ي كساني پرداخته كه ميگويند چگونه جايز است سپس ابوعبيد به مناقشه و نقد شبهه

كه گفته شود: مؤمن نيست و ايمان هم از وي سلب نشده است؟ در حالي كه اين دو 
جمله با هم تضاد دارند. آنگاه وي توضيح ميدهد و ميگويد: تضادي ميان اين دو جمله 

كه طبق عرف و عادت عرب گفته شده است. و پر  وجود ندارد؛ بلكه اين، سخني است
واضح است كه اگر شخصي يك عمل را بطور كامل و خوب انجام ندهد، عمل وي به 

كنند و مسلم است كه قرآن به زبان عربي شود و آن را نفي  ميطور كلي ناديده گرفته مي
  و طبق اسلوب و شيوه هاي كالم عرب نازل شده است. 

ي بسيار جامع و فراگير است، عملي را كه به نحو شايسته انجام زبان عربي كه زبان
                                           

) وي نقل شده است و شيخ 96- 90اين عبارات از سخنان ابو عبيد مي باشند كه از كتاب االيمان ( - 1
  ناصر الدين الباني در ضمن چهار رساله تحقيق نموده است. 
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- گيرد، چنانكه اگر صنعتگري كارش را خوب انجام نداده باشد به او مينگرفته، ناديده مي

اي، در حالي كه معلوم است مفهوم اين گويند: تو هيچ صنعت يا عملي را انجام نداده
عمل است نه نفي مطلق عمل؛ پس آن سخن در چنين حالتي نفي كيفيت و زيبايي در 

شخص از ديدگاه آنها عامل و سازنده است اما به لحاظ عدم زيبايي و استحكام در كارش 
  آورند. او را سازنده و صانع به حساب نمي

اعراب سخناني شديدتر از اين هم دارند؛ «گويد: ي مطلب ميآقاي ابوعبيد در ادامه
گويند: نافرماني كرده و او را اذيت و آزار ميكند، ميي شخصي كه از پدرش مثالً درباره

ي او است؛ اما چون به مقتضاي دانند كه فرزند و بچهفالني فرزند نيست؛ حال آنكه مي
گويند: فرزند نيست. اين اصطالح تنها به فرزند ي فرزندي عمل نكرده است، ميوظيفه

رود؛ البته منظور ار نيز بكار ميي برادر و همسر و خدمتگذشود بلكه دربارهمحدود نمي
آنها از به كار بردن اين جمله بيان كوتاهي كردن آنان در اعمال و وظايفي است كه بر آنها 
واجب بوده است مانند فرمان برداري و نيكي و...؛ اما اهميت و حرمت نكاح و خدمت 

  ».گذار بودن و نسبيت و... به جاي خود باقي است
اند، كامالً مطابق با همين صوصي كه ايمان را نفي كردهسپس توضيح ميدهد كه ن

كنند در واقع گناهاني كه ايمان را نفي مي«اند. او ميگويد: شيوه و اسلوب وارده شده
شوند، نام مؤمن همچنان بر همينگونه هستند، موجب از بين رفتن اصل ايمان نمي

شود و مانند مؤمنان با ميشود، جز مؤمن، چيز ديگري به آنها گفته نشخص، اطالق مي
  ». شودها رفتار ميآن

ي آل عمران از اهل كتاب تعهد گويد: خداوند در سورهاو براي اثبات سخن خود مي
گرفته است كه كتاب را براي مردم بيان نمايند و آن را كتمان نكنند؛ ولي آنان، كتاب خدا 

رفتند؛ با وجود اين، خداوند در و عهد و پيماني را كه با خداي خود بسته بودند ناديده گ
آيات ديگر قران كريم آنان را جزو اهل كتاب دانسته و خوردن گوشت حيواني را كه به 
دست آنها ذبح شده و همچنين نكاح زنان اهل كتاب را براي ما حالل قرار داده است؛ 

ه در روند اگر چي احكام، اهل كتاب بشمار ميچرا كه آنان از لحاظ اسمي و در زمينه
  اند و با اهل كتاب واقعي بسيار تفاوت دارند.واقع، به كتاب عمل نكرده
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به  صگويد: رسول اهللا نمايد و ميهمچنين وي به حديث بخاري و مسلم استناد مي
ْ «خواند، چند بار فرمود: يك نفر از صحابه كه نمازش را درست نمي إِنَّكَ ملَ , فَ لِّ عْ فَصَ جِ ارْ

لِّ    اي.و دوباره نمازت را بخوان؛ زيرا كه تو نماز نخوانده يعني برو 1».تُصَ
كنيم كه آن شخص، چند بار نماز خواند و از نظر اسمي و ظاهري ما مالحظه مي

  گوييم: نمازش را خوانده است؛ اما درحقيقت، نمازگزار نبوده است. مي

                                           
  ).397) شماره (1/298) و صحيح مسلم (793) شماره (2/277صحيح بخاري ( - 1
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  موده استبرائت ن آنها از گناهكاران اعالن  در صپيامبر اكرم  مراد از نصوصي كه
در واقع برائت در اين نصوص به معني بيزاري «گويد: ابوعبيد قاسم بن سالم مي

اين بوده كه آنها  صپيامبر از آنها يا بيزاري امتش از آنها نيست؛ بلكه هدف پيامبر اكرم 
از پيروان و مقتديان واقعي ما نيستند و آنگونه كه شايسته است احكام شريعت را رعايت 

  » كنند.نمي
  اند معني و مفهوم رواياتي كه مرتكبين گناهان را كافر شمرده

رواياتي كه در رابطه با كفر و شرك و وجوب آن «گويد: ابوعبيد قاسم بن سالم مي
اند به معني اثبات كفر و شرك براي مرتكب گناه و سلب ايمان از بر اثر گناه نقل شده

ه اين گونه اعمال از جمله اخالق و ي آن نيست؛ بلكه به اين معني است كمرتكب شونده
باشند و شايسته نيست كه مؤمن دست به چنين اعمالي بزند؛ رفتار كافران و مشركان مي

  ».در اين زمينه نيز داليلي در قران و سنت وجود دارد
  گويد: روشن است كه منظور از گناهاني كه كفر و شرك ناميده وي در ادامه مي

گونه مسائل از اخالق و رفتار و الفاظ و احكام كافران و اند، اين است كه اين شده
  مشركان هستند.

آنگاه ابو عبيد براي اثبات ادعاي خود به قول ابن عباس رضي اهللا عنهما در تفسير  
  فرمايد: گويد: خداوند عزوجل ميي مائده استناد نموده و ميي شصت سورهآيه

 m    |  {  z  y  x  w   v  u  tl ٤٤:[مائده[   

  هر كس برابر آنچه كه خداوند نازل كرده است، حكم نكند، كافر است.)(
ست كه انسان را از نيمنظور از كافر، آن كفري «گويد: ابن عباس رضي اهللا عنهما مي

  ». كفري است پايين تر از كفر واقعي«گويد: عطا مي» امت اسالم خارج كند.
گويد: اين اثر را حاكم اثر ابن عباس ميي گفتني است كه محقق كتاب ابوعبيد درباره

در المستدرك از طريق طاووس از ابن عباس روايت نموده است و حاكم و ذهبي آنرا 
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  1صحيح دانسته اند.
بنابراين، حكم كردن به چيزي غير از قرآن و سنت، اگر چه كفر ناميده شده است اما 

حال خود باقي است هر چند كه كند؛ بلكه دين وي به انسان را از ملت اسالم خارج نمي
از » حكم بغير ما انزل اهللا«به گناه آلوده شده است. پس معني اين سخن اين است كه 

  فرمايد:ي مائده ميروش و سنن كافران است چنانچه خداوند در سوره

 m     ÓÒ  Ñ   Ðl :٥٠[مائده[     
  (آيا آنان، جوياي حكم جاهليت هستند؟) 

گويد: تفسير آن نزد مفسرين اين است كه هر كس به غير ما سپس عبيد بن سالم مي 
انزل اهللا حكم كند در حالي كه او بر دين اسالم است، مانند اهل جاهليت حكم كرده 

كردند و اين برداشت مانند سخن رسول است؛ زيرا كه اهل جاهليت اين چنين حكم مي
  فرمايد: است كه مي صاهللا 

رِ الـْ«  نْ أَمْ ةٌ مِ اءُ ثَالثَ وَ َنْ األْ , وَ ةُ النِّيَاحَ , وَ ابِ نُ ىفِ األَنْسَ : الطَّعْ لِيَّةِ اهِ  2».جَ
اين سه عمل از جمله اعمال دوران جاهليت هستند: عيب جويي از نسب ديگران، (

  نوحه خواني بر ميت و مؤثر دانستن ستاره ها در بارندگي.)
ثَ «وهمچنين حديث:  دَّ ا حَ : إِذَ نَافِقِ ثَالَثٌ ـْمُ ةُ ال ِنَ  آيَ متُ ا اؤْ إِذَ , وَ لَفَ دَ أَخْ عْ ا وَ إِذَ , وَ بَ ذَ كَ

                                           
ي ديگر كه پخش ) تأليف ابوعبيد القاسم بن سالم كه همراه چهار رساله94نقل از كتاب االيمان ص( - 1

  و منتشر گرديده است.
واين حديث در الجامع الصغير با اين لفـظ آمـده    )3039) ش (1/583صغير (كتاب صحيح ا لجامع ال -2

سه عمل از اعمال دوران جاهليت هستند كه مسلمانان نيز آ نها را رها نمي كنند: طلـب بـاران   «است كه: 
و صـاحب الجـامع الصـغير ايـن     ». از ستاره ها، عيب جويي از نسب ديگران و نوحه خواندن بر امـوات 

خاري در تاريخش و طبراني در الكبير، و امام احمد در مسند، و ابن حبـان در صـحيحش   حديث را به ب
  نسبت داده است. 
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انَ    1».خَ
ي منافق است: هرگاه صحبت كند، دروغ مي گويد؛ هرگاه وعده دهد، (سه چيز نشانه
  كند.)كند؛ و هر وقت امانتي در اختيار او قرار گيرد، به آن خيانت ميخالف آن عمل مي

ت فوق، اين نيست كه مرتكب اين اعمال منظور از روايا«گويد: ابوعبيد بن سالم مي 
جاهل، كافر و منافق شده است؛ زيرا او به خدا و احكام نازل شده از جانب او ايمان دارد 
و فرايض و واجباتش را انجام مي دهد؛ بلكه معني روايات اين است كه اين گونه اعمال 

سنت رسول اهللا از جمله اعمال حرام و مربوط به اهل كفر هستند كه در كتاب خدا و 
از آنها منع شده است تا مسلمانان از آنها اجتناب كنند و خود را دور نگهدارند تا  ص

  ».احكام وشريعتشان هيچ گونه شباهتي با كفار و منافقان نداشته باشد
  ميفرمايد: صگويد: رسول اهللا همچنين ابو عبيد مي

ىلَ « تْ عَ رَّ مَّ مَ , ثُ تْ طَرَ تَعْ ةٍ اسْ أَ رَ امَ امْ انِيَةٌ أَيُّ يَ زَ هِ ا فَ حيَهَ وا رِ دُ مِ لِيَجِ وْ قَ  2». الْ
(يعني هر زني كه خود را عطر بزند و از كنار مرداني بگذرد كه بو و عطرش به مشام 

  ها برسد، آن زن زناكار است.) آن
اكنون سؤال اين است كه آيا اين زنا همان زنايي است كه حد برايش مقرر گرديده 

  است؟ 
يد از اين كه ميگويد: حكم بغير ما انزل اهللا، موجب كفر و خارج شايد منظور ابوعب

شدن از اسالم نيست، اين باشد كه اگر قاضي يا حاكم مسلمان در يك مورد مطابق 
ي موارد مطابق حكم خداوند حكم نمايد، خواهشات نفساني خودش حكم كند و در بقيه

ن كفر و اجراي آنها بر ملتهاي شود. اما بايد دانست كه حكم كردن طبق قوانيكافر نمي

                                           
  ).59) شماره (1/78) و صحيح مسلم (33) شماره (1/89صحيح بخاري ( - 1
) ميگويد: اين حديث، صحيح است و ابن خزيمه و ابن حبان و 96محقق كتاب اإليمان در صفحه ( - 2

اند. همچنين ابوداود و ترمذي نيز شبيه اين حيح خود به نقل از ابوموسي اشعري آوردهحاكم آن را در ص
  اند. اند و آن را صحيح دانستهالفاظ را روايت نموده
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مسلمان با استفاده از نيروي قهريه و به زندان انداختن و شكنجه كردن كساني كه به سوي 
دهند، در كفر آنها نمايند و نداي تطبيق شريعت الهي را سر مياسالم دعوت مي

توان گفت كه آنها هيچ گونه ارتباط و كوچكترين شكي وجود ندارد و به جرأت مي
  فرمايد: وندي با اسالم ندارندغ چنانكه قرآن كريم ميپي

 m  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬
     À  ¿  ¾   ½  ¼  »l :٦٥[نساء[   

آيند تا تو را در اختالفات و (نه؛ به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن بشمار نمي 
در دل خود از داوري تو نداشته و كامالً درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ماللي 

   تسليم قضاوت تو باشند.) 
  آنهايي كه بر اين باورند كه مرتكب گناهان كبيره مؤمن كامل است  -3

اند كه اند؛ آنها به نصوصي استدالل كردهخوارج به يك جنبه از نصوص استناد كرده
اند نصوصي را كه نتوانسته اند ومرتكب كبيره را معيوب و ناقص االيمان معرفي نموده

كند، خوب درك كنند. اما در مقابل اين ايمان را بطور كامل از مرتكب كبيره نفي نمي
گويند ارتكاب گناهان كبيره هيچگونه خللي در ايمان  گروه، كسان ديگري هستند كه مي

حال  با وجود ايمان، ارتكاب گناه هيچ ضرري به«كنند كه آورد و تاكيد ميبه وجود نمي
و مي گويند: ايمان باور و اعتقاد قلبي و نطق و اقرار به زبان است و اعمال ». فرد ندارد

هيچگونه نقشي در ايمان ندارد و بر اين باورند كه ايمان قلبي يك حالت دروني و يكسان 
ي مردم به لحاظ داشتن آن در يك سطح قرار دارند و هيچگونه تفاوتي ميان است و همه
كنند كه  ي خود نيز به نصوصي استدالل ميشود؛ آنها براي اثبات اين نظريه ميآنها ديده ن

شوند، مؤمن و اهل بهشت باشد كه كساني كه مرتكب گناه كبيره ميبيانگر اين نكته مي
  باشند.مي

اما بايد دانست كه اين ديدگاه مردود است؛ زيرا نصوص زيادي وجود دارد مبني بر 
  فرمود: صروند چنانكه پيامبر اكرم مان بشمار مياينكه اعمال بخشي از اي

َ ا« ةُ األْ اطَ ا إِمَ نَاهَ أَدْ هَ إِالَّ اهللاُ, وَ لُ الَ إِلَ وْ ا قَ هَ لُ أَفْضَ , فَ تُّونَ سِ عٌ وَ ونَ أَوْ بِضْ بْعُ سَ عٌ وَ نُ بِضْ يامَ ِ ذَ إلْ
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نِ  يامَ ِ نْ اإلْ يَاءُ مِ الـْحَ , وَ يقِ ن الطَّرِ    1».عَ
ي ال اله اال شصت و اندي شاخه دارد كه بهترين آنها كلمه(ايمان هفتاد و اندي و يا 

اي از ايمان اهللا، و كمترين آنها برداشتن خس و خاشاك از سر راه است و حيا نيز شاخه
  است.)

اند روايت شده صعالوه بر مطالب گذشته، روايات تهديدآميزي كه از پيامبر اكرم 
  ديث:كنند مانند اين حاين ديدگاه را رد و نفي مي

الَ « , وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ َا وَ هبُ َ نيَ يَرشْ رَ حِ َمْ بُ اخلْ َ الَ يَرشْ , وَ نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ نِى وَ زْ نيَ يَ انِى حِ نِى الزَّ زْ الَ يَ
نٌ  مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ قُ ِ نيَ يَرسْ قُ حِ ارِ قُ السَّ ِ  ».يَرسْ

د (انسان درحالي كه زنا ميكند، ايمان ندارد و دزد به هنگام دزدي كردن ايمان ندار
  وشراب خوار در هنگام خوردن شراب ايمان ندارد.)

ي خود آثار منفي و عواقب نامطلوبي دارد؛ گروه ديدگاه اين دو گروه هر كدام به نوبه
دانند، مردم را از رحمت الهي مأيوس ميكنند اول كه مرتكب گناهان كبيره را كافر مي

شوند كه كنند و موجب ميوگروه دوم نيز مردم را نسبت به ارتكاب معاصي گستاخ مي
اي ي ارتكاب گناه در انسان بيشتر گردد. سلف و گذشتگان امت اسالمي، راه ميانهانگيزه

اند بدين معني كه مرتكب معاصي را در دنيا مؤمن دانسته و فرجامش را را در پيش گرفته
قلم عفو دهد يا سپارند و اين خداوند است كه آنها را عذاب ميدر قيامت به خداوند مي

  كشد. بر گناهانشان مي
  
  
  

                                           
) و عبارت اين حديث از 35) شماره (1/63) و صحيح مسلم (9) شماره (1/51صحيح بخاري ( - 1

  باشد.صحيح مسلم مي
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  مبحث چهارم: عقيده، فلسفه و علم كالم
  ي اسالمي و فلسفه و علم كالم مطلب اول: فرق ميان عقيده

پردازد؛ زيرا علي رغم اينكه موضوع فلسفه همان موضوعي است كه دين به آن مي
ت اصل وجود فالسفه مدعي هستند كه هدف از مباحث و تحقيقات آنان، معرفت و شناخ

هايي است كه انسان را در دنيا و آخرت به سعادت و غايت آن و همچنين شناخت راه
  ي عملي و نظري را تشكيل واقعي برساند و اين دو قضيه موضوع علم فلسفه

اما با وجود اين، اختالف ميان دين و  1دهند و موضوع علم دين نيز همين است؛مي
ه است؛ زيرا دين و فلسفه از لحاظ مصادر و منابع، منهج فلسفه، بسيار دامنه دار و گسترد

ي استدالل و نتايج با يكديگر تفاوتها و و روش، قدرت تأثيرگذاري و غلبه، شيوه
اختالفات زيادي دارند كه ما در اين مبحث در صدد تبيين و روشن نمودن اين تفاوتها 

  هستيم تا خلط و التباسي ميان دين و فلسفه صورت نگيرد. 
  در و منا بع مصا -1

فلسفه با تمام اشكال خود يك نوع واكنش انساني است كه هر آنچه در طبيعت 
انسان وجود دارد از قبيل محدوديتها، رسيدن تدريجي به مجهوالت، قابليت تغيير و 
تحول، حركت ميان هدايت و گمراهي و دوري و نزديكي به كمال همه و همه در شكل 

  گيري آن تاثير دارند. 
اند خود را از اند، نتوانستهي اصلي فلسفه بودهبدين جهت، بزرگاني كه ستون و هسته

اي از اوضاع تأثيرات محيط رها سازند؛ بنابراين، تصورات و معتقدات آنان بازتاب گسترده
  2و شرايط محيط آنها بوده است. 

مورد ارزيابي كنيم و آن را به عنوان مثال، وقتي به زندگي و آثار افالطون نگاه مي
هاي موجود و حاكم زمان خويش كنيم كه وي خرافات و افسانهدهيم، مشاهده ميقرار مي

                                           
  ).60و 59فحه (كتاب الدين تأليف دراز ص - 1
  ).67الدين، تأليف دراز صفحه ( - 2
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گري پرداخته و آنها را جزو كند؛ حتي خودش نيز به داستان سرايي و خرافيرا تكرار مي
دهد تا جايي كه بسياري از نظريات و معتقداتش در واقع افكار و معتقدات خود قرار مي

  هاي ساختگي هستند.ها و افسانهداستان
  شايسته است كه به سخنان عقاد در مورد افالطون گوش فرا دهيم.  

هاي بت پرستان بر افالطون غلبه پيدا كردند و او با افكار و انديشه«گويد: عقاد مي
تاثير پذيري از عرف و عادات و مشاهدات زمان خويش، خدايان و نيمه خداياني را كه به 

جايگاهي در اديان توحيدي ندارند، در انديشه و معتقدات خود گنجانده طور كلي 
  1».است

ي وجود را به عنوان دليل براي اثبات ادعايش ي افالطون دربارهسپس عقاد، نظريه
  ي متقابل است وجود در مذهب افالطون داراي دو طبقه«گويد: دهد و ميارائه مي

ا هيوال كه تمام قدرت و نيرويش از عقل مطلق، و ي اوليه يـ ماده2ي عقل مطلق ـ طبقه1
ي اوليه (هيوال) گيرد. و در ميان عقل مطلق و مادهاش از هيوال نشأت ميعجز و ناتواني

موجودات متفاوتي هستند كه هر اندازه از عقل مطلق بهره بگيرند به همان ميزان برتري و 
يرند به همان اندازه به سمت پستي و يابند و هر اندازه از هيوال بهره بگوااليي دست مي

شوند يا نيمه كنند. موجودات متوسط و مياني نيز يا ارباب ميسقوط گرايش پيدا مي
  2»دهند.ارباب؛ بعضي از آنها نيز نفوس بشري را تشكيل مي

براساس اظهارات آقاي عقاد دليل اينكه افالطون به وجود اين اربابها (خدايان) 
  آنها را به رسميت شناخته است، اين است كه افالطون متوسط متقاعد شده و 

ي آنچه را كه در جهان وجود دارد از قبيل بدي، نقص و درد و ألم، مي خواسته كه همه
همگي اينها را توجيه كند. وي معتقد است كه عقل مطلق كمال محض است و محدود به 

  وي صادر زمان و مكان نيست و جز خير و نيكي و فضيلت، چيز ديگري از 
نمي شود؛ بنابراين، همين خدايان وسطي (ارباب المتوسط) هستند كه عهده دار خلق و   

                                           
  ).129تأليف عقاد ص (» اهللا«كتاب  - 1
  ).129تأليف عقاد ص (» اهللا«كتاب  - 2
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اند و اي ميان خداي توانا و هيوالي ناتوان قرار گرفتهاند؛ زيرا كه آنان در رتبهآفرينش
ي مياني و متوسط (بين عقل مطلق نقص، عيب، بدي، درد و ناراحتي از همين رتبه

همچنين مشهور است كه افالطون معتقد به تناسخ ارواح بوده  1شود.مي وهيوال) ناشي
  است. آري اين است منابع و مĤخذ فلسفه. 

ي اسالمي، وحي الهي بوده كه به سوي ما فرستاده شده است و از ثبات و اما عقيده
استحكام و صداقت و قاطعيتي برخوردار است كه به هيچ وجه تغيير و دگرگوني و باطل 

  آن راه ندارد.در 
ي بسيار با ارزشي است كه خيلي ي اسالمي، در واقع يك هديهعالوه بر اين، عقيده 

سهل و بدون هيچگونه رنج و زحمتي در اختيار مسلمانان قرار گرفته و در مقاطع 
  وشرايط بسيار تاريك وخفقان، در يك چشم به هم زدن با نور خود آنان را هدايت 

  نمايد. مي
  2و برنامهخط مشي  -2
خط مشي فلسفي با راه و روش اسالمي از ابتدا تا انتها تفاوت اساسي دارد؛ بسياري  

دانند و آن را به از فالسفه، تحقيق و بررسي در مورد نفس انسان را آغاز كار خود مي
اند. روي اين اصل، آنها ابزار شناخت انسان را عنوان اصل و مبناي احكام فلسفي قرار داده

گويند كه علم س دانسته وگاهي عقل، گاهي هم هر دوي آنها را برشمرده و ميگاهي ح
  آيد. بدون وجود آنها به دست نمي

فالسفه، علوم حسي و بديهي و امثال اينها را بعنوان اصلي كه بدون آنها هيچ گونه 
علوم ي اند كه آنها به وسيلهاند و بعد مدعي شدهآيد، قرار دادهعلم و شناختي بدست نمي

توانند امور نزديك به خود مانند امور طبيعي، رياضي و اخالقي را حسي و بديهي مي
-درك كنند و اين سه اصل (امور طبيعي، رياضي و اخالق) را مبناي ساير علوم قرار داده

                                           
  اهللا، تأليف: عقاد."كتاب - 1
  ) مراجعه شود.25، 2/1راجع به اين موضوع به مجموعه فتاواي شيخ االسالم ابن تيميه ( - 2
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اند بدين صورت كه يك، اند. به همين جهت، آنها را در اصول علم كالم تجسم نموده
گيرد و دو چيز متضاد مانند ك زمان در دو جا قرار نمينصف دو است و جسم در ي

  شوند. سياهي و سفيدي با هم جمع نمي
اما بسياري از فيلسوفها، اخالقياتي نظير عدالت و عفت و پاكدامني را جزو اصول 

  دانند. دانند بلكه آنها را از فروعي كه نيازمند دليل هستند، مينمي
كنند و به لم فلسفه، ابتدا كار را از منطق شروع ميبسياري از نويسندگان و مؤلفين ع

  پردازند و سرانجام به علم الهيات دست تدريج به علوم طبيعي و رياضي مي
يابند. اما نويسندگان علم كالم، ابتدا در مورد مقدمات آن يعني مشاهده و علم و دليل مي

س به پيدايش جهان و باشند، شروع نموده و سپي علم منطق ميكه از جنس و خانواده
پردازند. بعضي ديگر هم معلومات را به موجود و معدوم و اش مياثبات پديد آورنده
-نمايند، همانگونه كه فيلسوفها در آغاز علم الهي اين كار را انجام مياقسام آن تقسيم مي

  دهند.
افالك  به سپس و نموده دنبال تفصيل را به امور طبيعي يدامنه اغلب فالسفه

سوي واجب الوجود  به خدا شناس آنگاه فيلسوفان پردازند؛مي آنها آسمانها) و احوال(
اند؛ برخي ديگر از (حق تعالي) صعود كرده و بعد به سوي عقول و نفوس پيش رفته

اند از اين جهت كه وجودي برايش فالسفه نيز بتدا به اثبات واجب الوجود پرداخته
  واجب و ضروري است.

متكلمين موحد؛ آن كساني كه در كتابهاي علم كالم به وحدانيت و اما هدفي كه  
كنند، اثبات وحدانيت و يگانگي آفريدگار است اند؛ دنبال مييگانگي خداوند اقرار نموده

اند كه منظور از ال اله اله اهللا همين است و و اينكه او شريكي ندارد و آنان بر اين عقيده
  بس.

و كالمي، پژوهشگران و محققان را تا پايان عمر سرگرم ي فلسفي اين روش و برنامه
رسند. و اگر هم سازد كه حتي در قسمتي از آن هم به نتيجه نميقضايا و مسائلي مي

برد و شخص را با شك و چيزي بدست بياورند، شبهاتي است كه يقين را از بين مي
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  سازد.ترديد مواجه مي
خود و كار تمام پيامبران الهي را دعوت به ي قرآني آغاز دعوت اما منهج و برنامه 

  سوي بندگي خدا و پرستش او قرار ميدهد:

 mO   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al 
   ]٢٥[نبياء:

ايم كه هيچ ايم مگر اين كه به او وحي كرده(ما پيش از تو هيچ پيامبري را نفرستاده 
  تنها مرا پرستش كنيد.)  معبود حقي جز من وجود ندارد؛ پس

هر پيامبري كه آمده است، نخستين ندايش دعوت قوم خود به سوي پروردگار واحد 
و تنها بوده و از آنها خواسته كه با قلب و زبان و تمام بدن، خدا را بندگي كنند و مسلم 

  است كه بندگي خدا نيز شامل دو بخش (ياد و شناخت) اوست. 

 m      j  i  h  g  f  e     lkl :٢٣[مؤمنون[  

  (اهللا را پرستش كنيد؛ چرا كه شما معبود حقي جز او نداريد). 
حقيقت علم از نظر پيامبران و داعيان دين شناخت ذات و صفات خداي يگانه است 
نه ادراك محسوسات و بديهيات. خداوند نخستين ذات مقدسي است كه جهان هستي را 

گردند. ام جريانات و حوادث به سوي او بر ميآفريده و آخرين ذات مقدسي است كه تم
ي تمام علوم، و پس تنها خداوند مرجع و اصل همه چيز است و علم به ذات او ريشه

باشد و بدست آوردن رضايت و خشنودي او جوهر ي تمام ذكرها ميذكر و ياد او پايه
  تمام اعمال است.

گيرند و از بندگي او يدانستن ساير علوم از علم به ذات و صفات او سرچشمه م
ي عبادت و ياري جستن از گيرد. در سايهانواع و اقسام مقاصد صالح و نيكو نشأت مي

ترين پشتوانه متوسل شده و به دليل هدايتگر و ترين و محكمها به استواراوست كه دل
داني گردد و از نابرهان قابل اعتمادي دست يافته كه همواره علم و ايمان بدان افزوده مي

يابند و علم به ذات و صفات خداي يگانه، بهترين راه و بهترين ابزار و ناسپاسي رهايي مي
شناخت خدا و شناخت زندگي و پي بردن به تمام موجودات عالم و معرفت نفس انسان 
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  است.
از ابن ». ايمبا شناخت و معرفت خدا همه چيز را شناخته«ابن ابي حاتم ميگويد: 

من طلب هما سؤال شد: چگونه پروردگارت را شناختي؟ گفت: عباس رضي اهللا عن
ف به  دينه بالقياس مل يزل دهره فی التباس, ظاعناً يف اال عوجاج, زائغاً عن املنهج اعرفه بام عرّ

فه بام وصف به نفسه   .نفسه و أصِ
(هركس با قياس به دنبال فهميدن دينش باشد، همواره در سرگرداني و انحراف  

شناسم كه خودش خود را برد؛ من خدا را آنگونه ميي از منهج حق بسر ميعميق و دور
نمايم كه او خودش را بدان وصف نموده معرفي نموده است و او را آنگونه توصيف مي

  است.) 
را براي دعوت مردم بسوي  هنگامي كه معاذ بن جبل  صهمچنين رسول اهللا 

تو نزد قوم و گروهي مي روي كه اهل كتاب «اهللا به يمن اعزام نمود، خطاب به او فرمود: 
هستند؛ نخستين چيزي كه آنان را بدان دعوت خواهي كرد، بندگي و عبادت خداوند 

ي است؛ پس از اينكه به عبادت و بندگي پروردگار آشنا شدند، آنان را به سوي بقيه
  ».واجبات اسالمي دعوت كن

ور نداد كه مردم را نخست به به معاذ دست صكنيم كه پيامبر خدا ما مشاهده مي
سوي شك و ترديد و مشاهده و...دعوت نمايد، آنگونه كه شيوه و روش بعضي از 

  متكلمين است. 
اينجاست كه امام بخاري رحمه اهللا كتابش را با وحي كه محور اصلي علم و ايمان 

ر ناميده است و د» آغاز نزول وحی«است، آغاز نموده است و عنوان نخستين فصلش را 
سخن گفته است و بعد از آن،  صابتداي آن از كيفيت نزول علم و ايمان به رسول اكرم 

آورده، تأليف نموده  صرا كه به معني اعتراف به آنچه كه رسول اهللا » االيمان«كتاب 
اي است كه پيامبر است. بعد از آن هم كتاب علم را كه در واقع، معرفت و شناخت برنامه

است، ذكر نموده است. در واقع، امام بخاري كتابش را بر اساس آن را آورده  صاكرم 
ترتيب واقعي كه از علم و بينش عميق و دانش فراوان او حكايت دارد، مرتب نموده 
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  است.
نمايد، از علوم بديهي خداوند در روز قيامت، آن هنگامي كه دوباره مردم را زنده مي

پرسد كه آيا دعوت انبيا عليهم از آنان مي كند؛ بلكهو حسي و يا فلسفه و منطق سؤال نمي
  فرمايد: ي ملك مياند يا خير؟ اينجاست كه در سورهالسالم را پذيرفته

 m  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡  �  ~   }
   »  º  ¹     ¸   ¶   µ  ´   ³  ²  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½  ¼         Ç   Æ  Å             Ä

   Î         Í  Ì  Ë  Ê  É  Èl :١١-٨[ملك[   

پرسند كه: شوند، نگهبانان دوزخ از آنان مي(هرگاه كه گروهي در جهنم انداخته مي
اي به گويند: آري! پيامبران بيم دهندهاي به ميان شما نيامد؟ آنان ميآيا پيامبر بيم دهنده
ما آنان را تكذيب كرديم و گفتيم: خداوند به هيچ وجه، چيزي نازل  ميان ما آمدند؛ ولي

گويند: اگر ما گوش بريد. همچنين آنان ميننموده است و شما در گمراهي بزرگي بسر مي
  شديم.ي دوزخيان نميگرفتيم، هرگز از زمرهداشتيم و يا عقل خود را به كار ميشنوا مي

ي كنند؛ پس دوري ـ از رحمت خدا ـ بهرهتراف ميبله، اينگونه آنان به گناه خود اع
    دوزخيان باد!) 

شود چنانكه و بايد دانست كه تنها با فرستادن پيامبران، بر مردم اتمام حجت مي
  فرمايد:خداوند عز و جل مي

m     ¿     ¾  ½  ¼        »  ºl :١٥[اسراء[  

ر اين كه پيامبري براي (و ما ـ هيچ شخص و قومي را ـ مجازات نخواهيم كرد مگ 
  آنان، مبعوث نماييم.) 

ي شروع است و بله، همانگونه كه دعوت به سوي عبادت خدا در منهج قرآن نقطه 
گيرند، ي علوم وشناختها از آن سر چشمه ميشناخت خدا پايه و اساسي است كه بقيه

  ي نهايي نيز بندگي خدا و شناخت يگانگي و توحيد او است.نقطه
ي نهايي منهج فلسفي و حض به وحدانيت خدا و يگانگي آفريننده كه نقطهاعتراف م
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علم كالم است با وجود اهميتي كه دارد، اما در منهج قرآني بسيار جزئي بوده و دين، اين 
با آنان  صاعتراف را كافي نمي داند؛ به همين جهت، اعتراف مشركيني كه رسول اهللا 

  فرمايد: رآن كريم ميمي جنگيد، براي آنها سودي نداشت؛ ق

 m    ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l :٢٥[لقمان[   

؟ (هر گاه از آنان ـ مشركين ـ بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است  
   گويند: اهللا.) حتماً مي

 m ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³l 
  ]٨٧-٨٦[مؤمنون:

 كسي است؟ خواهند گفت: اهللا.) (بگو: پروردگار هفت آسمان و عرش عظيم چه
ي تحقيقات و پژوهشهاي بشري در رابطه با روح و نفس انسان هنوز وقتي كه نتيجه

  برد، چگونه اي نگرفته است و همچنان در حيرت و سرگرداني بسر ميهيچ نتيجه
ي آگاهي و ي ساير علوم قرار داد! اما علم فلسفه در زمينهتوان آن را محور و پايهمي
الع در مورد جهان متافيزيك در واقع دچار كجروي و گمراهيهاي بسيار آشكار و اط

  آوري شده است. سرسام
  1 قدرت و نيروي تأثيرگذاري -3

ي تأثيرگذاري بر درون پيروانش از قدرت و نيرويي برخوردار است عقيده در زمينه
غير اينصورت، پا را از  كه فلسفه نبايد انتظار رسيدن به چنين امتيازي را داشته باشد؛ در

گليمش فراتر نهاده و دچار تناقض شده است؛ زيرا فلسفه در حد تواناييهاي بشري به 
ي دستاوردهايش بررسي و كنكاش در مورد حقايق و معرفتها مي پردازد و به اندازه

حقايق را عرضه كرده و به نمايش مي گذارد؛ نخستين كساني كه به ضعف وناتواني عقل 
كنند، فيلسوفها هستند. بنابراين، تسامح وتواضع علمي از ري شناخت پيدا ميوخرد بش

الشئ الذي «بارزترين ويژگيهاي فالسفه مي باشد؛ مثالً در ميان فيلسوفها سقراط ميگويد: 
                                           

  ) و بعد از آن، مراجعه شود.69: الدين تأليف، دراز صفحه (دررابطه با اين موضوع به كتاب - 1
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ام اين يعني چيزي كه همواره خوب دانسته» ال أزال أعلمه جيداً هو أنّني لست أعلم شيئاً 
   دانم.است كه چيزي نمي

اش را از كسي دريافت نموده داند كه عقيدهاما كسي كه داراي عقيده است، خوب مي
كه به اسرار تمام جهان هستي آگاه بوده و نسبت به راز و رمز موجودات آگاهي مطلق 

  دارد.
اي به مقتضاي ماهيت خود الزام آور بوده و صاحبش را به خضوع و چنين عقيده

  نمايد و هيچگونه جدال و مخالفتي از وي وادار مي تسليم در برابر مقتضيات خود 
پذيرد و هرگز در مورد خود (عقيده) هيچگونه شك و ترديدي به صاحبش راه نمي

اي شك و ترديد به خود راه دهد، تا زماني كه به يقين نرسد و بر نميدهد و اگر در مسئله
يقت او در آن زمينه يك رأي مشخص و معين قرار نگيرد و به آن ايمان نياورد، درحق
ي آن ديدگاه، چانه فلسفه باف بوده نه دين دار؛ اما وقتي كه به يقين رسيد، آنگاه درباره

تواند نقض تعهد نمايد؛ زيرا آن نظريه شود و نميزني و فلسفه بافي از وي پذيرفته نمي
ه بجز گرديده و آماده است تا پاي جان از آن دفاع كند. بايد دانست ك» عقيده«برايش 

عقيده، هيچ تفكري چنين سلطه و تأثيري بر روح و روان انسان ندارد خواه آن تفكر 
  سياسي باشد يا علمي و يا هر نوع تفكري ديگر. 

  راز «كند: آقاي شيخ محمد عبداهللا دراز رمز و راز اين جريان را چنين بيان مي
انسان در اين نكته نمايان  ي اين پديده، يعني تأثير سحرآميز عقيده بر روح و رواننهفته
شود كه ميان حقيقت شناخت و واقعيت ايمان و همچنين ميان نيروي دروني كه به مي

پردازد، پردازد، با نيروي دروني كه به وظايف ايمان ميوظايف شناخت و معرفت مي
اختالفهاي زيادي وجود دارد؛ مثالً شخصي معناي تشنگي و گرسنگي را بسيار خوب 

ما ناراحتيهاي ناشي از آنها را احساس نميكند. همچنين گاهي يك انسان معني و داند امي
داند اما اهل عشق و محبت نيست؛ بله، چه بسا يك فرد يك مفهوم عشق و دوستي را مي

هاي ساخت آن آگاه شود؛ اما اثر فني و دقيق را ببيند و به اسرار آن پي ببرد و از زيبايي
  گفت انگيز نباشد. لذت آن را نچشد و برايش ش
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اينها بخشهايي از معرفت و علم هستند كه حواس يا فكر يا بداهت ما را بدانها 
هدايت مي كند؛ اما نفس با ديد بيگانه به آنها نگريسته و يا به صورت سطحي از آنها مي 

  برد يا اينكه آنها را در ذهن خود ذخيره گذرد و به عمق و ژرفاي آنها پي نمي
كند. ما بايد متوجه اين نكته دانها توجه ننموده و آنها را در خود هضم نميكند ولي بمي

باشيم كه هر حالت رواني و دروني كه در اين مرحله بماند يعني در حد افكار و مبادي 
  رود و اندك ارتباطي با ايمان ندارد. توقف كند، ايمان بشمار نمي

- ذارد و از سويداي دلها عبور ميگايمان، شناختي است كه در اعماق ضمير تأثير مي

كند؛ بلكه يقين را ي انسان هيچگونه ضيق و حرجي را از آن احساس نميكند؛ لذا سينه
چشد و وجدان تصورات را از فضاي عقل به قرارگاه كند و طعم ايمان را مياحساس مي

  ي شادابي و غذايي قرار دهد و آن را براي روح و روان مايهدل انتقال مي
دهد كه در كيان آن داخل شده است و يكي از عناصر حياتش ميگردد. آري! ايمان مي

ي موانع را در كند؛ نيرويي كه همهانديشه را به نيرويي فعال، خالق و باز دارنده تبديل مي
  بيند.برابر خود بي ارزش و فاقد اهميت مي

اخت است؛ اما آري، اين بود تفاوتهاي ميان دين و فلسفه؛ هدف نهايي فلسفه، شن
اي توخالي و شناختي هدف دين ايمان و باور است؛ خواست و هدف فلسفه، انديشه

جامد وبي محتوا و بي روح است؛ اما خواست و هدف دين روحي است پويا و نيرويي 
  است پر حركت.

اي از زواياي نفس ي عمل فلسفه، تنها زاويهآقاي دراز بر اين عقيده است كه حوزه
گيرد، در حالي كه دين تمام زواياي نفس را در برگرفته است؛ فلسفه نوعي را در برمي

نظريه پردازي و تجزيه و تحليل است. اما دين، شوق و شادابي است، عشق و عالقه 
  هاي سطحي و خشك است، تمام حقيقتها را در برگرفته است و از پوسته

  د را بدست آورد. ها برسد و ارزش واقعي و كمال خوگذرد تا به اعماق دلمي
آقاي دراز بسيار ريزبينانه و دقيق تفاوتهاي ميان دين و فلسفه را كشف و استنباط 

ي كاري و بخش عمليش، نظري گويد: غايت و هدف فلسفه حتي درحوزهنموده و مي
وتئوري است؛ اما اهداف دين حتي در بخش علمي ونظريش باز عملي و كاربردي است. 
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اين است كه حق و خير را به ما معرفي كند و بگويد كه آنها  پس نهايت مطلوب فلسفه
ي برخورد ما با حقي كه چه هستند و كجا هستند. و بعد از آن، هيچ گونه توجهي به نحوه

آن را معرفي نموده يا خيري كه آن را مشخص نموده است، ندارد. اما دين حق را به ما 
را بشناسيم و بس، بلكه براي اينكه بدان ايمان كند؛ البته نه تنها براي اينكه آن معرفي مي

سازد تا به بياوريم و دوستش بداريم و ارجش بنهيم. دين ما را به وظايف خود آگاه مي
  نحو احسن آنها را ادا كنيم و با تحقق بخشيدن به آن، روح خود را به كمال برسانيم.

ي و كاربردي دين و آقاي دراز به منظور روشن نمودن بيشتر مطلب، ميان آثار عمل
دارد كه دين، توجه انسان را به اين امر معطوف مي«گويد: اي نموده و ميفلسفه مقايسه

انسان آفريدگارش را بشناسد و به او توجه كند و دوستش بدارد و او را تقديس و تعظيم 
نمايد؛ اما منظور فلسفه تنها شناخت و معرفتي است كه اسباب را با مسببات پيوند 

  ». هدميد
  ي ديني در نمايد كه عقيدههاي خود روشن ميي صحبتآقاي دراز در ادامه

گذراد و جهت تحقق بخشيدن به اهدافش صاحب عقيده را هاي اجتماعي قدم ميعرصه
  نمايد، در حاليكه فلسفه به توسعه و نشر به پخش و انتشار آن دعوت مي

  فالسفه از انتشار و انتقال  هاي فلسفي چندان توجهي نميكند و چه بساانديشه
اند و افكار فلسفي را براي خود احتكار ورزيدههاي خود به ديگران خست ميانديشه
  اند.نموده
  1روش و اسلوب  -4

  ي اسالمي در قالب آن شكل گرفته است، اسلوب شيوه و اسلوبي كه عقيده
ملموس بودن، القا كردن اي است كه از امتيازات بارز آن طراوت، شادابي، دلپذيري، ويژه

توان در عبارت گنجاند. بلكه ي آنها را نميهاي بزرگي است كه همهو رسانيدن واقعيت
توانند به آنها اشاره نمايند و همچنين از امتيازات بارز ديگر آن، اين است عبارات تنها مي

                                           
  ) تأليف سيد قطب مراجعه شود.16صفحه (» خصائص التصوراالسالمي«در اين زمينه به كتاب  - 1
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قرار  ي جوانب بشريت را با تمام ابعاد وجوديش مورد خطابي اسالمي همهكه عقيده
كند، نه ي تواناييها و نيروها و راههاي نفوذ و شناخت انسان را تعقيب ميداده و همه

  ي بشريت را مورد خطاب قرار دهد. اينكه تنها انديشه
خواهد واقعيتها را در فلسفه شيوه و اسلوب ديگري را برگزيده است؛ زيرا مي

نوع حقايقي كه دين با آنها روبرو عبارات محدود كند و حقايق را در كلمات بگنجاند؛ اما 
است، امكان ندارد بتوان آنها را در كالبد و قالب كلمات منحصر نمود؛ چون سرشت 

ي كار انديشه بشري هستند. وطبيعت جنبه هاي اساسي و مهم اين حقايق فراتر از حوزه
ه به گردد. باتوجبي ترديد، فلسفه منجر به پيچيدگي و خلط و بهم آميختگي و خشكي مي

ي اسالمي را با اسلوب و روش فلسفي ارائه نمود؛ زيرا اين امر، شايسته نيست كه عقيده
دهد ي اسالمي را از بين برده و به طراوت و درخشندگي آن خاتمه مياين اسلوب، عقيده

  كند. و آن را در يك بعد از ابعاد وجودي انسان منحصر و محدود مي
عقيده را به اين روش و اسلوب غريب و بيگانه از بنابراين، هر موضوع و مبحثي كه 

سرشت و طبيعت خود ارائه دهد، نقص و پيچيدگي و خشكي و انحراف در آن نمايان 
  است.
ي اسالمي در كمال وضوح و روشني و بدور از روش و اسلوب قرآن در بيان عقيده 

ي مردم، با وجود مههر گونه ابهام و پيچيدگي بوده، به گونه اي كه درك و فهم آن براي ه
اختالف در ميزان درك و فهمشان، سهل وآسان بوده و هر كس به ميزان توانايي انديشه و 

هاي فلسفي و كالمي پيچيده كه مملو مقدار قناعتش از آن بهره مي برد. برخالف اسلوب
از اصطالحات پيچيده و مبهم هستند كه به جز تعداد كمي از مردم، كسي قادر به درك 

  يات آنها نيست.محتو
  روش استدالل -5

ي داليل در اين رابطه در پيش گرفته است از امتيازاتي روشي كه قرآن براي ارائه
برخوردار است كه با روشهاي فلسفي و كالمي تفاوتهاي اساسي دارد و مي توان اين 

  تفاوتها را در نكات زير بيان نمود: 
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  هاـ استدالل به آيات و نشانهالف  
  ي يگانه بودن آفريدگار، به آيات و متكلمين همانند قران كريم درباره فالسفه و

نشانه هاي محسوس و قابل رؤيت در جهان هستي استدالل مي كنند؛ اما روش قرآني در 
هايي استدالل استدالل با روش فلسفي كالمي متفاوت است؛ زيرا قرآن به آيات ونشانه

علم به صانع و آفريدگار آنها است مانند علم به ها مستلزم كند كه علم به اين نشانهمي
شعاع آفتاب كه مستلزم علم به وجود خورشيد است، بدون نياز به قياسهايي كه متكلمين 

  اند.پيرامون حادث بودن جهان هستي از آنها استفاده نموده
به عنوان مثال، علم و آگاهي نسبت به اينكه جهان آفريده شده است و نياز به 

ي فطري و طبيعي است و نيازي به دليل و برهان ندارد؛ لذا اي دارد، يك مسئلههآفرينند
كند، نياز به داند كه اين جهان هستي كه انسان آن را مشاهده ميانسان به طور فطري مي

ي اوست و اين امر هيچگونه نيازي به آفريدگاري دارد كه مصنوع و پرورش يافته
اند تا حادث بودن جهان هستي و اينكه هر ن متوسل شدهقياسهايي ندارد كه متكلمين بدا

  حادثي به محدث نياز دارد را اثبات و معلوم كنند.
  فرمايد: خداوند مي

 m    f  e    d  c             o   n  ml  k  j  i  h  g
q  p         ¡  �  ~  }  |  {         z  y  x  w  v  u  ts  r

 ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢   °  ¯   ®  ¬  «ª
  ¿  ¾  ½  ¼           »  º¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±l :٣٠[انبياء -

٣٣[   

بينند كه آسمانها و زمين ـ در آغاز خلقت ـ به هم متّصل بوده و (آيا كافران نمي 
سپس ـ بر اثر انفجار دروني هولناكي ـ آنها را از هم جدا ساختيم ـ و تدريجاً به صورت 

اي را ـ اعم از انسان و حيوان و گياه ـ از آب ايم و هرچيز زندهدرآوردهجهان كنوني 
ما در زمين   آورند؟انديشند و ـ ايمان نميي آفرينش كائنات نميايم. آيا ـ دربارهآفريده

ايم تا زمين انسانها را مضطرب نسازد و توازن داري پديد آوردهكوههاي استوار و ريشه
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ي زمين ها و گازهاي دروني و حركات پوستهو كوهها از فشار گدازهآنان را به هم نزند ـ 
و از وزش تند بادها تا حد زيادي جلوگيري كنند ـ و در البالي كوهها راههاي پهناوري 

ايم تا اين كه انسانها راهياب گردند. ـ و با ديدن اين آثار به ذات آفريدگار به وجود آورده
هاي آن، روي گردانند ـ محفوظي نموديم، ولي آنان از نشانهما آسمان را سقف   پي ببرندـ.
خدا است كه   انديشندـ.گر است نميي اين همه عظمتي كه باالي سرشان جلوهو درباره

گردند ـ كه او براي آنها است و همه در مداري ميشب و روز و خورشيد و ماه را آفريده 
   تعيين كرده است). 

  1داليل عقلي ـب 
  ي عظمت و كمال خداوند پردازد تنها شايستهقلي كه قرآن به بيان آنها ميداليل ع

باشند. پس قرآن در رابطه با خداوند، از به كار بردن قياس شمول و قياس تمثيل كه مي
افراد و مقدمات آن از نظر خداوند مساوي هستند خودداري نموده است؛ زيرا اين دو 

  مخلوق هستند. قياس مستلزم برابر دانستن خالق با 
بلكه قرآن در حق خداوند از قياس اولي استفاده نموده كه معني و مفهومش چنين 
است: هركمالي كه موجود است و مستلزم فنا نيست و به هر دليلي نقص در آن راه 

تر است كه بدان متصف اي بدان متصف باشد، خداوند شايستهنداشته باشد و آفريده
چنين كمالي را به آن بخشيده است. پس اگر خالق متصف  گردد؛ زيرا خداوند است كه

به چنين كمالي نباشد درحالي كه ممكن است كه بدان متصف گردد، در اين صورت در 

                                           
بسياري ازمتكلمين و فالسفه به خطا رفته اند؛ چرا كه به گمان آنها داليل قرآن و سنت تنها جنبه ي  - 1

ناعت نمي رساند؛ اما واقعيت اين است كه قرآن داليلي را براي علم و آگاهي خبري دارد و عقل را به ق
نسبت به وجود خدا و وحدانيت او آورده است كه نه آنها و نه هيچ كس ديگري توانايي ارائه چنين 
داليلي را ندارد. آنچه كه متكلمين ذكر نموده اند چيزي است كه قرآن به روشي نيكوتر و كاملتر، آن را 

ن داشته است. مانند ضرب المثلهايي كه خداوند آنها را در قرآن بيان داشته و در مورد آنها مي فرمايد: بيا
] وضرب المثلها همان قياسهاي عقلي 54[كهف:» ولقد صرّفنا في هذا القرآن للنّاس من كلّ مثل«

  باشند. مي
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ميان ممكنها آفريدهاي وجود خواهد داشت كه از خدا كاملتر است و چنين چيزي محال 
  است؛ چنانكه خداوند متعال ميفرمايد:

 m    kj  i  hl :٦٠[نحل[   

  (خدا داراي صفات عاليه و برتر است).
تر همچنين هر نقص و عيبي كه مخلوق از آن مبرا و پاك است، خداوند شايسته

  است كه ازآن منزه و پاك باشد. 
تر و مختصرتر بر كنيم داليل عقلي قرآن با تعبيري بليغچنانكه مالحظه مي ج ـ

مي و فلسفي ارزش استدالل نمودن به كنند؛ اما بيشتر داليل عقلي كالحقايق داللت مي
شود منجر به ها بر وجود حق استدالل ميآنها را ندارند؛ زيرا ضعف در داليلي كه از آن

-شود و حتي گاهي منجر به رد و نفي حق ميشك و ترديد و اضطراب و سرگرداني مي

ب تواند نقص و عيگردد. اينجا است كه در چنين حالتي، طرف مخالف به راحتي مي
داليل را بيان كند و وقتي كه داليل را رد نمود، حق را رد نموده اگر چه حق در ذات 
خود قوي و نيرومند است و ضعف و ناتواني در داليل رسيدن به حق بوده نه در ذات 
-حق. بر اين اساس، متكلمين بيشتر از ديگران از يك ديدگاه به ديدگاه ديگري منتقل مي

كنند در صورتي كه نقيض و ضد خني را با قاطعيت بيان ميشوند و در بعضي موارد، س
دارند؛ حتي گاهي كسي را به سبب سخني تكفير آن سخن را در جاي ديگري بيان مي

كنند در حالي كه در جاي ديگري خودشان همان سخن را گفتهاند. بر خالف داليل مي
ده و هيچگونه تزلزل و قران و سنت كه ارائه دهندگان آنها بر مواضع خويش ثابت قدم بو

  1دهند.اضطرابي به خود راه نمي
  شود كه بسياري از داليل متكلمين منجر به نتايج باطل و ناروا دـ مالحظه مي

ي قرآن و سنت ثابت شده است، شوند؛ زيرا بعضي از داليل آنها حقي را كه به وسيلهمي
  كنند. رد و نفي مي

                                           
  ). 4/50مجموعه فتاواي شيخ االسالم ابن تيميه ( - 1
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  ي آنثمره و نتيجه -6
دهد آنگونه هاي ديگر اين است كه قرآن ايمان تفصيلي را به ما مياز جمله تفاوت

  گويد:كه جندب بن عبداهللا مي
  ».تعلمنا اإليامن, ثم تعلمنا القرآن, فازددنا ايامنا« 
  (ايمان را آموختيم؛ بعد، قرآن را آموختيم؛ پس ايمان ما افزوده شد.)  

كه او صورت، دست، پا، چشم،  كندقرآن، پروردگار را براي ما اين چنين توصيف مي
گويد: او رحمن و رحيم و شمارد و ميو گوش دارد و اسما و صفات او را براي ما برمي

ملك و قدوس و سالم و مؤمن و مهيمن و عزيز و جبار و...است. همچنين قرآن كريم 
آن را نمايد، قيامت و شدائد و ناراحتيهاي هاي خداوند را به ما معرفي ميافعال و آفريده

كند كه گويي كند، بهشت و نعمتهاي آن را چنان براي ما ترسيم ميبراي ما توصيف مي
  بينيم. هم اكنون ما با چشمان خود آنها را مي

  اما روش متكلمين و نهايت آنچه كه متكلمين در مورد خداوند به ما ارائه 
بخشد و نه ا مياي است كه نه شناخت كافي به مدهند، ايمان مجمل و بسيار سادهمي

  نمايد.تصوير روشني از ايمان به ما ارائه مي
  دين به ديگران نيازي ندارد  

اسالم به كسي نياز ندارد كه آن را كامل كند؛ زيرا كه خداوند دانا و آگاه آن را كامل 
  فرمايد: كرده است چنانكه خداوند متعال مي

 m     q  p   o  n  m  l  kl :٣[مائده[   

ين شما را برايتان كامل كردم و ـ با عزّت بخشيدن به شما و استوار دشتن امروز د(
  گامهايتان ـ نعمت خود را بر شما تكميل نمودم.) 

بينيم كه ميان اسالم و فلسفه و يا ميان اسالم و يهوديت و مسيحيت و يا ما نيازي نمي
برقرار كنيم؛ زيرا  ايداري و... سازش و ميانهاسالم و كمونيسم و سوسياليسم و سرمايه

  اسالم به معني واقعي كلمه، حق است و هيچگونه باطلي در آن، راه ندارد:



 67  شناخت اهللا

 m    p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cl :٤٢[فصلت [  

ي گردد؛ چرا كه قرآن فرو فرستاده(هيچگونه باطلي، از هيچ جهتي، متوجه قرآن نمي  
  است.)  خدايي است كه با حكمت و ستوده

اند اما با باطل و اند و يا اينكه اساساً حق بودهو ساير مكاتب يا از اساس باطل
اند. اسالم نيامده تا خود را بر افكار بشري تحميل كند؛ بلكه آمده تا خرافات آلوده شده

بر زندگي و حيات مردم اشراف داشته باشد و كجي و ناهمواريهاي عقيده و افكار بشري 
  ترميم كند. را اصالح و 

آري، بر ما مسلمانان واجب است كه عقايد و احكام خودمان را پاك و صاف و 
  اي كه مورد خواست و رضايت پروردگار است.روشن و شفاف نگه داريم بگونه

m   ÛÚ  Ù    Ø  ×  Öl :٢٥٦[بقره[   
  (چرا كه هدايت و كمال از گمراهي و ضاللت بازشناخته شده است.)

م اسالمي با غير اسالم در آميخته شود، منجر به خلط و به هم اگر عقايد و احكا
  شود كه خداوند متعال اهل كتاب را به سبب آن، مورد نكوهش قرار ميدهد:آميختگي مي

 m   J  I        H  G  F  E   D  C  B  Al   

  ]٧١[آل عمران:
آن كه شما كنيد حال آميزيد و كتمانش مي(اي اهل كتاب! چرا حق را با باطل مي  
  دانيد ـ كه عقاب و عذاب خدا در برابر چنين كاري چيست.) مي

  مطلب دوم: موضع علما در برابر فلسفه و علم كالم 
همواره دانشمدان علوم ديني با عواملي كه موجب خلط و به هم آميخته شدن 

گرفته و  اند و نيز با كساني كه تحت تأثير آن قرار مباحث عقيده با فلسفه و علم كالم شده
اند و اين آميختگي و درهم و برهمي را در  ي اسالمي شهرت يافتهبه عنوان فالسفه

اند مانند ابن سينا، مبارزه نموده و با تمام نيرو و توان  ي اسالمي به وجود آوردهعقيده
  اند. خود، در مقابل آن ايستاده
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  شوند: م ميقابل يادآوري است كه دانشمندان در اين زمينه به دو گروه تقسي
گروه اول كساني هستند كه از همان ابتدا خطر مسلك فلسفي و كالمي را متوجه 
شده و عليه اين نوع تفكر اقدام نموده و با آن مبارزه كردهاند مانند امام احمد بن حنبل 

  رحمه اهللا و همچنين امام شافعي كه در مورد متكلمين ميگويد:
ريد و النعال, ويطاف هبم فی القبائل والعشائر, حكمي يف اهل الكالم ان يرضبوا باجل« 

 ».ويقال: هذا جزاء من ترک الكتاب و السنة, و اقبل علی الكالم
(رأي و نظر من در مورد متكلمين اين است كه آنها را بايد در ميان قبايل و عشاير با 
ا چوب و كفش، كتك بزنند و به آنان بگويند: اين است پاداش كسي كه قرآن و سنت ر

  ترك كند و به فلسفه و كالم روي آورد.)  
اند و وقت خود را در  گروه دوم كساني هستند كه وارد مباحث كالمي و فلسفي شده

اند، دير شده و آفتاب عمرشان  اند و وقتي كه متوجه اشتباه خود شده اين مسير گذرانده
هيچ چيزي افول كرده و ديگر پشيماني و ندامت سودي نداشته و جز تأسف و حسرت 

ي ما در برابر آنها اين است كه از خداوند بخواهيم آنها را نصيبشان نگرديده است. وظيفه
اند بايد از  مورد بخشش خود قرار دهد و در عين حال، كساني را كه بعد از آنها آمده

  پيمودن راه غلط و اشتباه آنان برحذر نماييم. 
اقسام «زي اشاره نمود كه در كتاب از ميان گروه دوم مي توان به محمد بن عمر را

   1گويد:خود چنين مي» اللذات
 و هناية سعي العاملني ضالل  اقدام العقول عقــــال ةهناي

 

 و حاصل دنيانا اذ و وبال و ارواحنا يف وحشة من جسومنا
 

 سو ان مجعنا فيه قيل وقالوا ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا
 

                                           
تأليف فخر » اعتقادات فرق املسلمني«) وكتاب 7تأليف ابن قيم صفحه (» ةاملرسل الصواعق«كتاب  - 1

  ).23الدين رازي ص (
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 وزالوا فبادوا مجيعاً مرسعني  ةفكم قد رأينا من رجال ودول
 

 رجال فزالوا واجلبال جبال  وكم من جبال قد عال رشفاهتا
 

ي كار خردها پيچيدگي و گره است و حاصل سعي و تالش علماي (حاصل و ثمره
-كالم و فلسفه، گمراهي و سردرگمي است؛ روح ما در خوف و هراس بدن بوده و نتيجه

ب چيز ديگري نيست؛ در طول عمر خود از تحقيق و ي دنيايمان نيز جز رنج و عذا
بررسي و مباحثه هيچ سودي عايد ما نشد جز جمع آوري و اندوختن قيل وقال؛ چندها 
بزرگ مرد و دولت را ديديم كه آمدند و به سرعت نابود شدند و رفتند و چندها كوه را 

ي خود باقي ماندند و هايشان رسيدند و رفتند اما كوهها به جاديديم كه مرداني به قله
  هنوز هم كوه هستند.)

  روشهاي كالمي و مناهج فلسفي را مورد دقت و تأمل قرار «گويد: رازي مي
سپس به اسلوب و منهج ». اي را سيراب كنددادم اما نديدم كه دردي را دوا نمايد و تشنه

بهترين و «هاي پرداخته و ميگويد: قرآني بازگشته و در باب صفات خدا به ذكر نمونه
ترين راه، راه و روش قرآني است؛ به عنوان نمونه در مورد صفات ثبوتي خداوند نزديك

  خوانيم: مي

 m    |  {  z     yl :٥[طه [  

  (خداوند مهرباني است كه بر عرش قرار گرفته است).  

 m  »  º  ¹  ¸l :١٠[فاطر[  

  رود.) (گفتار پاكيزه به سوي خداوند، باال مي 
  خوانيم: ي صفات سلبي ميهو دربار 

 m  S        R  Ql :١١[شورى[   

(هيچ چيزي همانند خداوند نيست ـ نه او در ذات و صفات به چيزي از اشياي  
ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميآسمان و زمين مي
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  ماند.)

 m    »      º   ¹    ¸l :١١٠[طه[   

  ز آفريدگار آگاهي كامل ندارند.)(ولي انسانها ا
  1».من جرب مثل جتربتي عرف مثل معرفتي«گويد: بعد از ذكر اين آيات، رازي مي

ي من ـ در مورد علم كالم و فلسفه ـ داشته باشد، به اي مانند تجربه(هر كس، تجربه
  ام.) اي خواهد رسيد كه من به آن رسيدههمان نتيجه

  خواند، اعتراف ا يكه تاز ميدان و فريد دهر ميآقاي شهرستاني نيز كه خود ر
نمايد كه پس از سالها تحقيق و بررسي بجز سرگرداني و ندامت هيچ چيز ديگري نزد مي

  2فالسفه و متكلمين به دست نياورده است؛ بله، او ميگويد:
 و سريت طرفی بني تلك املعامل         لعمری لقد طفت املعاهد كلّها 

 

 علـــــی ذقن أو قارعاً سن نادم     إالّ واضعاً كف حائرفلــــم أر 

(به جانم سوگند، تمام مراكز آموزشي ـ فلسفي ـ را سرزدم و به تمام آثار فلسفي 
نگاهي انداختم؛ بجز انسان سرگرداني كه دست به چانه زده يا از شدت پشيماني، 

  دندانهايش را به يكديگر مي مالد، چيز ديگري نديدم).
نين آقاي جويني كه از مردان خبره و بسيار هوشمندي است كه به علم فلسفه و همچ

اي دوستان من! به « 3گويد:ي پرهيز از اشتغال به علم كالم ميكالم مشغول بوده، درباره
- رساند، هرگز بدان نميعلم كالم نپردازيد؛ اگر مي دانستم كه علم كالم مرا به اين جا مي

  »پرداختم.
در عمق «كند و ميگويد: لحظات زندگيش نيز اظهار تحسر و ندامت مي او در آخرين

                                           
  ).7شيخ االسالم ابن تيميه صفحه ( احلموية الكرب الفتاو - 1
  ).3تأليف شهرستاني صفحه (» اإلقدام فی علم الكالم ةهناي«كتاب  - 2
  ).7ونگا: الفتاوي الحمويه صفحه ( مجموع فتاوي تأليف شيخ اإلسالم ابن تيميه، - 3
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اقيانوس علم كالم فرو رفتم و اهل اسالم و علوم اسالمي را كنار گذاشتم و وارد مباحثي 
كردند؛ پس واي بر فرزند جويني اگر رحمت الهي شامل حالش شدم كه مرا از آن منع مي

ميرم كه ايماني همچون ايمان مادرم يا در حالي مينشود و او را در نيابد؛ اما هم اكنون 
  ». پير زنان دارم

ابوحامد غزالي نيز از جمله دانشمنداني است كه در مباحث كالمي عمر زيادي را 
ي ديگري تغيير مسلك داده تا اينكه در پايان صرف نموده است و از يك فرقه به فرقه

ني رسيده است و كتابي تحت عمرش در مسائل كالمي به توقف و حيرت و سرگردا
(بازداشتن بي سوادان از علم كالم) تأليف نموده و حتي  »اجلام العوام عن علم الكالم«عنوان 

احلق أنّ «اشتغال به علم كالم را جز در شرايط استثنايي حرام دانسته است چنانكه ميگويد: 
مگر براي دوكس.)  (حق اين است كه علم كالم حرام است »علم الكالم حرام االّ لشخصني

همچنين امام محمد غزالي در اواخر عمرش از علم كالم و روشهاي كالمي منصرف شد 
و به علم حديث روي آورد و وقتي كه دار فاني را وداع گفت، صحيح بخاري را باالي 

  اش گذاشته بود. سينه
 ابوالحسن اشعري نيز معتزلي مسلك بود و چهل سال از زندگيش را اينگونه سپري

نمود؛ بعد از آن، از اين مسلك برگشت و آنان را گمراه خواند و در نفي و رد آنان 
  1تالشهاي زيادي مبذول داشت.

به دنبال آنان، گروهي آمدند كه روش و منهج صحيحي را در پيش گرفتند؛ البته اين 
د؛ سپس گروه نيز علوم و مناهج آنها را فراگرفته و آن را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادن
ي خودشان آن را به باد انتقاد گرفته و با منهج قرآني به رد آنها برخاستند و با همان اسلحه

ي آنها رفتند و ضعف و كاستيهاي ديدگاههاي فلسفي و كالمي را برمال نمودند به مبارزه
  كه رهبر و پرچمدار اين گروه، شيخ االسالم ابن تيميه بود.

  

                                           
  به كتاب معتقد امام ابي الحسن االشعري و منهجه تأليف مؤلف مراجعه نماييد.  - 1
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  احبان عقيده و صاحبان رأياي ميان صمطلب سوم: مقايسه
قبل از اينكه اين موضوع را به پايان برسانم بايد بگويم كه ما به افراد صاحب عقيده 
نياز داريم نه به فيلسوفان؛ ما به كساني نياز داريم كه دردها و مشكالت اين امت را مداوا 

  آيد. كنند و چنين كاري هرگز از دست فيلسوفان بر نمي
رحمه اهللا ميان صاحب رأي و صاحب عقيده و تأثير هر كدام از  استاد احمد امين 

ي چيزي رأي و نظري داشته گويد: اينكه دربارهاي انجام داده و ميآنها بر زندگي، مقايسه
  باشيد، با اينكه به همان چيز معتقد باشيد تفاوتهاي فاحشي وجود دارد. 

افزايد؛ اما معلومات خود ميزيرا وقتي انسان رأي و نظري داشته باشد، آن را به 
نمايد و در مخ و هنگامي كه به چيزي معتقد شود، آن را در خون خود جاري مي

  استخوانش سرايت ميدهد و در اعماق دلش فرو مي برد.
صاحب رأي (فيلسوف) ميگويد: چه بسا مطلبي كه در واقع، باطل است من آن را 

كنند و ممكن است فردا داليلي تأييد مي درست و صحيح بدانم؛ زيرا امروز، داليل آن را
اي اشتباه كنم و گاهي هم باشد كه عكس آن را به اثبات برساند و چه بسا من در مسأله

  ممكن است كه حقيقت را دريافته باشم. 
داند و هيچ اش مطمئن بوده و صحتش را قطعي مياما صاحب عقيده نسبت به عقيده
اش را حق دهد؛ زيرا وي هم اكنون هم عقيدهاه نميشك و ترديدي در مورد آن به خود ر

داند و هرگز اين تصور را به خود راه نمي دهد كه داند و فردا هم آن را حق و صواب ميمي
  شايد فردا داليلي پيدا شود كه اعتقاد او را رد نمايد يا شك و ترديدي در آن ايجاد كند.

ي عمل پوشيد و تحقق يافت، مهاش جابراي صاحب رأي اهميتي ندارد؛ اگر نظريه
ي عمل نپوشيد، مشكلي ندارد؛ چون از شود و اگر رأيش جامهخوشحال و شاداب مي

اش درست است اما احتمال خطا و اشتباه هم دارد؛ قبل رأيش را بر اين بنا نهاده كه نظريه
الف ي ديگران را اشتباه دانسته، هرچند احتمال صواب هم دارد؛ بر خهمچنانكه نظريه

دهد؛ او بي صاحب عقيده كه مصمم و قاطع است و سردي و سستي به خود راه نمي
  اش تحقق پيدا نكند، آرام نمي گيرد. خيال و الابالي نيست؛ بلكه تا عقيده
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اش پشيمان شده و تغيير جهت ميدهد؛ هر بله، صاحب رأي خيلي ساده از نظريه
اش منصرف شده و به دليل از نظريه وقت دليلي داشت يا مصلحتي ايجاب كرد به راحتي

اش افتخار نموده و با افتخار، آورد؛ اما صاحب عقيده، به عقيدهو رأي ديگري رو مي
  كه فرمود:  صاش را ابراز مي دارد مانند پيامبر اسالم عقيده

(لو وضعوا الشمس فی يمينی والقمر فی يساری علی ان أدع هذا الذی جئت به 
تاب را در دست راست و ماه را در دست چپ من بگذارند براي اينكه (اگر آف  1ماتركته.)
  نمايم.) ام، دست بردارم، هرگز آن را رها نمياي كه آوردهاز عقيده

رأي و نظريه مانند جسد خشك و بي روح است و تا زماني كه عقيده در آن ندمد 
قيده بر آن نتابد، فاقد حيات است؛ رأي مانند غار تاريكي است كه تا هنگامي كه نور ع

گردد؛ عقل و نظريه راكد هستند و جريان ندارند اش برطرف نميروشني ندارد و تاريكي
گذارند؛ اما عقيده درياي متالطمي است كه به حشرات ها در سطح آن، تخم ميو پشه

دهد كه روي آن زاد و ولد كنند؛ رأي، مه رقيقي است كه در ضعيف و ناتوان اجازه نمي
  درخشد. اي است كه ميگيرد اما عقيده ستارهمي فضا شكل

  رأي مشكل آفرين است و پيامدهاي بدي دارد و به آرزوها قالب و جسد 
مي بخشد؛ آري رأي شبهه برانگيزاست و شخص را دچار شك و ترديد مي كند؛ اما 

ي چهره آورد،ها را به لرزه در ميگذارد و كوهعقيده به مبارزه با خطرها پا به ميدان مي
  دهد و شك و ترديد را از ريشه نمايد، سير تاريخ را تغيير ميزمان را دگرگون مي

هاي روح و ايمان تسليم انگيزد و جز در برابر خواستهكند و قاطعيت و يقين را برميمي
  .  2نمي شود

                                           
) روايت نموده، است و بيهقي نيز آن 2/326اين، حديث ضعيفي است كه طبري آن را در تاريخش ( - 1

 السرية النبويّةباشد؛ نگا: آن، منقطع مي) از ابن اسحاق نقل نموده و سند 2/187( دالئل النبوةرا در كتاب 
  ) تأليف ابن هشام. 1/330(
  كتاب فيض الخاطر، تأليف احمد أمين كه از كتاب (ايمان وحيات) د.قرضاوي آنرا نقل نموده است. - 2
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   1مبحث پنجم: روشهاي علما و دانشمندان در اثبات عقايد
ر، ترازوي اعمال و ساير امور اعتقادي باور داريم؟ آيا ما به عذاب قبر، حوض كوث

  كند؟ چه چيز ي ما را وادار به ايمان به امور اعتقادي يا رد و نفي آنها مي
ـ دانشمندان سلف بر اين عقيده هستند كه ايمان آوردن و تصديق نمودن هرآنچه 1

وده و به طريق آن را براي ما بيان نم صكه خداوند از آن خبر داده است يا رسول خدا 
صحيح و سند درست و معتبر به ما رسيده است، واجب بوده و باور داشتن به آنها الزم 

فرقي قائل نيستند به شرط اينكه آن خبر، صحيح  2است. آنان ميان اخبار متواتر و آحاد
  رسانند.باشد؛ بلكه بدون هيچ تفاوتي، مسايل اعتقادي را با هر دوي آنها به اثبات مي

ي خود به داليلي استناد مي نمايند كه ما را به تصديق آنچه كه اثبات نظريهبراي  
اند، فرمان داده و اطاعت از آنها را بر ما واجب گردانيده خدا و رسولش به ما خبر داده

  است مانند آيات زير:

 m  QP  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E    D  C         B  A
 X  W    V  U  T  S  R        Yl :٣٦[أحزاب[   

(هيچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند، اختياري از   
ي خدا و رسول باشد ـ و هر كس هم از ي آنان بايد تابع ارادهخود در آن ندارند ـ و اراده

   گردد.) دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي كامالً آشكاري مي

m     y   x  w  v  u  t  s  rq  p  o  nl :٣٢[آل عمران[    
(بگو: از خدا و پيغمبرش اطاعت و فرمانبرداري كنيد؛ پس اگر سرپيچي كنند، بايد بدانند 

   دارد.) كه خداوند كافران را دوست نمي
                                           

  تأليف بنده مراجعه كنيد.» بنيان ايمان«براي تفصيل بيشتر اين موضوع به كتاب  - 1
شود كه جمع زيادي از ابتدا تا انتهاي سند آن را روايت كنند طوري فته ميحديث متواتر به حديثي گ - 2

شود كه كه اتفاق چنين جمع بزرگي بر دروغ گفتن محال باشد. وحديث يا خبر واحد به حديثي گفته مي
  چنين شرايطي نداشته باشد.



 75  شناخت اهللا

ي حديث صحيح و ضعيف ندارند، در اين ـ گروهي كه شناخت صحيحي درباره2
  اند، مانند اين حديث:استدالل كرده 1ساختگي و ضعيف رابطه به احاديث

, فرأيت  (انتهيت الی ربی ليلة أرسی بی الی السامء, فرأيت ربی, بينی وبينه حجاب ٌ بارزٌ
  2.)حديث موضوعكلّ شيئ منه, حتی رأيت تاجاً خموصاً من لؤلؤ). (

و ميان من (شب معراج در آسمان ها به حضور پروردگارم رسيدم؛ پس خدا را ديدم 
و پروردگارم حجاب بارزي بود تمام او را نگاه كردم حتي تاج مخصوصي را كه از لؤلؤ 

 ساخته شده بود، نيز ديدم.) اين حديث، ساختگي است. 
  ) ان اهللا جيلس علی قنطرة الوسطی بني اجلنة و النار.حديث (

  ف است. نشيند). اين حديث نيز ضعي(خداوند بر پل مياني بين بهشت و دوزخ مي
بايد قبل از اينكه در باب عقايد يا احكام به احاديث استدالل نماييم، صحت و ضعف 
  احاديث را بطور كامل بررسي كنيم؛ در غير اين صورت، ممكن است كه ما 
چيزهايي را به دين خدا نسبت دهيم كه در واقع از امور دين نيستند و همچنين امور 

  د، به عنوان عقيده بدانيم. باطلي را كه در واقع عقيده نيستن
  ي احاديث ساختگي يا ضعيف ثابت كساني كه مسايل اعتقادي را به وسيله 
- ها و خرافات و افسانهكنند، در واقع، مانند كساني هستند كه امور اعتقادي را با خوابمي

  كنند. ها ثابت مي
ث را در اثبات ـ گروه سومي استدالل به داليل نقلي يعني استدالل به قرآن و حدي3

توانند انسان را به يقين برسانند و ايمان داليل نقلي نمي«گويند: كنند و ميعقيده رد مي
  مطلوبي در او ايجاد نمايند؛ لذا مسايل اعتقادي با قران و حديث به اثبات 

                                           
جود داشته شود كه در سند آن فرد دروغگويي وحديث موضوع يا ساختگي به حديثي گفته مي - 1

  باشد؛ و حديث ضعيف، آن است كه داراي شرايط حديث صحيح و حسن نباشد.
  ) تأليف شوكاني.441(الفوائد املجموعة فی األحاديث املوضوعة  "كتاب  - 2
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از آنجايي كه داليل نقلي داراي «آنان براي اثبات مدعاي خود مي گويند:  1».رسندنمي
  ». زيادي هستند، نمي توانند مسايل اعتقادي را به اثبات برسانند احتماالت

همين جا بايد گفت كه اين ديدگاه، ديدگاه نادرست و سخيفي است كه براي رد آن، 
نياز به تالش زياد و تحمل زحمت فراون نيست؛ زيرا اين ديدگاه مخالف إجماع امت 

زياد باشند، پس سخن انسان  است؛ همچنين اگر نصوص قران و حديث داراي احتماالت
شود؟! معاذ چه وضعيتي خواهد داشت؟ چگونه عقايد با كالم خدا و رسولش ثابت نمي

  اهللا، اين، بهتان بزرگي است. 
كنند؛ آنان ـ گروه چهارم نيز استدالل به اخبار آحاد صحيح را در باب عقائد رد مي4

كنند؛ حتي به قرآن و ستدالل ميفقط به قرآن و حديث متواتر كه قطعي الثبوت هستند، ا
و به نظر آنها اگر  2نمايند كه قطعي الداللت باشندحديث متواتر نيز تنها زماني استدالل مي

باشد و اين رأي، عقيده علماي قديمي نص قطعي الداللت نباشد، استدالل به آن جائز نمي
ند. اين عقيده در زمان ما اعلم كالم بوده و بعضي از علماي اصول نيز از آنان تبعيت نموده

ي چنان پخش شده و گسترش پيدا كرده كه نزديك است حق و قائالن آن به بوته
فراموشي سپرده شوند. علما و دانشمندان معاصر و گذشته همواره فساد اين ديدگاه و 

ي كساني كه معتقد به اين قول خطرات آن را براي مردم روشن كرده و پرده از شبهه
  رداشتهاند. اند، ب بوده

                                           
  ) تأليف شيخ شلتوت. 53صفحه ( »االسالم عقيدة ورشيعة«نقل از كتاب  - 1
شد. و منظور از قطعي الداللت نيز اين است كه آن بامنظور از قطعي الثبوت، قرآن و سنت متواتر مي - 2

نص احتمال معني ديگري را نداشته باشد و تأويل بردار نباشد؛ به همين جهت، نصوصي را كه دال بر 
اند. اما احاديث اگر چه قطعي الداللت هم باشند، رد نمودهرؤيت خداوند براي مؤمنين در قيامت مي

ي نصوص قرآن هم گفتهاند كه: قطعي الداللت نيستند و آن را اند، و دربارهباشند باز آنها را آحاد دانسته 
تأليف شلتوت مبحث انكار رؤيت » ورشيعة  ةاالسالم عقيد«ي ديگري تأويل نموده اند. به كتاب به گونه

  خداوند توسط بندگان، مراجعه شود.
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  1توضيح و رد شبهات اين گروه
ي اين گروه، اين است كه به گمان آنها، داليل باب عقيده قبالً بيان كرديم كه شبهه

بايد حتماً انسان را به يقين برسانند؛ اما احاديث آحاد و نصوص قرآني و روايات متواتري 
دانيد ه ظني هستند و شما ميرسانند؛ بلككه قطعي الداللت نيستند، انسان را به يقين نمي

  كه ظن و گمان در اين باب، كاري از پيش نمي برد؛ چنانكه خداوند 
  فرمايد:مي

 m     ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl :٢٣[نجم[  

   كنند). (آنان صرفا از گمانها و خواهشات نفساني پيروي مي 

 m    \  [   Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Ql :نجم]٢٨[  

نياز از حق كنند و ظن و گمان هم انسان را بياز ظن و گمان پيروي ميآنان فقط  ( 
  رساند). گرداند و چيزي را به اثبات نمينمي

وآيات ديگري نيز از اين قبيل وجود دارد كه خداوند مشركان را به دليل پيروي و 
    اتباع از گمان، نكوهش مينمايد. 

و امثال آن، مردود است؛ زيرا ظن در  گفتني است كه استدالل اين گروه به آيات فوق
ي ظن برداشت نموده اند؛ چرا كه اين آيات به معني گماني نيست كه آنها از كلمه

كنند و استدالل به آنها را در باب مسائل اعتقادي صحيح نصوصي را كه اين گروه رد مي
يات فوق دانند، مفيد ظن راجح و گمان غالب هستند؛ اما ظني را كه خداوند در آنمي

  مورد نكوهش قرار داده است، همان شك است كه به معني حدس زدن 
ظن، همان «و ساير كتب لغت چنين آمده است: » اللسان«و » النهايه«باشد. دركتاب مي

آيد و انسان آن را ثابت شده تصور شك است كه در بعضي از امور براي انسان پيش مي

                                           
ة بنفسه« به كتاب - 1 تأليف شيخ » العقائد واألحكام وجوب األخذ بأحاديث اآلحاد في«و » احلديث حجّ

  بنده مراجعه كنيد.» بنيان ايمان«ناصر الدين الباني، و كتاب 
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اين، همان ظن و گماني است كه خداوند  آري،» كند.كند و براساس آن، حكم ميمي
  نمايد:ي زير نيز اين مطلب را تأييد ميمشركين را به خاطر آن نكوهش كرده است و آيه

 m    ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶       µl :١١٦[أنعام[  

كنند و آنان فقط با حدس و تخمين (چرا كه آنان جز از ظنّ و گمان پيروي نمي 
  گويند.) سخن مي
كنيم كه ظن درا ين آيه به معني تخمين زدن و حدس و گمان مطلق الحظه ميما م

اند به معني ظن غالب مي است. همچنين اگر ظني كه مشركين به سبب آن نكوهش شده
بود؛ چرا كه خداوند مشركين بود، عمل كردن به چنين ظني در باب احكام نيز جايز نمي

نه تنها در باب عقيده بلكه در باب احكام نيز  را به سبب عمل كردن به ظن و گمان مطلقاً
نكوهش كرده است و به دليل اينكه خداوند در برخي آيات تصريح نموده كه ظن و 
گماني كه مشركين به خاطر آن مورد نكوهش قرار گرفته اند شامل ظن در باب احكام نيز 

  كنيد:مي باشد. به اين آيات كه به طور صريح دال بر اين مدعا هستد، توجه 

 m  X  W  V  U  T  S   R     Q  P  O   ]\  [  Z  Y  
  l  k  j  i  h  g   fe  d  c    b  a  `       _  ^

    v  u  t  s  r       q  p    o  nml  :١٤٨[نعام[     
شديم و خواست، ما و پدران ما مشرك نمي(مشركان خواهند گفت: اگر خدا مي

اند نيز همين گونه تكذيب ميكساني كه پيش از آنان بودهكرديم. چيزي را تحريم نمي
كردند تا سرانجام عذاب ما را چشيدند. بگو: آيا دليل قاطعي داريد تا آن را به ما ارائه 

كنيد و از روي ظنّ و تخمين كار مياساس پيروي ميدهيد؟! شما فقط از پندارهاي بي
   كنيد.) 

پيروي از ظن و گمان در مورد شرك كه يك كنيم كه ي فوق ما مالحظه ميدر آيه
رود از طرف ي اعتقادي است و همچنين تحريم اشيا كه جزو احكام بشمار ميمسئله

گوييم چگونه شما در خداوند مورد نكوهش قرار گرفته است. لذا ما به اين گروه مي
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 كنيد حال آنكه مشركين بخاطر اين عملشان نكوهشاحكام از ظن و گمان پيروي مي
   اند. شده

گويند خبر واحد ظني است و انسان را به عالوه بر اين، ما سخن كساني را كه مي
نماييم؛ زيرا چه بسا كه خبر واحد نيز انسان را به علم و رساند، تأييد نميعلم و يقين نمي

اين اختالف در مورد خبر «رساند. عالمه صديق حسن خان قنوجي مي گويد: يقين مي
مفيد ظن است يا مفيد علم، در صورتي است كه سند ديگري وجود نداشته واحد كه آيا 

باشد كه آن را تقويت كند؛ اما اگر خبر يا سند ديگري وجود داشته باشد كه آن را تقويت 
نمايد يا اينكه حديث، مشهور يا مستفيض باشد، در اين صورت اختالفي در مورد آن، 

ل كردن به مقتضاي خبر واحد مورد اتفاق و وجود ندارد؛ و بايد بدانيم كه هرگاه عم
اجماع قرار گيرد، در اين صورت نيز هيچگونه اختالفي وجود ندارد كه چنين حديثي 

نمايد. رساند؛ زيرا اتفاق و اجماع، صدق آن را براي همگان محرز ميانسان را به يقين مي
آن، عمل نمايند و  همچنين اگر خبر واحد مورد قبول امت قرار گيرد، طوري كه بعضي به

رساند كه احاديث صحيح بخاري و برخي ديگر آنرا تأويل كنند، انسان را به يقين مي
  باشند؛ يعني تمام امت آنها را صحيح مسلم از همين نوع مي

  كنند.اند تا جايي كه يا به آنها عمل مي نمايند و يا آنها را تأويل ميپذيرفته
  مي گويد: » ألنوار البهيةلوامع ا«عالمه اسفرايني در كتاب 

خبر واحد هر گاه مستفيض و مشهور باشد، مفيد علم نظري است، آنگونه كه عالمه «
اند، حتي ابن مفلح و كسان ديگري هم از ابو اسحاق اسفرايني و ابن فورك نقل كرده

  ».ها گفتهاند كه مفيد قطعيت استبعضي
ليل احتمال سهو و خطا در آن، شود كه خبر آحاد غير مستفيض به دسپس يادآور مي 

) و ابن حمدان و طوفي و گروهي ديگر نقل ابن قدامهمفيد ظن است؛ اما از امام موفق (
  شده است كه خبر واحد با وجود قرائن، مفيد علم مي شود.

اين «گويد: مي» شرح التحرير«عالمه عالء الدين علي بن سليمان مرداوي در كتاب  
و اطمينان قلبي نسبت به خبر واحد مانند اطمينان ». حتر استقول اخير، آشكارتر و صحي
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  قلب نسبت به متواتر يا شبيه آن، جزو قراين شمرده مي شود.
نمايد كه اگر خبر واحد غير مستفيض را يكي از باز ايشان تصريح و تأكيد مي

 پيشواياني كه بر دقت و حفظ و امامتش اتفاق نظر وجود دارد، نقل كند، چنين حديثي
  موجب علم است.

  مذهب (حنبليها) همين است. «از قاضي ابو يعلي نقل شده كه گفته است: 
  ظاهر سخن و نظر اصحاب ما نيز همين است).«گويد: همچنين ابو خطاب مي

شود كه ابن زاعوني و امام تقي الدين ابن تيميه همين رأي را سفاريني نيز يادآور مي
انشمندان علم اصول اعم از حنفيه وشافعيه و حنابله د«اند؛ سپس ميگويد: انتخاب نموده

اهللا بر اين باورند كه هر گاه امت خبر واحد را قوالً و عمالً پذيرفته باشند، آن  رحمهم 
  »گردد.خبر، موجب علم و يقين مي
كند كه مخالفين اين ديدگاه از ميان پيروان ائمه فقط گروه بعد از آن، يادآوري مي

  اند. در ادامه ز دانشمندان علم كالم و متكلمين پيروي نمودهاندكي هستند كه ا
  توان به ابو اسحاق، دانند ميگويد: از ميان كساني كه خبر واحد را مفيد علم ميمي

ابو الطيب، عبد الوهاب و امثال وي از علماي مالكي، و سرخسي و امثال او از علماي 
ر فقها و اهل حديث و اغلب اشعريها و افراد بيشت«گويد: حنفي اشاره نمود. و در پايان مي
  » ديگري نيز بر همين رأي هستند.

بايد دانست كه احاديث مستند بخاري و مسلم باعث «گويد: عالمه ابن صالح مي
شوند؛ بر خالف نظر كساني كه مي گويند: اساساً خبر واحد مفيد علم يقيني و نظري مي

اند بدين دليل بوده كه آنها عمل حاد را پذيرفتهظن است نه يقين؛ و اين كه امت اخبار آ
  ». شوداند اگر چه ظن گاهي موجب خطا هم ميبه ظن را واجب دانسته

دانستم؛ اما من نيز چنين ديدگاهي داشتم و آن را قويتر مي«گويد: ابن صالح مي
ا تر است؛ زيرا كل امت، معصوم از خطبعدها برايم روشن گرديد كه ديدگاه اول صحيح

منظور عالمه ابن صالح اين ». است و ظن كسي كه معصوم از اشتباه است، خطا نيست
  است كه امت بر صحت احاديث بخاري و مسلم اجماع و اتفاق نظر دارند.
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هنگامي كه ابن كثير اين نظر ابن صالح را ديد (كه آنچه در «سفاريني مي گويد:  
أييد نمود و گفت: من نيز با رأي صحيح بخاري و مسلم آمده است، صحيح است) آنرا ت

  ابن صالح موافقم و آنچه را كه او تأييد نموده و بدان قايل شده است، تأييد 
  ».نمايممي

افزايد: ابن كثير از سخنان استادش ابن تيميه اطالع يافت مبني بر اينكه سفاريني مي
رده است كه وي در مورد حديثي كه امت آنرا پذيرفته است از گروههاي زيادي نقل ك

آنان، آنان چنين حديثي را مفيد علم و يقين مي دانند و بعد از ذكر اسامي بعضي از 
  باشد. ي اهل حديث و ديدگاه عموم سلف ميميگويد: اين رأي، مذهب همه

خالصه و لب مطلب اين است كه: احاديث آحاد صحيح، همانگونه كه از زبان 
رسانند. پس با قرائن باشند، انسان را به يقين ميگروهي از علما نقل نموديم، اگر همراه 

اند و اهل علم صحت آنها را تأييد نموده و هيچ كس از احاديثي كه در كتب حديث آمده
اند، ها ترديد نداشته و نسبت به آن اعتراضي ننمودهعلما و دانشمندان در مورد صحت آن

ه است. و تمامي رواياتي را كه باشند. چون امت بر صحت آنها اتفاق نمودمفيد يقين مي
اند و صحت آنها را يكي از امام بخاري و امام مسلم و يا هر دوي آنها روايت نموده
شوند و مورد قبول و هيچكس از اهل علم زير سؤال نبرده است، از اين قبيل شمرده مي

ي هباشند؛ همچنين احاديثي كه مشهور يا مستفيض هستند يا يكي از أئمپذيرش امت مي
  باشند.اند از همين نوع ميبزرگ مانند مالك از نافع از ابن عمر روايت كرده

ي سخن اين كه دانشمندان و علماي اهل سنت احاديث آحاد صحيح را در خالصه 
ي اهل سنت امثال امام اند؛ و اين كه أئمهي عقائد و احكام به طور يكسان پذيرفتهزمينه

لم، ابوداود، نسائي، دارمي و ساير محدثين احاديث مالك، احمد، ترمذي، بخاري، مس
باشند در كتابهاي خود آورده اند، بهترين دليل آحادي را كه در رابطه با اثبات عقايد مي

براي اثبات اين مدعا است. قابل يادآوري است كه احاديث متواتر در مورد مسايل 
يشوايان، استدالل به اين روايات را اند؛ اگر اين پاعتقادي در ميان اين روايات، بسيار اندك

پسنديدند در حفظ و نقل و تدوين آنها اين داشتند و آنها را به عنوان دليل نمينمي     قبول
شدند. و بايد گفت كه هر كس خالف اين را در مورد آنها همه زحمت را متحمل نمي
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حاديث آحاد مفيد ظن بگويد، دروغ گفته و افترا بسته و سخن آنان هيچ تأثيري بر اينكه ا
  غالب يا يقين هستند، ندارد. 

داند؛ اما بر اين باور ابن عبدالبر رحمه اهللا با وجود اينكه اخبار آحاد را مفيد ظن مي
است كه همانگونه كه در احكام، عمل به آنها واجب است، در باب عقايد نيز واجب 

  1دهد.مياست. ايشان اين ديدگاه را به جمعي از اهل سنت نيز نسبت 

  نصوصي كه بر صحت استدالل به احاديث آحاد داللت مي كنند
نصوصي زيادي وجود دارند كه دليل بر صحت استدالل به احاديث آحاد و وجوب 

  عمل به آنها مي باشند از آن جمله: 

¸ m Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾½  ¼ » º ¹ ـ 1
  Ï  Î  Í Ì Ë Ê É   È Ç Æl :١٢٢[توبه[  

اي اي، عدهمگي بيرون بروند؛ بلكه بايد كه از هر قوم و قبيله(مؤمنان را نسزد كه ه
ي خود برگشتند آنان را بروند تا دانش دين بياموزند و هنگامي كه به سوي قوم و قبيله

بترسانند تا ـ خويشتن را از عقاب و عذاب خدا برحذر دارند و از بطالت و ضاللت ـ 
   خودداري كنند.) 

و انسانهاي مؤمن را در اطراف و نواحي مختلف جهان اين آيه، قبايل و عشاير 
نمايد تا براي فرا گرفتن علم و بينش ديني تالش نمايند و به نواحي مختلف تشويق مي

بروند و پس از تحصيل علم به ميان قوم خود بازگشته و آنان را به دين خدا هدايت و 
  بيشتر از آن، اطالق در زبان عرب بر يك فرد و  »ةطائف«ي راهنمايي كنند. كلمه

گردد؛ تفقه در دين نيز شامل عقيده و احكام مي شود؛ حتي تفقه و آگاهي  يافتن مي
نسبت به عقايد مهمتر از تفقه و آگاهي يافتن در احكام است؛ به همين سبب، امام 

ناميده است؛ » فقه اكبر«ابوحنيفه رحمه اهللا صفحات اندكي در باب عقايد نگاشته و آنرا 

                                           
  ).1/7التمهيد ابن عبد البر ( - 1
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ن آيه دليل آشكار و محكمي بر وجوب عمل به اخبار آحاد در باب عقايد است؛ و پس اي
بود كه قومشان را كه شامل يك فرد نيز مي شود، جايز نمي» طائفه«گر نه هرگز براي 

  انذار كنند. 

m R Q P O   ] \ [   Z Y X W  V U T S  ـ2
  _ ^l  :٦[حجرات[  

  خص فاسقي خبري را به شما رسانيد ايد! اگر ش(اي كساني كه ايمان آورده  
  ي آن تحقيق كنيد؛ مبادا به گروهي بدون آگاهي، آسيب برسانيد وانگاه از درباره
   ي خود پشيمان شويد.) كرده

كه در قرائت ديگري (فتثبتوا) نيز خوانده شده است بر  »V «ي در اين آيه، كلمه
آورد و آن كس، فاسق نبود بلكه اين نكته داللت دارد كه اگر كسي خبري را براي شما 

عادل بود، خبرش حجت بوده و الزم نيست كه در مورد آن، تحقيق شود و حتي سخنش 
  بدون تحقيق هم مورد قبول است. 

  ]١٢٢[توبه: m   È Ç Æ Å Ä Ã      Â Á À ¿lـ 3
  اي بروند تا دانش دين بياموزند).اي، عده(بايد كه از هر قوم و قبيله

كند كه ي فوق چنين روايت ميصحيح خود در تفسير و توضيح آيه امام بخاري در
     مالك بن حويرث گفت:

يْنَا النَّبِيَّ «  ولُ اهللاِ  صأَتَ سُ انَ رَ كَ , وَ ةً يْلَ ينَ لَ ِ هُ عِرشْ نْدَ نَا عِ مْ أَقَ , فَ بُونَ ارِ تَقَ بَبَةٌ مُ نُ شَ نَحْ  صوَ
يْنَا أَ  تَهَ دْ اشْ امَّ ظَنَّ أَنَّا قَ لَ ا, فَ فِيقً نْ رَ مَّ نَا عَ أَلَ نَا سَ تَقْ دْ اشْ نَا أَوْ قَ لَ وا إِىلَ هْ عُ جِ : ارْ الَ , قَ اهُ نَ ْ ربَ أَخْ نَا فَ دَ عْ نَا بَ كْ رَ تَ

يلِّ  وينِ أُصَ تُمُ أَيْ امَ رَ لُّوا كَ صَ مْ وَ وهُ رُ مُ مْ وَ وهُ لِّمُ عَ مْ وَ وا فِيهِ أَقِيمُ مْ فَ لِيكُ   1».أَهْ
رسيديم و مدت بيست  ص(ما چند نفر جوان هم سن و سال خدمت پيامبر اكرم 

                                           
  ) و متن حديث از بخاري است.674) ش (1/465) و صحيح مسلم (627صحيح بخاري ( - 1
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بسيار عطوف و مهربان بود؛  صمانديم. پيامبراكرم  صشبانه روز نزد آن حضرت 
هايمان تنگ شده است و آرزو داريم هنگامي كه احساس نمود دلمان براي ديدن خانواده

؟ ما جريان »ايدهاي خود، گذاشتهچه كساني را در خانواده«كه آنها را ببينيم، از ماپرسيد: 
هايتان برگرديد و در ميانشان بمانيد و آنها را به خانه«رايش بيان نموديم. آنگاه فرمود: را ب

  1 آموزش دهيد و آنان را دستور دهيد و نماز بخوانيد همانگونه كه من آن را خواندم).
به هر كدام از آن جوانان دستور داد تا اهل منزل و  صدر اين حديث، پيامبر اكرم   
  ا آموزش دهند و مسلم است كه آموزش شامل عقيده و احكام ي خود رخانواده

تر است كه آن را ياد بگيرند؛ پس اگر عقايد به تر و مهمشود؛ حتي عقيده ضروريمي
بي معني و  صي اخبار و احاديث آحاد، اثبات نگردد، اين دستور پيامبر اكرم وسيله

  شود. مفهوم مي
م آمده كه تعدادي از مردم يمن نزد ـ در جاي ديگري از صحيح بخاري و مسل4

ذَ بِيَدِ «آمدند و عرض كردند:  صرسول اهللا  أَخَ , فَ الَمَ سْ اإلِ نَّةَ وَ نَا السُّ لِّمْ عَ الً يُ جُ نَا رَ عَ ثْ مَ ابْعَ
الَ :  قَ احِ  فَ َرَّ نِ اجلْ ةَ بْ بَيْدَ ةِ «أَبِى عُ هِ األُمَّ ذِ نيُ هَ ا أَمِ ذَ    2»هَ

  احكام اسالمي را به ما ياد بدهد. (كسي را همراه ما بفرست تا سنت و 
فرد مورد نياز شما ابوعبيده است «دست ابوعبيده را گرفت و فرمود:  صپيامبر اكرم 

  باشد.) كه امين اين امت مي
ابو عبيده را به تنهايي اعزام  صاگر خبر واحد دليل و حجت نمي بود، رسول اكرم 

و مرات يارانش را براي چنين به كرات  صنمود؛ عالوه بر اين، پيامبر اكرم نمي
  ، معاذ بن جبل و مأموريتهايي فرستاده است؛ مانند اعزام نمودن حضرت علي

كه روايات مربوط به آنها در صحيح بخاري و صحيح مسلم و ساير  ابو موسي اشعري 

                                           
  ).2/110صحيح بخاري ( - 1
او را به سوي مردم  صري آمده كه پيامبر اكرم ). و در صحيح بخا2419ش 4/1888صحيح مسلم ( - 2

  ).7254) شماره (13/232) و (3745) شماره (7/93نجران فرستاد؛ نگا: صحيح بخاري (
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  اند.كتب حديث نقل شده
خود،  هايهيچ شك و ترديدي وجود ندارد كه اين بزرگواران در تعليم و آموزش

بود، پيامبر اند؛ پس اگر سخن و پيام اين افراد حجت نميعقائد را نيز به مردم آموخته
  آنها را به صورت فردي، اعزام نمي نمود.  صاكرم 

گويد: اگر خبر واحد براي فرستاده مي »ةالرسال«امام شافعي رحمه اهللا در كتاب خود 
هرگز  صبود، رسول اهللا ت نمياند حجشدگان و مردمي كه به سويشان فرستاده شده
  1فرستاد.پيام خود را توسط آنان به صورت فردي نمي

  دانندرد ديدگاه كساني كه خبر واحد را در باب عقيده حجت نمي
  علما و دانشمندان ديني، ديدگاه كساني كه خبر واحد را در باب عقيده حجت 

  دانند به داليل مختلفي رد نموده اند؛ از آن جمله: نمي
شود، بدعت است و هيچ ي احاديث آحاد ثابت نميـ اين رأي كه عقيده به وسيله1

  اي در شريعت ندارد و هر سخني كه اينگونه باشد، مردود است.  گونه اساس و ريشه
ـ خود اين نظريه ـ يعني اين كه خبر واحد در باب عقيده، حجت نيست ـ يك 2

دارد كه آنها براي اين سخن خود، دليل  عقيده است و براي اثباتش به دليل قطعي نياز
  قطعي ندارند.  

شود وجود ي اخبار آحاد ثابت نميـ اگر دليلي قطعي مبني بر اينكه عقايد به وسيله3
دانستند و به صراحت، داشت، حتما صحابه و همچنين تابعين و سلف صالح آن را ميمي

  كردند. بيان مي
ي صحابه خبري را كه از ست؛ زيرا همهـ اين سخن مخالف منهج علمي صحابه ا4

شنيدند و هيچ پذيرفتند، اگر چه آن را از زبان يك نفر ميشد، مينقل مي صرسول اهللا 
  كرد. كدام از صحابه خبر صحابي ديگر را به دليل اينكه خبرش واحد است، رد نمي

                                           
  ) تأليف امام شافعي.412( "الرساله"كتاب  - 1
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كام ـ داليلي كه بر وجوب عمل به كتاب و سنت داللت دارند، شامل عقيده و اح5
شوند؛ پس اختصاص دادن اين داليل به احكام در صورتي كه آحاد باشند، تخصيص مي

  بدون مخصص بوده و فاقد اعتبار است. 
ـ خداوند پيامبرش را براي بالغ مبين (تبليغ آشكار) فرستاده است و مسلم است كه 6

اگر خبر  بالغ مبين اين است كه مخاطب را قانع نمايد و علم را برايش حاصل كند؛ پس
گرفت؛ زيرا اتمام حجت تنها ي آن انجام نميبود، تبليغ به وسيلهواحد مفيد علم نمي

  گيرد كه علم بدان حاصل شود.وقتي صورت مي
ـ اين قول (كه اخبار آحاد در باب عقيده واجب العمل نيستند) مستلزم بطالن عمل 7

اند، شنيده صما از رسول اهللا به اخبار آحاد در باب عقيده، پس از اصحاب كه آنها مستقي
قبل از تدوين، تنها به صورت آحاد به دست مردم  صگردد؛ زيرا احاديث پيامبر اكرم مي

اند، بسيار كم هستند. اند و كساني كه احاديث را به صورت متواتر دريافت نمودهرسيده
را اين اعالم تازه اعالم اينكه فالن حديث، متواتر است نزد آنها موجب علم نمي شود؛ زي

  نيز خبر واحد است.  



  

 
شود كه در باب عقيده و ـ اين قول، موجب ترك عمل به احاديث آحادي مي 8

ها است؛ پس چگونه احكام هستند؛ زيرا عمل نكردن به آنها در باب عقايد به معني رد آن
  توان بدانها عمل كرد؟!در باب احكام مي

گويد بر اين رأي اتفاق نظر ندارند؛ علماي اصول آنگونه كه شيخ شلتوت مي - 9
بلكه امام مالك، امام شافعي، ياران امام ابو حنيفه، داوود بن علي و اطرافيانش همچون ابن 
حزم بر اين باورند كه خبر واحد موجب علم است. همچنين از علماي حنبلي نيز حسين 

ند كه خبر واحد بن علي كرابيسي، حارث بن اسد محاسبي و قاضي ابو يعلي بر اين باور
  مفيد علم است. 

  اندي احاديث ثابت شدهعقايدي كه به وسيله
پردازيم هايي از عقايد ميقبل از اينكه اين موضوع را به پايان برسانيم به ذكر نمونه

  اند:ي احاديث صحيح آحاد به ثبوت رسيدهكه به وسيله
ر قرآن كريم به نبوت آنان ـ عقيده به نبوت آدم عليه السالم و ساير پيامبراني كه د1

  تصريح نشده است. 
  بر ساير پيامبران. صـ عقيده به برتري پيامبر اسالم 2
  در روز محشر. صـ عقيده به شفاعت پيامبر اكرم 3
  براي مرتكبين گناهان كبيره از ميان امتش. صـ عقيده به شفاعت رسول اكرم 4
ي شق ؛ از جمله معجزهبه جز قرآن صي معجزات پيامبر خدا ـ عقيده به همه5

اند كه مخالف با احاديث اي تأويل نمودهالقمر كه با وجود ذكر آن در قرآن، آن را به گونه
  صحيحي است كه بدان تصريح نموده است.

ـ باور به احاديثي كه از آفرينش موجودات، ويژگيهاي فرشتگان، جن، بهشت و 6
اينكه حجر األسود از سنگهاي بهشت اند و دوزخ و اين كه آنها هم اكنون آفريده شده

  كنند.است، بحث مي
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ها را در كتاب كه عالمه سيوطي آن صـ بسياري از ويژگيهاي رسول اهللا 7
آورده است؛ مانند وارد شدن به بهشت، ديدن اهل بهشت، ديدن » الخصائص الكبري«

  راه آنچه كه براي پرهيزگاران در آنجا تدارك ديده شده است و تسليم شدن جن هم
  . صرسول اهللا 

  ي اينكه ده يار بهشتي به طور حتم از اهل بهشت هستند. ـ يقين درباره 8
  ـ ايمان به سؤال و جواب منكر نكير در قبر. 9

  ـ ايمان به عذاب قبر 10
  ـ ايمان به ترازوي دو كفه در روز قيامت 11
  ـ ايمان به فشار قبر 12
  ـ ايمان به پل صراط 13
كوثر و اينكه هر كس يك بار از آن بنوشد، هرگز تشنه نخواهد ـ ايمان به حوض 14

  شد. 
به بهشت بدون  صـ ايمان داشتن به رفتن هفتاد هزار نفر از امت رسول اهللا 15

  حساب و كتاب. 
ـ ايمان به تمام ويژگيهايي كه در حديث صحيح براي قيامت و حشر و نشر بيان 16

  صريح نشده است. اند با وجود اينكه در قرآن بدانها تشده
ـ ايمان به قضا و قدر، خير و شر و اينكه خداوند سعادت و شقاوت، رزق و 17

  روزي، مدت عمر انسان را در علم خود نوشته است.
  ـ ايمان به قلمي كه همه چيز را نوشته است. 18
  ـ ايمان به اينكه اهل گناهان كبيره براي هميشه در دوزخ نخواهند ماند.19
  باشند. اينكه ارواح شهيدان به شكل پرندگان سبزي در بهشت ميـ ايمان به 20
  ي پوساندن جسد پيامبران را ندارد.ـ ايمان به اينكه زمين اجازه21
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ـ ايمان به اينكه خداوند فرشتگاني دارد كه همواره در حال گردش بوده و درود و 22
  رسانند. مي صسالم امتش را به پيامبر اكرم 

ه تمام عالمات و نشانه هاي قيامت مانند ظهور مهدي، نزول ـ ايمان داشتن ب23
  و آمدن دجال و غيره.  عيسي 

اند؛ بلكه ي عقايد فوق با اخبار آحاد به اثبات نرسيدهقابل يادآوري است كه همه
اند؛ اما چون اين گروه از شناخت بعضي از اين اعتقادات با احاديث متواتر به اثبات رسيده

حاديث متواتر و آحاد برخوردار نيستند باعث شده است كه آنها تمام كافي در مورد ا
مسايل اعتقادي فوق يا بيشتر آنها را نپذيرند. در صورتي كه احاديث ظهور دجال، پيدايش 
مهدي و نزول عيسي بن مريم متواترند چنانچه بسياري از علما به تواتر آنها تصريح 

  نمودهاند.
ي احاديث متواتر و حتي ها عقايد ثابت شده به وسيلهمصيبت بزرگتر اين است كه آن 
ي قرآن را به گمان اينكه اين داليل قطعي نيستند چنانچه هاي اثبات شده به وسيلهانديشه

اشاره كرديم، نمي پذيرند. به همين خاطر، آنان رؤيت پروردگار را در روز قيامت قبول 
ه است و احاديث متواتر نيز به بيان آن ندارند حال آنكه اين مطلب در قرآن كريم وارد شد

  فرمايد:اند؛ خداوند متعال ميپرداخته

 m P    O N   M  L  K  J Il  :٢٣–٢٢[قيامت[   
  كنند.)اند و بسوي پروردگارشان نگاه ميهايي در روز قيامت، شاداب(چهره

رد  امام ابوالحسن اشعري معتزله را بخاطر تقليد از بزرگان و انديشمندانشان و
  گويد: دهد و مينصوص قران و سنت، مورد نكوهش قرار مي

خواهشات نفساني منحرفان از راه حق امثال معتزله و قدريها باعث شده است تا با «
تقليد از بزرگان و گذشتگانشان قرآن را طبق رأي و نظر شخصي خود، چنان تفسير كنند 

ه است و نه هيچ يك از علماي نقل شد صكه نه منشأ قرآني دارد و نه از رسول اهللا 
 صاند؛ بلي، آنها با رواياتي كه صحابه از پيامبر اكرم سلف به چنين تفسيري قائل بوده

اند مبني بر اينكه مؤمنان در روز قيامت، خداوند را با چشمانشان مشاهده نقل نموده
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احاديث  اند؛ حال آنكه اين موضوع از جهات مختلفي و باخواهند نمود، مخالفت ورزيده
و اخبار متواتري به اثبات رسيده است؛ هم چنين اين گروه پا را فراتر گذاشته و شفاعت 

را در حق گناهكاران، انكار نموده و روايات گذشتگان اين امت را در اين  صرسول اهللا 
پذيرند كه كافران در اند و باالتر از اين، منكر عذاب قبر شده و نميزمينه رد نموده

  1».شونددچار عذاب مي قبرهايشان
معتزله حوض و عذاب قبر را منكر «گويد: ابوالحسن اشعري در جاي ديگري مي

ي عذاب قبر گويد: معتزله و خواج دربارهمي "مقاالت االسالميين". و در كتاب 2»اندشده
   3»انداند و برخي ديگر آن را پذيرفتهاند؛ بعضي آن را نفي كردهدچار اختالف شده

  ي اينكه آيا شفاعت درباره«گويد: وي در جايي ديگر از كتابش مي همچنين
شود يا خير نيز اختالف نظر وجود شامل حال مرتكبان گناهان كبيره مي صرسول اهللا 

  دارد؛ در اين ميان، معتزله اين شفاعت را انكار كرده و چنين شفاعتي را باطل 
  4». اندشمرده

معتزله قبول ندارند كه خداوند داري چشم و : «و در جاي ديگري از مقاالت ميگويد
دست است؛ همچنين معتزله ديدن خداوند را با چشم، آمدنش را در روز قيامت و نزول 
او را به آسمان دنيا باور ندارند؛ همچنين يكي ديگر از باورهاي آنان، اين است كه افراد 

  ».مانندفاسق براي هميشه در دوزخ مي
يگري نيز با احاديث صحيح و متواتر حتي با آيات قرآن كريم بله، آنان در موارد د

دانم كه هر كس، عقايدي را رد اند. در اينجا ذكر اين نكته را ضروري ميمخالفت ورزيده
اند، چنين شخصي راه و روش معتزله را در كند كه با احاديث صحيح به اثبات رسيده

                                           
  ) تأليف ابو الحسن اشعري.6ي (صفحهاإلبانة عن اصول الديانة  "نقل از كتاب - 1
  ) تأليف ابو الحسن اشعري.75ي (صفحه  "ة عن اصول الديانةاإلبان"نقل از كتاب  - 2
  ) تأليف ابو الحسن اشعري.340ي (مقاالت االسالميين صفحه - 3
  همان منبع  - 4
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  است.پيش گرفته و از راه و روش اهل سنت فاصله گرفته 

   كنندكه امور ثابت شده با احاديث آحاد را انكار مي كساني حكم 
سفاريني از اسحاق بن راهويه نقل نموده است كه وي انكار كنندگان احاديث آحاد 

  تر اين است كه آنها كافر نيستند؛ چنين به نظر را كافر دانسته است؛ اما نظر صحيح
ي امت آنها را ديثي صادر شده است كه همهرسد كه اين فتوا با توجه به انكار احامي

  اند. قبول داشته و بر صحت آنها اتفاق نظر نموده
دانيم؛ اما بر اين عقيده هستيم كساني كه ما اگر چه منكر احاديث آحاد را كافر نمي

اند، سخت در اشتباه بوده و در باب عقيده رد كرده صاحاديث صحيح رسول اهللا 
  خاطر اين كارشان، گمراه  و گرفتار عذاب شوند: رود كه باحتمال آن مي

 m h g   f e d c b  a ` _  ~ }l  

   ]٦٣[نور:
كنند، بايد بترسند كه مبادا به باليي گرفتار آيند (آنان كه با فرمان پيامبر مخالفت مي 

  يا اينكه دچار عذاب دردناكي شوند).

  اين است منهج صحيح
گردد، صرفا به قران و سنت پايبند ن ميما در اين پژوهشي كه تقديم حضورتا

هاي ارائه شده در اين پژوهش را بر دانيم كه انديشهخواهيم بود؛ لذا بر خود الزم مي
منهج قران و سنت ارائه دهيم و از از چهارچوب آنها پا را فراتر نگذلريم. و اين، همان 

  روشي است كه دلهاي نخستين افراد اين امت را زنده نمود. 
تواند ساير امت را اصالح نمايد؛ امام مالك بن انس ن، تنها راهي است كه ميو اي

  هر گز آخر اين امت اصالح «گويد كه: ي منوره؛ چه زيبا مي؛امام و دانشمند مدينه
  ». ي آن، اصالح شدندشود مگر با همان چيزي كه افراد نخست اين امت به وسيلهنمي

تفاوتهاي آن را با راه و روش فلسفه در اثبات آري، ما قبال برتري منهج قرآن و  
مسائل اعتقادي بيان نموديم؛ و همين برتري و تفاوتها است كه ما را ملزم به پيروي از 
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  نمايد.منهج قران مي

  اي كه نياز به توضيح دارد:شبهه
  چگونه با كساني كه به قرآن ايمان ندارند، صحبت كنيم؟  

گويند: چگونه قرآن را به كساني از دين دارند، مي ي اندكيبرخي از كساني كه بهره
كه بدان ايمان ندارند، عرضه نماييم؟ ما بايد مردم امروز را با منطق علم جديد مادي و 
داليل عقلي مورد خطاب قرار دهيم و وقتي كه در برابر اسالم، تسليم شدند و قران را 

  رار دهيم. ها را مورد خطاب قپذيرفتند، آنگاه با قرآن كريم آن
گوييم: شما را به خدا سوگند ميدهيم، اندكي بينديشيد؛ چگونه ما به اين گروه مي

خداوند پيامبرش را دستور داد تا كافراني را بترساند و بيم دهد كه نه به خدا ايمان داشتند 
   ]١٩[انعام: m VU T S Rl و نه قرآن و پيامبر را قبول داشتند؟ 

  رسد با قرآن، بيم دهم). كه اين قرآن بدانها مي(تا شما و تمام كساني را 
 خداوند چگونه به پيامبرش دستور داد تا قرآن را برايشان تالوت كند؟ آيا رسول اهللا

هايشان را نمود تا باطن آنان را حركت داده و دلقرآن را براي معاندين تالوت نمي ص
  به لرزه درآورد؟ 

بن خلف و وليد بن عتبه با وجود كفر شديد آيات قرآن كريم با افرادي همچون اميه 
  و عداوت فراواني كه با اسالم و مسلمين داشتند، چه كرد؟ 

گويند: امروزه قرآن در هر جاي دنيا حتي در راديوي لندن و واشنگتن هم برخي مي
خوانند به آن ايمان و شود؛ اما با وجود اين، حتي مسلماناني كه آن را مي تالوت مي
  رند. اعتقادي ندا

پاسخ اين اشكال، اين است كه در گذشته، هنگامي كه مردم عرب به آيات قرآن 
كرد؛ زيرا آنان عرب بودند دادند، اين آيات به اعماق دلهايشان نفوذ ميكريم گوش فرا مي

كردند. اما امروز ميان قرآن و مردم حجاب و و معاني و مقاصد آيات را بخوبي درك مي
گردد و برخي  د كه برخي از اين موانع به زبان و لغت مردم بر ميموانع زيادي وجود دار
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اند و از ديدگاه مردم ديگر به شبهات و ايراداتي برميگردد كه در اذهان مردم ايجاد نموده
  اند.  به عنوان يك واقعيت پذيرفته شده

ي كارشناسان ديني اين است كه قرآن به همين جهت، در اين عصر، مهمترين وظيفه
به زباني بيان كنند كه مردم آنرا بفهمند و اساسا ارتباط مردم را با قرآن برقرار نمايند و را 

آنان را با قران آشنا كنند. يعني مفاهيم قرآني را براي مردم توضيح دهند و معاني اين 
كتاب بزرگ را در ذهن و فكر مردم احيا كنند تا مردم بار ديگر لذت آن را بچشند و با 

شيريني آن را احساس كنند. همچنين انديشمندان ديني بايد معاني و مفاهيم تمام وجود 
قرآن را به دروغگويان و دروغ پردازان تفهيم كنند تا بدين طريق، دعوت تحقق پيدا كند 
و بر تمام مردم اتمام حجت شود. ما در مباحث گذشته بيان داشتيم كه قرآن تنها اخبار 

  سازد. ت كه خردها را قانع و تشنگي دلها را برطرف مينيست؛ بلكه مشتمل بر داليلي اس

  دعوت مشكوك تقريب اديان 
بايد دانست كه روش صحيح و درست، همان روشي است كه خداوند براي تثبيت و 
استقرار ايمان در دلها، به ما نشان داده است و بايد براي هدايت خود و همچنين راهنمايي 

  بر اساس آن تربيت كنيم.  مردم پايبند آن باشيم و مردم را
خواهند اين روش و اسلوب قرآني را دشمنان خدا و فريب خوردگان اين امت مي

ها و كنفرانسهايي بدين با دعوت به تقريب و آشتي ميان اديان تخريب كنند؛ لذا كنگره
دهند كه به جز بي اعتمادي نسبت به دين و ابهام و سرگرداني هيچ منظور ترتيب مي

  ديگري ندارد .ي نتيجه
كنند، در واقع دچار اشتباه و خطاي مسلماناني كه اين مجالس و محافل را برگزار مي

ي بحث شوند؛ زيرا آنها مي خواهند اسالم را مانند يهوديت و مسيحيت در بوتهبزرگي مي
  و جدال قرار دهند و با اين مكاتب يكسان نمايند. 

ط با ديگر اديان، اين اسلوب قرآني را انتخاب اگر اين آقايان به جاي اين كار در ارتبا
  شد:كردند، عذرآنان پذيرفته ميمي
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  m h g f e d c  b a ` _  ^ ] \ [ Z
   x w v u t sr q p o n  m l k j i

 yl   :٦٤[آل عمران[  

اي بياييد كه ميان ما و شما مشترك (بگو: اي اهل كتاب! به سوي سخن دادگرانه   
نها خداوند يگانه را عبادت كنيم و چيزي را با او شريك قرار ندهيم و است و آن اينكه ت

برخي از ما برخي ديگر را به جاي خداوند يگانه، به خدايي نگيرد؛ پس اگر آنها روي 
  گرداني كردند، بگوييد شما گواه باشيد كه ما تسليم دستورات الهي هستيم.) 

كردند و دين حق نحو احسن بيان مي بايست بطالن و اشتباهات اديان را بهآنان مي 
كردند نه اينكه خواستار ي حجت و دليل ميدادند و براي آنان اقامهرا به آنان نشان مي

  هاي نادرستشان حمايت شدند و آنان را در باطل و انديشهدوستي و محبت آنان مي
  كردند. مي

كنند و به گمان مي ها مخلوطكساني كه اسالم را با ساير اديان و مذاهب و فلسفه
كنند تا به خود ميان نصوص قرآني و سخنان پيروان اديان ديگر توفيق و تلفيق ايجاد مي

اي برسند كه اسالم و ساير اديان را به هم نزديك و در نهايت آشتي دهند، سخت در نقطه
الهي  اشتباه بوده و راه را گم كرده و در تصميم خود دچار توهم شده اند؛ زيرا اسالم دين

و مقدسي است كه حافظ و نگهبان زندگي و بشريت است و هيچ نيازي ندارد كه ميان آن 
و ساير اديان وحدت ايجاد كنيم. در اديان ديگر، امور باطل و گاهي هم خير و صالح 

ي ما اين وجود دارد؛ اما اسالم سراسرش حق و خير وصالح است و رسالت و وظيفه
  مان را متمايز از ساير اديان و كتب، نگه داريم. است كه كتاب و دين پروردگار

 mÚ Ù  Ø × Ö  l:٢٥٦[بقره[   
  (همانا هدايت و كمال از گمراهي و ضاللت متمايز و جدا شده است.)

آري، بايد اسالم را آنگونه كه هست به مردم عرضه كنيم تا مردم بطور صاف و پاك 
  شند و آنرا بپذيرند.و دور از خلط و بهم آميختگي بدان دسترسي داشته با
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خداوند كساني را كه در پي خلط و بهم آميختن اسالم با ساير اديان هستند و به 
خواهند راه وسطي را ميان اسالم و اديان پيدا كنند، نكوهش كرده است و گمان خود مي

  فرمايد: اين عمل را از جمله اعمال منافقين معرفي نموده است؛ چنانكه مي

 m e d c b   a ` l k j i h g  f
 x w v u   t s r   q p o n  m

 ` _ ~     }  | { z yl :٦٢-٦١[نساء[   
(و زماني كه بديشان گفته مي شود كه به سوي چيزي بياييد كه خداوند آن را نازل 

بينيد كه سخت به كرده است و همچنين به سوي پيغمبر روي آوريد، شما منافقان را مي
اما چگونه است كه چون به سبب   دارند؛را نيز از تو باز ميكنند و ديگران تو پشت مي

خورند كه ما هدفي جز آيند و به خدا سوگند مياعمالشان باليي بدانان رسد نزد تو مي
   ايم). خيرخواهي و وحدت نداشته





  

 

  ايمان به خداوند

  مقدمه

  اهميت اين اصل 
ن ايمان، مهمترين اصول نخستين اصل از اصول اعتقادي، ايمان به خداوند است؛ اي

اعتقادي و عملي در اسالم بشمار مي رود؛ وجود اسالم بر اين محور استوار است؛ اين 
اصل در واقع شالوده و لب قرآن كريم است؛ اگر بگوييم كه تمام قرآن بحث و سخن از 

از ايم؛ زيرا قرآن، يا مستقيماً از ذات خدا سخن ميگويد، يا ايمان است، سخن گزافي نگفته
ي اخالص؛ يا هم از و سوره الكرسي آيةاسما و صفات و افعال خداوند بحث ميكند مانند 

كند و يا از دعوت به ترك عبادت دعوت به عبادت خداي يگانه و بي همتا صحبت مي
گويد كه تمام اينها در واقع ستايش خداوند و دعوت به اداي معبودان باطل سخن مي

  از عبادت غير اهللا هستند.  حقوق الهي و باز داشتن مردم
بخشي ديگر از قران كريم نيز امر به فرمانبرداري و نهي از معصيت خداوند متعال 

باشند؛ و فرازهايي از قران كريم هم از است كه اينها هم از لوازم و موجبات ايمان مي
اوضاع و احوال مؤمنان و اينكه در دنيا چه كرامت و شرافتي دارند و در آخرت نيز 

ي شود، بحث ميكند؛ همچنين در جاهاي متعددي دربارهچگونه پاداشي به آنها داده مي
نمايد و در آخرت سرگذشت كافران و اينكه خداوند چگونه آنها را در دنيا مجازات مي

  گويد.شوند، سخن مينيز به چه عذابهايي گرفتار مي
ت از ايمان به خداوند كنيم در تمام قرآن صحببنابر اين، همينگونه كه مشاهده مي

) بار تكرار 10062متعال است و نام خداوند متعال در قرآن با اسما و صفاتش حدود (
شده يعني به طور متوسط در هر صفحه تقريبا بيست بار وارد شده است و اين، دليل 

  روشن و بارزي بر اين واقعيت است.
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ي ي تنهصول و فروع به منزلهما مي توانيم بگوييم: ايمان به خداوند در برابر ساير ا 
ي اساسي و ها است؛ ايمان به خداوند پايهيك درخت در مقايسه با ساير شاخ و برگ

ي او از اسالم به بنيان دين است و هر اندازه كه ايمان انسان قويتر و استوارتر باشد، بهره
  همان اندازه بيشتر خواهد بود. 

  تندمواردي كه متعلق به ايمان به خداوند هس
  مواردي كه الزم است در اين باب مورد بحث و بررسي قرار گيرند، به شرح زير 

  باشند: مي
  شوند.و رد شبهاتي كه در اين رابطه مطرح مي ـ داليل وجود خداوند 1
  ـ تعريف خداوند سبحان كه در قرآن به دو روش بدان پرداخته شده است. 2

ه و دليل بر قدرت و توانايي خداوند و هايي كه در مخلوقات نهفتالف: بيان شگفتي
  نوآفرينيهاي او هستند. 

  ب: بررسي آياتي كه مستقيماً از ذات، اسما، صفات و افعال خداوند سخن گفتهاند.
براي او و رد تمام معبودان  شريك گونه هر نفي و عبادت در ـ توحيد خداوند3
  ديگر. 
  ي درست در اين زمينه. ـ نگاهي به تاريخ اعتقادات الهي و بررسي گزينه4



  

 

  فصل اول: داليل وجود خداوند 

  اول: دليل فطرت
كند؛ قرآن در مورد فطرت سالم بدون هيچگونه دليلي به وجود آفريدگار، اعتراف مي

  وجود آفريدگار، طوالني به ايراد سخن نپرداخته است؛ بلكه بيشتر به اين نكته 
آلوده نشده باشد، بدون هيچگونه دليلي نه سليم و رواني كه با شرك  فطرتپردازد كه مي

تنها به وجود آفريدگار، بلكه به يگانه بودن او نيز اعتراف ميكند؛ چرا كه اين موضوع، 
  فطري بوده و با روان هر كسي عجين است؛ چنانكه ميفرمايد:

 m µ´  ³ ² ± °¯ ® ¬  « ª © ¨§    ¦ ¥ ¤
 ¾ ½       ¼ » º ¹ ¸ ¶l :٣٠[روم[  

خالصانه متوجه آيين اسالم بگردان؛ اين، سرشتي است كه خداوند  (روي خود را
مردم را بر آن سرشته است؛ پس نبايد سرشت خدا را تغيير داد؛ اين است دين و آيين 

   دانند.) محكم و استوار؛ ولي اكثر مردم نمي
اي است كه مورد توجه تمام پژوهشگران و محققان تاريخ همان پديده تاين فطر

ي ملتهايي كه تاريخ آنها مورد پژوهش قرار گرفته است معبوداني وده است و همهاديان ب
  1اند.براي خود انتخاب كردهاند كه مورد توجه و تقديس آنان  بوده

                                           
هاي عصرحاضر كه تمام سعي وتالششان اين است كه خود را از قيد بندگي خدا رها حتي كمونيست -1

انـد؛ چنانكـه مـا مشـاهده     ك خود را معبود خود قرار دادهسازند، در عين حال، آنان نيز پايه گذاران مسل
ي خداي ساختگيشان در ميدان سرخ به مناسـبت يـادبود و بزرگداشـت روز    كنيم كه در برابر مجسمهمي

انـد و بـه   شوند طوري كه آنرا معبود خود قرار دادهوفات رهبران خود به حالت فروتني و ذلت جمع مي
كنند. واي به حالشـان و تاسـف   اي را پرستش ميا عبادت كنند، انسان مردهجاي اينكه آفريدگار انسان ر

  براي آنان.
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در اينجا اين سؤال مطرح است كه اگر ايمان به خداي يگانه امري است فطري پس 
  كردهاند؟ چرا انسانها در طول تاريخ، معبودان مختلفي را عبادت 

انسان را به سوي خالق و آفريدگار يگانه , تپاسخ اين سؤال اين است كه فطر
اند و اين عوامل انسان را از توجه كند؛ اما عوامل زيادي انسان را احاطه كردهدعوت مي

كنند؛ آنچه را كه پدران در روح و روان فرزندانشان به سوي معبود حقيقي منحرف مي
هاي نوآموزان القا دگان و معلمان و پژوهشگران به افكار و انديشهكنند و نويسنغرس مي

اي كه دهد بگونهاي روي چشمان آنان قرار ميرا آلوده نموده و پرده تنمايند، فطرمي
  توانند متوجه خداي واقعي شوند. نمي

برآنچه كه ما بيان نموديم مهر تأييد زده و در حديثي كه بخاري و  صپيامبر اكرم 
  اند، ميفرمايد: روايت نموده از ابو هريره  مسلم
انِهِ « سَ جِّ مَ , أَوْ يُ انِهِ َ نَرصِّ , أَوْ يُ انِهِ دَ َوِّ اهُ هيُ وَ أَبَ , فَ ةِ طْرَ ىلَ الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ  ».كُ
آيد؛ اما والدين ـ و همان عوامل محيطي ـ او پاك به دنيا مي ت(هر نوزادي بر فطر 

  آورند.)يا مجوسي بار ميرا يهودي يا مسيحي و 
يعني والدين و » يسلمانه«نفرمودند  صي قابل توجه اين است كه پيامبر اكرم نكته 

 تكنند؛ زيرا كه مسلمان بودن، خواست و اقتضاي فطرعوامل محيطي او را مسلمان مي
  است و نيازي به عوامل خارجي ندارد.

ت حال خودش بگذاريم و فطر شود كه اگر نوزاد را بهگاهي هم اين سؤال مطرح مي
آيد؟ در پاسخ بايد گفت او را تحت تأثير قرار ندهيم، آيا موحد و اهل معرفت به بار مي

كه: اگر شياطين انس او را منحرف نكنند و فطرت او را آلوده نگردانند، شياطين جن او را 
  كنند؛ زيرا شيطان با خود عهده كرده كه بني آدم را گمراه كند: رها نمي

 m ð ï î í ì ë ê  é èl :٨٣-٨٢[ص[  

                                                                                                             
  



 101  شناخت اهللا

مگر    ي آنان را گمراه خواهم كردگفت: به عزّت و عظمت تو سوگند كه همه(شيطان 
- ام در آنها تأثيري نميبندگان مخلص تو را ـ كه بر آنان سلطه و قدرتي ندارم و وسوسه

   گذارد).
ان برساند و در آري، به شيطان اين توانايي داده شده است كه خود را به قلب انس

  اعماق دلها نفوذ كند؛ چنانكه در حديث صحيح آمده است كه: 
ا«         امَ رشَ وبِكُ لُ فَ ىفِ قُ ذِ قْ يتُ أَنْ يَ شِ , فَخَ مِ  الدَّ ْرَ انِ جمَ نْسَ نَ اإلِ  مِ ْرِ يْطَانَ جيَ : » إِنَّ الشَّ الَ أَوْ قَ

يْئًا«   1»شَ
ترسم كه شيطان در و من از اين مي(شيطان مانند خون در رگهاي انسان عبور ميكند 

  دلهاي شما شر و فساد القا كند.) 
  قرآن كريم نيز شيطان را اينگونه توصف نموده است:

  m  d c b a  `l :٥[ناس[  
   پردازد). هاي مردم به وسوسه ميگري است كه در سينه(وسوسه   

ا دارد كه او را همچنين در روايات صحيح آمده است كه هر انساني، همراهي از جنيه
  به فساد و انجام دادن كارهاي زشت وادار ميكند. در قرآن كريم نيز آمده است كه: 

 m ´ ³ ²     ± °  ¯ ® ¬ « ª ©l  :٢٧[ق[   
گويد: پروردگارا! من او را به طغيان و (شيطاني كه در دنيا پيوسته همدم او است، مي

  برده است.) بسر مي ام؛ بلكه او خود در گمراهي ژرفسركشي وا نداشته
كند كه به خداي يگانه پناه انسان تنها هنگامي از دست اين همراه بد نجات پيدا مي

  ببرد: 

 m | { z y  x w v u t s r  q p

                                           
 ).2175) شماره (4/1712صحيح مسلم ( - 1
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 h g f  e d c b a  ` _ ~ }
  il :٦ -١[ناس[  
ه حقّ به معبود ب  به مالك و حاكم واقعي مردم؛    برم به پروردگار مردم؛(بگو: پناه مي  

هاي مردم به گري است كه در سينهوسوسه  رود؛ آن گري كه واپس ميمردم از شر وسوسه
    پردازد چه از جنّيها باشد وچه از انسانها). وسوسه مي

كنند. در انسان نقش بزرگي را ايفا مي تشياطين جن در فساد و آلوده كردن فطر
   صوزي رسول اكرم كتاب صحيح مسلم از عياض بن حمار روايت است كه ر

  اي ايراد نمود و در قسمتي از آن خطبه چنين فرمود: خطبه
تُ « لْ الٍ نَحَ لُّ مَ : كُ الَ هُ قَ إِنَّ ا, وَ ذَ مِي هَ وْ نِي يَ لَّمَ َّا عَ تُمْ ممِ لْ هِ ا جَ مْ مَ كُ لِّمَ ينِ أَنْ أُعَ رَ بَادِي إِنَّ اهللاَ أَمَ هُ عِ

بَادِ  قْتُ عِ لَ إِينِّ خَ , وَ اللٌ مْ حَ وَ هلَُ هُ تْ فَ مَ رَّ حَ , وَ مْ نْ دِينِهِ مْ عَ تَالَتْهُ اجْ يَاطِنيُ فَ مُ الشَّ تْهُ أَتَ , فَ مْ هُ لَّ اءَ كُ نَفَ ي حُ
لْطَانًا لْ بِهِ سُ زِّ ْ أُنَ ا ملَ وا يبِ مَ كُ ِ مْ أَنْ يُرشْ ُ هتْ رَ أَمَ , وَ مْ لْتُ هلَُ لَ ا أَحْ مْ مَ يْهِ لَ  ».عَ

دانيد و امروز ه كه نمياي مردم! خداوند به من دستورداده است تا شما را از آنچ( 
به من آموخته است، آگاه نمايم؛ خداوند فرمود: تمام چيزهايي را كه به بندگانم عنايت 

ام؛ اما شياطين به اند. و من تمام بندگانم را پاكيزه و بدور از انحراف آفريدهام، حاللنموده
ي آنان حالل كرده سوي آنها آمده و آنها را از آيينشان منحرف نموده و آنچه را كه برا

كنند و به آنان فرمان ميدهند كه براي من شريك و انباز قرار دهند بودم، برآنان حرام مي
  1ام).درحالي كه من دليلي براي اين كار نفرستاده

  مصيبت، فطرت را پاكيزه مي گرداند
شود و به سبب بال و  برداشته مي تها از روي فطرگاهي هم حجابها و پرده

گردد و امكان هيچگونه كمك و ياري از جانب ساير گير انسان ميكه دامنمصيبتهايي 
شوند. چه اند، زدوده ميرا زنگ آلوده كرده تهايي كه فطر ها وجود ندارد، پردهانسان

                                           
  ).4/2197مسلم ( - 1
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هاي ملحد و بي ديني كه هنگام گرفتار شدن درگرداب بال و مصيبتها، زيادند انسان
گردند. كم نيستند مشركاني كه گرفتاريها او باز ميشناسند و به سوي پروردگار خود را مي

اند تا در رديف بندگان مخلص خداوند قرار گيرد؛ چنانكه خداوند متعال باعث شده
  ميفرمايد: 

 m j i h g f    e d    c b a `_ ^ ] \ [ Z
 { z  y xw v u t sr q p o  n m l k

 d   c b a ` _ ~ } | l   :٢٢[يونس[  
هـا قـرار گيريـد، و    برد تا آنكه در كشتيرا در خشكي و دريا راه مياوست كه شما (

باد موافق، آنان را پيش برد و سرنشينان بدان شادمان گردند و به ناگاه بـادي سـخت   
  به آنان در رسد و از هر سو، موج به سويشان آيـد، و آنـان يقـين كننـد كـه گرفتـار       

- بادت خالص را تنها از آن وي مياند. آن وقت خداوند را در حالي كه دين و عشده

گويند: اگر ما را از ايـن حـال بحرانـي نجـات دهـي،      خوانند و ميدانند، به فرياد مي
  ) قطعاً از سپاسگزاران خواهيم بود.

گردد و ايد كه سرنشينان هواپيمايي كه در فضا با نقص فني مواجه ميالبد شنيده
اي كه حتي خلبانها هم از هدايت و هشود به گونهواپيما به هر طرف، كج و راست مي

ي بسيار كنند، در اين لحظهشوند و خود را تسليم قضا و قدر الهي ميكنترل آن عاجز مي
ي دعا ي الحاد و بي باوري از بين رفته، زبانها به زمزمهخطرناك و سرنوشت ساز، انديشه

تابند؛ آري، در شو نيايش پرداخته و دلها با صدق و اخالص بسوي پروردگارشان مي
ديني از ذهنها رخت بر چنين شرايط وحشتناك و خطرناكي است كه تصور شرك و بي

  ماند.بسته و اثري از آن باقي نمي

اعتراف  به وجود آفريدگار گرديد آنان مبعوث ميان در صپيامبر اكرم  كه مشركاني
  داشتند
آفريدگار اعتراف وجود  به گرديد، مبعوث در ميان آنان صاهللا  رسول كه اعرابي
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پذيرفتند كه او يگانه داشتند و او را يگانه آفريدگار جهان هستي مي دانستند. همچنين مي
روزي دهنده است و سود و زيان به دست او است؛ اما آنان مخلصانه خدا را اطاعت 

كردند؛ به همين كردند؛ بلكه در كنار خداوند متعال، خدايان ديگري را نيز عبادت مينمي
براي وادار نمودن مشركين به بندگي خداي يگانه و خالص  صطر، پيامبر اكرم خا

گرداندن دين براي آن ذات بي همتا در مورد آفريدگار و مالك آسمانها و زمين از آنها 
كردند و خالق بودن خداوند را قبول سؤال مي نمود؛ آنان نيز به وجود او اعتراف مي

  داشتند.

 m°  ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  µ ´ ³ ²±
 ¶l :٢٥[لقمان [  

؟ حتماً (هر گاه از آنان ـ مشركان ـ بپرسي: چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است
دانند ـ و اين است گويند: خدا. پس بگو: ستايش از آن اهللا است ولي بيشتر آنان نميمي

   كنند.) ينمايند و عبادت را تنها به خدا منحصر نمكه به مقتضاي اعتراف خود، عمل نمي
  فرمايد: ي مؤمنون نيز ميدر سوره

m  ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨  § ¦ ¥  ¤ £ ¢
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ن چه برند، از آايد، زمين و كساني كه روي زمين بسر مي(بگو: اگر شما دانا و فرزانه  
ـ بر اساس نداي فطرت، و بداهت عقل ـ خواهند گفت: از آن اهللا هستند.   كسي هستند؟!

ي پرستش آوريد ـ كه تنها مالك كائنات شايستهانديشيد و به ياد نميبگو: پس چرا نمي
؟ بگو: چه كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است ؟ ـ است و بس

بگو: چه كسي  گيريد؟ است. بگو: پس چرا پرهيزگاري پيش نمي خواهند گفت: از آن اهللا 
دهد و كسي را چيز را در دست دارد و او كسي است كه پناه ميفرماندهي بزرگ همه 
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خواهند گفت: اهللا. بگو: پس چگونه   توان از عذاب او پناه داد، اگر فهميده و آگاهيد؟!نمي
   شويد؟) خوريد و جادو و جنبل ميگول مي
دادند و به برخي كردند و حج را انجام ميشهور است كه اعراب، كعبه را تجليل ميم

  از عبادتهاي بجا مانده از پيشينيان نيز پايبند بودند. 

  ناكتر است كفر مردم امروزي بزرگتر و خطر
انسان به وجود او  ما نبايد تنها به داليل وجود خداوند بسنده كنيم؛ زيرا فطرت

توان منكرين وجود خدا را حتي درميان انسانهاي گذشته هم به ندرت ميدهد وگواهي مي
  پيدا كرد به جز تعداد بسيار اندكي كه در مقايسه با مجموع انسانها قابل ذكر هم نيستند. 

  كنيم كه اما امروزه، انحراف به اوج خود رسيده است؛ كساني را مشاهده مي
ي مذهب خود قرار داده و را اساس و پايهگويند: خدايي وجود ندارد و اين مقوله مي

  اند و دولتهايي را با اين معيار تشكيل زندگي خود را بر اساس اين انديشه، بنا نهاده
اند و صدها مليون انسان به اين تفكر گرايش پيدا كرده اند. بله، متأسفانه اين مقوله در داده

متعددي تأليف شده است تا جايي  ي آن، كتابهايسراسر دنيا گسترش يافته است و درباره
خواهند آن اند و ميكه آنرا فلسفه و حكمتي مدون و قابل تدريس و آموختني تلقي كرده

  را به عنوان يك مكتب علمي مطرح كنند و حقانيت آنرا به اثبات برسانند.
بنابراين، ضروري به نظر مي رسد كه ما مقداري بيشتر به اين قضيه بپردازيم و اين 

  ه را با دليل و حجت، مورد نقد و بررسي قرار دهيم. نظري

   دليل دوم: هر آفريده را آفريدگاري الزم است
نمايند كه خردهاي سالم بدان قرآن كريم عليه منكرين دروغ پرداز، داليلي را ارائه مي

داند؛ چنانكه كنند و منطق و عقل سليم انكار و رد آن را جايز نمياقرار و اعتراف مي
  فرمايد:ند متعال ميخداو

  m j i h gf e  d c b a ` _ ^ ]  \ [ Z
 kl :٣٦–٣٥[طور[  
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اند؟ و يا اين كه ـ خودشان خويشتن را آيا آنان بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده(  
اند؟! بلكه يا اين كه آنها آسمانها و زمين را آفريده  اند و ـ خودشان آفريدگارند؟آفريده

   يستند) ايشان طالب يقين ن
گويد: شما وجود داريد و اين واقعيتي است انكار ناپذير و همچنين اين آيه به آنها مي 

  آسمانها و زمين وجود دارند و جاي شك نيست. 
و در عقل و خرد هر خردمندي ثابت است كه هر موجودي براي به وجود آمدنش 

  ها هم آن را درك اي است كه شتر چرانها در صحراسببي را الزم دارد و اين نكته
  گويند: كنند و ميمي

البعرة تدلّ علی البعري و األثر يدلُّ علی املسري فسامء ذات أبراج و أرض ذات فجاج, اال «
  »تدل علی عليم اخلبري?!

هاي عابران، نشان وجود آنان است؛ سرگين شتر، نشاني وجود شتر است، و آثار قدم 
هاي متعدد چگونه حكايت از وجود خداي اي راههاي بلند و زمينهاي دارپس اين آسمان

اي است كه دانشمندان و پژوهشگران زندگي و عالم و آگاه ندارند؟! بله، اين مسئله
  اند.موجودات زنده نيز از آن به خوبي آگاه

ي مذكور بدان اشاره دارد، همان چيزي است كه دانشمندان، آن را آنچه را كه آيه 
  گويد: هيچ چيز ممكني خود به خود بوجود اين قانون مي اند؛قانون سبيت ناميده

آيد؛ زيرا اسباب الزم براي به وجود آمدن خودش را ندارد و همچنين نمي تواند نمي
  وجود را به چيزهاي ديگر ببخشد؛ زيرا چيزي را كه خودش نداشته باشد، چگونه 

  تواند به ديگران ببخشد؟ مي

  زير توجه كنيدبراي توضيح اين قا نون به مثال 
چند سال قبل، باستان شناسان در صحراي ربع خالي به دنبال بادهايي كه در آن 
منطقه وزيده بود، آثار شهري را كه در زير ريگها محو شده بود، كشف نمودند؛ آنان 

اي را آغاز نمودند تا بتوانند اطالعاتي را در مورد بالفاصله، تحقيق و پژوهشهاي گسترده
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ن شهر بدست آورند؛ جالب اينجا است كه به ذهن هيچ كدام از اين باستان تاريخ بناي آ
شناسان و ساير دانشمندان هم خطور نكرد كه اين شهر بر اثر عوامل طبيعي مانند تند 

ي بادها، باران يا گرما و سرما بوجود آمده باشد؛ بلكه اذعان داشتند كه اين شهر ساخته
  دست انسان بوده است. 

كرد كه اين شهر در اثر حوادث طبيعي به وجود آمده چنين تصور مي چنانچه كسي
سوخت و از است، قطعاً مردم او را فاقد عقل و خرد دانسته و دلشان به حال او مي

  خواستند كه شفايش دهد. خداوند مي
حاال اگر كسي بگويد: اين شهر در ميان آسمان و زمين به وجود آمده و سپس روي 

است بدون اينكه انسان در ايجاد آن دخالتي داشته باشد، بي ترديد اين  زمين قرار گرفته
ي قبلي ندارد و حتي شگفت انگيزتر است؛ گفته در غرابت و شگفتي دست كمي از گفته

تواند چيزي را وجود بخشد و اين امري است بسيار بديهي كه هيچ زيرا كه عدم نمي
  تواند خود را به وجود بياورد.چيزي نمي
شناسيم، قطعاً نياز به يك ايجاد كننده و سازنده ياد شده آنگونه كه ما آن را مي شهر

ي آن است؛ بنابراين، داشته است و هر عملي دليل بر وجود عامل و نشان انجام دهنده
ي دست افرادي خردمند و ماهر در فن ساختمان سازي و شهر مذكور نيز قطعاً ساخته

   آشنا به اصول بنايي بوده است.
ي آن رفته ي پايين يك ساختمان به باالترين نقطهاگر انساني را ببينيم كه از نقطه

دانيم؛ زيرا انسان قادر به كنيم و امري عجيب و شگفت آور نميباشد، آن را انكار نمي
انجام اين كار است. اما اگر سنگي را ببينيم كه در رديف پايين ساختمان قرار داشته است؛ 

پذيريم كه آن سنگ خود بخود به ين سطح آن منتقل شده است، قطعاً نميسپس به باالتر
باالي آن ساختمان رفته باشد؛ بلكه حتماً انساني آن را به آن جا انتقال داده است؛ زيرا كه 

  سنگ خاصيت حركت و توانايي صعود را ندارد.
ه دانند كه يك شهر بدون سازندبسيار شگفت آور است كه مردم بطور قطعي مي

و يقين دارند كه براي انتقال سنگي  را بسازد تواند خودخودش نيز نمي شود ونمي ساخته
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از كف ساختمان به سقف آن، بايد انساني وجود داشته باشد كه آن كار را انجام دهد؛ اما 
دانند و بوجود آمدن آن را براي ايجاد و آفرينش اين جهان هستي، آفريدگاري را الزم نمي

دانند؛ حال آنكه ساختن جهان هستي به مراتب كننده جائز و ممكن مي بدون ايجاد
  تر از ساختن يك شهر يا باال رفتن يك سنگ است؛ خداوند متعال مي فرمايد: پيچيده

m ¯ ®  ¬ « ª ©  ¨  § ¦ ¥ ¤
 °l :٥٧[غافر[  

(قطعاً آفرينش آسمانها و زمين بسي دشوارتر از آفرينش مردم است و ليكن بيشتر   
   دانند.) دم نميمر

ي علمي و منطقي كه خردها را مخاطب اما منكرين اين مسئله، هنگامي كه با شيوه 
كنند يا اينكه راه پذيرند و بدان اعتراف ميشوند، ناچار يا آن را ميقرار ميدهد، روبرو مي

  گيرند. لجاجت و عناد در پيش مي
ا منكرين وجود خدا مبارزه به همين دليل، علما و دانشمندان اسالمي، همواره ب

اند؛ يكي از دانشمندان اسالمي با گروهي از منكران وجود خدا روبرو شد و با آنها نموده
به مناظره و بحث و جدل در مورد خداوند پرداخت و به آنان گفت: اگر شخصي بگويد؟ 

ن را احاطه يك كشتي را ديدم كه پر از اموال گرانبها بود و امواج متالطم دريا و طوفانها آ
كرده بودند؛ اما آن كشتي بدون اينكه كسي آن را كنترل كند يا به حركت درآورد، خود 

كرد؛ آيا عقالً چنين چيزي ممكن است؟ بخود و بدون ناخدا در جهت درست، حركت مي
پذيرد. آن عالم بزرگوار گفت: وقتي كه عقل آنان گفتند: خير، عقل چنين چيزي را نمي

داند چگونه وجود و استمرار اين جهان هستي را با ال و غير معقول ميچنين چيزي را مح
اين همه گستردگي و پيچيدگي و دگرگونيهايش بدون آفريدگار و نگهبان ممكن و معقول 

  ؟! داندمي
ي ي حاضران به گريه افتادند و تسليم شدند و توبه نمودند و گفتهاينجا بود كه همه

   آن بزرگوار را تصديق كردند.
پذيرند، همان چيزي بله، اين قانون كه عقلها در برابر آن تسليم هستند و آن را مي
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  ي قرآن كريم بدان اشاره دارد:است كه اين آيه

 m a ` _ ^ ]  \ [ Zl :طور]٣٥[   
اند؟ يا اين كه خودشان آفريدگارند؟ ـ (آيا ايشان بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده

   و خود را آفريده اند) .
با وجود اينكه خردمندان تسليم اين واقعيت هستند كه اين جهان هستي، آفريدگاري 

ي عبادت است؛ اما اين آيه وجود آفريدگار را به روشي بسيار بليغ دارد كه تنها او شايسته
اي كه به محض شنيدنش روح و روان انسان را به كند، به گونهو رسا و مؤثر، اثبات مي

  آورد.هيجان مي
در  صگويد: پيامبر اكرم بخاري در صحيح خود بروايت از جبير بن مطعم مي امام

m _ ^ ]  \ [ Z  ي:نمود؛ هنگامي كه به آيهي طور را تالوت مينماز مغرب سوره
 k j i h gf e  d c b a `l  رسيد، نزديك بود كه

  1قلبم از جايش كنده شود و پرواز كند.
گويد: دليل به لرزه افتادن قلب معطم بن بي ميامام بيهقي مي گويد: ابوسليمان خطا

هاي اين بوده است كه او معني و مفهوم آيه را كامالً درك نموده و به نشانه جبير 
ي آن است به خوبي پي برده است و سرشت پاك و روشني كه اين آيه در برگيرنده

  2تيزهوشي او محتواي آيه را برايش آشكار ساخته است.
اند؟! اين ي فوق ميگويد: يعني آيا بدون آفريدگار به وجود آمدهآيه خطابي در تفسير

باشد. آنها سخن، جايز نيست؛ چون تعلق و پيوند آفريده با آفريدگار از ضروريات مي
نمايند درحالي كه امكان ندارد بدون آفريدگار به وقتي كه خداي آفريدگار را انكار مي

د را به وجود آورده باشند؟! و اين، نهايت تباهي وجود آمده باشند؛ پس بايد خودشان خو

                                           
  ).4854) شماره (8/603صحيح بخاري ( - 1
  ) تأليف بيهقي.1/391االسماء و الصفات ( - 2
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و بطالن است؛ زيرا چيزي كه خود، وجود نداشته باشد، چگونه قدرت و توانايي آنرا دارد 
كه به ديگران، هستي ببخشد و كاري انجام دهد؟! پس وقتي كه هر دو راه غير ممكن و 

آفريدگاري دارند و بايد به  باطل هستند، اين خود، دليل روشني است مبني بر اينكه آنان
  وي ايمان بياورند. 

  گويد: سپس مي

 m j i h gf e  d cl :٣٦[طور[  
   اند؟! بلكه ايشان طالب يقين نيستند.) (يا اينكه آنان آسمانها و زمين را آفريده  

ايم؛ را ما آفريدهكنند كه آسمانها و زمين  آنان هرگز وبه هيچ وجه نمي توانند ادعا
براي ادعاي خود دليلي ندارند؛ بلكه تمام دليلها بر عليه آنان بوده نه به سود  چون آنان

  آنان.
توانند چنين ادعايي داشته باشند، تنها به منظور اين كه خطابي ميگويد: كافران نمي

ي آن، سودي ندارد؛ و اگر نه ممكن است خاتمه دادن به مجادله ومباحثه است؛ زيرا ادامه
  انسان لجوج و كينه توزي پيدا شود كه بگويد: من خودم را كه در ميان آنها 

اند كه مرگ و زندگي در دست ام همان گونه كه در گذشته نيز كساني ادعا كردهآفريده
  فرمايد: آنها است؛ چنانكه خداوند متعال مي

 m m l k j i h g f e  d c  b a ` _ ^ ]
s r q p o  n l  t:٢٥٨[بقره[   

ي پروردگارش راه مجادله و ستيز را در از كسي كه با ابراهيم درباره(آيا با خبري   
پيش گرفت؛ آن هم بخاطر اينكه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود؛ هنگامي كه 
ابراهيم گفت: پروردگار من كسي است كه ـ با دميدن روح در بدن و بازپس گرفتن آن ـ 

  كشم).كنم و ميزنده ميميراند، او گفت: من نيز گرداند و ميزنده مي
پاسخ اين سخن او سؤال ديگري را كنيم كه ابراهيم عليه السالم در ما مشاهده مي 

نمايد و نادرست بودن سخن قبلي او را نمايد كه ناتواني و عجز او را روشن ميمطرح مي
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  رساند:نيز به اثبات مي

 m ` _ ~ } | {  z  y x w   v ul :٢٥٨[بقره[  
  آورد، تو آن را از مغرب برآور).: خداوند خورشيد را از مشرِق برمي(ابراهيم گفت

(آن مرد كافر  ]٢٥٨[بقره: mb a  i h g f e dcl در نتيجه 
مبهوت شد و خداوند مردم ستمكار ـ مصرّ بر تبهكاري و دشمني حق ـ را هدايت نمي

  كند). 

تواند ادعا ؛ اما آيا ميامگويد: من خودم را آفريدهفرض كنيم كسي وجود دارد كه مي
كند كه آسمانها و زمين را نيز آفريده است؟! پس وقتي كه عدم نتواند آسمان و زمين را 

اند و از طرفي ديگر، منكران بوجود آورد و همچنين آسمان و زمين خودشان را نيافريده
البد توانند ادعاي آفرينش آسمانها و زمين را داشته باشند، پس وجود خداوند هم نمي

ي اينها آفريدگاري دارند كه آنها را بوجود آورده است كه بي گمان او، همان ذات همه
  است.  پروردگار 

  ي اين قانون ديدگاه علوم تجربي درباره
اي از درك و دريافت مراحل مختلف بي گمان، نيروي انسان و سرشت هر آفريده

تواند به و ناتوان بوده وهرگز نمي هاي آن عاجزها و سلسلهگيري تمام حلقهاسباب و پي
آغاز جهان هستي پي ببرد؛ بنابراين، علوم تجربي از شناخت اصول اشياء و پي بردن به 
ماهيت آنها اظهار يأس و نااميدي كرده و انصراف خود را از تالش در اين زمينه اعالم 

باشد محدود مينموده است. نهايت توانايي علوم تجربي در اين زمينه برداشتن چند قدم 
ي ميدان را به غيب كه شناخت و آگاهي عالم و جاهل در مورد آن، يكسان است، و بقيه

  سپرده است.

  عقل بايد اعتراف كند 
هاي مفصل جهان ي شناخت تحوالت و دگرگونياما اين ياس و نااميدي بشر درباره

ر عقلي خواه و هستي در گذشته و آينده، با يقين اجمالي و مختصري روبرو است كه ه
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ناخواه بدان اعتراف دارد و آن اين است كه هر اندازه سلسه اسباب و مسببات بيشتر و 
تر باشد خواه متناهي و محدود فرض شوند يا نامتناهي وغير محدود، براي تفسير طوالني

و تفهيم، وجود عقالني آنها به وجود چيز ديگري نياز است كه وجود و بقايش متكي به 
اي كه پيش از او هيچ چيزي وجود نداشته باشد؛ در غير اين صورت، بگونه خود بوده

ي ابهام باقي خواهد ماند (البته اگر براي آنها به مبدئي ي ممكنات در پردهتمام اين سلسله
  وجود بخش و مستقل قائل نباشيم). 

  اشكاالتي پيرامون به وجود آمدن جهان هستي 
يم كه در زمان گذشته مطرح بوده و امروز هم خوانشنويم و مياشكاالتي را مي

خواهند وجود كنند ميشوند و كساني كه اين اشكاالت را مطرح ميمجدداً مطرح مي
كنيم برخي از اين شبهات را مورد بحث جهان هستي را بدان توجيه نمايند. ما تالش مي

  ها را آشكار سازيم. قرار دهيم و بطالن آن

  ي تصادفـ نظريه1
دهد و آنها را وادار به ز توضيح داليل قرآني كه عقلها را مخاطب قرار ميبعد ا

ي معتقدان به بوجود آمدن شود كه نظريهروشن مي كند، مي  اعتراف به وجود آفريدگار
اي است ي درستي نيست بلكه نظريهاتفاقي جهان هستي و بدون آفريدگار، نه تنها نظريه

رود و صاحبان اين نظريه در ليست كساني قرار دارند ميكه بسيار دور از عقالنيت بشمار 
كه از عقل و خرد محروم بوده و بجز عناد و زورگويي در برابر دليلي كه خردها ناچار به 

  باشند، هيچ توجيه ديگري ندارند. تسليم در برابر آن مي
نند اگر شش ميمون مليونها سال روي ماشين تحرير بنشي«گويند: كساني هستند كه مي

هاي شكسپير هاي آنرا بزنند، ممكن است در پايان، روي بعضي از كاغذها داستانو دكمه
ي بعضي از فعل و چاپ گردد؛ اين جهان هستي نيز همينطور ممكن است كه در نتيجه

  ». ي ماده طي مليونها سال بوجود آمده باشدانعفاالت كوركورانه
هرگونه سخني كه از «سلي ميگويد: آقاي وحيدالدين خان بعد از نقل اين سخن هك

اين قبيل باشد، پوچ و بيهوده است؛ زيرا از بدو تاريخ تا امروز ما حتي يك مورد را سراغ 
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  ».نداريم كه تصادف و اتفاق منجر به چنين واقعيت بزرگ و شگفت آوري شده باشد
گفته  اين كه«وحيد الدين خان به نقل از دانشمندي ديگر در رد اين نظريه ميگويد: 

ي اتفاقي بوجود آمده است در نوع خود مشابه اين ي يك حادثهشود زندگي در نتيجه
سخن است كه بگوييم: فالن كتاب لغت بسيار بزرگ و حجيم در اثر يك انفجار در 

  ». اي به وجود آمده استچاپخانه
ي علم رياضي كه قضيه«گويد: ي استدالل خود ميآقاي وحيد الدين خان در ادامه

كند، خود اين علم امكان به وجود آمدن جهان هستي را به صورت تصادف را مطرح مي
  ». تصادفي رد ميكند

مثالي را كه وحيد الدين خان از يك دانشمند امريكايي به نام كريستي موريسون 
ي تصادف، نقل كرده است، شايان توجه است؛ وي مي گويد: پيرامون محال بودن نظريه

در دست گرفته و به ترتيب از عدد يك تا ده را روي آن ها بنويسيد و اگر ده درهم را «
بعد آنها را در جيب بگذاريد و خوب بهم بزنيد و بعد به ترتيب، يكي يكي بيرون 

اي را كه روي آن عدد يك نوشته شده است، بيرون بياوريد، امكان اينكه بار اول سكه
ترتيب عددي  به ده تا يك از ها سكه مامت امكان اينكه ده (يك دهم) است. در بيايد، يك

  كه روي آنها نوشته شده است بيرون بيايند يك در ده بيليون (يك دهم بيليونم) است. 
روي اين محاسبه اگر وجود جهان هستي به صورت اتفاقي و تصادفي شكل گرفته 
؟ است، براي شكل گيري آن به صورت فعلي، چه مدت زماني را بايد در بر گرفته باشد

ي مدت زمان شكل گيري آن بدين شيوه، در واقع يك امر وهمي و خيالي است محاسبه
  چه رسد به تصور آن.

شود، حكايت از آن دارد كه گمان، هر آنچه كه در جهان هستي ديده ميبي 
آفريدگاري حكيم و دانا و آگاه آن را به وجود آورده است؛ اما انسان، بسيار نادان و 

  كه خداوند متعال ميفرمايد: ستمكار است؛ چنان

 m r q p  o n m l k j i h g f e d  c  b   a `
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آفريده خدا او را از چه چيزي  (هالك باد انسان! چه خدانشناس و ناسپاس است!   
بخشيده است. سپس ي ناچيزي آفريده است و قوت و قدرت بدو او را از نطفه  ت؟!اس

راه ـ شناخت خوبي و بدي ـ را براي او آسان نموده است ـ تا راه هدايت را در پيش 
سپس   گرداند؛ميراند و وارد گورش ميبعد او را مي گيرد، و راه ضاللت را ترك گويدـ ؛ 

گرداند. هرگز! هرگز! انسان دستوري را كه خدا بدو ده ميهر وقت كه خواست او را زن
داده است، هنوز كه هنوز است انجام نداده است؛ انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و 

ايم و در ساختمان مواد ي آن بينديشد ـ كه چگونه ما آن را براي او فراهم كردهدرباره
ايم ـ ما آب را از رافتي به كار بردهبخش آن، چه دقّت و مهارت و ظغذايي و اجزاء حيات

كنيم؛ آنگاه شكافيم و از هم باز ميسپس زمين را مي  بارانيم؛ي شگفتي ميآسمان به گونه
  رويانيم از قبيل رزها و گياهان خوردني و درختان زيتون و خرما). ها را ميدر آن، دانه 

  شده باشد و  چگونه ممكن است كه انسان بطور تصادفي و اتفاقي آفريده
 ساير تأمين و تكوين در آسمان و زمين كه ايگونه اش شكل گرفته باشد آنهم بهزندگي

نيازمنديهاي او به اين شكل برنامه ريزي شده شركت داشته باشند؟! بلي، خداوند در بيان 
  ويژگيها و خصوصيات انسان بسيار بجا فرموده است كه: 

 m Ã Â     Á Àl :1( ]٧٢[احزاب(  

  قعاً ستمگر و نادانند.) (وا

  طبيعت آفريدگار است! -2
اين سخن، يك افترا است كه در عصر حاضر بروز نموده و حتي در ميان دانشمندان 

ي زيادي وجود و پيدايش اشياء را خبره و نابغه در علوم مادي نيز رواج پيدا كرده و عده

                                           
  سئله به تفصيل سخن خواهيم گفت.هاي هستي از اين مبه اميد خدا در بيان نشانه - 1
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  بخشد.ياء وجود و هستي مينمايند و ميگويند: اين طبيعت است كه به اشبا آن توجيه مي
چيست؟ آيا ذات و  طبيعتپرسيم كه منظور شما از ما از طرفداران اين نظريه مي

ماهيت اشياء مورد نظر است يا اينكه منظورتان سنن و قوانين و ضوابط حاكم بر جهان 
هستي است؟ يا اينكه منظور از طبيعت، نيرويي است ماوراي جهان هستي كه اين جهان 

  ده و بدان هستي بخشيده است؟را آفري
اگر بگويند منظور از طبيعت خود جهان هستي است، در اين صورت، نيازي به رد 
اين سخن نيست زيرا فساد و بطالن اين ديدگاه آشكار و روشن است و مانند همان 
سخن قبلي است كه مي گفتند: خود اشيا، اشيا را بوجود آورده است يعني اينكه: جهان 

هستي را بوجودآورده است و زمين، زمين را، و آسمان، آسمان را آفريده،  هستي، جهان
باشند كه در صفحات گذشته ثابت كرديم ي دست جهان هستي ميانسان و حيوانات زاده

گوييم: هيچ چيزي نمي كه عقل سالم اين سخن را قبول نميكند و براي توضيح بيشتر مي
بعنوان مثال، طبيعت يعني زمين، آسمان، ستارگان،  تواند موجودي برتر از خود را بيافريند؛

ماه و خورشيد كه فاقد عقل وشعور هستند چگونه ميتوانند انسان شنوا، بينا و صاحب 
  خرد را بيافرينند! اين شدني نيست. 

گوييم: اند، ميها به صورت اتفاقي و تصادفي به وجود آمدهي ايناگر بگويند همه
ايم كه در آفرينش جهان هستي هيچگونه اتفاق و قين رسيدهبراي ما ثابت شده و به ي

  ايم. تصادفي وجود ندارد و در مباحث گذشته اين مطلب را به اثبات رسانده

  )رسيده است اثبات به بطالنش كه اي (شبهه تولد ذاتي نظريه -3
يكي از عواملي كه بت پرستي قرن حاضر را تثبيت و تقويت نموده است، اين نظريه  

گويند: آفريدگار، خود طبيعت است و زيست شناسان براي اثبات اين نظريه، ت كه مياس
اموري مثل بوجود آمدن كرم از مدفوع انسان و حيوان و همچنين بوجود آمدن باكتريها از 
  غذاي فاسد شده را دليل بر ادعاي خود دانسته و بدان استناد نموده و 

  آيند.  د كه به خودي خود از طبيعت بوجود مياي هستنگويند: اينها موجودات زندهمي
بايد گفت: اين نظريه كه بت پرستي جديد (ماديگرايي) در دل انسانهاي گمراه و 
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سرگردان و دور از هدايت خداوندي گسترش داده بود، ديري نپاييد كه بطالنش توسط 
ند كه دانشمند فرانسوي معروف به پاستور كشف و اثبات گرديد و ايشان ثابت نمود

كرمها و باكتريهاي موجود در جهان، به خودي خود و بدون واسطه از طبيعت بوجود 
اند؛ بلكه آنها متولد از يك سلول بسيار دقيق و ريزي هستند كه با چشم قابل رؤيت نيامده

اي بيان داشت كه دانشمندان را نيستند؛ ايشان براي اثبات ادعاي خود داليل قانع كننده
فتن آن نمود. وي مقداري از يك نوع غذا را دور از هوا قرار داد و باكتريهاي وادار به پذير
ي جوش دادن از بين برد و اينگونه پي برد كه هيچگونه باكتري جديدي به آنرا به وسيله
شود و اين همان روش كنسرو نمودن غذاها و آيد و غذا نيز فاسد نميوجود نمي

  . نگهداري آنها براي مدتي طوالني است
  طبيعت همان قوانيني است كه بر جهان هستي حكمفرماست

گروهي ديگر بر اين باورند كه طبيعت عبارت از قوانيني است كه بر جهان هستي 
حاكم است و اين تفسير، ديدگاه آن عده از دانشمنداني است كه طبيعت را خالق و 

كند كه بر نيني پيروي ميگويند: اين جهان هستي از سنن و قوادانند؛ آنها ميآفريدگار مي
ي دهد و كليهنمايد و به آن نظم ميتمام اجزاي آن حكومت ميكند و آن را هدايت مي

پيوندند، مطابق و هماهنگ با اين سنن و هايي كه در آن به وقوع ميحوادث و پديده
 گويند: جهان هستي مانند ساعتي است كه براي مدت زمانيابند؛ آنان ميقوانين تحقق مي

  دهد.طوالني با دقت و نظم كامل و بدون هيچگونه نيرويي به كارش ادامه مي
ها و پيروانشان به اين سؤال كه آفريدگار جهان در واقع هيچ يك از اين ديدگاه

هستي چه كسي است، پاسخ نمي دهند؛ بلكه آنها از كيفيت وچگونگي عمل اين جهان 
  هند كه قوانين چگونه در اشيا عمل ددارند و براي ما توضيح ميهستي پرده برمي

كنند درحالي كه ما در صدد پاسخ به اين سؤال هستيم كه اشيا را چه كسي آفريده مي
  اند، چه كسي است؟ است و آفريدگار اين قوانين كه بر جهان هستي حاكم

  دانسنتد كه باران از آسمان گويد: مردم دوران باستان ميوحيد الدين خان مي
ما مردم امروز از تمام فعل و انفعاالت آن، از تبخير شدن آب درياها تا باريدن بارد؛ امي

هاي آن بر روي زمين، آگاهي دارند؛ بايد دانست كه توصيف تمام اين مشاهدات، قطره
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صورت ظاهري حوادث و وقايع هستند نه توجيه وتفسير آن؛ علم و دانش اين مطلب را 
گويد كه اند و نميگونه به صورت قوانين درآمدهسازد كه حوادث چبراي ما روشن نمي

يابند ي مفيد و معجزه آسا تحقق ميحوادث چگونه ميان زمين و آسمان به اين شيوه
  كنند. اي كه دانشمندان از طريق آنها اين قوانين علمي را استنباط ميبگونه

وجيه و تفسير گمان، ادعاي انسان بعد از كشف نظام طبيعت داير بر اينكه او تپس بي
جهان هستي را كشف نموده است، چيزي جز خود فريبي نيست؛ زيرا او با اين ادعا، 

  ي آخر آن گذاشته است.اي را از وسط زنجير به جاي حلقهصرفا حلقه
كند؛ بلكه خودش نيز به اي از جهان هستي را تفسير و توجيه نميطبيعت هيچ گوشه

  تفسير نياز دارد.
يان يك مرد برجسته و يك پزشك ماهر انجام گرفته است، توجه به اين گفتگو كه م

  كنيد.
  مرد: دليل سرخ بودن خون چيست؟ 

هاي قرمزي وجود دارد كه حجم هر يك از آنها يك پزشك: در خون انسان سلول
  باشد.هفت صدم اينچ مي

  اند؟مرد: بسيار خوب؛ اين سلولهاي قرمز رنگ چگونه بوجود آمده
ام هموگلوبين در اين سلولها وجود دارد كه هرگاه اين مواد با پزشك: موادي به ن

  آيد.اكسيژن در آميخته شود، به رنگ قرمز درمي
  ي هموگلوبين هستند، از كجا بوجود مرد: بسيار خوب، اين سلولها كه حامل ماده

  آيند؟ مي
  شوند. پزشك: آنها از جگر ساخته مي

دد در خون و سلولها و جگر و غيره مرد: خيلي عجيب است! اما اين عناصر متع
شوند و با اين همه دقت و مهارت در انجام وظايف خود اندكي چگونه با هم مرتبط مي

  كنند؟ كوتاهي نمي
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  شناسيم. پزشك: آري اين همان چيزي است كه ما آن را بعنوان قانون طبيعت مي
  مرد: جناب پزشك منظورتان از اين قانون طبيعت چيست؟ 

ور از اين قانون، حركات و فعل و انفعاالت داخلي نيروهاي طبيعي و پزشك: منظ
  شيميايي هستند. 

كنند و ي مشخصي را دنبال ميمرد: چرا اين نيروها همواره يك هدف و نتيجه
ها كنند تا اينكه پرندگان در هوا پرواز كنند و ماهيهاي خود را منظم ميچگونه فعاليت

دنيا همراه و همزمان با تمام امكانات مورد نياز خود بوجود  ها دردرآب شنا كنند و انسان
  بيايند؟ 

پزشك: اين سؤال را از من نپرس؛ زيرا موضوع علم و دانش من تنها در مورد بوجود 
  آيند. آمدن اشياء است نه اينكه چرا و براي چه اشيا بوجود مي

شرح علل و  آري، اين سؤال و جواب ميزان صالحيت علم و دانش جديد را براي
اسباب جهان هستي، مشخص ميكند؛ جهان هستي مانند ابزاري است كه در زير غالف 

زند و ما بجز چرخيدن، هيچ اطالعات ديگري در مورد آن چرخد و دور ميخود مي
- شود كه اين ابزار چگونه با دايرهنداريم؛ اما هر گاه درب آنرا باز كنيم، براي ما روشن مي

چرخند و تمام حركات ط شده و برخي از آنها به دور برخي ديگر ميها مرتبها و دنده
ي حركات و چرخش آن، بينيم؛ آيا اين بدان معني است كه ما به محض مشاهدهآنها را مي

ايم؟ چگونه باور كردني است كه مشاهده ي اين ابزار را شناختهبوجود آورنده و آفريننده
ه است كه اين ابزار خود بخود بوجود آمده و نمودن آن از جانب ما اين را ثابت كرد

  1چرخش و گردش آنها ذاتي است؟ 
  نيروي آفريننده همان طبيعت است

اگر كسي بگويد طبيعت همان نيرويي است كه جهان هستي را آفريده است و آن 

                                           
). اين كتاب به زبان فارسي ترجمه شده است 31- 29االسالم يتحدي ؛ تأليف وحيد الدين خان ص ( - 1

  به چاپ رسيده است.» طلبداسالم به مبارزه مي«و توسط انتشارات حرمين بنام 
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گوييم: اين صحيح و درست نيرويي زنده، شنوا، بينا، دانا، و توانمند است؛ در جواب مي
ايد در حالي كه همين نيروي ناميده» طبيعت«اشتباه شما اينجاست كه شما آن را  است؛ اما

  توانا و آفريننده و بينا ما را راهنمايي ميكند كه او را به نامي بشناسيم كه 
ي اوست و آن، اهللا است؛ خداوند خود را با اسما و صفات نيكويي به ما معرفي شايسته

ا با نامهايي ياد كنيم كه خود را بدانها نامگذاري نموده كرده است؛ لذا الزم است كه او ر
  است.

  گفتندكساني كه پيش از آنها بودند نيز چنين مي
هاي گذشته نيز دهند، پيشواياني در امتكساني كه آفرينش را به طبيعت نسبت مي

ر و گفتند و آنان، ملحداني بودند كه حوادث را به دهداشتهاند كه شبيه اين سخنان را  مي
ديدند كه با گذشت زمان و گردش شب و روز كودكان، دادند؛ زيرا ميروزگار نسبت مي

ميرند؛ لذا آنان مرگ و گردند؛ و سالخوردگان ميشوند؛ و جوانان، سالخورده ميجوان مي
  دادند. زندگي را به دهر و زمان نسبت مي

 m  p o   n ml  k j i h gf e   d c b a  ` _   ^  ] \ [
 ql :٢٤[جاثيه[  

ميريم و گفتند: بجز زندگي دنيوي ما، زندگي ديگري وجود ندارد؛ مي(و مي
ي اين موضوع، از كند؛ آنان دربارهشويم و اين دهر است كه ما را هالك ميزنده مي

  پردازند.)دانشي برخوردار نيستند؛ بلكه صرفا به گمانه زني مي
  ن حوادث را به عصر و زمان نسبت كنيم پيشينيابلي، همانگونه كه مشاهده مي

دانند؛ بايد دانست كه هر دو گروه دادند و امروزيها خود اشيا را علت وجوديشان ميمي
  برند.در گمراهي يكساني بسر مي
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  1ي داروين نظريه-4
خواستند وجود موجودات زنده را با اين ديدگاه توجيه كنند؛ طرفداران اين نظريه مي

ي زيادي با حسن نيت و به گمان در ميان مردم گسترش پيدا كرد؛ عده متأسفانه اين نظريه
اينكه اين نظريه يك ديدگاه علمي است، در پي گسترش آن تالشهاي فراواني نمودند؛ 

شان و با نيتهاي ي ديگري نيز به دليل موافق بودن اين نظريه با خواهشات نفسانيعده
  شوم و نادرست درصدد گسترش آن برآمدند. 

كند و ، تكذيب مياندين نظريه تمام ادياني را كه پيرامون آفرينش انسان سخن گفتها
آيد و اينگونه آنان با توسل مستمسكي براي مخالفان اديان الهي و آسماني به حساب مي

  به اين نظريه توانستند بسياري از انسانها را فريب دهند. 
  اين نظريه چه مي گويد؟ 

انسان و تمام موجودات زنده از يك حيوان بسيار ريز و  گويد: اصلاين نظريه مي
شود و اين حيوان كوچك از آب به وجود آمده است؛ نسل اين حيوان كوچك شروع مي

در اثر تحوالت و تغييراتي كه با گذشت زمان به خود ديده است، تغيير شكل داده تا اينكه 
  ات به دست به حالت موجود و صورت فعلي درآمده است و ويژگيها و صف

ها سال اين هاي بعدي منتقل شده و با گذشت ميليوني اين نسل، به نسلآمده
خصوصيات ريز و پست به خصوصيات واال و مترقي تبديل شده و تغيير و تحوالتي كه 

  محيط در آنها ايجاد نموده است، آن را به صورت انسان امروزي درآورده است.
  ست؟ اي استوار ا اين نظريه بر چه پايه

هاي زير زميني در زمان داروين ـ اين نظريه بر مشاهداتي مبتني است كه در حفره1
متحقق گرديد؛ پژوهشگران مشاهده كردند كه در طبقات قديمي زمين موجودات ابتدايي 

تري هستند و به همين اي وجود دارد و در طبقات بعدي آن، موجودات پيشرفتهو ساده
برند؛ با توجه به اين تري بسر ميوجودات پيشرفتهترتيب در طبقات بعدي نيز م

                                           
  ).3/81تأليف شيخ عبد المجيد زنداني ( "التوحيد"كتاب - 1
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ي موجودات و حيوانات مترقي و پيشرفته«مشاهدات، داروين به اين نتيجه رسيد كه: 
  ». اندكنوني به تدريج از موجودات زنده و حيوانات ابتدايي به وجود آمده

آن ي داروين متكي به چيزي است كه در زمان داروين شهرت داشت و ـ نظريه2
ي حيوانها در ابتدا شبيه همديگر هستند و اين تشابه و همساني حكايت اينكه جنين كليه

از آن دارد كه اصل موجودات يكي است همانگونه كه جنين آنها يكي است و اين تغيير و 
تحوالت در موجودات در روي زمين به وقوع پيوسته همانگونه كه در داخل رحم 

  شوند. حول ميموجودات زنده دچا تغيير و ت
ي كور) در انسان، دليلي است بر اينكه آنرا از ـ همچنين وجود آپانديس (روده3

ميمون به ارث برده است؛ اما اين عضو در انسان پيشرفت نكرده است؛ به همين خاطر 
دهد؛ حال اينكه اين آپانديس در زندگي ميمونها كار خودش را هيچ كاري انجام نمي

  دهد.انجام مي

  و پيشرفت از ديدگاه داروين تطور 
  گيرد: بنابر توضيحات داروين عمل ارتقا و تطور به دو صورت زير انجام مي

  انتخاب طبيعي  -1
عوامل و عناصر نابود كننده موجب از بين رفتن موجودات ضعيف و ناتوان و باقي  

نظريه  شود. و اين همان چيزي است كه طرفداران اينمي  ماندن موجودات قوي و توانا
نمايند؛ براساس اين ضابطه، هر تفسير مي» ماندگاري براي اصلح است«آن را به قانون 

 هايش را به نسل بعدي خود، منتقلماند و ويژگيموجودي كه قوي و سالم باشد، باقي مي

و ويژگيها با گذشت زمان جمع شده و صفات و ويژگيهاي جديدي  صفات و اين كندمي
اين همان رشد و نموي است كه موجب ارتقا و پيشرفت يك  آورند ورا بوجود مي

شود و اين پيشرفت تدريجي تر و مطلوبتر ميموجود از وضعيتي به وضعيت مناسب
  همواره ادامه دارد.
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  انتخاب جنسي -2
ي ميل و رغبت جنسهاي نر و ماده به آميزش با جنس انتخاب جنسي به واسطه 

ماند و تر باقي مي؛ در نتيجه، صفات قويتر و شايستهگيردتر صورت ميتر و قويشايسته
صفات و ويژگيهاي حيوان ضعيف و ناتوان به دليل عدم تمايل آميزش با ديگري از بين 

  شوند. رفته و معدوم مي

  شوندصفات جديد به نسل بعدي منتقل مي-3
  هرگاه ويژگي و صفت جديدي به وجود آمد به نسل بعدي منتقل مي شود. 

  ي داروينهاي نظريهكستن پايهدرهم ش
  علم حفاري همواره ناقص بوده است -1

- تواند ادعا كند كه كنكاش و جستجو در تمام طبقات زمين و زير كوههيچ كسي نمي

شود تا ها و درياها به طور كامل انجام گرفته است؛ در نتيجه، چيز جديدي كشف نمي
  هاي گذشته را نقض كند. يافته

هاي اين علم، وجود موجودات ابتدايي و ساده در آغاز و ن يافتهبر فرض ثابت بود
تواند دليل بر تحوالت و پيشرفت تر در ادوار بعدي نميوجود موجودات مترقي

تواند دليل بر تر باشد؛ بلكه تنها ميموجودات پست و ناقص به موجودات برتر و مترقي
اي بوجود آمدن آن به هر ترتيب اين موجودات ـ در صورت مناسب بودن محيط ـ بر

گفت: عمر انسان شكل باشد؛ مگر نه اين است كه علم حفاري در زمان داروين مي
ي تاريخي عمر ششصد هزار سال است حال آنكه اكتشافات جديد در علم حفاري سابقه

  رساند. انسان را به دهها ميليون سال قبل مي
رين دليل بر اين نيست كه علم هاي علم حفاري بارزتآيا چنين تناقضاتي در يافته

اي قطعي بر اساس آن حفاري همواره در حال تغيير و تحول است و نميتوان هيچ نظريه
صادر نمود؟ آيا تناقض فوق، دليل بر اين نيست كه ممكن است فردا حقايقي كشف شود 

  كه ما عكس آن را انتظار داشتيم؟ 
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(انسان درآينه) تأليف  "ةالمرآاالنسان في "دكتر مصطفي شاكر سليم شرحي بر كتاب
ي داروين آنها را كاليد كلوكهون كه پيرامون انسانهاي نئاندرتال كه طرفداران نظريه

نخستين انسانهاي متحول شده از ميمون ميدانند، نوشته است. دكتر مصطفي در توصيف 
حجم از  دماغ آنها از نظر«انسانهاي نئاندرتال ضمن بيان خصوصيات بارز آنها مي نويسد: 

تا » تر بوده است....ي آنها نيز بزرگ و پهندماغ انسانهاي امروزي بزرگتر بوده و جمجمه
اي كه علم حفاري بدان دست يافته است زنجيره«اينكه در بخشي از سخنانش مي گويد: 

هاي اي منقطع و بريده است و از آن بخشهاي مجهول و ناشناخته بعنوان حلقهزنجيره
  ». شودمفقود ياد مي

  مي گويد: » تصدع مذهب داروين«دكتر سوريال در كتاب خود به نام 

هاي مفقود ميان طبقات مختلف موجودات زنده باعث ايجاد نقص در اين حلقه -1
  زنجيره شده است  

هاي مفقودي دارد؛ تر از آن، حلقهاين زنجيره نه تنها ميان انسان و موجودات پايين
هايي ناشناخته وجود دارد؛ بنابراين، ميان ودات زنده نيز حلقهبلكه ميان ساير طبقات موج

  حيوانات نخستين كه تك سلولي هستند و حيواناتي كه چند سلولي هستند، 
مهرگان و مهره داران و حيوانات بدون ستون شود؛ همچنين ميان بيهايي ديده نميحلقه

خزندگان و پرندگان، و  ها حلقات مفقودي وجود دارد؛ همينگونه ميانفقرات و ماهي
هايي از آن مفقود ميان خزندگان و ساير حيوانات و انسانها زنجيره قطع شده است وحلقه

  است. 

  تشابه ميان جنين حيوانات -2
اند و اين خطا اين يك اشتباه بزرگ است كه بعضي از دانشمندان دچار آن شده 

ز و دقيق ميان جنين حيوانات را در ناشي از نداشتن ابزارهايي است كه بتواند تفاوتهاي ري
» هگل«دانشمند آلماني  ديگر، طرفي ترتيب به تفصيل بيان كند؛ از و تركيب شكل گيري،

رود، بعد از اينكه از طرف جنين شناسان كه بنيانگذار شكلهاي مشابه جنين بشمار مي
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ديگر مورد انتقاد قرار گرفت، اعالم نمود كه جنين حيوانات فقط هشت درصد با يك
  شباهت دارند. 

  ي كور) ـ اما وجود يك عضو از ميمونها در انسان به نام آپانديس (روده3
تواند دليل قاطعي باشد مبني بر اينكه انسان از ميمون متحول شده است و تغيير شكل نمي

داده است؛ بلكه دليل بر اين است كه انسان آپانديس را از اجدادش كه از نظر غذايي بر 
اند، به ارث برده است؛ لذا براي هضم گياهان آفريده شده است. (اما تكي بودهگياهان م

معتقدند كه آپانديس در نوزادان به نظير دكتر مارتين فيزيولوژيستها امروزه گروهي از 
و مبارزه  هاي مفيد براي ايمني بدن"انتي ژن"توليد توليد هورمون و در افراد بزرگسال به 

، دكتر بولينجر و ساير همكارانشان تحقيقات دكتر پاركر . همچنينكندبا بيماري كمك مي
اي در سيستم ايمني بدن عمده دهد كه آپانديس نقشدر دانشگاه دوك آمريكا نشان مي

  دارد). مترجم
پس علم همواره در حال پيشرفت است؛ اگر زن صفتي از ويژگيهاي موجودات 

باشد و يات موجودات پيشرفته مينخستين و عقب افتاده بوده و مردانگي از خصوص
هاي ماده بودن است، چرا فيل نر مانند انسان، پستان دارد حال آنكه ها از نشانهپستان
هاي نر و سم دار مانند اسب و االغ پستان ندارند؟ اكنون سؤال اين است كه اين اثر حيوان

تر از متر و پايينماده بودن و زن صفتي چگونه در انسان باقي مانده اما در موجودات ك
  وي باقي نمانده است؟ حال آنكه داروين مدعي است كه انسان از يك موجود 

  تر از خود مانند ميمون تغيير شكل يافته است.پست

  اشتباه داروين در تشريح مراحل تكامل  
داروين بر اين باور است كه در جهان هستي راز و قانوني وجود دارد كه بر اساس 

- تر و  قويروند و بجز آن دسته از موجودات كه شايستهف از بين ميآن موجودات ضعي

شوند و موجودات زنده و اصلح، صفات خود را به فرزندان خود تر هستند، بقيه نابود مي
كند. كنند؛ بنابراين، صفات قوي متراكم شده به صورت حيواني جديد بروز ميمنتقل مي
ي موجودات زنده وني مبتني بر از بين رفتن همهپذيريم كه در جهان هستي، قانآري ما مي
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اي قرار داده اعم از ضعيف و قوي وجود دارد؛ زيرا خداوند مرگ را براي هر موجود زنده
است؛ اما در برابر اين قانون، قانوني ديگر به نام قانون تكافل اجتماعي نيز ميان موجودات 

مد نظر قرار داده و اسباب آن را نيز  زنده حاكم است؛ زيرا خداوند زيستن و زنده بودن را
بينيم كه خورشيد، ماه، ستارگان، درياها، بادها، بارانها، گياهان و تدارك ديده است. ما مي

  ي حيات انسان و ساير حيوانات همكاري دارند.نيروي جاذبه همه در جهت ابقا و ادامه
، در واقع در بينش توجه كردن به عناصر نابود كننده و در نظر نگرفتن عوامل بقا

انسان خلل و نقص ايجاد ميكند؛ اگر در جهان هستي، قانوني و نظامي براي از بين رفتن 
وجود دارد، در كنار آن، قانوني براي حيات و بقا نيز وجود دارد و هر كدام در حيات 
موجودات زنده نقش بسزايي دارند؛ اگر اوضاع و شرايط طبيعي مانند باد، رعد وبرق، 

، آب، تند بادها و غيره قادر به از بين بردن مخلوقات و دست آوردهاي آنان مانند حرارت
كوركردن چشمان و منهدم ساختن بناها هستند، كامالً غير عقالني است كه اين اوضاع و 
شرايط طبيعي و مرده و بي جان و فاقد درك و شعور را قادر به ايجاد و آفرينش چشم 

ارند و يا اينكه آنها را قادر به بازسازي ساختماني بدانيم كه بدانيم حال آنكه خود چشم ند
  نقص فني دارد. 

پذيرد كه اوضاع و شرايط طبيعي، صالحيت تخريب و از بين بردن را آري، عقل مي
توانند اين جهان دارند؛ اما كامالً غير عقالني است كه فكر كنيم اين اوضاع و شرايط مي

وجيه كنند؛ بي گمان، هر عضوي از اعضاي موجودات هستي و شگفت آور را تفسير و ت
زنده در نهايت دقت و محكم كاري خلق شده و داراي نظامي بس دقيق و شگفت آور 

اي كه نسبت دادن اين محكم كاري و كند به گونهاست كه با ساير اعضا همكاري مي
پر هرج و دقت و نظم فوق العاده و شگفت آور و دقيق به شرايط طبيعي بي برنامه و 

  مرج از جمله محاالت است.
پس از بررسي و » الرعد علي الدهريين«سيد جمال الدين افغاني در كتاب خود  

پرسم اجزاي من از طرفداران اين نظريه مي«گويد: انتقاد از ديدگاه داروين و دهريها مي
   ماده با وجود انفصال و جدايي از همديگر، چگونه از اهداف همديگر آگاهي پيدا

اند؟ و با ياري جستن از كدام ابزار و اسباب است كه هر جزء، مسير و مقصد خود كرده
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را فهميده است؟ كدام پارلمان و مجلس سنا و شيوخ براي ايجاد اين موجودات جهاني و 
نظير برگزار گرديده است؟ قسمت بسيار كوچكي از اين جهان هستي، مثالً بسيار بي
قرار دارد، چگونه دانسته است كه به صورت پرنده ظاهر اي كه در تخم گنجشكي جوجه

  شود و دانه بخورد و براي زيستن خود به منقار و چينه دان نياز دارد؟ 
كه داروين آن را ارائه داده است، موجب نابودي » بقاي اصلح«بدون ترديد، اين نظام 

است؛ بله، اين  شود و زندگي انسان را در واقع با هالكت مواجه ساختهحيات انسان مي
مجوز ظلم و ستم را براي هر ستمگري، خواه فرد باشد يا حكومت، » بقاي اصلح«نظريه 

-فراهم ساخته است؛ زيرا ستمگر وقتي كه به چپاول و ستمگري و حيله و نيرنگ مي

ي داروين پردازد، فكر نميكند كه مرتكب رذايل اخالقي شده است؛ بلكه بر اساس نظريه
كند؛ آري، اين نظريه و بينش است كه مجوز هر انين فطرت عمل ميبه قانوني از قو

  جنايت و خيانتي را براي استعمارگران صادر كرده است. 
ـ اما آن انتخاب طبيعي كه باعث رغبت و ميل به زاد و ولد در ميان افراد قوي و از 2

آن باشد؛ بلكه تواند دليلي بر وجود تكامل در نوع شود نيز نميبين رفتن افراد ضعيف مي
مانند و افراد شود كه افراد قوي همان يك نوع، باقي مياز اين نكته، چنين برداشت مي

  روند. ضعيف آن از بين مي

  ي داروين را تاييد نمي كنندشواهد خارجي، نظريه
ها و حيوانات را بود ما بايد بسياري از انسانـ اگر اين نظريه صحيح و درست مي1

آيند نه مطابق با قانون ي رشد و تكامل بوجود ميكه مطابق با نظريه كرديممشاهده مي
تناسل؛ و اگر رشد وتكامل به زمان طوالني نياز دارد، اين امر از مشاهده نمودن تعدادي 

  كند. ميمون در حال تحول به انسان بطور متوالي جلوگيري نمي
سان تبديل كرده است، اما ـ اگر بپذيريم كه شرايط و اوضاع طبيعي، ميمون را به ان2

توانيم بپذيريم كه شرايط طبيعي همسر را براي مرد آنهم با ايجاد تعادل ميان هرگز نمي
  آنها بوجود آورده است تا بقاي نسل انسان استمرار يابد. 

شود؛ مانند ـ توانايي انطباق زيست محيطي كه در برخي از موجودات مشاهده مي3
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دهد، جرياني است كه در خلقت ان، تغيير شكل و رنگ ميآفتاب پرست كه مطابق با مك
شود و بعضي از موجودات از قدرت موجودات نهفته است و همراه موجودات، متولد مي

بااليي در اين زمينه برخوردارند و برخي ديگر نيز از توانايي بسيار اندك و ناچيزي 
كه اين ويژگي در تمام برخوردارند كه قابل ذكر نيست؛ اما به هر حال بايد دانست 

كند؛ لذا توانايي تغيير باشد و از حد و حدود معنيي تجاوز نميمخلوقات، محدود مي
شكل و انطباق زيست محيطي در درون و ذات برخي از حيوانات نهفته است نه اينكه 

 نمايد آنگونه كه طرفداران اين نظريه ميگويند؛ وگر نه، محيط بايد آنراآنرا محيط ايجاد مي
  داد. نمود و آنها را تغيير شكل ميدر مورد سنگها، خاكها و ساير جمادات نيز عملي مي

كند، بر انسان برتري  آب زندگي و خشكي در تواندمي كه از اين جهت ـ قورباغه4
دارد؛ همچنين پرندگان به دليل توانايي پرواز و سرعت حركت باال بدون استفاده از 

تر از حس ا برتري دارند و همينگونه حس بويايي سگ قوياي بر انسانههرگونه وسيله
ها است؟ و تر از بيني انسانتوان گفت كه بيني سگ پيشرفتهبويايي انسانها است؛ آيا مي

  تراند؟ ها پيشرفتهها و پرندگان از بعضي جهات از انسانآيا قورباغه
الي كه چشم بيند در حآري، چشم شتر يا اسب و االغ در شب و روز يكسان مي

تواند چيزها را ببيند؛ چشم شاهين تيزتر از چشم انسان است؛ پس انسان در تاريكي نمي
ترند؟ و اگر خودكفايي را معيار پيشرفت بدانيم ها پيشرفتهآيا االغ و شاهين از انسان

؛ ها و ساير حيوانات برتر باشندآنگونه كه ميان دولتها رواج دارد، پس بايد گياهان از انسان
زيرا گياهان بدون اينكه به غذاي ديگران نياز داشته باشند هم غذاي خود و هم غذاي 

  كنند. ديگران را تهيه مي
و اگر ضخامت و كلفتي جسم را معيار ترقي و پيشرفت بدانيم الزم است كه شتر، 

تر از تر بدانيم و آنها بايد پيشرفتهفيل و ساير حيوانات ما قبل تاريخ را از انسانها مترقي
  انسانها باشند. 
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  ي تكاملي نظريهديدگاه دانشمندان علوم طبيعي (فيزيكدانان) درباره
دانان بيشتر به خاطر حمايت از آزادي انديشه و تفكري ـ اين نظريه از طرف فيزيك1

ي با آن برخاسته بود، مورد تأييد قرار گرفت؛ بعد از آنكه درگيري كه كليسا به مبارزه
دانان رخ داد، دانشمندان علم فيزيك با تأييد ي ميان كشيشهاي كليسا و فيزيكبسيار شديد

  اين نظريه، كشيشهاي كليسا و افكار آنان را مورد تاخت و تاز قرار دادند. 
ي انتخاب طبيعي در تغيير و تحول نوعها به ويژه نوع انسان ـ تعداد مخالفان نظريه2

  تعداد مخالفان خدا گرا در اروپا نبود.  كه خواهان دليلي محسوس بودند، كمتر از
ي داروين را آنگونه كه استاد ابراهيم هايي از سخنان مخالفين نظريههم اينك گوشه

گويد: دانشمندان با آگاهي نمايم؛ وي ميحوراني نقل نموده است، تقديم حضورتان مي
رداخته است، اين به اين كه داروين در مورد اين نظريه، بيست سال به تحقيق و جستجو پ

اند كه از ميان اند؛ بلكه همواره آن را رد نموده و مورد انتقاد قرار دادهنظريه را نپذيرفته
رشد و تكامل «گويند: اشاره نمود كه به طور خالصه مي» داالس«و » نشل«آنها ميتوان به 

انسان از  كند؛ بلكه بايد بپذيريم كهي انتخاب طبيعي در انسان صدق پيدا نميبه شيوه
  همان آغاز به صورت فعلي آفريده شده است. 

  واقعيت امر براي ما روشن «گويد: است كه مي» فرخو«يكي ديگر از آنها آقاي 
سازد كه ميان ميمون و انسان تفاوتهاي بسيار زيادي وجود دارد و به هيچ وجه ممكن، مي

باشد؛ اصالً شايسته نيست پذيرفتني نيست كه انسان از نژاد ميمون يا هر جانور ديگري 
  كه چنين چيزي را بگوييم. 

باشد كه پس از بررسي و مورد بحث قرار دان مي» ميفرت«يكي ديگر از آنها آقاي 
ي داروين براي ما غير ممكن است؛ اين يك حقايق موجودات زنده ميگويد: تأييد نظريه

  گانه است.سخن بچه
در مورد » فرخو«تحقيقي كه با  است كه بعد از» فون بسكون«يكي ديگر آقاي 

تفاوت ميان اين دو يعني ميمون و انسان «گويد: اند، ميي انسان و ميمون انجام دادهموازنه
  بسيار اساسي و جدي است.
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اي پژوهشي پيرامون اصل انسان است؛ وي در رساله» أغاسيز«يكي ديگر از آنها آقاي 
ي داروين اشتباه گويد: در واقع، نظريهميكه در كنفرانس علمي وكتوريا ارائه شده است، 

و باطل است و روش و اسلوب آن، كامالً اسلوبي غير علمي است و هيچ سودي هم در 
  بر ندارد. 

باشد كه از طرفداران الادريون و از دوستان مي» هسكي«يكي ديگر از آنها آقاي 
ت كه نوعي از گياهان گويد: اين نظريه هرگز براي ما ثابت نكرده اسداروين است كه مي

  يا حيوانات به روش انتخاب طبيعي يا انتخاب مصنوعي پيدا شده باشند. 
گويد: ترديدي وجود مي» هگل«است كه او هم مانند » تندل«يكي ديگر از اينها آقاي 

ي دانند كه كه اين نظريه، حاصل و نتيجهي رشد و تكامل نميندارد كه معتقدان نظريه
اند و آنچه براي من قطعي است، اين است كه ساسا به اثبات نرسيدهمقدماتي است كه ا

  ي داروين بايد تغيير كند.نظريه

  نظريه نه حقيقت 
تئوري «به دليل تمام مطالبي كه تا كنون متذكر شديم از سخنان داروين صرفا بعنوان 

تفاوتهاي  اند؛ و پر واضح است كه ميان تئوري و قانون نزد دانشمندانياد نموده» تكامل
  زيادي وجود دارد؛ زيرا تئوري در عرف و اصطالح دانشمندان به ديدگاهي اطالق 

گردد كه مي توان آنرا تصديق يا تكذيب نمود؛ اما در حقيقت يا قانون هيچگونه مي
  احتمال باطلي وجود ندارد. 

  ي داروين گسترش پيدا كرد؟ چرا نظريه
ود كه اين نظريه زماني ارائه گرديد كه يكي از داليل گسترش نظريه داروين اين ب

ي نصاري براي همگان توسط خود پيروان خواست بطالن دين تحريف شدهخداوند مي
آن آشكار گردد؛ لذا پيشرفت علوم توانست نقش مؤثري در آشكار ساختن بطالن آن ايفا 

دانشمندان  ي خونيني گرديد كه هزاران نفر ازاي كه اين امر منجر به معركهكند به گونه
علوم طبيعي جان خود را در اين كشمكش از دست دادند؛ در اين نبرد داغ، هر گروه از 
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تمام سالحهاي موجود عليه مخالفينش استفاده نمود؛ در نتيجه، دانشمندان علوم طبيعي، 
نخست از اين نظريه بعنوان يك ابزار در برابر دين خود و بعد از آن، عليه تمام ادياني كه 

نهايشان توسط آنان اشغال شده بود، مورد استفاده قرار دادند؛ چرا كه آنان از يك سرزمي
خواستند از اين دين باطل طرف، به حقانيت اين تئوري ايمان داشتند و از طرف ديگر مي

رفت، انتقام بگيرند؛ همچنين از هاي علمي آنان بشمار ميكه مانع بزرگي در راه پژوهش
هاي تحت استعمار خود، استفاده ري براي متالشي ساختن اديان ملتاين نظريه بعنوان ابزا

  هاي تحت استعمار، استحكام بخشند. ي خود را بر تودهكردند تا به راحتي بتوانند سلطه
آري، نظام آموزش استعماري بعد از شكست دادن مباني ديني، تدريس اين نظريه را 

هاي علمي ارائه داد تا دانش قالب واقعيت هاي درسي الزم گردانيد و آن را دردر برنامه
آموزان را معتقد به صحت آن نمايد و اختالف دين با اين علم ساختگي و تقلبي را در 

  اذهان دانش آموزان، تثبيت كند؛ در نتيجه، مردم منكر مباني ديني خود شوند. 
ط اين كافي است كه خوانندگان محترم بدانند تعداد زيادي از فرزندان اسالم توس
نمايند كه نظريه به انحراف كشيده شدند؛ اينجا است كه استعمارگران تالش زيادي مي

اين نظريه در مراكز علمي ما مسلمانان به فرزندان ما تدريس شود؛ حال آنكه خود امريكا 
  ميالدي ممنوع كرده است. 1935تدريس آنرا از سال 

ونابود ساخت، از موضع قبلي اش را محو اروپا هم بعد از اينكه دين تحريف شده
خود، عقب نشيني كرد و اعالم نمود كه تئوري داروين كه در جنگ دين و دانش بعنوان 
يك ابزار از آن استفاده نمود، يك حقيقت علمي نيست؛ بلكه صرفا يك تئوري است كه 

  گردد. هر اندازه علم پيشرفت كند، بطالن آن بيشتر آشكار مي

  ي داروين قرآن و نظريه
گويد، واجب است هاي ازلي و جاوداني سخن ميهنگامي كه قرآن پيرامون واقعيت

  كه مردم به آن گوش فرا دهند و سكوت نمايند.
 m ± ° ¯ ® ¬  « ª ©l :٢٠٤[أعراف[  
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شود، گوش فرا دهيد و سكوت نماييد تا رحمت الهي (هنگامي كه قرآن خوانده مي  
    شامل حال شما گردد.) 

ز جانب خداوندي دانا و آگاه است كه علم او همه چيز را فرا گرفته چرا كه قرآن ا
  است و علم انسان در برابر علم خدا بسيار اندك و ناچيز است.

 m \   [ Z Y Xl :بقره]٢١٦[  
داند و شما ـ از ( خدا ـ به رموز كارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را ـ مي

  دانيد.)چنان كه شايد و بايد ـ نميخبريد و مصلحت خود را اسرار امور بي
  چگونه آگاه به امور مخلوقات نباشد حال آنكه خود آنها را آفريده است.

 m   R Q  P O N M  Ll :١٤[ملك[   
    !) نكه او باريك بين و آگاه است؟آداند حال آيا كسي كه آفريده است، نمي(  

ي بسيار ديرينه و يشهدهند تا پيرامون اصل و رچگونه مردم به خود اجازه مي
ي آن، سخن گويند حال آنكه آنان هنگام ي خود، اظهار نظر كنند و در بارهگذشته

  آفرينش اصلشان، حضور نداشتند.

 m  ³ ²  ± °  ¯ ® ¬ «l :٥١[كھف[  
(من ابليس و فرزندانش را هنگام آفرينش آسمانها و زمين، و آفرينش خودشان ـ در 

  م.) اي خلقت ـ حاضر نكردهصحنه
اند، قطعاً در صد درك واقعيت براي پس مادام كه آنان هنگام آفرينش حضور نداشته

  شوند. آنها در اين زمينه، بسيار اندك است و بيشتر دچار اشتباه مي

  عكس اين نظريه، صحيح است 
آنچه را كه خداوند دانا و آگاه و آفريدگار انسان اعالن نموده است، با چيزي كه اين 

  پندارند، كامال مخالف است؛ زيرا خداوند به ما خبر و جاهالن مي خردانبي
دهد كه او انسان را از همان آغاز به صورت يك مخلوق مستقل و كامل آفريده است مي
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  و قبل از اينكه آنرا خلق نمايد، فرشتگانش را اطالع داده است.

  mI H G F E D C B A l :٣٠[بقره[  
پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني مي (زماني را يادآوري كن كه   

  گمارم.)
  اي كه انسان را از آن آفريده است، مي فرمايد: همچنين خداوند در مورد ماده

 m g f e dl :٥[حج[  

  (ما شما را از خاك آفريديم.)
  فرمود: مي صگويد: شنيدم كه رسول اهللا مي ابوموسي اشعري 

مَ « قَ آدَ لَ مُ  إِنَّ اهللا خَ نْهُ , مِ ضِ رِ األَرْ دْ ىلَ قَ مَ عَ نُو آدَ اءَ بَ , فَجَ ضِ ِيعِ األَرْ نْ مجَ ا مِ هَ بَضَ ةٍ قَ بْضَ نْ قَ مِ
الطَّيِّبُ  , وَ بِيثُ اخلَْ , وَ لِكَ َ ذَ بَنيْ , وَ نُ زَ احلَْ , وَ لُ هْ السَّ , وَ دُ وَ األَسْ , وَ رُ َ   1».األَمحْ

بود، آفريده است؛ به  (خداوند آدم را از يك مشت خاك كه آن را از تمام زمين گرفته
-همين خاطر، فرزندان آدم به شكل هاي متعددي ظاهر شدند و طبق شكل و رنگ پوسته

  ها سياه هستند و همچنين ها سفيد و بعضيها سرخ، بعضيي زمين، بعضي
  ها پاكيزه آفريده شدند.) ها ناپاك و بعضيها آرام، بعضيها خشن، و بعضيبعضي

انسان به عنوان يك عنصر مهم مورد استفاده قرار گرفته آري، آب نيز در آفرينش 
  است.

 mR Q P     O N M l  :٤٥[نور[   
  اي را از آب آفريده است.)(خداوند هر جنبنده

  فرمايد: پس اصل و سرشت انسان از آب و خاك بوده است چنانكه خداوند مي

 m U T S   R Ql :٢[أنعام[  
                                           

  ).100) شماره (1/36مشكاة املصابيح (و ترمذي و ابو داود؛ نگاه روايت احمد  - 1
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  .)آفريده است (خدا آن ذاتي است كه شما را از گل
  ي همچون سفال است كه به انسان تبديل شده است.اين طين (گل و الي) خشكيده 

  m     ¤ £ ¢ ¡  �l :١٤[الرحمن[  
   اي همچون سفال آفريده است.) (خدا انسان را از گل خشكيده  

  خداوند آدم را با دستهاي خودش آفريده است:

 mµ ´ ³ ² ± ° ¯ ®    ¬          l:٧٥[ص[  
چه چيزي تو را از سجده  كردن در برابر آنچه كه من (خداوند فرمود: اي ابليس! 

  ؟) ام،  منع كردبا دستهاي خودم آفريده
  روايت است كه  خداوند از همان آغاز، آدم را تو خالي آفريده است. از انس 

  فرمود:  صرسول اكرم 
هُ « كَ رَ نَّةِ تَ مَ يفِ اجلَْ رَ اهللاَ آدَ وَّ امَّ  لَـامَّ صَ لَ , فَ وَ ا هُ نْظُرُ مَ يَ , وَ طِيفُ بِهِ لِيسُ يَ لَ إِبْ عَ , فَجَ هُ كَ ُ رتْ اءَ اهللاَُّ أَنْ يَ ا شَ مَ

. لَكْ تَامَ ْ يَ ا ملَ قً لْ لِقَ خَ هُ خُ نَّ فَ أَ رَ فَ عَ وَ آهُ أَجْ    1»رَ
  (هنگامي كه خداوند آدم را در بهشت به تصوير كشيد تا مدت زماني كه 

كرد تا زد و نگاه ميذاشت؛ پس ابليس اطراف او دور ميخواست او را به حال خود گمي
ببيند كه او چيست. وقتي كه او را توخالي يافت، فهميد آدم طوري آفريده شده است كه 

  تواند خود را كنترل كند.) نمي
بعد از آن، خداوند از روح خود در آن گل و ال دميد و اينگونه حيات در او به 

ينا، متكلم، عاقل و هوشيار گرديد؛ آنگاه به فرشتگان دستور داد جريان افتاد و آدم شنوا، ب
  تا وقتي كه زندگي و حيات در آدم به جريان افتاد، او را سجده كنند:

 m } | { z y  x w v ul :٧٢[ص[  

                                           
  ). 2611) شماره (4/2016صحيح مسلم ( - 1
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(هنگامي كه آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم، از جان متعلّق به   
   ه همه در برابرش به سجده بيفتيد.) خود، در او دميدم و گفتم ك

  همچنين خداوند مكان سكونت آدم را بعد از آفرينش براي ما معرفي نموده است:

 m ª © ¨ § ¦ ¥l :٣٥[بقره[  
  (و گفتيم: اي آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كنيد.) 

آنچه  و اينجا بود كه آدم بالفاصله پس از آنكه آفريده شد، حرف زدن را آغاز نمود و
  فرمايد: فهميد؛ خداوند متعال ميشد، ميرا كه به او گفته مي

 m l k j i h  g f e d c b a `
 ~ }   | { z y xw v u t s r q  p o n  m
 n m l k j i h g  f e d c ba ` _

 u t    s r q  p ol :[٣٣–٣١]بقره  
ان عرضه نمود و ي اشياء را به آدم آموخت؛ سپس آنها را به فرشتگ(و نام همه  

بينيدـ تر ميگوييد ـ و خود را براي امر جانشيني از انسان بايستهفرمود: اگر راست مي
فرشتگان گفتند: منزّهي تو، ما چيزي جز آنچه تو به ما آموخته   اسامي اينها را برشماريد.

امهاي اين پديدهفرمود: اي آدم! آنان را از ن   دانيم؛ همانا تو دانا و حكيمي. خداونداي، نمي
ها آگاه كن. پس هنگامي كه آدم نام اشياء را براي فرشتگان برشمرد، خداوند فرمود: به 

دانم و همچنين از آنچه شما شما نگفتم كه من غيب ـ و رازـ آسمانها و زمين را مي
  .) نماييد، آگاهمآشكار يا پنهان مي

  ود: فرم صآمده است كه رسول اهللا  در حديث ابو هريره 
هُ ملَـّا « بُّ الَ لَهُ رَ قَ , فَ نِهِ دَ اهللاَ بِإِذْ مِ , فَحَ دُ هللاِِ مْ : الـْحَ الَ قَ , فَ طَسَ وحَ عَ خَ فِيهِ الرُّ فَ نَ مَ وَ لَقَ اهللاَ آدَ : خَ

: السَّ  لْ قُ لُوسٍ ـ فَ مْ جُ نْهُ ٍ مِ إلَ ةِ ـ إِىلَ مَ ئِكَ الَ ـْمَ بْ إِىلَ أُولَئِكَ ال هَ ! اذْ مُ ا آدَ , يَ ُكَ اهللاُ محَ رْ , يَ مْ يْكُ لَ مُ عَ الَ
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ةُ اهللاِ َ محْ رَ مُ وَ الَ يْكَ السَّ لَ عَ الُوا: وَ  1.»قَ
(وقتي كه خداوند آدم را آفريد و روح را در او دميد، آدم عطسه زد و گفت: الحمد 
اهللا؛ پس به اذن خداوند، او را ستود. پروردگارش در جواب او فرمود: اي آدم! خداوند بر 

ـ اشاره به گروهي از فرشتگان كه نشسته بودند ـ و  تو رحم كند؛ برو نزد آن فرشتگان
، سالمتي و اهللا ةعليك السالم و رمحبگو: سالم بر شما باد. فرشتگان در جواب او گفتند: 

  رحمت خداوند بر تو باد.)
بلي اين، انسان نخستين ؛آدم؛ پدر تمام مردم؛ است و خداوند همسرش ؛حواء؛ را از 

  خود او بوجود آورده است:

 mA  L  K J I H G F E D C Bl :١[نساء[  

(اي مردم! از پروردگارتان بترسيد؛ آن پروردگاري كه شما را از يك انسان آفريد و  
  سپس همسرش را از او آفريد.)

چنين نيست كه انسان ناقص خلق شده باشد و بعد به تكامل رسيده باشد، آنگونه كه 
نسان به طور كامل، خلق شده و بعد از گويند؛ بلكه نخست، اطرفداران تئوري تكامل مي

آن، خلقت او اندك اندك دچار كمي و نقص گرديده است؛ درحديثي كه امام بخاري و 
  فرمود:  صگويد: رسول اهللا مي مسلم روايت كرده اند، ابوهريره 

ا«  اعً تُّونَ ذِرَ طُولُهُ سِ مَ وَ لَقَ اهللاُ آدَ  2»خَ
  ع بود.) (خداوند آدم را آفريد و قد او شصت ذرا

                                           
 "املصابيح ةمشكا"). محقق كتاب 4662) شماره (2/542( مشكاة املصابيحروايت از ترمذي؛ نگا:  - 1

د نموده است. و اين ميگويد: حاكم اين حديث را صحيح دانسته است و امام ذهبي نيز رأي او را تأيي
  حديث همانگونه است كه آنها گفتهاند.

)؛ و عبارت اين حديث از 2841ش 4/2183) و صحيح مسلم (3326ش  6/362صحيح بخاري ( - 2
  صحيح بخاري است.
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آري، گفتيم كه آدم از همان بدو آفرينش، كامل آفريده شده است؛ اينجا است كه 
  مؤمنان در حالي كه كامل هستند به شكل و صورت آدم وارد بهشت مي شوند؛ در 

  فرمود: صي حديث گذشته آمده است كه نبي اكرم ادامه
» , مَ ةِ آدَ ورَ ىلَ صُ نَّةَ عَ لُ اجلَْ خُ دْ نْ يَ لُّ مَ كُ تَّى فَ دُ حَ عْ لْقُ بَ ـْخَ نْقُصُ ال لْ يَ زَ مْ يَ لَ ا, فَ اعً تُّونَ ذِرَ ولُهُ سِ طُ وَ

نَ   1».اآلْ
شود؛ كه قدش شصت ذراع است، وارد بهشت مي (هر مؤمني به صورت آدم 

بعد از آدم، فرزندانش از نظر آفرينش، اندك اندك كوچك شدند و اين جريان تاكنون نيز 
  ادامه دارد).

  بر داده است كه بعضي از گمراهان و معصيت كاران بشر مسخ خداوند به ما خ
اند؛ بلي، ممكن است برخي از موجودات اند و به صورت ميمون و گراز درآمدهشده

مترقي و تكامل يافته به موجودات ناقص و عقب افتاده متحول شوند و نزول كنند؛ اما 
يزي است كه بجز كم خردان اينكه ميمون يا گراز به صورت انسان متحول شده باشند، چ

  پذيرد. و نادانان كسي آن را نمي
  هايي از سخنان خداوند متعال و تعدادي از احاديث آنچه بيان گرديد گوشه

رسول مكرم اسالم پيرامون آفرينش انسان نخستين بود؛ ما تمام آيات و احاديث را در اين 
توانستيم تصوير بسيار مچنين ميكشيد و هزمينه، بيان ننموديم وگرنه، سخن به درازا مي

روشني از آفرينش انسان داشته باشيم تا جايي كه هيچگونه ابهامي در آن وجود نداشت؛ 
دهد، يك اصل بسيار روشن و مستحكم است كه بايد دانست كه آنچه را اسالم ارائه مي

ري انسان از انتساب بدان احساس كرامت و عزت ميكند؛ اما انساني كه طرفداران تئو
دهند، ميموني است كه از موش و جيرجيرك و كشند و ارائه ميتكامل آنرا به تصوير مي

سوسك ارتقا يافته است؛ بدون ترديد انسان از نسبت دادن خود به چنين اصلي خجالت 
  داند.ي ننگ خود ميكشد و آن را مايهمي

                                           
  باشد.همان منابع گدشته؛ اما الفاظ اين قسمت از صحيح مسلم مي - 1
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  ي قرار بلي، انساني را كه مورخان و پيروان تئوري تكامل مورد بحث و بررس
كنند، موجودي است وحشتناك و فاقد هر گونه دهند و به دانش آموزان معرفي ميمي

   داند؛ بلكه از حيوانات فراگويد و نه چيزي را مي درك و استعداد كه نه سخن مي
  آموزد؛ اين نوع تفكر، در واقع جنايتي است در حق انساني بس بزرگ. گيرد و ميمي

  در پايان اين مطلب
آن فرا رسيده است كه بيدار شويم و به سوي دينمان برگرديم؛ همان ديني كه وقت 

ها است و اخبار قرآن كريم آنرا براي ما به ارمغان آورده است؛ اين دين، منبع تمام خوبي
گذشتگان و آيندگان در آن، وجود دارد؛ حرف اول و آخر است؛ شوخي و مسخره 

  برد.د، خداوند او را به بيراهه مينيست؛ هر كس، هدايت را در غير آن بجوي
هاي متعفن و زنگ زده در بر ما الزم است كه از پذيرفتن نتايج و حاصل انديشه 

چنين موضوعاتي (كه قرآن پيرامون آن حرف اول و آخر را زده است) به شدت پرهيز 
  كنيم.

الزم است جلوي اين شكست فكري كه ما را به سرعت و بدون تفكر و تأمل وادار 
كند، گرفته شود؛ در غير اين صورت، ما هرگز متوجه به پذيرفتن هر ديدگاه جديدي مي

ايم، نمي شويم مگر زماني كه بانيان آن، آنرا بهم خطا و اشتباهي كه بدان گرفتار شده
  بريزند و متالشي كنند. 





  

 

  فصل دوم
  معرفي اهللا و پيوند دادن دلها با او

  مقدمه 
داشت كه پژوهشگر و محقق را مجبور به پاسخ ميهايي وجود ناگر شك و شبهه

ي اول هاي آنها كند، ضرورتي نداشت كه پيرامون مسئلهدادن و تبيين ضعف و كج فهمي
  سخن را به درازا بكشيم.

ي دوم به تفصيل سخن بگوييم؛ هم اكنون زمان آن رسيده است كه پيرامون مسئله
  باشد. ي اصلي اين مباحث ميهستهزيرا اين مسئله نيز يكي از مهمترين مسائل و 

در گذشته بيان كرديم كه قرآن براي اثبات اين واقعيت بزرگ دو راه انتخاب نموده 
  است: 

هاي جهان آفرينش و بيان اينكه در جهان هستي راه اول: سخن گفتن پيرامون شگفتي
  ي عظمت خداوند متعال نهفته است. هايي دربارهچه معجزه

ن از ذات و صفات و اسما و نعمتها و مخلوقات خداوند؛ به ياري راه دوم: سخن گفت
  ها به تفصيل سخن خواهيم گفت. خداوند در اين زمينه

  وجود آفريدگار بر هاي جهان هستيداللت نشاني اول: مبحث

  مطلب اول: روش قرآن در استدالل به آيات جهان 
  جهان هستي در پرتو آيات قرآني  -1

ها به جستجو بپردازيم و برد تا در آفاق آسمانهايي مين و عرصهقرآن ما را به ميادي
هاي رنگارنگ باغها به تأمل هاي پنهاور زمين گشت و گذار كنيم و در كنار گلدر گوشه

ها چشمان ي اين عرصهبرد و در همهو تفكر بپردازيم. گاهي نيز ما را به مدار ستارگان مي
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دهد كه توانايي و تقدير خداوند چگونه در شان ميكند و به ما نبصيرت ما را باز مي
سازد كند و رازهاي پنهان آفرينش و جهان هستي را براي ما آشكار ميمخلوقات عمل مي

كند و عظمت و ما را به فلسفه و حكمت آفرينش و ايجاد و پيدايش آنها راهنمايي مي
  سازد. اند، آشكار ميهايي كه در وجود ما و در جهان هستي، ما را احاطه كردهنعمت

توان بدان هاي بزرگ و كوچك قرآن مياين، مطلبي است بسيار طوالني كه در سوره
ي درون انسان بوده و گوش دست يافت و موضوعي است بسيار مرغوب كه مورد عالقه

  انگيزاند. برد و عواطف و احساسات را برمياز شنيدن آن لذت مي
ه دانش و دانشمندان در ابعاد مختلف زندگي براي هايي كمطالعات زيادي در زمينه

اند، انجام دادم؛ اما توصيف بيان اسرار آفرينش و داللت آن بر آفريدگار، بدان دست يافته
زيبا، علم زياد، تحريك احساسات و دقت استنتاجي را كه در قرآن يافتم در هيچ جاي 

نازل شده از جانب خداوند ديگري يافت نشد؛ چرا چنين نباشد، حال آنكه قرآن كتاب 
  حكيم و ستوده است!!

  دست رنگين خداوند درجهان هستي 
بياييد تا سري به آيات قرآن كريم بزنيم و جهان هستي را در پرتو آنها مورد مطالعه و 
تحقيق و جستجو قرار دهيم تا براي ما روشن گردد كه چگونه قدرت خداوند در تمام 

شود و كم كم اي در خاك كاشته مي شده است؛  دانهگوشه و كنار جهان هستي متبلور 
جان و جامد حيات و  ي بيروند؛ پس از مدتي از دانههايش در دل خاك فرو ميريشه

  آيد؛ گلهايي كه فضا را معطر ها و ساق و برگها پديد ميزندگي در قالب جوانه
كنند؛ بار ديگر به ه ميهاي آن تغذيآيند، انسان و حيوان از ميوهكنند از آن بيرون ميمي

  آيد و خاموشي شب را روشنايي صبح بنگر كه چگونه از دل تاريكي شب بيرون مي
زدايد؛ اين بار به حركت آفتاب و ماهتاب و جوالن ساير ستارگان تأمل كن! تمام اينها  مي
  فرمايد: هاي الهي هستند؛ چنانكه خداوند متعال ميآيه

 mM  L K J I H GF E D C B A  SR Q PO N
 b   a ` _^ ] \ [ Z Y   X W V U T
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 d cl :٩٦-٩٥[انعام[   
شكافد؛ زنده را از مرده، و مرده را از زنده (اين خداوند است كه دانه و هسته را مي

او است كه صبح را   شويد؟آورد؛ اين، خداي شما است؛ پس چگونه منحرف ميبيرون مي
ي حساب قرار داده و خورشيد و ماه را وسيله ي آرامش،سازد و شب را مايهپديدار مي

   است؛ اين، سنجش دقيق و تدبير محكم خداوند چيره و آگاه است.) 
ي دلربا و جالب ابرها بيندازيد كه چگونه خداوند آنها را تشكيل نگاهي به منظره

  دهد؟ اي ديگر سوق مياي به نقطهميدهد و از نقطه

 mÑ Ð Ï   Î Í Ì Ë  Ê É   È  Ç Æ  × Ö  Õ Ô Ó Ò
 ë  ê é è çæ å ä ã   â á   à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø

  ìl :٤٣[نور[  
دهد؛ سپس آنها را داني كه خداوند ابرها را آهسته به سوي هم سوق مي(مگر نمي

بيني كه باران از البالي آنها سازد؛ آنگاه ميآورد؛ بعد آنها را متراكم و انباشته ميگرد مي
داوند از آسمان، از ابرهاي كوه مانند آن، تگرگهاي بزرگي را فرود ريزد و نيز خبيرون مي

رساند و هركس را بخواهد از زيان آن به دور آورد و هركس را بخواهد با آن زيان ميمي
   دارد؛ درخشش برق ابرها نزديك است چشمها را از بين ببرد.) مي

  فرمايد:دهد و ميي آفرينش سايه و تصرف در آن خبر ميهمچنين خداوند درباره

  m c  b a  ̀_ ^ ] \ [  Z  Y   X      W V U T S
 i h g   f e dl :٤٦-٤٥[فرقان[  

خواست آن را و اگر مي؟ بيني كه پروردگارت چگونه سايه را گسترانيده است(مگر نمي
كرد؛ سپس خورشيد را دليل گسترش آن قرار داديم. سپس آن را آهسته به ثابت مي

هر اندازه خورشيد باال بيايد، اندك اندك از سايه .) يعني گيريممي سوي خود باز
  رود.گردد، تا اينكه كامالً از بين ميكاسته مي
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اين بار به تغيير و تحوالت در زندگي انسانها و گردش شب و روز بنگر كه چگونه 
  كشد.خداوند آن را به تصوير مي

 m e d c b a ` _ ~ }   | { z  y   x w
h g  f {z y  x w  v u   t s r q  p     o n    m lk   j i

  « ª   © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡   � ~  } |l   

  ]٢٧–٢٦[آل عمران:

(بگو: پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! تو هر كه را بخواهي، حكومت و دارايي مي
گيري و هر كس را بخواهي بخشي و از هر كه بخواهي حكومت و دارايي را باز پس مي

داري؛ خوبي در دست تو است و دهي و هركس را بخواهي خوار ميزّت و قدرت ميع
گرداني ـ و بدين سبب شبها بخشي از شب را جزو روز مي   بيگمان تو بر هر چيز توانائي.

گرداني ـ لذا روزها گردند ـ و بخشي از روز را جزو شب ميكوتاه و روزها دراز مي
آوري و مرده را از زنده، و به هر زنده را از مرده پديد مي شوند ـ وكوتاه و شبها دراز مي

   بخشي.) كس كه بخواهي، بدون حساب روزي مي
ي تصرف او در جهان قرآن تنها به نشان دادن توانايي خداوند متعال به ما و نحوه

ي آن و اينكه علم خداوند چگونه جهان هستي را فرا گرفته است، هستي وچگونگي اداره
  فرمايد:كند و ميكند؛ بلكه هدف آفرينش جهان هستي را نيز براي ما بيان مينميبسنده 

 m Å Ä Ã Â Á À ¿  ¾l :٢٩[بقره[  
هاي روي زمين را براي شما ي موجودات و پديده(خدا آن ذاتي است كه همه

  آفريد.)
خداوند تمام عالم هستي را هماهنگ با طبيعت، سرشت، نياز، مصالح و منافع انسان 

فريده است و اين هماهنگي با طبيعت و منافع انسان در قرآن به عنوان تسخير مطرح آ
  شده است. 

 m L K J I H G  F E D C B Al :٢٠[لقمان[   
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ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و زمين است، مسخّر شما قرار داده (آيا نديده 
  است ـ و در مسير منافع شما به حركت انداخته است.)

هاي دريا و ال ستارگان را آفريده تا ما انسانها به كمك آنها راه خود را در تاريكيمث
  خشكي دريابيم.

 m t s r q po n m l k   j i h g f e
  ul :٩٧[انعام[  

ي آنها راه خود را در اوست خدايي كه ستارگان را پديد آورد تا بوسيله(
هاي هستي ـ را براي كساني و نشانه ما آيات ـ قرآني تاريكيهاي خشكي و دريا بيابيد؛

   دانند.) ايم كه ميبيان داشته
هاي شناور در دريا، نهرهاي بلي، زمين و آسمان، فرو فرستادن آب از آسمان، كشتي

  به دنبال هم، همه و روان در گوشه و كنار زمين، ماه و خورشيد، آمدن روز و شب
  فرمايد:آفريده است؛ چنانكه ميي اينها را در راستاي منافع و مصالح ما همه

 m ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯  ® ¬ «
 É È Ç Æ  Å ÄÃ   Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼» º

  Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ  Ì Ë  Ê D C B A
 R Q P O N ML K  J I H G FEl  

  ]٣٤-٣٢[ابراھيم:
آن خدايي كه آسمانها و زمين را آفريده است و از آسمان آب را پايين آورده است؛  (

ها را پديدار ساخته و روزي شما گردانده است؛ و كشتيها را ها و دانهميوه پس با آن،
ها را در ي او حركت كنند؛ و رودخانهمسخّر شما نموده است تا در دريا با اجازه و اراده

اختيار شما قرار داده است ـ تا براي آبياري زمينها و نوشيدن آب از آنها مورد استفاده 
ي خود ادامه يد و ماه را مسخّر شما كرده است كه دائماً به برنامهو خورش قرار گيرند ـ 

دهند؛ و شب را ـ براي آسايش ـ و روز را ـ براي تالش ـ مسخر شما ساخته است؛ و مي
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ايد، به شما عنايت نموده است؛ و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا هر آنچه را كه از او خواسته
توانيد آنها را شمارش كنيد؛ واقعاً انسانْ ستمگر و را بشماريد ـ از بس كه زيادند ـ نمي

   ناسپاس است). 
  هاي خداوند در جهان هستي نعمت -2

گويد: خداوند اين جهان هستي را آفريده و آن را براي ما مسخر قرآن به ما مي
اي ساخته است؛ لذا آن را هماهنگ با سرشت و طبيعت ما آفريده است و آن را بگونه

كند تا در دار ميه انسانها بتوانند در آن زندگي كنند و اينگونه  انسانها را واخلق نموده ك
اي برابر اين نعمتهاي عظيم الهي، پروردگارشان را سپاس گويند؛ چرا كه انسان بگونه

  كند.نمايد، اظهار عالقه و محبت ميآفريده شده است كه نسبت به كسي كه به او نيكي 

 m ´ ³ ²  ± °l :٦٠[رحمن[   
    (آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟)   

هايي كه در وجود ما هستند و به همين جهت، قرآن كريم بسيار زياد به ذكر نعمت
  خداوند آنها را به ما ارزاني داشته، پرداخته است: 

 m Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É Èl 
  ]٢٣[ملك: 

وش و چشم و دل (بگو: او خدايي است كه شما را آفريده است و براي شما گ    
   كنيد.) درست كرده است؛ اما شما كمتر سپاسگذاري مي

پردازد و همچنين به ذكر نعمتهايي كه در جهان هستي و اطراف ما آفريده است، مي
  فرمايد:مي

 m  ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶  µ ´ ³ ²
 P O N M L  KJ I H G  F E D C B A
 ` _ ^  ] \ [ Z Y X W V U  T  S   R Q
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   ]١٣- ١٠[زخرف:

ي ـ زندگي و محلّ آرامش ـ شما قرار داده است (او خدايي است كه زمين را گهواره
و در آن، راههايي براي شما به وجود آورده تا اين كه رهنمود شويد؛ او خدايي است كه 

ه را زندگي بخشيديم؛ ي الزم باراند؛ ما با اين آب، زمين مرداز آسمان، آبي به اندازه
شويد؛ و او شود ـ شما نيز زنده ميهمانگونه ـ كه زمينهاي مرده با نزول باران، زنده مي

اعم از انسانها، حيوانات و گياهان ـ را  ي جفتها ـ نر و مادههمان خدايي است كه همه
آنها  آفريده است و براي شما از كشتيها و چهارپايان مركبهايي خلق نموده است كه بر

شويد تا هنگامي كه بر پشت آنها قرار گرفتيد و سوار شديد، نعمت پروردگار سوار مي
خود را ياد كنيد و بگوييد: پاك و منزّه است خدايي كه اينها را تحت فرمان ما قرار داد و 

   گرنه ما بر ـ رام كردن و نگهداري ـ آنها توانايي نداشتيم.) 
اي براي ما آفريده است كه منافع و مصالح بگونههمچنين خداوند ماه و خورشيد را 

  بخشند: ما را تحقق مي

 m   ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «  ª © ¨ §
  ´l :٥[يونس[  

(او خدايي است كه خورشيد را درخشان و ماه را تابان گردانده است و براي ماه   
  منازلي معين كرده است تا شمارش سالها و حساب كارها را بدانيد.) 

ارپايان از قبيل شتر، گاو، گوسفند، اسب، قاطر و االغ را مفيد و متناسب همچنين چه
  با سرشت و طبيعت ما آفريده است:

 m µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ¬ «ª  ©
  ¼ » º ¹ ¸ ¶   I H G F E D C B A

 W VU T S  R Q P O N M L KJ
  [ Z Y Xl  :نحل]٨ –٥[  

غيره ـ را آفريده است كه در آنها (و چهارپايان ـ مانند گاو و شتر و بز و گوسفند و 
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ي گرما ـ از پشم و مويشان ـ و سودهاي ديگري نهفته است و از براي شما، وسيله
همچنين براي شما در آنها زيبايي وجود دارد بدان گاه كه آنها را   خوريد؛ گوشت آنها مي

آنها   همچنين بريد؛آوريد و آنگاه كه آنها را بامدادان به چرا ميشامگاهان از چرا مي
كنند كه شما بجز با رنج دادن فراوان بارهاي سنگين شما را به سرزمين و دياري حمل مي

گمان پروردگارتان ـ كه اينها را براي آسايش شما آفريده رسيديد؛ بيخود، بدانجا نمي
است ـ داراي رأفت و رحمت زيادي است؛ همچنين خداوند اسبها و استرها و االغها را 

است تا بر آنها سوار شويد و زينتي باشند؛ و همچنين خداوند چيزهايي را ـ براي  آفريده
 دانيد.)آفريند كه شما حاال نميحمل و نقل و طي مسافتها ـ مي

شان منافع همچنين خداوند درياها را براي ما آفريده است و آنها با وضعيت فعلي 
  :فرمايدزيادي براي ما دارند؛ چنانكه قرآن كريم مي

 m ¸ ¶ µ  ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ «
 Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹l :١٤[نحل[   

(او خدايي است كه دريا را مسخر شما ساخته است تا از آن، گوشت تازه بخوريد و   
بيني كه دريا را پوشيد. و تو اي انسان! كشتيها را مياز آن، زيوري بيرون بياوريد كه مي

و از دريا در مسير تجارت استفاده نماييد ـ و شكافند تا شما فضل او را بجوييد ـ مي
   سپاسگذاري كنيد.) 

آور خود، چنين آري، خداوند زنبور عسل را آفريده تا با انجام اين عمل شگفت
نوشيدني رنگارنگ و لذيذي را براي ما به ارمغان آورد تا مردم با خوردن آن از بسياري از 

  ها شفا يابند. بيمار

 m } | {  z   y x w   h g     f e d c b  a ` _ ~
 z y xw v u t s r  q p o nm l k j i

 � ~  } | {l :٦٩- ٦٨[نحل[   

(پروردگارت به زنبوران عسل الهام كرد كه از كوهها و درختان و داربستهايي كه   
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ها بخورد و راههايي را طي كند ي ميوهسپس از همه  هايي بسازد؛سازند، خانهمردمان مي
براي آنها تعيين نموده است و كامالً در اختيار هستند؛ از شكمهاي آنها، مايعي  كه خداوند
تراود كه رنگهاي مختلفي دارد؛ و در اين مايع رنگارنگ بهبودي مردمان نهفته بيرون مي
ي زندگي زنبور عسل و ارمغاني كه آنها به انسانها تقديم گمان در اين ـ برنامهاست؛ بي

ي روشني ـ از عظمت و قدرت پروردگار ـ و هم شفا است ـ نشانهدارند كه هم غذا مي
   انديشند.) است براي كساني كه مي

آن تأكيد  بر هاي جهان هستي، راهي است كه قرآن  نشانه شناختن خداوند در پرتو
  دارد 

هاي خداوند در جهان هستي مانند  قرآن بندگان خدا را به تأمل و دقت در نشانه
آنچه كه درون زمين و آسمان و ميان آندو وجود دارد، تشويق نموده و  زمين، آسمان و

  تأمل و تفكر در اين امور را از جمله يادآوريهايي برشمرده كه براي مؤمنان مفيد هستند.
قانون سياحت و «چه تعبير زيبايي است كه برخي ازدانشمندان معاصر، اين منهج را 

اند و يات قرآن كريم، انسان را بر اين امر تشويق كردهاند؛ چرا كه بسياري از آناميده» نگاه
نمايد هاي خود اين راه را طي مياين سياحت و نگاه گاهي حسي هستند و انسان با قدم

كند و گاهي هم اين سياحت و رود و با چشم نگاه ميو از شهري به شهري ديگر مي
  نگاه، سير وسياحت عقل و انديشه است.

اه كردن در قرآن بصورت مطلق آمده است و شامل هر دو نگاه و گاهي هم دستور نگ
  فرمايد: شود؛ چنانكه خداوند متعال ميحسي و عقلي مي

 m ~}   | { z y xl :١٠١[يونس[  
  ؟) (بگو: بنگريد ـ با چشم و عقل ـ كه در آسمانها و زمين چه چيزهايي وجود دارد

  رفا شامل يك نوع نگاهگاهي هم اين دستور نگاه كردن بصورت خاص آمده وص
  مي شود:

 m V U T Sl :٥[طارق[  
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  ؟!) (انسان بايد بينديشد كه از چه چيزي آفريده شده است  

 m ¦ ¥ ¤  £l :٢٤[عبس[  
ايم و در (انسان بايد به غذاي خويش بنگرد ـ كه چگونه ما آن را براي او فراهم كرده

و مهارت و ظرافتي به كار بردهبخش آن، چه دقّت ساختمان مواد غذايي و اجزاي حيات
   ايم.) 
 آن پروردگار ربوبيت و الوهيت از براينكه مبني قرآني هاي آيه به قرآن استدالل -3

  عبادت نبوده و باطل هستند يشايسته ديگر معبودهاي و است
ترين دليل براي مجادله و  هاي جهان هستي را به عنوان محكم ها و نشانه قرآن آيه
  ي حجت عليه آنان مي پردازد: كان انتخاب نموده و به اقامهمناقشه با مشر

 m p o  n ml k j i h g        f e  d c
 ¢ ¡ � ~ } | {     z y x w v u ts r    q
 ± ° ¯  ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £

 ¾ ½ ¼      » º¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ²l :٣٣–٣٠[انبياء[  
م متّصل و چسبيده بودند؛ سپس ما ـ بينند كه آسمانها و زمين به ه(آيا كافران نمي   

اي را از آب بر اثر انفجار دروني هولناكي ـ آنها را از هم جدا ساختيم و هر چيز زنده
ما در زمين   آورند؟ انديشند و ـ ايمان نميي آفرينش كائنات نميآفريديم؛ آيا ـ درباره

ضطرب نسازد و توازن آنان داري پديد آورديم تا زمين انسانها را مكوههاي استوار و ريشه
را به هم نزند و در البالي كوهها راههاي پهناوري به وجود آورديم تا اين كه ـ پيوند 

ي كوهها از هم نگسلد و به مقصدشان ـ راهياب گردند و ما ي سلسلهانسانها به وسيله
هاي ـ خداشناسي موجود در آن ـ آسمان را سقف محفوظي نموديم ولي آنان از نشانه

   انديشند ـگر است، نميي اين همه عظمتي كه باالي سرشان جلوهروي گردانند ـ ودرباره
   گردند). است و همه در مداري ميوخدا است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريده 
پردازد و توضيح ي معبودهايشان ميهمچنين قرآن به بيان فساد اعتقاد مشركان درباره
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اند و داراي صفات ربوبيت و الوهيت كه عناصر اصلي ودان آنها باطلدهد كه اين معبمي
  باشند، نيستند. استحقاق عبوديت مي

 m r q  p o n m l kj i h g   f e   d c
 ` _ ~ } | { z y    x w v u t s
 s r q p o  n m   l k j ih g f ed c b  a

  ¥ ¤  £ ¢¡ � ~ }|  { z y x  w v u t
 «    ª © ¨ § ¦ ³² ± ° ¯ ®   ¬
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 U       T S R Q P ON M L  KJ I H  G F E D
  V l      ]:٦٤ – 59نمل[  
فرستم؛ اش درود ميگويم و بر بندگان برگزيده(اي پيامبر! بگو: خداي را سپاس مي  

رت و نعمت و موهبت دارد براي پرستش ـ بهتر است يا آيا اهللا ـ كه اين همه قد
سازند ـ و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها چيزهايي كه آنها انباز و شريك اهللا مي

؟ ـ آيا چيزهايي كه معبود شما هستند بهترند ـ يا كسي كه آسمانها و زمين ساخته نيست
افزا است كه با آن، باغهاي زيبا و فرح را آفريده است و براي شما از آسمان آبي بارانده

توانستيد درختان آنها را برويانيد؛ آيا ـ با توجه به ؟ باغهايي كه شما نميايمرويانيده
آفرينش آسمانها و زمين و نزول باران و بركات و ثمرات ناشي از آن، و هماهنگي و پيوند 

؟! اصالً ايشان قومي جود داردلطيف و دقيق هر يك از اين مخلوقات ـ معبودي با اهللا و
ـ بتها بهترند ـ يا كسي كه زمين   كنند. پرستي ـ عدول ميپرستي به بتهستند كه ـ از حق

ها پديد آورده است، را قرارگاه ـ محلّ اقامت انسانها ـ ساخته است، در ميان آن رودخانه
از لرزش نگاه دارند ـ  براي زمين كوههاي پابرجا و استوار آفريده است ـ تا قشر زمين را

توجه به اينها آيا  با حال ـ تا با هم مخلوط نشوند؛ است پديدار كرده و ميان دو دريا مانعي
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ـ و قدر عظمت خدا را نمي خبر و نادانندبيشتر آنان بي ؟! اصالًمعبودي با اهللا وجود دارد
گرفتاري را برطرف مي و بالو  رسددرمانده مي فرياد كه به دانند؛ آيا بتها بهترند ـ يا كسي

سازد؛ و شما را جانشين ـ يكديگر در ـ زمين مي كند؟ هر گاه او را به كمك طلب كنند
حال با توجه بدين امور آيا معبودي با اهللا وجود دارد؟! واقعاً شما بسيار كم اندرز مي

ريا رهنمود جان بهترند يا كسي كه شما را در تاريكيهاي خشكي و دگيريد. آيا بتهاي بي
كند؛ كسي كه بادها را به عنوان بشارت دهندگان، پيشاپيش نزول رحمتش وزان ميمي

سازد؛ آيا معبودي با اهللا وجود دارد؟ خدا فراتر و باالتر از اين چيزهايي است كه انباز و 
آغاز مي دهند. آيا معبودهاي دروغين شما بهترند يا كسي كه آفرينش را شريك او قرار مي

دهد؛ و كسي كه شما را از آسمان و زمين روزي عطا مييد؛ سپس آن را برگشت مينما
كند؟ آيا معبودي با اهللا وجود دارد؟ اي پيامبر به ايشان بگو: دليل و برهان خود را بيان 

   گوييد ـ كه جز خدا معبودهاي ديگري هم وجود دارد.) داريد اگر راست مي
ت قرآن كريم بيانگر اين مطلب هستند كه معبودان نماييم آياهمينگونه كه مالحظه مي

مشركين صالحيت ندارند كه عبادت شوند و تنها آن خدايي كه آفريدگار زمين وآسمانها، 
ي باغهاي خوش منظر كه روح و روان انسان را ي آب از آسمانها و رويانندهنازل كننده

دايي است كه زمين را كند، معبود واقعي است؛ او همان خشاد و چشمها را روشن مي
ي كوهها ثابت بعنوان قرارگاه انسان آفريد و در آن نهرها جاري ساخت و زمين را بوسيله

تواند معبود حق و واقعي باشد وساير و پا برجا نمود؛ آري، تنها چنين پروردگاري مي
  ي عبادت نيستند. معبوداني كه توانايي انجام هيچ كاري را ندارند، شايسته

رسد كه در برابر مشركان و ملحدان از اين گونه ر الزم و ضروري به نظر ميپس بسيا
استداللها بهره بگيريم؛ پيامبران هم در برابر مشركان همينگونه استدالل كردند به عنوان 
نمونه ابراهيم ؛خليل الرحمن؛ عليه السالم با بزرگترين ملحد زمان خود به بحث و مجادله 

نمايد تا جايي كه نمرود توانايي سخن گفتنش را از او تمام ميپردازد و حجت را بر مي
  افتد. دهد و نيروي تفكرش از كار ميدست مي

 m m l k j i h g f e  d c  b a ` _ ^ ]
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پروردگارش راه مجادله و ستيز را در  ي(آيا با خبري از كسي كه با ابراهيم درباره   
پيش گرفت؛ چون كه خداوند بدو حكومت و شاهي داده بود؟ هنگامي كه ابراهيم گفت: 

گرداند پروردگار من كسي است كه ـ با دميدن روح در بدن و بازپس گرفتن آن ـ زنده مي
ردانم و ميگميراند. او گفت: من نيز ـ با عفو يك نفر و كشتن ديگري ـ زنده ميو مي

آورد، تو آن را از مغرب برآور. ميرانم. ابراهيم گفت: خداوند خورشيد را از مشرِق برمي
پس آن مرد كافر، مبهوت شد؛ و خداوند مردم ستمكار ـ مصرّ بر تبهكاري و دشمن حق 

  كند.) ـ را هدايت نمي
وشِ استدالل موسي كليم اهللا عليه السالم نيز در برابر طاغوت دوران خود از همين ر

آورد كه فرعون ديگر هيچ سخني براي گفتن ندارد كند و آنقدر برايش دليل مياستفاده مي
  آورد.و ناگزير به تهديد و ارعاب او روي مي

 m  l      k   j ih g f e d c b    a ` _ ^ ]
 } |   { z y x  w v u t s r q p    o n m

m l k      j i hg f e d c b  a `  _ ~   o n
 u t s r q pl :٢٩-٢٣[شعراء[  

موسي گفت: پروردگار آسمانها و زمين و    (فرعون گفت: پروردگار جهانيان كيست؟  
آنچه كه ميان آنها وجود دارد، اگر شما در جستجوي يقين هستيد. فرعون به اطرافيان 

دگار شنويد؟! موسي گفت: او پروردگار شما و پرورخود ـ با تمسخر ـ گفت: آيا نمي
فرعون گفت: پيغمبري كه به سوي شما فرستاده شده است، قطعاً   نياكان پيشين شما است. 

ي چيزهايي است كه در ديوانه است! موسي گفت: او پروردگار مشرق و مغرب و همه
فرعون گفت: اگر معبودي غير از   فهميد. ميان آنها قرار دارد اگر شما عاقل هستيد و مي

   را زنداني خواهم كرد.)  من انتخاب كني، تو
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اند؛ شما بلكه بايد بدانيم كه تمام پيامبران عليهم السالم از همين روش استفاده كرده
ي ابراهيم مراجعه كنيد و سخنان قوم نوح، در اين زمينه مي توانيد به آيات نه و ده سوره

دند و همچنين عاد و ثمود و اقوام ديگر را بخوانيد كه چگونه پيامبرانشان را تكذيب كر
  پاسخ پيامبران را ببينيد كه به آنها گفتند:

  m ¯  ®  ¬ «ª ©  ¨ § ¦ ¥l :١٠[ابراھيم[  
ي پيشين، ي آسمانها و زمين؛ بدون مدل و نمونهي وجود اهللا؛ آفريننده(مگر درباره

  خواند تا گناهانتان را ببخشد.)شك و ترديدي وجود دارد؟ او شما را فرا مي
كنيم پيامبران عليهم السالم براي اثبات صداقت راه و دعوتشان حظه ميچنانچه مال

  اند.به خالقيت و آفريدگار بودن خداوند استدالل نموده
  با وجود اين همه داليل روشن، كفر كردن جاي تعجب دارد

با توجه به اين همه داليل واضح و روشن است كه قرآن كريم با تعجب و شگفتي، 
  گويد: دهد و ميرار ميكافران را مخاطب ق

 m º ¹ ¸ ¶ µ  ´³ ² ± ° ¯ ®
 ¼ »      l:٢٨[بقره[  

ورزيد حال آنكه شما مردگاني بوديد كه كنيد و به او كفر مي(چگونه اهللا را انكار مي  
گرداند؛ ميراند و بعد از آن، دوباره زند ميخداوند شما را زنده گرداند؛ سپس شما را مي

   شويد.) انده ميآنگاه به سوي او برگرد
  كند:اي ديگر اين سؤال را چنين مطرح ميدر آيه

 m f e d c b a ` _  ^ ]   \  [ Z Y X W
  i h gl :٨ –٦[انفطار[  

اي انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته و در حق او )
سازيه گناهان آلوده ميكني و خود را بباكانه نافرماني ميگولت زده است ـ كه چنان بي
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آن پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل   ؟! ـ
   و متناسبت كرده است؛ آنگاه به هر شكلي كه خواسته است تو را درآورده است.) 
نمايد كه تأمل و دقت انسان در وجود خودش، جهان هستي و اطراف آن، اقتضا مي

وردگارش روي آورد و در برابر او سر تعظيم فرود آورد؛ به همين جهت، كفر انسان به پر
  شود:كافران و انكار ملحدان از ديدگاه قرآن تعجب آور و حركتي نادر تلقي مي

 m b  a ` _ ^    ] \ [ Z Y X W  V U T S  R Q P
 t  s r q p o  n m l  k j   i h g f     e d c

 w   v  ul :١٨ –١٣[نوح[  

حال آنكه اهللا شما  شما را چه شده است كه براي اهللا عظمت و شكوهي قايل نيستيد (
بينيد كه مگر نمي  هاي گوناگوني آفريده است؛ را در مراحل مختلف خلقت به گونه

و ماه را در ميان آنها تابان، و    ؟خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريده است
ي ؟ و اين اهللا است كه شما را از زمين به گونهار داده استخورشيد را چراغ درخشان قر

ي گرداند، و بعد، شما را به گونهسپس شما را به همان زمين بر مي    شگفتي آفريده است؛
  آورد.) گرداند و از زمين بيرون ميشگفتي زنده مي

  برندهاي جهان هستي بهره مي تنها خردمندان از نشانه -4
اي خداوند در جهان هستي به صورت واقعي و حيات بخش خود ه آري، نشانه

شوند مگر براي دلهايي كه همواره به ياد و عبادت پروردگار مشغول هستند؛ متبلور نمي
زيرا در واقع اين نوع دلها هستند كه از روي آنها پرده برداشته شده است و به جهان 

  اند. شگفت آور پيوند خورده
هاي زيبا و شگفت انگيز اين جهان بشر و حوادث و پديده بلي، قرآن ميان دلهاي

هستي پيوند و رابطه برقرار نموده است؛ و با اين پيوند و رابطه است كه دقت و تأمل در 
- جهان آفرينش و آشنايي با آن باعث ايجاد تأثير و ارزشمند شدن هستي در قلب بشر مي

در ميان علم و شناخت و انسان دانا  شود؛ اين رابطه در واقع همان پيوندي است كه قرآن



 شناخت اهللا      154

و آگاه برقرار نموده است؛ به همين جهت است كه قرآن به صراحت بيان نموده است كه 
شوند؛ چنانكه هاي جهان هستي هدايت ميي آيات و نشانهگروه معيني از مردم بوسيله

  فرمايد:مي

 m d c b   a ` _ ~ } | {   z y
 p o n  m l k j   i h g f e   r q

  z    y x w v u t sl :١٩١-١٩٠[آل عمران[  
ها و داليلي آشكار (مسلّماً در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد شب و روز نشانه

كساني كه خدا را ايستاده، نشسته و دراز كشيده بر پهلوهايشان ـ  براي خردمندان است؛ 
انديشند و ينش آسمانها و زمين ميي آفركنند و دربارهي اوضاع و احوال ـ ياد ميدر همه

؛ تو منزّه و پاكي ايگويند: پروردگارا! اين را بيهوده و عبث نيافريدهبه زبان حال و قال مي
   از اينكه كار بيهوده انجام دهي؛ پس ما را از عذاب  دوزخ محفوظ دار.) 

بهره مي هاي جهان هستيآري، اين گروه يعني صاحبان عقل و خرد از آيات و نشانه 
كنند، بلكه به قدرت و شان را به ظواهر و امور محسوس محدود نميبرند؛ زيرا آنان نگاه

نيرويي كه اين جهان هستي را پديد آورده و آن را اداره ميكند، توجه دارند؛ آنان از چشم
كنند و در اين ها و افكار خود در اين زمينه به بهترين وجه استفاده ميها، عقلها، گوش

كنند تا به تمام راستا از آيات قرآني كه چشم، گوش، عقل و انديشه ها را كمك مي
  برند:ها برسند، بهره ميخيرات ونيكي

 m e d c b a `  _ ~ } | { z y
 t s r  q p o n m  l k j i h  gf
 £  ¢ ¡ � ~ } | { z y  x wv u
 ± ° ¯ ®  ¬  « ª © ¨ §¦ ¥ ¤
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  Ç Æ Å Ä Ãl :٢٤-٢١[روم[   
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هاي خداوند اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما (و يكي از نشانه  
آفريد تا در كنار آنان بياراميد؛ و در ميان شما و آنان مهر و محبت انداخت ـ و هر يك را 

و پرورش  ي شكوفاييي ديگري ساخت، تا با آرامش و آسايش، مايهشيفته و دلباخته
ها و داليلي است براي افرادي كه ميشخصيت همديگر شويد ـ مسلّماً در اين امور نشانه

هاي خداوند، آفرينش آسمانها و زمين و مختلف بودن زبانها و از نشانه انديشند؛ و يكي 
گمان در اين آفرينش، داليلي براي فرزانگان و دانشوران وجود رنگهاي شما است؛ بي

هاي خداوند، خواب شما در شب و روز و تالش و كوششتان از نشانه كي ديگر دارد؛ و ي
مندي از فضل الهي است؛ قطعاً در اين امور، يعني خواب و براي كسب و كار و بهره

تالش در پي معاش، داليلي است براي كساني كه گوش شنوا داشته باشند؛ ويكي ديگر از 
ي اميد، به شما ه هم باعث ترس است و هم مايههاي خداوند اين است كه برق را كنشانه
باراند و زمين را بعد از مرگش يعني خشك شدن به نماياند و از آسمان آب را ميمي

گمان، در اين درخشش آذرخش آسمان و گرداند؛ بيي آن آب، زنده و سرسبز ميوسيله
و خردمندان وجود نزول باران و آبياري زمين و سرسبز شدن آن، داليلي براي فهميدگان 

   دارد.) 
ي طبيعت را براي انديشمندان و براستي اين آيات قران كريم هستند كه رازهاي نهفته

  شوند. سازند و باعث رسيدن انسان به مقصود ميخردمندان آشكار مي
كنند؛ اما نگاه و خرد ها را مشاهده ميها و پديدهگفتني است كه كافران نيز اين نشانه

اندازند و از پديده به پديد آورنده و از موجود به ايجاد خود را به كار نمي يو انديشه
  كنند. برند و از فلسفه و راز آفرينش چيزي را درك نميكننده پي نمي

 m  R Q P O Nl :٧[روم[  
  دانند.) (آنان تنها ظاهر زندگي دنيا را مي

رند؛ زيرا از منظر قرآني به بهاي هستي بهره نميبه همين جهت، آنها از آيات و نشانه
  كنند.آن نگاه نمي

m   f e d c  b a ` _ ~}   | { z y xl 
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  ]١٠١[يونس:
؟! آيات ـ (بگو: بنگريد و نگاه كنيد كه در آسمانها و زمين چه چيزهايي وجود دارد

دهندگان به حال خواندني كتابهاي آسماني از جمله قرآن و ديدنيهاي جهان هستي ـ و بيم
  افتد.) خواهند ايمان بياورند، سودمند نميكه نميكساني 

قرآن كريم هم به خاطر پند نگرفتن و عدم دقت و توجه، كافران و ملحدان را مورد 
  دهد و ميفرمايد:نكوهش قرار مي

 m ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } | { z
 ² ± ° ¯ ®¬  «l :١٨٥[اعراف[  

گيز آسمانها و زمين و عجايب و غرائب (آيا آنان به ملك پهناور و عظمت شگفت ان  
انديشند كه چه بسا اجل آنان نگرند؟ و آيا نميآنها و به هر آنچه كه خدا آفريده است نمي

  آورند؟)نزديك شده باشد؟ پس باالتر از آن به چه سخن و دعوت ديگري ايمان مي
  كندعلوم جديد ارتباط مردم با جهان هستي را قطع مي -5

مباحثي كه امروزه، مردم آن را مباحث علمي مي«گويد: اهللا ميسيد قطب رحمه 
كنند، برقرار نامند، ارتباطي را كه خداوند ميان مردم و جهاني را كه در آن زندگي مي

  كند.نموده است، قطع مي
شان در مسير آيند. و زندگيبدون ترديد، انسانها جزئي از جهان هستي بشمار مي

شان با نبض اين جهان همĤهنگ شود ر آن هنگام كه طپش دلهايگيرد مگدرستي قرار نمي
  ي دروني شان با مقتضاي اين جهان پهناور مستحكم گردد. و رابطه

بديهي است كه دانش و شناخت انسان در ارتباط با ستارگان، افالك و خواص 
گياهان و حيوانات و جهان هستي و دنياي موجودات زنده يا هر چيز جامد ديگري كه 

  وجود داشته باشد، محدود است.
هايي در قلوب بشر تبديل هاي علمي لزوماً بايد به واقعيتهم چنين كليه شناخت

ي دوستانه و صميمانهشوند و بشريت را با جهان هستي انس و الفت دهند تا اينكه رابطه
ه بودن ها به يگاني اين معرفتاي ميان انسانها و ساير اشيا برقرار گردد، طوري كه همه
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آفريدگار جهان و جهانيان داللت نمايد؛ پس هر معرفت و دانشي كه انسان را به اين 
معني تلقي هدف مهم و مؤثر سوق ندهد، همانا معرفتي ناقص و دانشي پوچ و بحثي بي

  گردد.مي
شود و ي پروردگار است كه با هر زباني قرائت مياين جهان هستي كتاب بازگو شده

اي كه از انسانهاي چادر نشين و ساده و قابل درك و فهم است، بگونهاي با هر وسيله
ساكنان روستاهاي بي امكانات و محروم گرفته تا انسانهاي متمدن و كاخ نشين امروزي 

ي توانايي و درك و استعداد توانند آن را مطالعه كنند و هر كدام به اندازههمه و همه مي
را به قصد يابد؛ بلي، اگر آناي از جانب حق ميخواند و در آن توشهخود آن را مي

بدست آوردن آگاهي و رسيدن به حق مطالعه نمايد، كتاب جهان هستي همواره وجود 
  دارد و باز است.

 m m  l k j il :٨[ق[  
كاري كه ايم به منظور بيداري بخشيدن به جملگي بندگان توبهي اينها را آفريده(همه  

    ارشان برگردند). بخواهند به سوي آفريدگ
برد و ارتباط ميان قلب بشري و اما علم جديد اين آگاهي و بصيرت را از بين مي

كند؛ زيرا علم، امروزه در مغزهاي مشوشي جهان گويا و پر از داليل آشكار را قطع مي
هاي منهج علمي آنها را زنگ آلود كرده است؛ همان راه و روشي قرار دارد كه ياوه گويي

كند، قطع نموده است؛ بايد بدانيم باط ميان انسان و جهاني را كه در آن زندگي ميكه ارت
ي منهج كه منهج ايماني نيز در رابطه با درك حقايق جهان هستي چيزي از ثمره و بهره

تر ميتر و محكمكاهد؛ بلكه مباحث ايماني پيوند ميان اين حقايق را گستردهعلمي نمي
گرداند و قلب بشري را به نواميس جهان هاي بزرگتري برميتسازد؛ آنها را به واقعي

هاي مؤثر هاي موجود پيوند ميدهد و اين نواميس و حقايق را به واقعيتهستي و واقعيت
اي كه در كند و به معلوماتي خشك و توخاليدر احساسات و زندگي مردم تبديل مي

ازهاي آفرينش نداشته باشد، اذهان جاي گيرد واندك سود و تأثيري در پي بردن به ر
  بسنده نميكند. 
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هاي پژوهش و تحقيق و بررسي منهج ايماني همان منهجي است كه بايد در عرصه
يابد، با اين ارتباط اي را كه بدان راه ميهاي علمينقش خود را ايفا نمايد و واقعيت

  1».محكم، پيوند دهد
  ها بر صفات آفرينندهداللت آفريده -6

كنيم و ببينيم كه مرتب كارش را انجام اي ظريف، دقيق و محكم نگاه  سيلههرگاه به و
بريم به اين كه سازنده و طراح آن موجودي زنده، دانا، توانا و دهد، بالفاصله پي ميمي

  داراي اراده بوده است. 
  گويدصفات خداوند سخن مي از ي بسياريدرباره جهان هستي نيز

ي بسيار وسيع، گسترده و پهناور كه براساس يك برنامه اين جهان بسيار :عليم وقدير
كند، الزم است كه طراح و آفريدگار آن توانا و دانا باشد؛ حساب شده و دقيق حركت مي

آور ساخته است تا علم و خداوند، كائنات را با چنين ساختاري بسيار عظيم و شگفت
  فرمايد:قدرت خود را به ما بشناساند؛ چنانكه مي

 mÖ Õ   å     ä ã â  á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø  ×
  í ì   ë ê é è ç æl :١٢[طالق[  

(اهللا است كه هفت آسمان و همانند آنها زمين بيافريد؛ و فرمان اهللا همواره ميان آنها    
جاري است تا بدانيد كه خداوند بر هر چيزي توانا است و علم او همه چيز را فراگرفته 

  است.) 
  كند، لزوماً بايد فراگير و كامل باشد.ائنات حكومت ميعلمي كه بر اين ك

 m Ð Ï Î Í Ì ËÊ É   È Ç Æ ÅÄ  Ã Â Á À ¿ ¾
  Þ     Ý Ü Û Ú  Ù Ø × Ö Õ Ô    Ó Ò Ñl :٥٩[انعام[  

هاي غيب و كليد آنها در دست اهللا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست؛ (گنجينه 
                                           

  ). 8ي ق؛ آيه: (في ظالل القرآن؛ تفسير سوره - 1
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دارد، آگاه است و هيچ برگي ـ از گياه و  و اهللا از آنچه كه در خشكي و دريا وجود
اي در تاريكيهاي افتد مگر اين كه از آن اطالع دارد؛ و همچنين هيچ دانهدرختي ـ فرو نمي
چيز تر و يا خشكي وجود ندارد كه فرو افتد، مگر اين كه ـ خدا از آن درون زمين و هيچ

   شده است.)  آگاه و در علم خدا پيدا است و ـ در لوح محفوظ ضبط و ثبت
ي جهان هستي كه در نهايت استحكام، دقت و مطالعه :حكيم و فرزانه است

اي كه هر جزء از آن در جاي مناسب خود قرار دارد و هماهنگي آفريده شده است بگونه
- هر چيز به مقدار الزم و در نهايت زيبايي آفريده شده است، بيانگر اين است كه آفريننده

  انه است:اش بسيار حكيم و فرز

  m ä ã â áà     ß Þ   Ý Ü Û  ÚÙ  Ø     × Ö  Õ Ô Ó Ò
  ål :٨٨[نمل[  

پنداري، حال آنكه آنها مانند ابرها حركت ميبيني و آنها را ساكن و بي(كوهها را مي  
ي زمين به دور ي زمين بوده و كرهاند ـ چرا كه كوهها بخشي از كرهدر سير و حركت

گرددـ. اين ساختار خدايي است كه همه چيز را محكم و خود و به دور خورشيد مي
   دهيد، بس آگاه است). استوار آفريده است؛ مسلّماً اهللا از كارهايي كه شما انجام مي

 m ~ }   | {   z yx w v  u tl :٧[سجده[  

(آن خدايي كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد و آفرينش انسان را از گل آغاز نمود.)    
يابد؛  و هاي خدا جز كمال و استحكام چيز ديگري نميي آگاه در آفريدهاين، ببيندهبنابر 

 اگر درصدد پيدا كردن عيبي بر آيد، البد ناتوان خواهد شد. 

 m j i h      g f ed  c b a ` _ ^ ]\ [ Z Y  X
 w v  u t       s  r q      p     o  n m l    kl:٤–٣[ملك[  

آسمان را باالي يكديگر و همĤهنگ آفريده است؛ اصالً در  (آن خدايي كه هفت   
بيني ـ و بلكه هاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبي نميآفرينش و آفريده

هستي با تمام عظمتي كه دارد، از انسجام و استحكام شگفتي برخوردار است، و نظم و 
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نات حكمفرما است ـ؛ پس ديگر باره ي كائنظام عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذره ذره
بار ديگر ؟ بينياي ميبنگر ـ و با دقّت جهان را وارسي كن ـ آيا هيچ گونه خلل و رخنه

  )نيز چشم باز كن و بنگر؛ نگاه تو خسته و درمانده نزد تو باز خواهد گشت.
 اي از داللت جهان آفرينش بر بعضيآنچه بيان نموديم نمونه ساير صفات خداوند: 

ي استدالل و بحث باز شود. گفتني است كه ما از صفات خداوند متعال بود تا دروازه
هاي اينجا در صدد بيان تمام اسما وصفات الهي نيستيم؛ وگرنه، در جهان هستي نشانه

زيادي وجود دارد كه بر عظمت، عزت، لطف و كرم خداوند داللت مي نمايند؛ هم اينك 
اند، هاي زير ذكر شدهت الهي كه در پايان هر يك از آيههايي از اسما و صفابه نمونه

 توجه فرماييد:
 m » º   ¹ ¸¶    µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ¬    «

Ë Ê  É È Ç Æ ÅÄ Ã Â   Á À ¿ ¾ ½ ¼l  

   ]٦٤-٦٣[حج:
آورد و زمين، سبز و خرّم مينگري كه خداوند از آسمان باران را فرو مي(آيا نمي  

آنچه در آسمانها و آنچه در   با لطف و بس دقيق و آگاه است؛ گردد؟ واقعاً خدا بسيار 
ي هرگونه حمد و نياز و شايستهزمين وجود دارد، از آنِ اهللا است؛ تنها اهللا غني و بي

  باشد.) ستايش مي
  تنها خداوند شايستگي پرستش را دارد -7

است كه تنها  آيد، اينهاي آفاق و انفس بدست مير نشانهآنچه كه از دقت و تفكر د
ي آسمانها خداوند شايستگي عبادت را دارد؛ زيرا او به تنهايي آفريننده، مدبر، نگاه دارنده

ي عبادت است و زمين، روزي دهنده و حيات بخش است؛ بدين جهت، تنها او شايسته
  نه ديگران. 

 m x w v u t s r  q p o n m l
ª© ¨ § ¦ ¥   ¤ £ ¢         ¡ �  ~ } | {  z y 
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 ² ±  ° ¯ ® ¬ «l :٢٢–٢١[بقره[  

(اي مردم! پروردگارتان را عبادت كنيد؛ آن پروردگاري كه شما و كساني را كه قبل   
اند، آفريده است تا ـ خود را بدين وسيله پاك سازيد و ـ راه پرهيزگاري را از شما بوده

ان كاخي بيافريد در پيش گيريد؛ آن پروردگاري كه زمين را برايتان بگسترد و آسمان را بس
و از آسمان آب فرو فرستاد و با آن، انواع  ثمرات را بوجود آورد تا روزي شما گردند؛ 

دانيد ـ كه چنين پس شريكان و همانندهايي براي خدا قرار ندهيد حال آنكه شما مي
 كاري درست نيست.) 

 m  Ô ÓÒ Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å   Ä  Ã
  Ú Ù Ø×  Ö Õl :٣[فاطر[  

(اي مردم! نعمتي را كه خداوند به شما عطا نموده است بياد آوريد؛ آيا جز اهللا،    
ي ديگري هم وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزي بدهد؟ ـ نه! اصالًـ آفريننده

گرديد ـ و از راه راست جز او معبودي وجود ندارد؛ پس با اين حال، چگونه منحرف مي
   كنيد؟) بريد و سجده ميبه جاي يزدان براي بتان كرنش ميگراييد، و به راه كج مي

بدين ترتيب كه بيان گرديد، قرآن كريم مهر بطالن بر معبودان ساختگي زد و عدم 
  شايستگي آنها را براي پرستش به اثبات رساند. 

m   « ª © ¨ §  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~  }  | {  z
  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ   ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬

 Â Á À  Ê É È Ç Æ Å ÄÃl :١١-١٠[لقمان[   
(خداوند آسمانها را بدون ستوني كه قابل رؤيت براي شما باشد، آفريد و در زمين   

كوههاي استواري را پراكنده ساخت تا زمين شما را نلرزاند و سراسيمه نگرداند و در 
م و با آن زمين انواع جنبندگان را پراكنده نمود؛ همچنين ما از آسمان آب فرو فرستادي

هاي خدايند؛ اينها ـ كه مي بينيد ـ آفريده  اقسام گوناگوني از گياهان باارزش را رويانديم؛ 
اند؟ ـ تا شايستگي شما به من نشان دهيد كساني كه غير خدايند چه چيزي آفريده
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پرستش و شراكت در الوهيت را داشته باشندـ . بلكه ستمگران در گمراهي آشكاري بسر 
   ) مي برند.

به همين جهت، خداوند در پايان بسياري از آيات قرآن كريم، ضمن يادآوري آيات 
  آفاق و انفس براي بندگانش و تدبير و تصرف خود در امور اين جهان، چنين ميفرمايد:

  m ^ ] \l :٦[زمر[  
  (اين اهللا است كه پروردگار شما است.)

  گران.يعني اين اهللا است كه شايستگي پرستش را دارد نه دي
  به آيات زير و پايان آنها توجه نماييد: 

 m ½¼ » º ¹  ¸ ¶  µ  ´ ³² ± ° ¯
  Ë  Ê    É  È Ç ÆÅ Ä Ã Â  ÁÀ ¿ ¾ B A

  R Q P ON M   L K  J I H G F E  D C
 g fe   d   c b a`  _ ^ ] \ [Z Y X W V U T  S

 i hl :٦-٥[زمر [  
شب را بر روز و روز را بر شب  (خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است.  
پيچد و خورشيد و ماه را فرمانبردار خود قرار داده است؛ هر يك از آنها تا مدت معين مي

داند ـ در حركت خواهد بود؛ هان! خدا بسيار مقتدر و بخشنده و مشخّصي ـ كه خدا مي
و همسرش را ـ به خدواند شما را از يك تن ـ به نام آدم ـ بيافريد؛ سپس از جنس ا  است. 

نام حواء ـ خلق كرد و براي شما هشت جفت چهارپا گسيل داشت؛ او شما را در 
بخشد ـ گانه، آفرينشهاي جوراجور و پياپي ميشكمهاي مادرانتان، در ميان تاريكيهاي سه

رساندـ. كسي كه چنين اي از خلقت مياي درآورده و به پلّهو جنين را هر دم به گونه
كند، اهللا است كه پروردگار شما است و بخشد و اين گونه نقش آفريني ميا مينعمتهايي ر

حكومت و مملكت سراسر عالم هستي از آنِ او است؛ جز او معبودي وجود ندارد؛ پس 
  شويد؟) چگونه برگردانده مي
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  كنندهايش بيان ميدر آفريده را خدا صنعت هايشگفتي دوم: دانشمندانمطلب
  هايش را بيان كرده و هاي صنعت خداوند در آفريدهه شگفتيدانشمندان هموار

هايي از آنچه كه دانشمندان اند. هم اينك بنده گوشهي اندرز خود و ديگران قرار دادهمايه
اند، ذكر خواهم نمود. و دوست دارم در گذشته و حال در اين زمينه بدان دست يافته

ي موسي عليه ا بر خورد ميكند، اين گفتههي محترم به اين نمونههنگامي كه خواننده
  السالم را مورد دقت و توجه قرار دهد كه فرعون را مخاطب قرار داد و فرمود:

 m è  ç æ å  ä  ã â ál :٥٠[طه[   
(پروردگار ما آن كسي است كه هر چيزي را وجود بخشيده است و سپس   

   رهنمودش كرده است.) 
خلقتش آفريده و به سمت و سويي كه به نفع  يعني خداوند هر چيزي را متناسب با

هايي از اين عنايات و وصالح آن است، راهنمايي نموده است؛ در صفحات آتي به نمونه
  ها اشاره خواهيم نمود.راهنمايي

   به وجود آمدن اجسام از سلولها و تقسيم شدن آنها - 1
بوجود شوند و چگونه اجسام موجودات زنده از چه چيزي ساخته ميف) لا

  آيند؟  مي
ي توضيحات بسيار يكي از پژوهشگران معاصر بنام دكتر يوسف عزالدين ضمن ارائه

اغلب حيوانات و گياهان از تعداد بسيار زيادي از «گويد: روشني در اين خصوص مي
اند همانگونه كه يك ناميم، ساخته شدهمي "سلول"واحدهاي بسيار ريز كه ما آنها را 

  » شود.اي سنگ يا آجرهاي بهم پيوسته درست ميهساختمان از مجموع
  ها همواره در حال تقسيم شدن هستند؟ ب) چرا سلول

هاي بدن سلول«گويد: ها ميي راز تقسيم شدن سلولدكتر يوسف عز الدين در باره
ما و ساير حيوانات همواره در حال تقسيم شدن هستند؛ اين تقسيم شدن گاهي بخاطر 

ت و گاهي هم بخاطر تعويض يا ترميم سلولهايي است كه به علل و رشد و نمو جسم اس
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ي بسيار عجيب و شگفت انگيزي ها از مادهاند؛ هر سلولي از اين سلولاسبابي از بين رفته
  اند.ساخته شده "پروتوپالسم"به نام 
 دهند،ي مشخصي را انجام ميداخل هر سلولي محتويات زيادي كه هر كدام وظيفه 

 عامل هستند كه "كروموزوم"اجسام بسيار ريزي بنام  از اين محتويات، د؛ بعضيدار وجود

كروموزومها در سلولهاي هر نوع از حيوانات و گياهان  تعداد اين باشند؛وراثت مي انتقال
هاي گربه مختلف، ثابت و مشخص است؛ بعنوان نمونه، تعداد اين كروموزومها در سلول

گ يا فيل يا گياه هويج يا لوبيا متفاوت است و در هر سلول هاي سبا تعداد آنها در سلول
هايي كه بدن انسان را تشكيل مي دهند، چهل و شش عدد از اين كروموزومها از سلول

  وجود دارد.
شود، هر سلول جديد هرگاه در درون جسم ما يك سلول به دو سلول تقسيم مي

هل و شش كروموزوم باشد؛ زيرا اگر لزوماً بايد حاوي همان تعداد از كروموزومها يعني چ
ها ماند. و اين سلولاين عدد دچار نقص گردد، ديگر انسان بصورت انسان باقي نمي

همانگونه كه بيان گرديد همواره در حال تقسيم شدن هستند و اين جريان در تمام 
واقعيت  ايميابد؛ اما ما تاكنون نتوانستهخواب نيز ادامه ميساعات شبانه روز حتي هنگام

نيرويي را كه بر اين جريان شگفت انگيز تقسيم سلولها حكومت ميكند، درك كنيم؛ بلكه 
تواند گامهاي عملي اين جريان را با استفاده از ميكروسكوپهاي عادي دانش بشر تنها مي

يا ميكروسكوپهاي الكترونيكي كه حجم اجسام را بسيار بيشتر از ميكروسكوپهاي عادي 
  ».مشاهده كندكنند، بزرگ مي

  ها تفاوت دارند؟ هاي تناسلي با ساير سلولچرا سلول )ج
ها در ي تقسيم سلولهايي كه در نتيجهتمام سلول«گويد: دكتر يوسف عز الدين مي 

جسم انسان بوجود ميĤيند، بايد حاوي چهل و شش كروموزوم باشند به استثناي سلولهاي 
اسلي زن يعني تخمك؛ بدين معني كه هنگامي كه تناسلي مردان يعني اسپرم و سلولهاي تن

هايي را كه شوند، سلولسلولهاي بافت جهت شكل دادن سلولهاي تناسلي تقسيم مي
نمايند، حاوي چهل و شش كرومزوم نيستند؛ بلكه هر سلول تناسلي مرد يا زن توليد مي

  ».باشدصرفا داراي بيست و سه كروموزوم مي
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ي اين فلسفه«گويد: قسيم سلولهاي تناسلي ميسپس در توضيح علت اختالف ت
تفاوت اين است كه براي شكل گرفتن نخستين سلول در جسم جنين، بايد اسپرم مرد با 
تخمك زن درآميزد تا اولين سلول جسم جنين شكل گيرد و بدين ترتيب، سلول بارور 

م آميخته شده از بيست و سه كروموزوم اسپرم مرد و بيست وسه كروموزوم تخمك زن به
شود تا تعداد كروموزومها در سلول جديد در جسم جنين به تعداد اصلي كه چهل تشكيل 

  و شش كروموزوم است، برسد. 
باشد، تقسيمش را ادامه و اين سلول بارور شده كه داراي چهل و شش كروموزوم مي

سيم دهد؛ نخست، به دو سلول، بعد به چهار سلول، سپس هشت و به همين منوال، تقمي
آيد و به همين ترتيب از راه شود تا اينكه جنين كامل شده و از رحم مادر بدنيا ميمي

دهد تا بصورت يك انسان كامل كه در هر ها به رشد و نموش ادامه ميتقسيم سلول
آيد. درست همانگونه كه در سلولسلول آن چهل و شش كروموزوم وجود دارد، در مي

  ».ذشتگانش و در تمام انسانها وجود داشته استهاي جسم والدين و اجداد و گ
شكي وجود ندارد كه كاهش تعداد كروموزومها به نصف (بيست و سه) صرفا هنگام 

هاي تناسلي براي اينكه تعداد كروموزومهاي جنس نر و ماده به هم درست شدن سلول
 درآميزد و به تعداد اصلي (چهل و شش) برسد، حاصل يك تصادف كوركورانه و بي

ي بسيار حساب شده و دقيق از طرف يك ي يك برنامهاراده نيست؛ بلكه يقيناً نتيجه
  باشد كه بر همه چيز آگاه است.نيروي برتر مي

ي آزمايش و خطا تواند نتيجهبايد دانست كه اين ترتيب در تعداد كروموزومها نمي
افتاد، كار اتفاق مي باشد؛ چرا كه اگر چنين خطايي در آغاز آفرينش حتي براي يك بار هم

كرد و پايان مي يافت. آيا اين موجودات زنده قبل از تشكيل نسل دومش خاتمه پيدا مي
برنامه با اين ترتيب دقيق و حساب شده به تنهايي دليلي قانع كننده بر وجود نيرويي برتر، 

  مدبر، توانا و دانا نيست؟!
  شوند؟ هاي مغز تقسيم نميچرا سلولد) 

هاي هاي جسم اختالف دارند، سلولي سلولها كه با بقيهيگر از سلولاما نوعي د
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اند. دكتر ها متفاوتشوند و در اين باره با ساير سلولها تقسيم نمياند؛ اين سلولمغز
  گويد:ها ميي تقسيم نشدن اين سلولي راز و فلسفهيوسف عزالدين درباره

دهند، عصبي انسان را تشكيل ميهاي عصبي كه مغز و سيستم عدم تقسيم سلول«
هاي ممكن نيست كه از طريق تجربه و احتمال خطا و صواب باشد؛ چرا كه اگر سلول

افتاد و آن اينكه شدند، اتفاق بسيار وحشتناكي ميها تقسيم ميعصبي مانند ساير سلول
هاي مغز در چنين شرايطي قادر نبودند كه شخصيت انسان را حفظ كنند و تمام سلول

  شد. ي انسان در زمان بسيار كوتاهي متالشي ميسيستم حافظه
هاي مغز انسان يا هر حيواني ديگر از هنگام تولد تا بايد دانست كه تعداد سلول

شود؛ بلكه گلبولهاي شوند حتي يك سلول به آنها افزوده نميهنگام وفات اضافه نمي
هاي جديدي  ميĤيند و ا سلولروند و بجاي آنهقرمزي كه در خون شناورند، از بين مي

شود. و اين گلبولهاي قرمز در مغز اين عمل تقريباً در هر يكصد روز يكبار تكرار مي
شوند تا جانشين گيرند و بعد از آن در جريان خون، شناور مياستخوان شكل مي
  ». سلولهاي مرده شوند

  هاي بدنراز تفاوت در نيروي ماهيچه )هـ 
ترين عضالت در جسم قوي«گويد: اين موضوع چنين مي دكتر عزالدين پيرامون

انسان و پستانداران عضالت رحم جنس ماده هستند؛ همان عضالتي كه جنين را فشار مي
دهند تا از شكم مادر بيرون بيايد؛ زيرا اگر اين عضالت از بدو آفرينش انسان يا ساير 

  م مادر بدنيا نمي آمد. بودند، هيچگاه نخستين جنين از شكحيوانات چنين قوي نمي
ي بعدي پس از عضالت رحم، عضالت قلب و فكها از نظر نيرو و توانايي در درجه

اي قوي و نيرومند باشند كه بتوانند در مدت طول قرار دارند؛ عضالت قلب بايد به اندازه
باشد، عمل رساندن خون را به تمام عمر يك انسان كه گاهي بيش از يكصد سال هم مي

ي كه نياز به خون دارند، انجام دهند. همچنين عضالت فكها بايد قوي باشند تا اعضاي
شخص بتواند دندانهاي فك باال و پايين را روي هم قرار دهد تا عمل جويدن هر نوع غذا 

  ».در طول مدت زندگي برايش مقدور باشد
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  ـ مقاومت موجودات زنده در برابر عوامل نابود كننده2
در تمام موجودات زنده يك ويژگي بسيار مهم وجود دارد كه «گويد: دكتر يوسف مي

تمام آنها اعم از كوچك و بزرگ در آن مشترك هستند؛ اين ويژگي، توان دفاع و مقاومت 
  باشد.در برابر عوامل نابود كننده است؛ زيرا آفريدگار جهان هستي خواهان بقاي آنها مي

دهد تا توان مقاومتش ر شكل ميويروس آنفلوانزا هر از چند گاهي يك بار تغيي
هاي مختلفشان در برابر بيشتر گردد و براحتي نابود نشود؛ در مقابل، حشرات نيز در نسل

كنند تا با عناصر نابود كننده و عواملي كه جنس سمهاي شيميايي مصونيت پيدا مي
  كند، مبارزه كنند.حشرات را تهديد مي

ها مشاهده شده است؛ ولد در زمان جنگ حتي در خود انسانها نيز افزايش زاد و 
هاي ضد بارداري استفاده ميهمچنين مشاهده گرديده زناني كه در مدت طوالني از قرص

آميزش كنند، اگر بدليلي استفاده از اين قرصها را در چند وعده ترك كنند، در نخستين
وكاستيهايي كه در زاد زايند تا كم جنسي باردار شده و اكثراً فرزندان دو قلو و سه قلو مي

  هاي ضد بارداري بوجود آمده است، جبران شود.ي استفاده از قرصو ولد در فاصله
  ي ديگر بزرگ هايش را از دست بدهد، كليهاگر شخصي به هر دليلي يكي از كليه

دهد؛ گويا در جسم، شعوري وجود دارد كه نقص شود و عمل دو كليه را انجام ميمي
  آيد.ك نموده و در اسرع وقت در صدد جبران آن برميايجاد شده را در

آري، خداي يگانه است كه اين توانايي شگفت آور را با چنين توازن و تناسبي به 
اين مخلوقات عنايت فرموده است تا در معرض فنا و نابودي قرار نگيرند همانگونه كه 

ست و در اين زمينه ميان تمام حيوانات را با ابزار دفاعي متناسب با حالش مسلح نموده ا
  انسان و كژدم و اژدها و گرگ و غيره، اندك تفاوتي وجود ندارد. 

ي يك امكان ندارد اين ضابطه و قانون كه بر تمام موجودات حاكم است، نتيجه
ي آني و ي اتفاقي و حادثهي اتفاقي و تصادفي و كوركورانه باشد؛ زيرا يك پديدهپديده
ي كائنات و جهان هستي از آن پيروي مظهر قانوني باشد كه همه توانداي هرگز نميلحظه
  كنند.
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  در خلقت آن هاي قدرت خداونداي از شگفتي هدايت زنبور عسل و گوشه -3
هاي ي خداوند از شگفتيرحمه اهللا ضمن بيان راهنمايي زنبور عسل بوسيله1ابن قيم

ي زنبور عسل از شگفت موضوع راهنماي«گويد: هايش چنين ميدرآفريده الهي قدرت
ها است؛ زيرا آنها يك مدير و فرمانده دارند كه نام آن يعسوب است؛ آورترين شگفتي

  » ي زنبورهاي عسل بزرگتر و زيباتر است.يعسوب به لحاظ جسم و شكل از همه
بيشترين  و كندمي گذاري تخم بهار فصل آغاز در ها)ماده (ملكه عسل زنبورهاي

ستند. و چنانچه در ميان آنان فرزندان نري ديده شود، فورا آنها را  از شان ماده هفرزندان
مانند؛ زيرا كشند مگر تعداد بسيار اندكي كه باقي ميرانند يا ميميان خود بيرون مي
دهند و به كسب و كار ي زنبورهاي عسل هيچگونه كاري انجام نميفرزندان نر در جامعه

  نمي پردازند. 
شوند: گروهي از آنها همواره از هاي مختلفي تقسيم ميستهزنبورهاي عسل به د

كنند و هميشه با او هستند. گروه ديگري درصدد تدارك و ي خود حراست ميملكه
ي عسل است و در آن شيريني مانند شيريني ساختن موم هستند. موم در واقع ته مانده

زنبور عسل همواره آن  انجير وجود دارد و بيشتر از عسل مورد توجه زنبور عسل است.
كند. گروه ديگري از دارد و از آلوده شدن با ادرار حفاظت ميرا صاف و تميز نگاه مي

زنبورهاي عسل، مسئول ساختن خانه هستند. يك گروه هم كار آبرساني را بعهده دارند. 
ز زنند و از هر گونه آشغال و زباله آنها را صاف و تميها را جارو ميگروه ديگري خانه

ها زنبوري تنبل و بيكار ببينند، آن را كشته و از دارند. اين گروه هرگاه در سلولنگه مي
  برند تا تنبلي آنها آثار منفي بر ساير كاركنان و پرسنل نداشته باشد.بين مي
ي مربع شكل ي امير و فرمانده است كه يك خانهسازند خانهنخستين سلولي كه مي 

                                           
-). آنچه كه از ابن قيم نقل نموديم توجه مرا به اين نكته معطوف مي101ص ( "شفاء العليل"كتاب  - 1

اند؛ هاي خداوند داشتهاي به تأمل و تفكر در آفريدهدارد كه گذشتگان اين امت (سلف صالح) توجه ويژه
اند؛ لذا شتباهاتي نيز شدهاند؛ اما در اين ميان، دچار اهمچنين از علم و آگاهي بااليي برخوردار بوده

  اند كه زنبورهاي عسل ملك ندارند بلكه ملكه دارند.متوجه نشده
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لكه روي آن نشسته و گروهي از زنبورها مانند وزار و و شبيه تخت خواب است و م
شوند. زنبورهاي عسل در كنند و از آن جدا نميمشاورين از چهار طرف او را احاطه مي

كنند در آن ترين عسلي را كه تهيه ميسازند و صافجلو خود چيزي مانند حوضچه مي
  باشد. حوضچه مي ريزند. عسل اين حوضچه غذاي ملكه و اطرافيانش مي

-سازند كه گويا بر اساس يك نقشهاي ميها) را بگونهها (خانهزنبورهاي عسل سلول

اند. آنها ها در آن پيش بيني شدهها و محلهاست و كوچهي منظم و از پيش طراحي شده 
سازند. هايشان را بصورت يك شش ضلعي كه تمام ضلعهاي آن باهم برابرند، ميخانه

اند؛ چرا كه ي خانه سازي را فرا گرفتهيدس را خوانده و بهترين نقشهبلي، گويا كتاب اقل
ي مهمترين ويژگيهاي خوب يك خانه عبارتند از اينكه مستحكم و جادار باشد. و فلسفه

انتخاب شكل شش ضلعي از ميان اشكال مختلف، اين است كه هرگاه اين شش ضلعيها 
گيرد و در ميان آنها اب شكل مياي مانند سنگ آسيبا يكديگر وصل شوند، دايره

ي محكم كه ماند؛ در نتيجه، بصورت يك طبقهاي باقي نميهيچگونه سوراخ و فاصله
  آيد.كند، در ميحتي يك سر سوزن در آن راه پيدا نمي

ي محكمي چه مقام بااليي دارد آن خالقي كه به زنبور عسل الهام نموده تا چنين خانه
هاي زنبور اختن آن عاجز است. پس روشن گرديد كه خانهبسازد كه تاكنون بشر از س

هايش تنگ نيستند تا بدون استفاده عسل از دو ويژگي مهم برخوردارند: يكي اينكه زاويه
هايش انتخاب نموده كه هرگاه اين شكلها با بماند؛ دوم اينكه زنبور، شكلي را براي خانه

شود، هيچ فضاي خالي و بدون پر  هايكديگر متصل شوند و فضاي مورد نظر اين خانه
داند كه تنها شكلي كه از اين دو ويژگي ماند. آري، زنبور عسل مياي باقي نمياستفاده

برخوردار است، شش ضلعي است؛ زيرا شكلهاي مثلث و مربع هر چند كه ممكن است 
ز هر هاي آن تنگ و كوچك هستند و ساير شكلها نيفضاي مورد نظر را پر كنند ولي زاويه

هايشان بزرگ و وسيع هستند اما تمام فضاي مورد نظر را تحت پوشش قرار چند كه زاويه
ماند؛ اما شش ضلعي از دهند؛ بلكه ميان آنها فضاي خالي و غير قابل استفاده، باقي مينمي

هر دو ويژگي فوق برخوردار است. بنابراين، خداوند زنبورها را راهنمايي نموده است تا 
ي قبلي به ان را بدون استفاده از خط كش، ابزار آالت هندسي، نقشه و نمونههايشخانه
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شكل شش ضلعي بسازند حال آنكه ماهرترين مهندسان ساختمان سازي بدون استفاده از 
  ابزارهاي بزرگ مهندسي نمي توانند چنين كاري انجام دهند.

ا بسوي چقدر با عظمت است آن خدايي كه زنبورها را براي بدست آوردن غذ
چراگاهها راهنمايي نموده و راههاي دقيق و دشوار را سهل و ساده در اختيار آنها قرار 

تا بدون اينكه گم شوند مسيرهاي طوالني ميان باغها و كشتزارها را طي كنند و داده است 
شان برگردند و هاي خاليهاي چراگاهها را بگيرند و به خانهبهترين و لذيذترين عصاره

ها بريزند. همانا در فرايند رنگارنگ و لذيذ را كه شفا بخش است در آن دنياين نوشي
  انديشند، وجود دارد.هاي زيادي براي كساني كه ميفوق، نشانه

رسانند، با شكمهاي خالي ها را به پايان ميآري، زنبورها هنگامي كه كار ساختن خانه
ي لذيذ گلها عصاره ي پردازند وبيرون آمده و به گشت و گذار در دشت و كوه و صحرا م

  گردند.مكند و با شكم سير بر ميو برگ درختان را مي
  خداوند در دهان زنبورها حرارتي قرار داده است كه آنچه را كه مي مكند به 

دهند؛ سپس آن عصاره را ميي آن حرارت مي پزند و طعم لذيذ و مرغوبي به آن وسيله
ي آنها را با موم هايشان پر شدند، دهانهامي كه خانهريزند و هنگهايشان ميدر سلول

گيرند و بندند؛ آنگاه اگر برايشان مقدور باشد، محل ديگري را در نظر ميصاف و تميز مي
هاي نخستين انجام كنند و همان كاري را كه در خانهدر آنجا شروع به خانه سازي مي

  اند، تكرار مي نمايند.داده
شود و ديگر گل و گياهي وجود ندارد و برگ ه هوا سرد ميدر فصل زمستان هم ك

مانند و از هايشان ميريزد و زنبورها نمي توانند فعاليتي انجام دهند، در خانهدرختان مي
كنند. بله، زنبورها در روزهاي كسب و كار، صبح اند، تغذيه ميعسلهايي كه ذخيره كرده
پردازند و هر گروهي از آنها ا به سياحت ميهروند و در چراگاهزود از خانه بيرون مي

  هايشان دهند و با فرا رسيدن شب به خانهكارهاي مخصوص خود را انجام مي
  گردند.ميبر

رود مگر زماني كه اما ملكه بيشتر اوقات را در خانه مي گذراند و از خانه بيرون نمي
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رود در حالي كه بيرون ميقصد هوا خوري و تفريح داشته باشد؛ آنگاه از مقر فرماندهي 
كنند و لحظاتي از روز را در مزارع و باغها به وزرا و خدمتگذاران، وي را همراهي مي

  گردد.مياش برپردازد و سپس به خانهسير و سياحت مي
يكي از حركات شگفت انگيز ملكه اين است كه هرگاه از زنبوري يا از صاحب 

آيد و از آن آمده و از سلول بيرون ميه خشم سلول يا كارگران ضرري متوجه او شود ب
  ها را خالي روند و سلولگيرد و گروهي از زنبورها نيز همراه او بيرون ميفاصله مي

  گذارند. مي
هرگاه صاحب كندو آن را خشمگين و ناراضي ببيند و احتمال بدهد كه زنبورها را به 

فوراً توسط زنبورها، محلي را كه به ببرد، براي برگرداندن و جلب رضايت او محلي ديگر 
كند؛ آنهم بدين صورت كه تعداد زيادي از زنبورها به سراغ آنجا رفته است، شناسايي مي

-كنند و اين تجمع باعث ميي انگوري در اطراف آن تجمع مياو رفته و بصورت خوشه

  شود كه محلش كشف گردد. 
نشيند و ساير ي بلند ميملكه عصباني شود روي درختگفتني است كه هر گاه 

آيند تا جايي كه شكل يك توپ را شوند و اطرافش گرد ميزنبورها نيز به او ملحق مي
دارد و يك دسته گياه معطر و گيرند. آنگاه صاحب كندو چوب درازي بر ميبخود مي

ي موسيقي نيز كند و يك وسيلهبندد و آن را به ملكه نزديك ميتميز به يك طرفش مي
دهد تا اينكه ملكه نوازد و آنقدر به اين كارش ادامه ميدارد و آن را ميخود برمي همراه

نشيند ي گياه ميراضي شود. پس وقتي كه خشمش فروكش كند و راضي شود روي دسته
ي گياه مي نشينند و بدين كنند و بر دستهو كارگران و ساير زنبورها نيز از او پيروي مي

برد. قابل ذكر است كه زنبور هرگز روي مردار، را به سلول ميترتيب، صاحب كندو آنها 
  نشيند.حيوان و غذا نمي

يكي ديگر از كارهاي شگفت انگيز زنبور عسل اين است كه اگر ملكه دست به 
برند. همچنين زنبورهاي قد كنند و او را از بين مياعمال ظالمانه بزند، از او اطاعت نمي

از بين برده و از دهند، و كار مفيدي انجام نميرگتري دارند بلندي را كه حجم نسبتاً بز
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  كنند. كنند و پس از اين پاكسازي، بهترين عسل را توليد ميها بيرون ميسلول
- ي عسل هستند، تالش  ميقابل يادآوري است كه زنبورهاي ريزتر كه مسئول تهيه

رسانند تا سلولها همچنان پاك و نمايند تا زنبورهاي بي ثمر را بيرون از سلولها به قتل ب
رسد، كشته شدگان را به محلي دور از تميز بمانند. همچنين هنگامي كه جنگ به پايان مي

  دهند.ها انتقال ميسلول
كه فعاالنه انجام  در ميان زنبورها، كارگران و كارمندان بسيار شريفي وجود دارد

 و بي ثمر وجود دارد كه بل و بي ارزشتن از طرفي ديگر، ميان آنها گروهي كنند.وظيفه مي

و وظيفه شناس همواره گروه دوم را از نزديك  دهند. كارگران شريفتنبلي را ترجيح مي
كنند تا مبادا كارگران شريف را تحت تأثير قرار دهند و به ها جلوگيري ميشدن به سلول

- ا زندگي نميكم كاري و بيكاري تشويق كنند. همچنين اين گروه شريف با آنها يك ج

  شان به آنها سرايت نكند. كنند تا بيكاري و تنبلي
ترين حيوانها است؛ بدين جهت، فقط هنگام ترين و پاكيزهزنبور عسل از حساس

هاي كند و از كثافت و بوي بد متنفر است. دوشيزگان و بچهپرواز كردن مدفوع مي
كنند، كمتر م وظيفه ميكوچك آنها نسبت به بزرگان با جديت و حراست بيشتري انجا

كنند و گزيدن و گاز گرفتن آنها از نيش زدن گزنده هستند و بهترين عسل را تهيه مي
  بزرگترها ضرر كمتري دارد.

ترين مخلوقات است، بخشي از از آنجا كه زنبور عسل يكي از مفيدترين و مبارك
ات از اين ويژگي ي حيوانوحي و هدايت الهي به او اختصاص يافته است حال آنكه بقيه

ها و روشنايي آيد سبب شفاي بيمارياي كه از شكم آنها بيرون ميبرخوردار نيستند. ماده
براي مردم قرار داده شده و بخاطر همين مزيت، ساير حشرات با زنبورها عداوت و 

ترين حيوانها هستند. آري، چنين است سنت ها از پستدشمني دارند و دشمنان آن
  1».هايشتوانا در آفريده خداوند دانا و
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 1گويندمحققان معاصر در مورد زندگي زنبور عسل سخن مي
امروز، علم و دانش پيشرفت نموده است و اين پيشرفت، ما را از بسياري از شگفتي

اسرار جهان هستي آگاه ساخته است. دانشمندان و محققان امروزي  و آفرينش هاي
 آن اينكه و دانستيمكه ما قبالً آنها را نمي اندائه دادهار عسل زنبور زندگي پيرامون اطالعاتي

شوند: زنبور ملكه، زنبور نر و زنبور شاغل يا كارگر. مي تقسيم دسته سه به زنبورهاي عسل
-ها فرزندان او ميرود و ساير زنبورهاي داخل سلولزنبور ملكه، مادر كندو بشمار مي

چيزي حدود يكهزار و پانصد تا دوهزار تخم  باشند. جا دارد بدانيد كه يك ملكه روزانه
رسد و اين تخم گذاري گذارد و چه بسا كه تخمهايش تا سه هزار و پانصد نيز ميمي

  بطور مداوم و مستمر از آغاز فصل بهار تا پايان فصل تابستان ادامه دارد.
هاي ها بخاطر جبران كمبودهاي مداومي است كه سلولاين تعداد بسيار زياد تخم

زنبور با آن مواجه هستند. عمر زنبورها كوتاه است؛ هر كدام از آنها پنج تا هفت هفته 
كنند و اين ها نياز به نسلهاي جديدي پيدا ميماند. در نتيجه، سلولبيشتر زنده نمي

ها همواره كنند تا سلولها را جبران مينسلهاي جديد هستند كه كمبود وارده بر سلول
دنياي زنبورها به آن نيازمند است، انجام دهند. همچنين اين تعداد ي خود را كه وظيفه

زياد براي آن است كه بتوانند هنگام درگيري با دشمن و خطرهايي كه آنان را تهديد مي
  رفت.ها منقرض شده و از بين ميبود سلولكند از خود دفاع كنند؛ زيرا اگر چنين نمي

هايي تخم ميلكه اين است كه او در خانههاي آفرينش زنبور ميكي ديگر از شگفتي
اند؛ او بزرگترين خانه را هاي مختلف ساختهگذارد كه زنبورهاي كارگر، آنها را در مقياس

گذارد، در آينده ملكه گيرد و تخمي را كه ملكه در آن ميي آينده در نظر ميبراي ملكه
ي يك چهارم اينچ است، ميهاي كوچك كه باندازهشود؛ و تخمي را كه ملكه در خانهمي

-ي كوچكتر كه باندازهگيرد. اما تخمي را كه در خانهگذارد، براي زنبورهاي نر در نظر مي

باشد. قابل يادآوري است ي زنبورهاي كارگر ميگذارد، خانهي يك پنجم اينچ است مي
                                           

تأليف محمد حسن حمصي نقل شده  "النحلة تسبح اهللا"مطالبي كه در اينجا ذكر شده است از كتاب  - 1
  البته با اندك تغييري در سبك آن. 
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ذارد تا گگذارد، سه تا چهار كرم ديگر نيز ميكه ملكه با هر تخم زنبور كارگري كه مي
  دهد. باروريش بيشتر شود حال آنكه در خانه هاي زنبور نر اين كار را انجام نمي

هاي آفرينش الهي در زنبور ملكه اين است كه زنبور ملكه تنها يكي ديگر از شگفتي
گيرد و در اين امر، يك راز و در حال پرواز جفت گيري ميكند و عمل لقاح صورت مي

ته است و آن اينكه زنبور نر برايش امكان ندارد كه با زنبور ي بسيار شگرفي نهففلسفه
تواند تناسلي زنبور نر پنهان است و نمي كند؛ زيرا آلتملكه در روي زمين جفت گيري 

هايي كه زنبور آن را بيرون بياورد مگر هنگامي كه در حال پرواز است؛ هنگام پرواز كيسه
تناسلي زنبور نر فشار وارد  و اين باد كردن بر آلت كندشوند و باد مينر دارد از هوا پر مي

  آيد. اش از محلي كه پنهان است، بيرون ميكند؛ در نتيجه، آلت تناسليمي
ي دوشيزه ي دوشيزه اين است كه ملكههاي آفرينش الهي در ملكهاز ديگر شگفتي

و هرگاه اي جهت دعوت كردن زنبور نر براي تلقيح و جفت گيري دارد توانايي ويژه
ي دوشيزه به انجام عمل جنسي تمايل داشته باشد با سردادن صداي مخصوصي ملكه

كند؛ بدين صورت كه از سلول خود بيرون آمده و با صداي زنبور نر را متوجه خود مي
آيد و نه تنها زند و زنبور نر به استقبال اين صدا مياي به دور سلول خود دور ميويژه

  هاي مجاور را گرفته و رود بلكه اطراف تمام سلوليبسوي همان يك سلول م
آيند و ملكه در فضايي وسيع و بازي هاي زنبور نر پشت سر ملكه به حركت درميگروه

تر هستند و سرعت بيشتري دهد تا زنبورهاي نري كه قويبه سير و سرعتش ادامه مي
شوند؛ البته زنبورهاي نر دارند به ملكه رسيده و به انجام عمل جنسي با ملكه موفق مي

دهند؛ زيرا اين زنبورها بعد از تلقيح بعد از انجام عمل جنسي زندگي خود را از دست مي
تناسلي ملكه  شان در آلتدهند؛ چون آلت تناسليملكه، آلت تناسلي خود را از دست مي

  گردد.ماند و اين امر، موجب از بين رفتن زندگي زنبور نر ميجا مي
شنود؟ كنيد كه زنبور نر چگونه صداي ملكه را ميمحترم حتماً سؤال ميي خواننده

پاسخ اين سؤال اين است كه خداوند به هر زنبوري دو تا شاخك حساس عنايت نموده 
اند كه روي اين اي درست شدههاي بهم پيوستهاست كه هر كدام از ا ين شاخكها از حلقه

ها در زنبور نر دوازده عدد و در عداد اين حلقهها تعداد زيادي سوراخ وجود دارد. تحلقه
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هاي حسي موجود در باشند و تعداد سوراخملكه و زنبورهاي كارگر يازده عدد مي
) و در زنبور 2400) و در شاخك حساس زنبور كارگر(2800شاخك حساس زنبور نر (

  باشند.) عدد مي1600ملكه (
هاي امواج راديويي ها و گيرندههي فرستنددر واقع دو شاخك حساس زنبور بمنزله 

هستند كه زنبور نر از آنها براي گرفتن صداهاي صادره از ملكه و نيز ساير صداها، 
ها را براي بوييدن، شنيدن و لمس كردن مورد كند. همچنين زنبور اين شاخكاستفاده مي

  دهد. استفاده قرار مي
حسي خود را از دست بدهد،  هايهر گاه زنبور كارگر يا زنبور نر يا ملكه شاخك

تواند نقش خود را ايفا كند؛ چرا كه بيشتر حواسش از قبيل حس شنوايي، حس نمي
  بويايي و المسه در آن شاخكها متمركز است، همانگونه كه قبالً بيان گرديد. 

اي است كه براي آن خلق آفرينش و ساخت فيزيكي زنبور نر بسيار متناسب با وظيفه
كند خورد و اصال كار نمينر، بزرگ، قوي و توانمند است. زياد مي شده است؛ زنبور

خانه نميكند، عسل توليد نمي نمايد، ها و درختان را جمع آوري نميي گليعني عصاره
- سازد، حراست و نگهباني هم ندارد حتي براي خوردن غذايش هيچ تالشي انجام نمي

ي آن باردار كردن گذارند. تنها وظيفهدهد؛ بلكه زنبورهاي كارگر غذا را در دهنش مي
ي غذا نه تنها اش، زنبورهاي كارگر در تهيهملكه است؛ از اين رو پس از انجام وظيفه

كشند يا از خانه كنند و او را ميكنند، بلكه به او حمله ميهيچگونه كمكي به او نمي
  كنند.بيرونش مي

بت ساير زنبورها بسيار اندك است؛ اكنون بايد بدانيم كه تعداد زنبورهاي نر به نس
  كند. تعداد آنها در يك كندو از دويست عدد تجاوز نمي

اما زنبورهاي كارگر بيشترين تعداد و آمار را دارند؛ زيرا آنها عناصر فعالي هستند كه 
  پردازند.دهند و به انجام وظايف بسيار مهم ميكارهاي مختلفي را انجام مي
ها را جمع آوري ميها و خوشهي غنچهآورند، گردهرا مي هاآنها هستند كه عصاره

كنند سازند. همچنين ملكه را در تهيه و تدارك غذاي مخصوص ياري ميكنند و عسل مي
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سازند و نسلهاي جديد زنبورها را پرورش هاي مخصوص نگهداري عسل را ميو خانه
دارند، حتي كار ك و تميز نگه ميكنند، سلولها را پاها پاسداري ميدهند. آنها از سلولمي

  دهند.  تهويه و گرم نگاه داشتن آنها را نيز انجام مي
اند و اين ها بر اساس تخصص و كارداني تقسيم شدهكارها و وظايف در سلول

ي تخصص به سن و سال زنبورها بستگي دارد؛ زنبورها در هر سن و سالي وظيفه
ي جديدي و سن و سال آنها، عمل و وظيفهتر شدن عمر مخصوصي دارند و با طوالني

شود. بر اين اساس، زنبورها با گذشت زمان و با پايان رسيدن عمرشان به آنها سپرده مي
كنند. قابل ذكر است كه ها بدان نياز دارند، تجربه ميي اعمال و وظايفي را كه سلولكليه

زحمت و تالش فراوان ندارد اي كه نيازي به زنبورها، زندگي را با كارهاي آسان و ساده
اي مانند دور زدن در كنند و در پايان زندگي به انجام كارهاي بسيار مهم و پيچيدهآغاز مي

ها، تهيه آب و ساختن و اندوختن ها و خوشهي غنچهمزارع، بدست آوردن عصاره و گرده
و كارداني و پردازند و هم چنين مالحظه مي شود كه آنها تدريجاً براساس تجربه عسل مي

دهند. بنابراين، هر مهارتي كه خداوند به آنها عنايت كرده است، وظايف را انجام مي
ها و استعدادهايي است كه آنها شود، متناسب با توانمندياي كه به آنها سپرده ميوظيفه

  دارند تا بتوانند نقش خود را در انجام وظايف جديد به نحو احسن ايفا كنند. 
هايي ميكارگر در روز اول و دوم به تميز كردن و جارو زدن خانه لذا زنبورهاي

اند و اند و رشد و نمو خود را طي كردهپردازند كه جاي زنبورهايي بوده كه تكامل يافته
ها را تميز كرده و براي نسلهاي اند. كارگران، اين خانهبيرون رفتهبه بلوغ رسيده و از خانه

ي آنها انجام ندهد بور ملكه تا وقتي كه تحقيقي كامل را دربارهكنند. زنبعديشان آماده مي
  گذارد.ها نميو از پاكيزه بودن آنها اطمينان حاصل نكند، تخم خود را در اين خانه

هايي كه بيش از سه روز از روز سوم و چهارم، نقش پرورش و پروراندن كرم بچه
  دهند، ايفا اي نر را تشكيل ميعمرشان گذشته و در آينده زنبورهاي كارگر و زنبوره

نامند كه در واقع آميخته اي از عسل و مي "نان عسل"كنند. آنچه كه دانشمندان آن را مي
هاي شش ضلعي دهند كه اين مواد غذايي را از داخل خانهي لقاح است را به آنها ميدانه

  آورند. اند، بدست ميكه زنبورها در آنجا اندوخته
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بعد از روز پنجم تا روز دوازدهم از عمر خود، به تغذيه نمودن زنبورهاي كارگر 
پردازند همانگونه كه زنبورهاي كارگر و نر در ي غذاي مخصوص خود ميملكه به وسيله

كردند. زنبور روزهاي اول و دوم و سوم عمرشان از اين غذاهاي با ارزش تغذيه مي
در اين هاي ويژهپردازند تا غدهمي ي مهم) روز به اين وظيفه12تا 5كارگر در اين سن (

ي آنها بتواند غذاي ملكه را آماده كنند. بعد از روز فاصله رشد كنند و زنبورها به وسيله
تواند دور برود؛ بلكه تمام حركاتش را تواند پرواز كند اما نميدوازدهم، زنبور ماده مي

هم آن از روز دوازدهم تا ي بسيار مدهد و وظيفهبقصد آموختن و ياد گرفتن انجام مي
  هاي مومي براي اندوختن عسل و تربيت نسل جديد زنبورها است.هيجدهم ساختن خانه

هاي دليل تخصص آن در انجام اين نقش در اين سن، رشد چهار جفت از غده
هاي شكم او است. زنبورها با استفاده از دو فك خود در اين سن به موجود در حلقه

ار زيبا و محكم با طول و عرض مهندسي و حساب شده در نهايت هاي بسيساختن خانه
  پردازند.كارداني و كارشناسي و منظم مي

گيرند و ها را به عهده ميدر روز نوزدهم و بيستم، زنبورها نظافت و حراست سلول
ها و ها براي جمع كردن عصاره، گرده غنچهبعد از روز بيستم، زنبورها به مزارع و باغ

ي پاياني، بخش عمده و اكثر روند. اين مرحلهها ميل و آوردن آب به سلولساختن عس
  گيرد.عمر زنبور را در بر مي

در يك روند بهم پيوسته از  زنبورها و آيدنسل ديگري مي و روداز زنبورها مي نسلي
حال پيشرفت هستند، بدون  در باشد، بطور مداوم و مستمركارها كه شامل تمام اعمال مي

خود برعهده گرفته باشند؛ بلكه در هر عمر  طول را در خاصي عمل از زنبورها گروهي كهاين
  شوند. مرحله از مراحل عمر، زنبورها متخصص كار خاصي مي

نيازي كه اين موجود كوچك را آفريده و بسيار پاك و منزه است خداوند يگانه و بي
گمان، اين و آموخته است؛ بيچنين اعمال زيبا، محكم، فوق العاده و پيچيده را به ا

  اي است كه حكايت از وجود خالق بسيار دانا و آگاه دارد.  معجزه
انگيز آفرينش الهي در اين موجود آور و حيرتاز جمله كارهاي بسيار شگفت
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كوچك، اين است كه خداوند متعال دو معده به آن عنايت فرموده است؛ يكي از آنها را 
آورد و همچنين ي گلها و درختان بدست مياي كه از عصارههبراي جمع آوري مواد اولي

ي دوم را براي غذايي دهد و معدهها مورد استفاده قرار ميحمل و رساندن آب به سلول
  كند. نمايد، استفاده ميي آن تغذيه ميكند و خود را بوسيلهرا هضم ميكه آن

ي اول خود جمع را در معده هاي گلهاشگفت آور اينكه زنبور عسل زماني كه عصاره
كند بلكه در دوران انتقال دادن و رسانيدن آن به كند، فقط به انتقال دادن آنها اكتفا نميمي

دهد؛ يعني با ترشح اش را انجام ميها، براي تبديل آن به عسل، كارهاي مقدماتيسلول
  ها به عسل، اقدام ميكند.نمودن خميرهاي الزم براي تبديل عصاره

ي گلها نياز دارد. براي انجام اين انجام كارهاي مختلف در سلولها به گرده ور برايزنب
خالي مخصوصي را تعبيه كرده است تا  جاهاي آنها عقب روي ساق پاهاي كار خداوند

معروف است.  "هاسبد گرده" به هاكيسه اين كند؛ جمع آن در را گلها يگرده و هادانه
لي مچ پاهاي عقبي آن، چيزي شبيه قلم مو گذاشته است. همچنين خداوند در قسمت داخ

برند و سپس ي گلها و دسته بندي آنها بكار ميزنبوران كارگر آن را براي افشاندن گرده
  كنند.جمع مي "هاسبد گرده"آنها را در 

هاي فوق العاده و حيرت آور زنبور عسل كه به تازگي يكي ديگر از شگفتي
اي است كه در قسمت پاياني شكمش قرار اند، همان غدهردهدانشمندان آن را كشف ك

  اند. ي بويايي (ناسانوف) نام گذاشتهدارد و دانشمندان آن را غده
ي آن بو، سلول اين غده بوي مخصوصي را ترشح ميكند كه هر زنبوري به وسيله

راهنمايي خود را از ميان ساير سلولها تشخيص ميدهد. همچنين زنبور عسل با استفاده از 
تواند از مسافتهاي بسيار طوالني به سلول خودش بر گردد. اين بوي مخصوص مي

ي همين بوي گردد، بوسيلهها زنبوري را كه به سلول خودش بر مينگهبانان سلول
  شناسند.رسد، ميمخصوص كه از بدن هر زنبوري به مشام آنها مي

انند براي شناسايي يكديگر يك توجالب اينجاست كه زنبورها هرگاه اقتضا شود مي 
شوند تا بوي جديد ايجاد كنند؛ بعنوان نمونه، هنگامي كه گروهي از زنبورها جدا مي
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شناسند. هنگامي كه دانشمندان با كندويي جديد درست كنند با بويي جديد يكديگر را مي
ط كردند، هاي علمي، گروهي از زنبورها را با گروهي ديگر از آنها مخلواستفاده از شيوه

برايشان روشن گرديد كه زنبورها بعد از مخلوط شدن، بوي جديدي ترشح نمودند تا 
همگي داراي يك بو باشند و اينگونه از ساير زنبورها جدا شده و بتوانند سلول خود را 

  شناسايي كنند. 
يكي ديگر از نكات قابل ذكر در زندگي زنبور عسل اين است كه اين حشره، ديوار 

سازد تا مانع نفوذ هوا گردد؛ اما هنگام بستن شش ضلعيش را از موم خالص مي هايخانه
هاي لقاح مخلوط هايي كه الرو (نوزاد زنبور) در آن قرار دارد، موم را با دانهدرب خانه

ها نفوذ كند و بدينصورت الروها زنده هاي لقاح به داخل خانهكند تا هوا از البالي دانهمي
كرد، الروها خيلي ساده از ند زنبور را براي انجام اين كار هدايت نميبمانند. اگر خداو

  شد.رفتند و تخم زنبور عسل از روي زمين برچيده ميبين مي
اند و هاي شگفت انگيزي كه در زنبور عسل نهفتهي نشانهخداوند متعال نيز درباره

  فرمايد: راهنمايي آن كه بسيار جاي تفكر و تأمل دارد، مي

 mw    h g     f e d c b  a ` _ ~ } | {  z   y x
 z y xw v u t s r  q p o nm l k j i
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(پروردگارت به زنبوران عسل ـ راه زندگي و طرز معيشت را ـ الهام نمود كه از  
آنها  سپس ما به هايي برگزينيد. سازند، خانهكوهها و درختها و داربستهايي كه مردمان مي

ها بخوريد و راههايي را طي كنيد كه خداوند براي شما ي ميوهالهام نموديم كه از همه
تراود كه تعيين نموده است و كامالً در اختيارند. از درون زنبور عسل، مايعي بيرون مي

گمان در اين رنگهاي مختلفي دارد. در اين مايع رنگارنگ، بهبودي مردمان نهفته است؛ بي
دارند كه هم غذا و ي زندگي زنبوران عسل و ارمغاني كه آنها به انسانها تقديم ميـ برنامه

مي كه كساني براي است پروردگارـ قدرت و عظمت ـ از ي روشنيهم شفا است ـ نشانه
  انديشند.) 
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بدون ترديد، مسلمانان بسيار زود به منافع بزرگ عسل پي بردند. اما كساني كه از 
اي ندارند، تازه در اين عصر به منافع آن پي بردند و فوائد آنرا كشف هدايت خداوند بهره

هاي حيرت انگيزي را كشف كردند و به اين كردند. آري، محققان و پژوهشگران واقعيت
از  و نتيجه رسيدند كه عسل هم غذا و هم دوا است؛ غذاي بسيار خوشگوار، زود هضم

ن ويژگيهايي ندارند. همچنين دانشمندان چني غذاها ساير كه است ويژگيهايي برخوردار
ي بيماريها مورد استفاده قرار كليه مداواي توان بعنوان دارو براي عسل را مي كه انددريافته

ي جديدي در عسل داد. قابل يادآوري است كه اين اكتشافات ادامه دارد و هر روز، فايده
  شود. كشف مي

  كنند؟ هنمايي ميرا غذا محل به را يكديگر زنبورها چگونه
اي است كه زنبورها محل از جمله مشاهدات و اكتشافات دانشمندان معاصر شيوه

اگر بعضي «گويد: دهند. دكتر يوسف عزالدين در اين باره ميغذا را به يكديگر نشان مي
از زنبورهاي كارگر، مزرعه و باغ يا انبوهي از نباتات را پيدا كنند كه منبع مناسبي براي 

ي گردند و بقيهاند بر ميآنها باشد، به محلي كه ساير زنبورها در آنجا تجمع كردهغذاي 
ي يك نوع سازند. اين اطالع رساني بوسيلهكارگران را از اين گنج بدست آمده آگاه مي

اي طبيعي و بدون اينكه بدانند چرا چنين رقص شگفت انگيزي كه زنبورها آن را بگونه
  .دهندكنند، انجام ميمي

هايشان، معني و هاي بسيار شگفت آوري را كه هر كدام از اين حركتزنبورها رقص
سازد كه اي ميي زنبور هنگام رقصيدن زاويهدهند؛ زيرا بدنهمفهوم خاصي دارد، انجام مي
ي رقصيدن زنبورها در صورتي كه مزرعه كند؛ همچنين نحوهبه سوي خورشيد اشاره مي
مع زنبورها نزديك باشد، با رقصي كه در صورت دور بودن و باغ كشف شده از محل تج

  دهند، متفاوت است.مزرعه و باغ كشف شده، انجام مي
فهمند كه مزرعه و باغ كشف شده كه مصدر غذاي آنها زنبورها از نوع رقصيدنها مي

اي و در چه جهتي قرار دارد و راه رسيدن به آنجا مقتضي رفتن از چه است، در چه فاصله
  ي مشخصي در برابر خورشيد است. يهزاو
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دهند؛ آنگاه زنبوري بعضي از زنبورهاي كارگر، عين آن حركت و رقص را انجام مي
كند كه ساير زنبورها هدف او را متوجه شدهكه مزرعه را پيدا كرده است، اطمينان پيدا مي

دن غذاي بيشتر ي زنبورها به پرواز در آمده و خود را جهت بدست آوراند. بنابراين بقيه
  رسانند.به آن مزرعه و باغ مي

ترديد، زنبوري كه باغ يا مزرعه را كشف كرده است، با انجام رقص خود معلومات بي
دهد. اگر ما ي خود هستند، انتقال ميو اطالعات زيادي را به ساير زنبورها كه در النه

ين درك و فهم كه ي يك شكل رياضي و هندسي به اانسانها خواسته باشيم به وسيله
كشد و آن هم در صورتي اند، برسيم حد اقل سه الي چهار ساعت طول ميزنبورها رسيده

ي اين ممكن است كه مهارت كافي را در علوم رياضي داشته باشيم؛ اما زنبور عسل همه
فهمد و در يك خط مستقيم بسوي مزرعه براي بدست آوردن چيزها را در آن واحد مي

  كند. از ميغذاي الزم پرو
انگيز و شگفت العاده حيرتي عمل زنبور عسل جرياني است فوقزندگي و شيوه

توان براي آن بيان نمود مگر اينكه بوجود يك الهام الهي آور و هيچ توجيه و تفسيري نمي
ايمان بياوريم كه آفريدگار جهان آن را در نهاد اين زنبورهاي كوچك كه عقل كافي و 

  .»براي انجام اين عمل را ندارند، به وديعه گذاشته استنيروي تفكر الزم 
  بيند كه براي ما قابل رؤيت نيستندزنبور عسل رنگ هايي را مي

  ي قدرت ديد زنبور عسل بيان دكتر يوسف عزالدين نكات جالب توجهي درباره
ن آنها بيند كه ما انسانها قادر به ديدزنبور عسل رنگهايي را مي«گويد: مي نمايد؛ وي مي

ي ما فوق بنفش است كه نيستيم و حتي تصور آن نيز براي ما غير ممكن است و آن، اشعه
  ».بينيمما آن را سياه مي

ي مادون بنفش، توسط زنبورها را سپس دكتر يوسف فلسفه و حكمت رؤيت اشعه
ي مادون بنفش تنها فلسفه وحكمت آن اين است كه اشعه«دهد وميگويد: توضيح مي

  تواند ابرها را بشكافد و در آنها نفوذ كند.است كه مي اياشعه
  كنند كه در اغلب ماههاي سال از برف زنبورها بيشتر در مناطقي زندگي مي
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اند در حالي كه ديدن آفتاب براي زنبورها بمنظور پيدا كردن محل باغها و مزارع پوشيده
ي كه زنبورها بوسيلهي مافوق بنفش اين است ي رؤيت اشعهضروري است؛ لذا فلسفه

توانند خورشيد را بمنظور پيدا كردن محل باغها و مزارع جهت استفاده از اين اشعه مي
ي گلها و گياهان ببينند. در نتيجه، عليرغم پنهان شدن خورشيد پشت ابرها، آنها ميگرده

اين توانند محل غذاي خود را پيدا كرده و از گرسنگي مهلك و كشنده نجات يابند. آري، 
واقعيت بسيار شگفت انگيز، حكايت از وجود يك آفريدگار مدبر و آگاه دارد؛ زيرا ممكن 

ي چند ساله بدست آمده باشد. ي تجربهنيست توانايي و قدرت ديدن اين رنگ در نتيجه
بلكه الزم است كه از نخستين لحظات پيدايش آن، اين توانايي در آن، وجود داشته باشد 

بود، نسل زنبور در اين مناطق از دير زمان منقرض ز روز اول چنين نميبدليل اينكه اگر ا
  شده بود.

  هاي خداوند در آفرينش آنها و شگفتيراهنمايي مورچه -4
هاي خداوند بحث نموده و بيان مي دارد كه ابن قيم در مورد نوعي ديگر از آفريده

  چگونه خداوند آن را در زندگيش هدايت نموده است.
ترين حيوانها است؛ اين موجود همين مورچه يكي از هدايت يافته«د: وي ميگوي

رود اگرچه مسير يا بسيار كوچك براي بدست آوردن غذاي خود از النه اش بيرون مي
مقصدش خيلي دور باشد؛ و هنگامي كه به غذا دست پيدا كند، آن را با دشواري زياد 

هاي فراواني هستند، پستي و بلنديحمل كرده و در مسيرهاي طوالني مارپيچ كه داراي 
  كند.اش را در آن اندوخته و ذخيره ميرساند و زاد و توشهي خود ميبه النه

شوند، هر كدام را دو قسمت برد سبز ميهايي را كه گمان ميبعد از اندوختن آن، دانه
وند، شكند تا سبز نشوند؛ حتي دانه و حبوباتي را كه با وجود دو تكه شدن سبز ميمي

ها خيس شده واحتمال پوسيده شدن آنها وجود داشته كند. و هرگاه دانهچهار تكه مي
نشيند؛ به محض اينكه هوا را صاف و آفتابي تشخيص باشد، در انتظار روز آفتابي مي

گذارد و بعد هاي خود زير نور آفتاب ميهاي اندوخته را در نزديكي درب النهدهد، دانه
اي را نمي خورد كه گرداند. و هرگز يك مورچه دانهبه انبار بر مي از خشك شدن آنها را

  ي ديگري جمع آوري شده باشد.توسط مورچه
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اي كه سليمان عليه ها، حكايت خداوند متعال از زبان مورچهدر مورد هدايت مورچه
  السالم صدايش را شنيد، براي ما كافي است: 

 m k   j i    h g f e d c b a `   _ ~
 l  p   o n ml :18[نمل[  

گفت: اي مورچگان! به النه ي مورچگان رسيدند، يك مورچه(آن گاه كه به دره  
هاي خود برويد تا سليمان و لشكريانش بدون اين كه متوجه شوند، شما را پايمال 

 نكنند.) 

نمايد تا نماييم كه مورچه سخن و خطابش را با ندايي آغاز ميما مالحظه مي
آورد و به دنبال آن، اسم او به صدايش گوش فرا دهند؛ سپس اسم مبهمي را مي مخاطبان

  نمايد تا عموميت را برساند. بعد از آن، به همراهانش دستور جنسي را ذكر مي
دهد تا به محل سكونت خود بروند و از ضرر احتمالي سپاه سليمان در امان بمانند. مي

توجهي لشكر مواجه گويد: ممكن است با بيسپس سبب آن دستور را بيان نموده و مي
كند سپاهيانش را بيان مي و خدا پيامبر شوند و زير پاهاي آنان له شوند و در پايان هم عذر

شوند. اين در واقع از شگفت آورترين رهنمودهاي متوجه شما نمي آنان گويد:و مي
  خداوند متعال است.

  زش قايل شده است آنجا كه ميفرمايد:دقت نماييد كه چگونه خداوند براي مورچه ار

  m  } | {  z y   x w v u  tl :١٧[نمل[   
ي آنان به (لشكريان سليمان از جنّ و انس و پرنده، براي او گرد آمدند و همه

 يكديگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند.) 

  ]١٨[نمل: m c b a `   _ ~l  سپس ميفرمايد:
   به وادي مورچگان رسيدند.) (آن گاه كه حركت كردند تا  

اين تعبير، حكايت از آن دارد كه آن وادي مانند وادي سباع و امثال آن، به وادي  
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نمل معروف بوده است. بعد، خداوند از تيزهوشي و شناخت دقيق اين مورچه خبر 
ها را امر كرد تا به محل سكونت مخصوص خود بروند. پس ميدهد، آنجا كه ساير مورچه

ها داراي محل سكونت دانست كه هر طايفه و گروهي از مورچهي مادر ميچهاين مور
روند؛ بعد ها حق ورود به آنجا را ندارند و به آنجا نميمخصوصي هستند كه ديگر مورچه

  ي مادرميگويد:مورچه

  m m l k   jl  (.تا سليمان و لشكريانش شما را پايمال نكنند)   
آورد و آنها را سليمان و سپاهش را به زبان مي قابل مالحظه است كه مورچه نام

  گويد: نمايد و بعد از آن ميها معرفي ميبراي ساير مورچه
 m  p   o nl (.ه شوندبدون اين كه متوج)  

نمايد و از مورچه با اين جمله، از يك طرف عذر سليمان و لشكريانش را بيان مي
هد كه در صورت پايمال شدن، مقصرند؛ دها را مورد سرزنش قرار ميطرف ديگر، مورچه

سليمان اند. اينجا بود كه پيامبر خدا، هايشان نرفتهچرا كه احتياط الزم را نكرده و به خانه
  .با شنيدن سخنان مورچه تبسم نمود؛ چرا كه آن صحنه، بسيار شگفت انگيز بود  

  ه  است كه:ابن عباس روايت نمود عتبه از زهري از عبيد اهللا بن عبد اهللا بن
ولُ اهللاَِّ « سُ َى رَ دِ صهنَ َ الرصُّ , وَ دِ هُ دْ الـْهُ , وَ ةِ لَ النَّحْ , وَ ةِ لَ تْلِ النَّمْ نْ قَ  1».عَ

  از كشتن مورچه، زنبور عسل، هدهد وجيرجيرك منع فرمود.)  ص(رسول اهللا 
  فرمود:  صاز ابو هريره در صحيح بخاري روايت است كه رسول اكرم 

نَ األَ « بِىٌّ مِ لَ نَ زَ لِ نَ ةِ النَّمْ يَ رْ رَ بِقَ أَمَ , وَ جَ رِ أُخْ هِ فَ ازِ هَ رَ بِجِ أَمَ , فَ ةٌ لَ مْ تْهُ نَ غَ لَدَ , فَ ةٍ رَ جَ ْتَ شَ بِيَاءِ حتَ نْ
بِّ  مِ تُسَ ُمَ نْ األْ ةً مِ قْتَ أُمَّ رَ ةٌ  أَحْ لَ تْكَ نَمْ صَ رَ دْ قَ : أَنْ قَ يْهِ لَّ إِلَ جَ زَّ وَ ى اهللاُ عَ حَ أَوْ , فَ قَتْ رِ أُحْ الَّ فَ هَ , فَ حُ

                                           
  ) اين روايت را به احمد و ابو داود و ابن ماجه نسبت داده است.579( ابن تيميه در المنتقي ص -1
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مْ  ?نَ ةً دَ احِ ةً وَ  1»لَ
اي او را گاز گرفت؛ آن پيامبر (يكي از پيامبران زير درختي منزل گرفت؛ مورچه 

دستور داد تا جهازش را از آنجا ببرند و آن محل سوزانده شود. خداوند به او وحي نمود: 
 چرا بهگفتند، سوزاندي؟! اي تو را گاز گرفت، تو امتي را كه خداوند را تسبيح ميمورچه

  از بين بردن يك مورچه اكتفا نكردي؟) 
عوف بن ابي جميله از قسامه بن زهير از ابوموسي اشعري روايت نموده كه او 

  ها.فرمود: تمام موجودات سرداران و رؤسايي دارند حتي مورچه
داند آفريدگارش باالي آسمانها و هاي راهيابي مورچه، اين است كه او مياز شگفتي

از ابوهريره روايت نموده  "الزهد"آنگونه كه امام احمد در كتاب  روي عرش قرار دارد
  فرمود: صاست كه رسول اهللا 

خرج نبی من األنبياء بالناس يستسقون, فإذا هم بنملة رافعة قوائمها الی السامء تدعو «
 ».مستلقية علی ظهرها, فقال:ارجعو افقد كفيتم أو سقيتم بغريكم

براي نماز استسقا (طلب باران) بيرون رفت؛ ناگهان (يكي از پيامبران همراه مردم  
اي افتاد كه پشت سر افتاده و دست و پايش را بسوي آسمان بلند نگاهشان به مورچه

كند؛ در اين هنگام، آن پيامبر، خطاب به مردم فرمود: برگرديد؛ چرا كه نموده و دعا مي
حديث از طرق مختلفي توسط ديگران براي شما نماز باران خوانده شده است.) اين 

  آورده است.  "التهذيب"روايت شده است و طحاوي نيز آن را در
سليمان بن داوود براي نماز استسقا (طلب باران) «در مسند امام احمد آمده است كه: 

هايش را بسوي آسمان بلند اي را ديد كه بر پشت خوابيده، دستبيرون رفت. مورچه
هاي تو هستم؛ ما به آب و روزي تو من يكي از آفريده گويد: پروردگارا!كرده است و مي

نيازمنديم؛ يا به ما آب و روزي بده يا ما را از بين ببر. سليمان فرمود: برگرديد؛ شما 
                                           

) 4/1759) و صحيح مسلم (3318) شماره (6/356) و نگا (3019) شماره (6/154صحيح بخاري ( - 1
  ).2241شماره (



 شناخت اهللا      186

  » ي دعاي ديگران سيراب خواهيد شد.بوسيله
اي ي خود بيرون رفت و نگاهش به نصف ملخ مردهاي از النهبه من گفتند: مورچه

خواست آن را حمل كند ولي نتوانست. آن مورچه رفت و بعد از چند لحظه، با افتاد و مي
ي ديگر برگشت تا با كمك يكديگر آن را حمل كنند. شخصي كه شاهد چند مورچه

گويد: من آن ملخ را از زمين برداشتم؛ مورچه در جستجوي آن برآمد؛ اما جريان بود، مي
گويد: من فتند و آن را رها كردند. آن شخص ميها ري مورچهآن را پيدا نكرد. آنگاه همه

ي اول برگشت و تالش آن ملخ را دوباره روي زمين گذاشتم؛ اين بار هم همان مورچه
ي ديگر برگشت. اين نمود كه آن را حمل كند اما نتوانست؛ دوباره رفت و با چند مورچه
يش پرداخت اما آن را بار هم من آن را از روي زمين برداشتم. مورچه در آنجا به جستجو

گويد: اين عمل را ها برگشتند و رفتند. آن شخص ميي مورچهنيافت. اين بار هم همه
ها بصورت دايره حلقه زدند و آن مورچه را وسط چند بار تكرار كردم. بار آخر مورچه

خود قرار دادند و تكه تكه كردند. من وقتي اين جريان را براي استادم بازگو كردم، 
  : خداوند مورچه را چنان آفريده است كه فطرتاً از دروغ و دروغگو متنفر است.فرمود

اي كه در ترين حيوانها است بگونهجالب است بدانيد كه مورچه يكي از حريص
حرص، ضرب المثل شده است. نقل مي كنند: هنگامي كه سليمان عليه السالم از حرص 

آنها را احضار نمود و پرسيد: هر مورچه  ي غذا اطالع يافت، يكي ازها به ذخيرهمورچه
ي گندم. پس سليمان عليه السالم خورد؟ مورچه گفت: سه دانهدر سال چقدر غذا مي

ي گندم در آن برايش بگذارند. اي بيندازند و سه دانهدستور داد تا آن مورچه را در شيشه
كه هنوز يك و نيم  بعد از گذشت يك سال، دستور داد تا شيشه را باز كنند. متوجه شدند

ي گندم باقي مانده است. سليمان عليه السالم از مورچه پرسيد: مگر نگفتي كه غدايت دانه
  ي گندم است؟ در مدت يك سال، سه دانه

مورچه گفت: بلي، اما من با خود فكر كردم كه تو مشغول امور هم نوعان خودت 
ت؛ لذا من به خوردن يك و نيم هستي و گمانم بر اين بود كه عمرم بيشتر از يك سال اس

ام باقي گذاشتم.  اينجا ي زندگيي گندم اكتفا كردم و يك و نيم ديگر را براي ادامهدانه
از شدت حرص مورچه تعجب نمود. آري، اين از هدايات عليه السالم  بود كه سليمان
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  شگفت آور و عنايات حيرت انگيز خداوند است. 
ه، اين است كه اين موجود كوچك در طول هاي شدت حرص مورچيكي از نشانه

داند كه تابستان با جديت تمام مشغول جمع آوري توشه است؛ زيرا او خوب مي
جستجوي غذا و كسب و كار در زمستان برايش بسيار دشوار است؛ پس در تابستان براي 

 ي قابل توجه اين است كه مورچه با جسم ضعيف و نحيفي كهزمستان ذخيره ميكند. نكته
  دهد. ي خود انتقال ميكند و به النهچند برابر وزنش را حمل ميدارد، 

شان بپردازد؛ اما ها مانند زنبور عسل رهبري ندارند كه به تدبير امور زندگيمورچه
آنها راهنمايي دارند كه براي پيدا كردن غذا به گشت زني مي پردازد و اگر غذايي پيدا 

روند دهد؛ آنگاه همگي بصورت دسته جمعي بيرون ميكند، ساير دوستانش را اطالع مي
كنند تا جايي كه دانه را هرگز و هر كدام از آنها با در نظر داشتن مصالح عمومي كار مي

  اي كه ديگران را از آن محروم نمايد. گيرد بگونهتنها براي خودش نمي
عسل يا  هاي زندگي مورچه، اين است كه اگر كسي بخواهديكي  ديگر از شگفتي

ها نگه دارد، اطراف آن، گودال كوچكي حفر هر چيز ديگري را دور از دسترس مورچه
نمايد يا اينكه ظرف بزرگي را پر از آب كرده و آن عسل يا كند و آنرا پر از آب ميمي

گذارد. مورچه براي دست يافتن به آن، نخست، اطراف مانند آن را در آن ظرف آب مي
  تواند خود را به آن چيز برساند. آنگاه از ديوار خانه باال نمي زند؛ اماظرف دور مي

رساند و در آنجا كامال در مقابل آن چيز قرار ميگيرد و رود و خود را به سقف خانه ميمي
  ». اندازد. ما خود بارها اين نكته را تجربه نموده ايماز آنجا خود را باالي آن چيز مي

 ي موريانهغذا و النه
هاي علمي پيرامون اين موجود بسيار شگفت ي يافتهوسف عزالدين دربارهاستاد ي

  گويد: انگيز، چنين براي ما سخن مي
هايي كه خداوند به اين موجود كوچك عنايت فرموده است، به يكي از غريزه«
اي شگفت آور است كه هر عاقل و خردمندي را در برابر پروردگار بزرگ جهان اندازه

  دارد.ا ميهستي به سجده و
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به عنوان نمونه، آنچه را كه ما در زندگي اين نوع از حشرات يعني موريانه مشاهده 
كنند هايي زندگي ميكنيم، دليل بارز و روشني بر اين مدعا است. اين حشرات در النهمي

كه هرگاه جمعيت يك النه از حد معمول و معقول يعني از تعدادي كه غذا براي آنها 
ي بسيار ريز بطور طبيعي و از راه غريزه اين واقعيت را اوز كند، اين حشرهوجود دارد، تج

كند و بدين ترتيب ها را آغاز ميكند و براي رهايي از اين مشكل، بلعيدن تخمدرك مي
  كند.نمايد و هم كمبود غذاي خود را جبران ميهم از رشد جمعيت جلوگيري مي

زند؛ اما اين هدايتي به چنين كاري ميداند كه چرا دست اين حشره در واقع نمي
است كه از جانب خداوند به آنها الهام شده و آنها را به انجام چنين عملي واداشته است 

شود و اينگونه خود را از نابود شدن كه بدون درك معني و مفهوم آن، به نفع آنها تمام مي
  دهند.نجات مي

با حرص و طمع تمام، آن را مي كند وگفتني است كه موريانه از چوب تغذيه مي
بلعد؛ حتي در برخي از اماكن موريانه خيز كه اين حشره به كثرت وجود دارد، مردم شام 

كنند؛ اما هنگام صبح كه براي صرف صبحانه ميخود را روي ميز غذاخوري صرف مي
هايش شكسته و ظرف يك شب فرو ريخته است شوند كه پايهروند، با ميزي مواجه مي

  اند). ني موريانه اين ميزهاي چوبي را تكه تكه كرده و بلعيده(يع
ي ويرانگر در آنجا بسيار زياد است، در يكي از مناطق استراليا كه جمعيت اين حشره
-كند، از دور، روستايي را مشاهده مييكي از جهانگردان از داخل قطار به بيرون نگاه مي

  د؛ اما هنگامي كه جواب را نمايد و جوياي اطالعاتي در مورد آن مي شو
گردد؛ زيرا به او ميگويند: در اين روستا هيچ شنود، بسيار دچار شگفتي و تعجب ميمي

  اند.ها براي خود ساختههايي هستند كه موريانهكند بلكه اينها خانهانساني زندگي نمي
مواد بسيار ها چند متر از سطح زمين ارتفاع دارند و موريانه آن را از بله، اين خانه

اي از آب دهن موريانه و مواد ديگري است كه از عجيبي ساخته است؛ اين مواد آميخته
تر است و امكان ندارد كه حشرات بتوانند به داخل آنها راه پيدا كنند بتن مسلح نيز محكم

هايي هاي آنها نفوذ كند و به داخلشان سرايت نمايد. و در داخل آنها تونليا آب از ديوار
  شوند و محل زندگي موريانه هستند.جود دارد كه از هر جهت منشعب ميو
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اين حشره جهت اطالع رساني از نوعي رمز استفاده ميكند كه شبيه كد تلفن است؛ 
هاي ديگر زند و بدين ترتيب موريانهميهاي تونلزيرا سر خود را چند بار به ديواره

دهد بدون اينكه بداند كه چرا و براي نجام ميفهمند. موريانه اين كار را امنظور او را مي
  دهد. اما اين كار، يك الهام الهي است كه غريزه نام دارد. چه چنين كاري را انجام مي

ها پيش در توجيه و تفسير اينكه چگونه ممكن است اين حشره با دانشمندان از مدت
گمي شده بودند؛ زيرا  استفاده از اين نوع غذا (چوب) زنده بماند، دچار حيرت و سر در

باشد و اصوال قابل هضم نيست؛ اما چوب خشك حاوي هيچ يك از مواد غذايي نمي
  بعدها اين راز را كشف كردند.

ي اين حشره حيوانات بسيار ريز تك سلولي كشف هاضمهدانشمندان در دستگاه
را به كنند كه چوب كردند؛ اين موجودات بسيار ريز موادي را از جسم خود ترشح مي

كند و اين چوب تبديل شده به مواد غذايي است كه مواد غذايي قابل هضم تبديل مي
  كند.موريانه را تغذيه مي
اي پيدا نشده است كه در شكمش اين آورتر اين است كه هنوز موريانهبسيار شگفت
ي تك سلولي وجود نداشته باشند. اگر اين حيوانات ريز از بدو آفرينش موجودات زنده

داشت، زندگي براي آن ممكن نبود و نژاد موريانه وريانه، در داخل شكم آن وجود نميم
شد. آيا ممكن است چنين چيزي بصورت تصادفي همان روزهاي اول خلقت منقرض مي

و اتفاقي رخ داده باشد! يا اينكه اين يك امر از پيش طراحي شده از طرف يك طراح 
  بسيار ماهر و كارشناس است؟ 

  كنددهد و كشاورزي ميام پرورش ميدمورچه
هاي زندگي مورچه كه دكتر يوسف عز الدين بدان اشاره نموده، يكي ديگر از شگفتي

اين است كه: مورچه با صدها نوع از حشرات و حيواناتي كه از خودش كوچكتر و 
ناتوانترند، آشنايي دارد و انس گرفته است حال آنكه انسان فقط با چيزي حدود بيست 

ي خود رام كرده است، آشنايي دارد. ع از حيوانات وحشي كه آنها را هم براي استفادهنو
  اند.ها كشاورزي و شباني (چوپاني) را از طريق غريزه شناخته و ياد گرفتهبلي، مورچه
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معروف است و روي برگهاي بعضي از گياهان  "شته"اي را كه به ها، حشرهمورچه
ها كنند تا از آنها استفاده كنند. مورچهز آنها نگهداري ميچرانند و اشوند، ميديده مي

هاي اين حشره بسيج كرده و درآغاز فصل بهار مأموران خود را براي جمع آوري تخم
گذارند، نگهداري هاي خودشان را ميپس از پيدا كردن، از آنها در همان جايي كه تخم

دهند و هرگاه تخم اين وجه قرار ميهاي خود، آنها را نيز مورد تكنند و مانند تخممي
  ها به آنها غذا ي تخم بيرون آمد، مورچهحشره بصورت جوجه و نوزاد از پوسته

ها كنند. بعد از مدتي كوتاه، شتهدهند و مانند نوزادان خود به وضع آنها رسيدگي ميمي
- ند.  مورچهكناي شيرين مانند عسل از خود ترشح ميدهد، مايههمانگونه كه گاو شير مي

ها را بمنظور دستيابي به اين غذاي لذيذ وخوشمزه به عهده ها هم مسئوليت دوشيدن شته
  ها هستند.گيرند؛ گويا اين حشرات دامهاي شير ده مورچهمي

آري، مورچه نه تنها به پرورش اين دامها توجه دارد بلكه به كشاورزي و كشت و 
انشمندان در يكي از جنگلها قطعه زميني را به زرع زمين نيز عنايت خاصي دارد؛ يكي از د

طول پنج و عرض سه قدم مشاهده نمود؛ در اين زمين، نوعي برنج كوتاه كه شش 
رسيد كه حتما اين قطعه سانتيمتر قد داشت، سبز شده بود؛ به ظاهر، چنين به نظر مي

برنج يهاي اطراف ريشهشود؛ چرا كه خاكزمين توسط شخصي نگهداري و مراقبت مي
هاي هرزه را بيرون آورده بودند. جالب اينجا بود كه در ها شكافته شده بود و علف

نزديكيهاي اين زمين هيچ شاليزاري وجود نداشت. قطعاً اين برنج خود بخود نروييده و 
  رشد نكرده بود؛ بلكه شاليكاري آن را كاشته بود.
رفت و آمد دارند. پس آنجا  هايي در آنجاآنگاه آن دانشمند مشاهده نمود كه مورچه

كنند؛ بعد از آن، ديري نگذشت كه برايش ها چكار مينشست تا ببيند كه اين مورچه
اند و زراعت آن را شغل ها اين برنج را در آن قطعه زمين كاشتهروشن گرديد كه مورچه

  كنند؛ بعضي از آنها زمين را شخم خود قرار داده و تمام وقت را در آنجا سپري مي
اي از گياهان آورند و هرگاه شاخههاي هرزه را بيرون ميزنند و برخي ديگر علفمي

شكنند و بدور از مزرعه ها آن را با دندانهاي خود ميهرزه پيدا شود، گروهي از مورچه
  دهند. انتقال مي
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به هر حال، آن دانشمند همچنان آنجا را زير نظر داشت تا اينكه برنجها رشد كرد و 
هاي آن رسيد. زماني كه فصل درو و برداشت ها به شصت سانتيمتر رسيد و دانهطول آن

هاي كارگر به سوي محل زراعت آمدند محصول فرا رسيد، ديد كه صف درازي از مورچه
ي ها يك دانهها رسيدند. هر كدام از مورچههاي برنج باال رفتند تا اينكه به دانهو از تنه

- آورد و سپس آنرا به سيلوهاي زيرزميني ميآن را پايين ميچيد و به سرعت برنج را مي

  نمود. برد ودر آنجا ذخيره مي
ها را ي برنجها رفته و دانهها باالي تنهاز اين شگفت آورتر اينكه گروهي از مورچه

كردند و به سيلو و انداختند و گروهي ديگر آنها را جمع آوري ميچيده و به پايين مي
كنند كه مانند هايي زندگي ميها در خانهدادند. اين دسته از مورچهقال ميانبارهايشان انت

هاي متعددي دارد. قسمتي از اين اطاقها در زيرزمين و ها و اطاقي ما انسانها بخشخانه
اند و در اين شهرها خدمتگذار و كارگر و كارفرما ديگر را روي زمين ساختهبعضي

  شد. مشاهده مي
ها پزشكهايي وجود دارند كه ي اينها، اين است كه ميان مورچههمهشگفت آورتر از 

هاي مريض مشغول هستند و بعضي از آنها نيز اجساد شب و روز به مداواي مورچه
  دهند. هاي مرده را انتقال ميمورچه

اي، تمام اين كارهاي مهم را انجام اين موجود بسيار ريز بدون اندك تفكر و انديشه
دهند كه خداوند در بدنهاي كوچك اي انجام مياين كارها را برحسب غريزه دهد؛ زيرامي

  آنها به وديعه گذاشته است.
  هاي آفرينش خداوند در هدهد (شانه به سر)شگفتي -5

ي نوعي ديگر از آفريدهي ساده و آسان خود دربارهعالمه ابن قيم با اسلوب و شيوه
گويد؛ آن به ميان آمده است، براي ما سخن مي هاي خداوند كه در قرآن كريم يادي از آن

ي هدايتي كه خداوند به هدهد بخشيده است، است. ابن قيم درباره» هدهد«موجود، 
  گويد: چنين مي

ي شناخت آبهاي اين پرنده (هدهد) بيش از ساير موجودات حتي انسانها در باره«
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خداوند در كتابش (قرآن  زيرزميني مهارت دارد. از جمله هدايتهاي هدهد اين است كه
: هنگامي كه سليمان عليه السالم آن را در جمع پرندگان و ساير بيان نموده استكريم) 

حيوانات نديد، آن را تهديد كرد. وقتي كه هدهد نزد حضرت سليمان آمد، قبل از اينكه 
مجازات شود، مبادرت به عذرخواهي نمود و چنان حضرت سليمان را مورد خطاب قرار 

كه او را وادار به توجه به سخنان خود نمود و در نهايت، عذرش را پذيرفت. از زبان  داد
  قرآن بشنويم كه چگونه اين جريان را براي ما بازگو مينمايد:

 m   Í Ì Ë Ê Él :٢٢[نمل[   
  ام، كه تو از آن آگاه نيستي.)(هدهد گفت: من بر چيزي آگاهي يافته
دهم كه كامالً از آن مطلع ا از جرياني خبر ميدر ضمن اين تأخير وعدم حضور، تو ر

ام و آن جريان بسيار شايان توجه است. بنابراين هستم؛ زيرا بطور كامل شاهد آن بوده
  ]٢٢[نمل: m Ò Ñ Ð  Ï Îl  گفت:

  ام.)(من براي تو از سرزمين سبا يك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده
شود كه حايز اهميت باشد و ه مينبأ در لغت و زبان عرب به خبر و جرياني گفت

انسانها منتظر شنيدن آن باشند. سپس هدهد آن خبر را چنين توصيف نمود كه اندك 
ترديدي در آن وجود ندارد. بله، با اين مقدمه، قلب مخاطب را براي شنيدن خبر آماده 

و  استهاللعت اي وافر براي شنيدن آن در او ايجاد نمود.  اين نوعي براكرد و عالقه
  ابتكار در بيان مطالب است.

  بعد از آن، واقعيت جريان را همراه با داليل تأكيدي و محكم آشكار نمود و گفت:

  m D  C B  Al :٢٣[نمل[  
  كند.)(من ديدم كه زني بر آنان حكومت مي

ي آن ملكه و عظمت شأن او سخن گفت و اظهار داشت كه او يكي از سپس درباره
؛ زيرا هر آنچه كه پادشاهان و سالطين بزرگ دارند، به او نيز داده ها استبزرگترين ملكه

ي سخنانش به عظمت و شوكت بيشتر او اشاره نمود و از شده است. هدهد در ادامه
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  نشست، صحبت به ميان آورد و گفت:تختي كه ملكه روي آن مي

  m K J  Il :(و تخت بزرگي دارد.) ]٢٣[نمل  
گفت تا او را بعد از دعوتشان بسوي توحيد براي  بعد از آن، خبري به سليمان 

  جهاد و مبارزه با آنان (قوم سبأ) آماده سازد؛ لذا گفت: 

 m S R  Q   P O N Ml :٢٤[نمل[  
 كنند.)(من او و قومش را ديدم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي

  ي بالغي: يك نكته
ني اين جمله بدون عطف ي مذكور حذف شده است يعحرف عطف در ابتداي جمله

ي ما قبل بصورت مستقل ذكر شده است تا روشن شود كه مقصد مهم همين بر جمله
اي براي اين جمله است كه در اين جمله بيان گرديده است و جمالت قبلي بعنوان مقدمه

ي آنان را براي حضرت سليمان بيان كرد و هستند. سپس عوامل فريبنده و گمراه كننده
اصلي انحراف آنان اين است كه شيطان اعمالشان را در نظرشان آراسته است گفت: عامل 

و ايشان را از راه راست منحرف كرده است و آنان را از صراط مستقيم كه همانا عبادت و 
ي خداوند متعال است، منع كرده است. سپس خبر داد كه همين مانع است كه آنان سجده

براي خداوند ـ كه جز براي او سجده و كرنش روا را از رسيدن به هدايت و سجده كردن 
  نيست ـ بازداشته است. 

بعد از آن، بخشي از افعال خداوند سبحان را كه عبارت از بيرون آوردن چيزهاي 
پنهان در زمين و آسمانها است، يادآور شده است. از جمله باران، گياهان، معادن و انواع 

آيند و بيان اين سري از افعال زمين بيرون مي چيزهاي ديگر كه از آسمان نازل و يا از
خداوند (بيرون آوردن چيزهاي پنهان از آسمانها و زمين) از ميان ساير افعالش، بيانگر اين 
خصوصيت هدهد است كه خداوند مهارت استثنايي را به آن در شناخت آبهاي زيرزميني 

  عنايت كرده است. 
نشانگر اين است كه اين » ءاج الخباخر«گويد: مفسر معروف عالمه زمخشري مي
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ي شناخت اي در زمينهكلمات از سخنان هدهد بوده اند؛ زيرا هدهد داراي توانايي ويژه
باشد و آن هم الهامي است از جانب خدايي كه امور پوشيده و پنهان هاي زيرزميني ميآب

گرد، پنهان نزمين و آسمان را پديد آورده است. بر هيچ خردمندي كه با نور خدا مي
نيست كه مهارت و توانايي هر انساني در فن و علم و صنعتش برگرفته از الهام خداوند 

ي عمل مي دهد مگر اينكه خداوند به آن جامهاست و انسان هيچ عملي را انجام نمي
  پوشاند. 

  هاي آفرينش در آن هدايت كبوتر و شگفتي-6
ند در آفرينش و هدايت آن به سوي گفتار ابن قيم در مورد كبوتر و شگفتيهاي خداو

باشد و دليل بر اين واقعيت است مقصدي كه برايش آفريده شده است، بسيار طوالني مي
هاي خداوند همواره روش و منهج دانشمندان بوده است؛ كه تأمل نمودن در مورد آفريده

گويد:  ميزيرا اين دستور خداوند به بندگانش مي باشد. در اين باره ابن قيم رحمه اهللا
كبوتر از نظر هدايت و راهيابي يكي از شگفت انگيزترين پرندگان است تا جايي كه امام «

ها ها و نامهترين پرنده كبوتر است. كبوترِ نامه رسان، پيامگويد: زيركشافعي رحمه اهللا مي
برد. چه بسا كه قيمت يك كبوتر از قيمت يك برده هم را از جايي به جايي ديگر مي

دهد از دست يك انسان و يا حيوان شتر باشد؛ زيرا كاري را كه اين پرنده انجام ميبي
كند و اخبار و ي هزاران فرسخ طي ميديگري ساخته نيست؛ چرا كه كبوتر فاصله

  گردد.ها آورده و سپس به همان مكان بر مياطالعات بسيار مهم را از كشورها و دولت
كنند، نسبت به نسب ند و به امور آنها رسيدگي ميدهآناني كه كبوترها را پرورش مي

ي آنها براي جفت گيري بسيار دقت و نژاد آنها توجه خاصي دارند و در انتخاب نر و ماده
گذارند كه با غير همسرش جفت گيري كند؛ زيرا در آن صورت كنند؛ كبوتر نر را نميمي
ز پرورش دهندگان كبوتر از شود. بايد دانست كه بسياري اترسند كه نسب آن عوض مي

  كنند كه از رحمهاي همسران خود چنان نگهداري نميرحم
  كنند. هايشان نگه داري ميكبوتر

ي كبوترها قانون و ضوابط خاصي آناني كه به كبوترداري مشغول هستند، درباره
وي زمين دارند و فوق العاده به آنها توجه دارند تا جايي كه اگر يك كبوتر را ببينند كه ر
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دانند. همچنين به كبوتري كه افتاده و مرده است، حسب و نسب و محل اصلي آن را مي
  دهند. ي زيادي دارد، بها و ارزش بيشتري ميشناخت و تجربه

كنند؛ چرا كه كبوترهاي نر براي براي پيام و نامه رساني از كبوترهاي نر استفاده مي
ر ماده) تعهد بيشتري دارند. عالوه بر اين، بدليل وجود همسرش (كبوتبرگشتن به خانه

تراست و كبوتر نر از كبوتر ماده توان بيشتري براي حمل بار سنگين دارد و جسمش قوي
در شناسايي مقصد و مسير از مهارت و كارشناسي بيشتري برخوردار است. البته گروهي 

پيام رساني و نامه  ديگر از كفتر بازان و كبوتر داران به دليل مالحظات ديگري در كار
گويند: كبوتر نر هرگاه به مسافرتي دور و كنند و ميرساني از كبوترهاي ماده استفاده مي

اي را گردد و اگر كبوتر مادهاش به كبوتر ماده افزون ميطوالني اعزام شود، عشق و عالقه
را ترك كرده و تواند خود را كنترل كند. در نتيجه، رفتن به مقصد و پيام رساني ببيند نمي

  پردازد. اش ميبه تسكين غريزه جنسي
ميزان هدايت كبوتر، بستگي به ميزان تعليم و تربيتش دارد. كبوتر به ميمنت و مبارك 
بودن و انس با انسانها شهرت دارد؛ مردم را دوست دارد. مردم نيز او را دوست دارند. 

صي دارد و نسبت به مالكش كند، انس و الفت خاكبوتر با محلي كه در آن زندگي مي
گردد. حتي وقتي متعهد و با وفا است و از مناطق بسيار دور دست بسوي مالكش بر مي

شود كه سالها از وطنش فاصله بگيرد، اما به گردد و مجبور ميكه با مشكلي مواجه مي
  گردد. محض اينكه مجال و فرصت مراجعت برايش ميسر شود، بسوي مالكش بر مي

شود و اه قصد جفت گيري كند، فوق العاده در حق كبوتر ماده مهربان ميكبوتر هرگ
هرگاه كبوتر نر احساس كند كه همسرش از وي حامله شده است، بالفاصله به منظور 

رود و با هاي ريز و باريك چوب مورد نياز ميساختن النه دنبال خس و خاشاك و تكه
ها در آن براحتي جا گيرند و سازد كه تخمسازد و آنرا طوري ميي خود را ميآنها النه

هاي النه را در حد هاي نوزاد به بيرون از النه نيفتند، كنارهها و جوجهبخاطر اينكه تخم
دارند، مانند، النه را گرم نگاه ميسازد و بعد به صورت نوبتي داخل آن ميمناسب بلند مي

ديدي كه رنگ و بوي بدن دهند و فضاي جكنند و شكل آن را تغيير ميتميزش مي
شود، در محلي آورند تا تخمي كه در آن گذاشته ميكبوترها را دارد، در آن بوجود مي
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كبوترها باشد و ميزان گرمي، سردي، زبري و نرمي آن مناسب قرار گيرد كه مشابه با رحم
  با ميزان گرمي، سردي، زبري و نرمي رحم كبوترها باشد.

احساس كند كه لحظات تخم گذاريش فرا رسيده  سپس هر زمان كه كبوتر ماده
گذارد و رود و تخمش را در آنجا ميي از پيش آماده شده مياست، بالفاصله به النه

هرگاه رعد و برق مهيبي آن را وحشت زده كند، تخمش را در غير مكان مخصوص رها 
  كند. را سقط ميسازد. عيناً مانند زني كه در اثر مواجه شدن با خطر و وحشت، جنينش مي

گذارد، هر دوي آنها (نر و ماده) نوبتي بعد از اينكه كبوتر ماده تخمش را در النه مي
-گيرند و زماني كه مدت حضانت به پايان رسيد و پوستهكار حضانت تخم را برعهده مي

كنند. ي تخم نزديك به شكافتن شد، پدر و مادر در بيرون آمدن نوزادشان به او كمك مي
دانند كه دمند تا چينه دان نوزادشان، گشاد شود؛ زيرا ميز آن، نخست در گلويش ميبعد ا

چينه دان آن بسيار كوچك است، بنابر اين، چينه دانش را پس از اينكه بهم چسپيده است، 
  كنند. باز و وسيع مي

دانند كه هر چند چينه دان آن مقداري گشاد شده است سپس پدر و مادر بخوبي مي
روزهاي نخستين گنجايش غذا ندارد؛ لذا كبوتر پدر و مادر، غذاي مخلوط با آب  اما در

ي نوزاد بدليل دانند كه معدهگذارند؛ چرا كه آنها بخوبي ميدهن خود را در دهن نوزاد مي
هاي آن در روزهاي نخستين صالحيت هضم غذا را ندارد؛ به همين سبب، باريكي جداره

اندازند و پس از تري به دهان نوزاد ميحبوبات نسبتاً نرمدر روزهاي آغازين، دانه و 
هاي تري را متناسب با توانايي جدارههاي سخت و خشنگذشت مدتي، تدريجاً دانه

  بينند.ي نوزاد تدارك ميمعده
كنند بلي، آنها همواره نوزادشان را برحسب رشد تدريجيش با آب و دانه پذيرايي مي

خواهد و زماني كه والدين احساس ت را از پدر و مادر خود ميو نوزاد اين توجه و عناي
ي منقارش پيدا كرده است، بعضي اوقات از ها را بوسيلهكنند كه نوزاد توانايي چيدن دانه

كنند تا دانه چيدن را ياد گرفته و بدان عادت كند و انداختن دانه در دهانش خودداري مي
د رشد كرده و قوي شده است و اگر غذا دادن به هرگاه پدر و مادر احساس كنند كه نوزا

تواند غذاي مورد نيازش را پيدا كرده و با منقار خودش نوزادشان را ترك كنند، نوزاد مي



 197  شناخت اهللا

دهند، حتي اگر از پدر و مادر غذا بخواهد آن را از روي زمين بردارد، ديگر به آن دانه نمي
  زنند. و كتكش ميكنند دهند و او را از خود دور ميبه او غذا نمي

تواند روي پاي خودش بايستد و به دنبال بله، هرگاه آنها احساس كنند كه نوزاد مي
شود و آن مهرباني وعطوفت را آور از آنها سلب ميآب و دانه برود، اين شفقت شگفت

  سپارند.به فراموشي مي
مي باشد، هاي درك و فهم كبوتر اين است كه هرگاه حامل نامه و پيايكي از شگفتي

اش كند تا كسي مانع آن نشود و آن را از انجام وظيفهدور از شهرها و آباديها پرواز مي
جلوگيري نكند. همچنين اگر در راستاي انجام مأموريتش تشنه شود، هرگز از آن آبهايي 

خورد؛ بلكه براي آب خوردن جايي را كه در محل عبور و مرور مردم قرار دارند، آب نمي
  كند كه دور از مردم باشد. پيدا مي

يكي ديگر از شگفتيهاي دنياي كبوترها، درك و شعور آنها است كه پدر و مادر 
كنند؛ پرورش، حضانت و هايشان كارها را تقسيم ميي پرورش و نگهداري جوجهدرباره

ي غذا و گذاشتن دانه در دهان نوزاد بر گيرد و تهيهنگهداري را كبوتر مادر برعهده مي
رود و مسئول باشد؛ زيرا اين پدر است كه صاحب فرزند بشمار ميي كبوتر نر ميدهعه

آورد و دارد، بدنيا ميتدارك نان و نفقه براي آنان است. و مادر، آنان را در شكم نگاه مي
  دهد.شير مي

يكي ديگر از شگفتيهاي آفرينش كبوترها چيزي است كه جاحظ آن را بيان ميكند. 
صي چهار عدد كبوتر داشت. پرهاي دوتا از آنها قيچي شده بود و توانايي وآن اينكه: شخ

توانستند پرواز كنند. كبوترهايي كه پرواز نداشتند و پرهاي دوتاي ديگر سالم بود و مي
گويد: در سقف خانه قادر به پرواز بودند، دوتا جوجه داشتند. صاحب اين كبوترها مي

ترها، باز كرده بودم تا بتوانند بيرون رفته و براي سوراخي را به منظور رفت و آمد كبو
هايشان آب و دانه بياورند. بر حسب اتفاق، زنداني شدم. لذا براي كبوتراني خود و جوجه

كه پرهايشان قيچي شده بود و قادر به پرواز نبودند، فوق العاده نگران بودم و ترديدي 
اي ستند پرواز كنند. همچنين آب و دانهتوانروند. چرا كه آنها نمينداشتم كه از بين مي
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  كنار آنها وجود نداشت كه از آن تغذيه كنند. 
پس از مدتي كه تمام فكر و ذكرم آنها بودند، از زندان آزاد شدم. خود را به خانه 

اند و كبوترهاي پر بريده هم ها بزرگ شدهرساندم و در را باز كردم؛ ديدم كه جوجه
تعجب كردم. ديري نگذشت كه دوتا كبوتر ديگر وارد النه شرايط خوبي دارند. بسيار

شدند، ديدم كه دوتا كبوتري كه قادر به پرواز نبودند خود را به دو كبوتر پرواز كننده 
خواستند، دو كبوتر پرواز كننده آب و دانه را در نزديك نموده، گويي كه از آنها طعام مي

  دادند. ي خود آب و دانه ميهادهان آنها گذاشتند همان گونه كه به جوجه
به اين هدايت و راهنمايي دقت بفرماييد! كبوترهاي پر بريده ياد گرفته بودند كه 

كنند و چگونه از والدين ها چگونه لطف و مهرباني والدين خود را جلب ميجوجه
دادند و بدين ترتيب، شفقت و ها را انجام ميتقاضاي طعام دارند، همان حركات جوجه

هاي خود، آب و دانه را به اي كه آنها همچون جوجهني آنها را جلب نموده بگونهمهربا
  گرفتند. دادند و اين كبوترها مورد پذيرايي قرار ميآنها مي

يكي ديگر از هدايتهاي آنها اين است كه هرگاه، هنگام پرواز، انسانها را ببينند، مي
ي دشمنشان هستند؛ لذا برخالف عمل دانند كه چه كساني خواهان آنها هستند و چه كسان

  كنند تا از دستشان جان سالم بدر برند. آنها عمل مي
هاي آنها اين است كه يك كبوتر در ابتداي پرواز، خود را غافل يكي ديگر از هدايت

رود تا بداند انگارد و در ميان كركس، عقاب، باز، كالغ، و پرنده شكاري ميخبر ميو بي
ها قصد شكارش را دارد و كدام يكي در صدد شكارش نيست. و  كدام يك از پرنده

هرگاه شاهين را ببيند، گويي كه زهر و سم كشنده را ديده است و با ديدن آن، دچار 
شود، همانگونه كه گوسفند با ديدن گرگ، و االغ با ديدن شير، وحشت و سردرگمي مي

  دچار وحشت و سر درگمي مي شود.

  هايش خداوند نسبت به آفريده راهنمايي و هدايت هايتيشگف از ديگري هاي نمونه
 هاي الهام و راهنمايي خداوند به مخلوقاتششگفتي ديگري از يقيم مجموعه ابن عالمه

  كند از جمله: براي ما بيان مي اند، زمان خودشان آنها را ديده و مشاهده كرده در علماء كه را
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  دهداست، شير مييك سگ به نوزادي كه مادرش فوت كرده -7
گويد: زماني كه طاعون مرگبار آمد، اعضاي يك خانواده به آن مبتال شدند. جاحظ مي

اند؛ به همين ي اعضاي اين خانواده مردهاهالي محله هيچ شك و ترديدي نداشتند كه همه
سبب، درب آن منزل را بستند. اتفاقاً نوزاد شيرخواري جان سالم بدر برده بود ولي اهالي 

له به زنده بودن او پي نبرده بودند. بعد از مدتي، يكي از وارثان و نزديكان آن خانواده مح
شود، نگاهش به طفلي كند؛ وقتي وارد منزل ميرود و درب آن را باز ميبه آن منزل مي

اندازد. اما افتد كه مشغول بازي با توله سگي است؛ اين صحنه او را به وحشت ميمي
آيد. كودك به سگي كه متعلق به آن منزل و آن خانواده بود، ميگذرد كه ديري نمي

دود و سگ اين امكان را كه طفل پستانهايش را بيند بسوي آن ميمحض اينكه سگ را مي
مكد. بلي، وقتي كه طفل به شدت گرسنه كند و طفل پستانهاي سگ را ميبمكد فراهم مي
خورند، بسوي آن سگ رفته مادر شير ميها را ديده بود كه از پستانهاي شده و توله سگ

وآن هم بحالش ترحم كرده بود و چون يك دفعه طفل را شير داده بود، باز آن طفل 
  درخواستش را تكرار نموده و آن سگ هم به تقاضايش جواب داده بود. 

  كشدپرندة شبان فريب، يك مار افعي را مي -8
را خورد. آن پرنده  "شبان فريب"ي گويد: يك مار آمد و تخم پرندهابن االعرابي مي

كرد تا كرد و خود را به مار نزديك ميآورد و پرواز ميآمد و باالي سر افعي صدا درمي
خواست پرنده را ببلعد؛ در اين هنگام، پرنده خاري اينكه مار دهن خود را باز كرد و مي

  پا در آورد.را در دهن اژدها انداخت. خار در گلوي اژدها گير كرد و آن را از 
  ي اين حادثه سخن اسدي را در قالب اين شعر سروده است:ابو عمر شيباني درباره

 فربام قتل املــكاء ثعبانــاً   إن كنت ابرصتنی عيال و مصطلامً
 

ي شبان فريب مار افعي بيني، بسا اوقات كه پرنده(اگر مرا فقير و نيازمند و مظلوم مي
  رساند.) را به قتل مي

  هايش يت روباه و نيرنگهدا -9
يكي از شگفتيهاي هدايت روباه اين است كه هرگاه كك و شپش وارد بدنش شدند، 
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ماند تا رود و اندكي در آنجا ميآب ميگيرد و به داخلمشتي پشم را در دهن خود مي
ها روي پشمي كه در دهن گرفته است، بروند. آنگاه آن مشت پشم را در ها و پشهكك

  آيد.و خود از آب بيرون ميآب انداخته 
هاي يك روباه را يكي ديگر از كارهاي شگفت انگيز روباه اين است كه گرگي توله

هايي داشت. در همان اطراف نيز خورد. قابل ياد آوري است كه خود گرگ نيز توله
گودالي براي شكار درندگان وجود داشت. روباه خود را داخل آن گودال انداخت و 

  يرون آمدن از آن، درست كرد.تونلي براي ب
اي رفت و ي آنها را كشت و به گوشهبعد از آن، به سراغ فرزندان گرگ رفت و همه

در انتظار گرگ نشست. وقتي گرگ آمد و متوجه شد كه روباه فرزندانش را كشته است، 
روباه خود را به گرگ نشان داد. گرگ او را دنبال كرد. روباه فرار كرد و خود را داخل 
گودال انداخت و از تونلي كه از قبل حفر كرده بود، بيرون رفت. گرگ نيز پشت سر 
روباه خود را در گودال انداخت، اما روباه را در آنجا نيافت و نتوانست از آنجا بيرون 

  برود. و اينگونه مردم منطقه آن را كشتند. 
ا ديد كه دو مرغ هاي روباه اين است كه روزي، يك روباه مردي رگرياز ديگر حيله

در دست دارد. پس كمين كرد و يكي از آن دو مرغ را از دست آن مرد قاپيد و فرار كرد. 
بعد از آن، به فكرگرفتن مرغ دوم افتاد؛ لذا چيزي شبيه مرغ به دهان گرفت و خود را از 
دور به آن مرد نشان داد و او را به طمع انداخت تا مرغش را پس بگيرد. آن مرد براي 

گرفتن مرغش بسوي روباه رفت. روباه آن چيزي را كه در دهن داشت، به زمين  پس
انداخت و فرار كرد. مرد نيز دوان دوان رفت تا آن را بردارد؛ در همين اثنا، روباه بسوي 
مرغ دوم شتافت و آن را در دهان گرفت و پا به فرار گذاشت. بدين ترتيب، روباه هر دو 

  مرغ را از آن مرد گرفت. 
اي كه در كي ديگر از نيرنگهاي شگفت آور روباه، اين است كه يك روباه به جزيرهي

هاي زيادي استفاده كرد كه آنها را شكار آن پرندگان زيادي وجود داشت، رفت و از حيله
كند؛ ولي نتوانست كاري انجام دهد. سرانجام، مقداري علف خشك آورد و آنها را در 

ان داشت، انداخت. پرندگان از ديدن اين گياهان، جوي آبي كه بسوي پرندگان جري
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وحشت كردند و بسيار ترسيدند اما وقتي كه فهميدند اينها علف هستند، به محل خود 
بازگشتند. روباه اين عمل را سه تا چهار بار تكرار كرد. پرندگان نيز با گياهان آشنا شده و 

وباه مجموعه بسيار بزرگي از كردند. اين بار رديگر از آنها احساس ترس و وحشت نمي
خس و خاشاك را جمع آوري كرده و خود را در آن پنهان نمود و بسوي پرندگان رفت. 
پرندگان نيز به گمان اينكه اينها همانند گذشته خس و خاشاك هستند، از آنها نترسيدند و 

را گرفت  فرار نكردند. اينجا بود كه روباه از ميان خس وخاشاكها پريد و يكي از پرندگان
  خود ساخت. يو طعمه

هاي روباه اين است كه هرگاه، بسيار گرسنه شود، بدنش باد كرده يكي ديگر از حيله
اي كه گويي اندازد و هيچ حركتي از خود نشان نميدهد بگونهو خود را در صحرا مي

شوند و نخست، آن را مردار شده است. در اين هنگام، پرندگان پيرامون آن جمع مي
كنند و هنگامي كه هيچ حركت و آثار تنفسي از او نمي بينند، به او نزديك مايش ميآز
پرد و كارشان را يكسره ميزنند. ناگهان روباه از جاي خود ميشوند و منقارش ميمي

  كند.
هايش، اين است كه هرگاه خارپشت را شكار كند، بخاطر يكي ديگر از دسيسه

اي كه كند بگونهد. خار پشت خود را جمع ميخوابانخارهايش آن را بر پشت مي
كند و تمام بدنش را آيد. آنگاه روباه روي شكم آن ادرار ميبصورت مشتي خار در مي

كند. هنگامي كه بدن خارپشت خيس شود، توان حركتش را از دست خيس و آلوده مي
ت آن را شود و روباه از طرف شكم پوسمي دهد؛ در نتيجه، دست و پايش شل و باز مي

  كند. كند و گوشتش را نوش جان ميمي
  ها هاي موجود در گرگشگفتي -10

خواست انساني را كه يكي از كارهاي شگفت انگيز گرگ اين است كه يك بار مي
تير و كمان داشت، بكشد. پس استخوان كله شتري را در دهان گرفته و رو به آن مرد 

  نمود؛ اما گرگ اين استخوان را جلو رفت. شخص تيرهاي زيادي به سوي آن پرتاب 
گذاشت تيرها به بدنش اصابت كنند تا اينكه تيرهاي آن مرد تمام شد و آورد و نميمي
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  خسته گرديد. اما خوشبختانه انسان ديگري را ديد و در دفع گرگ از وي كمك گرفت.
  شگفتيهاي گاو -11

  است، فرمود: در مورد گاو كه در حماقت و كودني ضرب المثل صرسول اكرم 
ا«  ذَ لَقْ هلَِ ْ نُخْ ا ملَ : إِنَّ الَتْ قَ ا, فَ بَهَ كَ رْ ادَ أَنْ يَ ةً أَرَ رَ قَ وقُ بَ لٌ يَسُ جُ يْنَامَ رَ , ». بَ انَ اهللاِ بْحَ : سُ الَ النَّاسُ قَ فَ

 : ولُ اهللاِ سُ الَ رَ قَ ? فَ مُ لَّ تَكَ ةٌ تَ رَ قَ رُ «بَ مَ عُ , وَ رٍ أَبُو بَكْ ا, وَ نَ نْتُ بِهِ أَ إِينِّ آمَ لَ » فَ .وَ مَّ ا ثَ َ    1يْسَ مهُ

خواست بر گاوي كه همراه داشت، سوار شود. گاو خطاب به او گفت: من مردي مي«
مردم تعجب كردند و گفتند: سبحان اهللا، گاو چگونه حرف ». امبراي اين كار آفريده نشده

». پذيريم و باور داريممن و ابوبكر و عمر اين را مي«فرمود:  صزند؟! رسول اهللا مي
 در آنجا حضور نداشتند.)رضي اهللا عنهما  ي است كه ابوبكر و عمرگفتن

اي ربود؛ چوپان گوسفند يك گرگ گوسفندي را از گله«فرمود:  صهمچنين رسول اكرم 
را از او پس گرفت. گرگ گفت: تو گوسفند را از من پس گرفتي؛ اما روزي كه جز من 

؟ مردم شگفت زده شدند و »ددهچوپاني وجود نداشته باشد، چه كسي آن را نجات مي
من و ابوبكر و «فرمود:  صگفتند: اي پيامبر! چگونه گرگ سخن ميگويد؟! رسول اكرم 

   2 گفتني است كه ابوبكر و عمر در آنجا حضور نداشتند.». پذيريمعمر اين مطلب را مي

 ها شگفتيهاي موش -12 
در قسمت باال و  اين است كه هرگاه روغني را كه يكي از حركات شگفت آور موش

اي كه نتواند دهن خود را به آنجا ي ظرف قرار دارد، بخورد و روغن كم شود بگونهدهانه
  ريزد تا روغن باال بيايد و آن را بخورد. آورد و در ظرف ميبرساند، آب با دهن خود مي

- حيوانات اين است كه آنها خود را مداوا مييكي از كارهاي شگفت انگيز -13

  كنند
زد و انسانها ي نوك دراز آمپول ميكان بر اين باورند كه نخست، يك پرندهپزش

                                           
  ).6334) و صحيح مسلم (3663صحيح بخاري ( - 1
  ).6334) و صحيح مسلم (3663صحيح بخاري ( - 2
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اند؛ بلي، هرگاه اين پرنده در دفع مدفوعش دچار مشكل شود، آمپول زدن را از او آموخته
دارد و آنها را در رساند و مقداري آب شور با منقارش برميخود را به درياي شوري مي

  آيد.ب، مدفوعش به راحتي بيرون ميريزد؛ بدين ترتيمقعد خود مي
راسو وجوجه تيغي نيز هرگاه مارهاي سمي را بخورند، بال فاصله به نوعي درخت 

  هاي آن به منظور از بين بردن سمها به عنوان پاد زهر آورند و از برگبياباني روي مي
  خورند. مي

 و آوردگ، روي ميمبتال شود يا مجروح گردد، به نوعي رن سردرد به هرگاه روباه نيز
گذارد. خرس نيز هرگاه مجروح شود به گياهي كه جاي پماد روي زخم مي به را آن

  يابد.كند و شفا ميي آن خود را مداوا ميآورد و بوسيلهشناسد روي ميخودش آن را مي
  گيرند انسانها از حيوانات ياد مي -14

هاي گيرند كه در زمينهياد ميهايي را از حيوانات، بسياري از انسانهاي عاقل چيزي
مختلف زندگي از قبيل امرار معاش، اخالق، صنعت، جنگ، حراست و صبر بدان نياز 

تر هستند چنانكه كنند؛ حيوانات از اغلب مردم هدايت يافتهدارند و از آنها استفاده مي
  قرآن كريم ميفرمايد:

 mQ P O N ML   K J  I HG F E D C B Al 
   ]٤٤[فرقان:

فهمند؟! آنها شنوند يا ميبري كه بيشتر آنان ـ چنان كه بايد ـ ميآيا گمان مي(  
 تر).همچون چهارپايان هستند و بلكه گمراه

گويد: خداوند، تنها به تشبيه نمودن كفار با چهارپايان اكتفا مي امام محمد باقر
ده است؛ مثالً يكي از تر از چهارپايان قرار داتر و گمراهننموده است؛ بلكه آنها را پست

هاي ماده اين است كه نوزادش را بعد از والدت تا چند روز رهنمودهاي خداوند به درنده
هاي ديگر در امان نگهدارد و كند تا آن را از گزند مورچه و خزندهدر فضا نگهداري مي

يي به گذارد و از جاكند و ميبراي اين منظور، درنده ماده همواره نوزادش را بلند مي
  اش محكم و قوي گردد.دهد تا اينكه بدن بچهجايي ديگر انتقال مي
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گويد: از يگي از بزرگان قريش سؤال شد: اين همه معلومات را چه ابن االعرابي مي
داند كه صاحب كسب و تجربه باشد؟ كسي به تو ياد داده است؟ اين كارها را كسي مي

هاي خود آنها را زير در راستاي پرورش تخمگفت: آنكسي كه كبوتر را ياد داده است كه 
ها همواره در يك حالت روي زمين گذاشته شوند، داند كه اگر تخمكند؛ چون ميو رو مي

  شوند.چسبند و فاسد ميبه زمين مي
از يكي ديگر پرسيدند: چه كسي به تو ياد داده كه در پي رفع نيازمنديهايت كوشش 

تا به آن برسي؟ گفت: همان كسي كه سوسك را ياد  كني و صبر وشكيبايي را پيشه كني
داده است كه هرگاه از ديواري باال رود و بيفتد، بار ديگر نيز برود؛ اگر افتاد، بار سوم و 

  دهد تا اينكه به پيروزي برسد.چهارم نيز باال برود و كارش را ادامه 
نبال كارهايت از يكي ديگر پرسيدند: چه كسي به تو ياد داده است كه صبح زود د

بروي؟ گفت: همان كسي كه پرندگان را ياد داده است كه صبح زود با شكم خالي بروند 
و از دور و نزديك، در جستجوي روزي خود باشند و بدون اينكه احساس ناراحتي و 

دهند و از موانع و مشكالت فضا و زمين هراس نداشته خستگي كنند به تالش خود ادامه 
  باشند.

ر پرسيدند: چه كسي آرامش و احتياط و مصلحت انديشي را به تو ياد از يكي ديگ
پري؟ آن مي روي شير مانند يافتي، دست آن به گاه و هر برسي مطلوبت به داده است تا
آموخته است كه در كمين موش بنشيند و حركت نكند و به  گربه كه به كسي گفت: همان

د كند تا اينكه هنگام نمايان شدن موش، اين سو و آنسو نرود؛ بلكه خود را مرده وانمو
  مانند شير به آن حمله ببرد.

از يكي ديگر پرسيدند: چه كسي صبر، تالش و توانايي تحمل بارهاي سنگين را به  
تو آموخته است؟ گفت: همان كسي كه ابو ايوب (شتر نر) را ياد داد كه در برابر بارهاي 

، صبر و استقامت كند. بارهاي سنگين، رنج سنگين و رفتن با پاي پياده و تحمل سختيها
آورد؛ اما با گرسنگي و تشنگي، سختي و مشكالت بر تمام اعضا و جوارحش فشار مي

  دهد.وجود اين، صبر و شكيبايي را از دست نمي
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از يكي ديگر پرسيدند: چه كسي ايثار و سخاوت را به تو ياد داده است؟ گفت: كسي 
ها را در زمين پيدا كنند و با وجود اينكه خود شديداً ه دانهكه به مرغها ياد داده است، ك

هايش را پيدا كرده وآنها را خورد بلكه به آرامي جوجهها را نميبدان نياز دارند، آن دانه
هاي زيادي برايش گذاشته شود، آنها هايشان ميدهند. و هرگاه دانهبا كمال ميل به جوجه

اي در آنجا وجود نداشته باشد؛ زيرا لو اينكه جوجه كنند ورا به هر طرف، پراكنده مي
سرشت و طبيعت آنها با بذل و بخشش خو گرفته است و خوردن طعام را به تنهايي از 

  دانند.هاي نكوهيده ميجمله خصلت
از يكي ديگر پرسيدند: اين همه زيركي و تدبير در طلب روزي را چه كسي به تو ياد 

كه خردمندان از دانستن و به  ـ آن همه نيرنگ و تدبير را داده است؟ گفت: همان كسي كه
اي كه اين صفحات گنجايش كار انداختن آنها ناتوانند ـ به روباه ياد داده است به گونه

  ي آنها را ندارد. همه
چه كسي به شير آموخته است كه آثار قدمهايش را با دم خود محو كند تا كسي مسير 

ن پي نبرد؟ چه كسي به شير نر ياد داده است كه در روز سوم حركتش را پيدا نكند و به آ
والدت نوزادش، نزد آن بيايد و در بينيش بدمد زيرا وقتي كه مادرش آن را به دنيا مي

كند تا اينكه شير پدر اين كار را اي است اما همواره از آن پاسداري ميآورد، مانند مرده
  انجام ميدهد (در دماغش مي دمد).

به شيرهاي نجيب و شريف ياد داده است كه جز از شكار خود نخورند؟ و چه كسي 
  اي گذر كنند، از آن نخورند اگر چه بسيار هم گرسنه باشند.هرگاه به حيوان شكار شده

ي هاي ماده ياد داده است كه هنگام والدت، داخل آبي رفته و بچهچه كسي به فيل
الف ساير حيوانها، ايستاده وضع حمل ميكند و خود را در آن به دنيا آورد؛ زيرا فيل بر خ

ي دهد كه نوزادش بيفتد و صدمه ببيند؛ بنابراين در لحظهچون قد بلندي دارد، احتمال مي
-آورد؛ زيرا آب براي آن بمنزلهرود و نوزادش را در آن به دنيا ميزايمان به درون آبي مي

  ي يك فرش نرم و زيرانداز مناسبي است. 
گس ياد داده است كه هنگام افتادن در مايعات، بالي را كه موجب چه كسي به م
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  بيماري است، در آن بيندازد؟ 
ها ياد داده است كه هنگام ديدن آهو، بيمار را از سالم و ماده را از چه كسي به سگ

تر از داند نر در دويدن قويكند با وجود اينكه مينر تشخيص دهد و آهوي نر را دنبال 
  شود؛ زيرا اما آهوي نر پس از چند قدم دويدن با فشار ادرار مواجه ميماده است؛ 

آورد و ي حيوانات وقتي كه با ترس و هراس دچار شوند، ادرار بر آنها فشار ميهمه
شود تواند ادرار كند؛ در نتيجه از سرعت دويدنش كاسته ميحيوان نر در حال دويدن نمي

ن برساند. برخالف حيوان ماده؛ زيرا حيوان ماده تواند خود را به آو سگ به آساني مي
تواند ادرار كند و از شدت و فشار بدليل وسعت مجراي ادرارش، در حال دويدن هم مي

  ادرارش جلوگيري كند.
اي را پيدا چه كسي سگ را ياد داده است زماني كه زمين پوشيده از برف است، نقطه

تر تر و كمداند هرجا كه برف رقيقميكند كه در آنجا برف كمتري وجود دارد؛ چون 
باشد در زير آن، خرگوش وجود دارد؛ چرا كه بدليل حرارت تنفس خرگوش، برفها ذوب 

  كند. شوند. پس سگ، خرگوش را در آنجا پيداكرده و شكارش ميمي
چه كسي گرگ را ياد داده است كه هنگام خوابيدن، چشمهايش را نوبتي ببندد و 

هايش را باز نگه دارد و چشم ديگري را بخواباند و هرگاه خواب بر همواره يكي از چشم
- از عربها دربارهچشم بازش فشار آورد آن را خوابانده و چشم خوابش را باز كند؟ بعضي

  اند:ي آن چنين گفته
 بأخری املنايا فهو يقظان نائمينام بإحدی مقلتيه ويتقی
دارد و در از خطر مرگ محفوظ ميخوابد و با چشم ديگر خود را (با يك چشم مي

  عين بيداري، خواب؛ و در عين خواب، بيدار است.)
هايش بيفتد، از ديگر چه كسي به گنجشك آموخته است، هنگامي كه يكي از جوجه

شتابند و هاي اطراف به ياري آن ميها ياري جويد؟ تا جايي كه تمام گنجشكگنجشك
دارند و هاي مختلف به حركت وا ميرا با تاكتيكآيند و آن اطراف جوجه به پرواز در مي

  بخشند تا اينكه همراه آنها به پرواز درآيد.به آن روحيه و همت مي
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ي درك و شعور گنجشكي چنين بيان مييكي از شكارچيان تجربيات خود را درباره
دارد: گنجشكي را ديدم كه روي ديواري نشسته بود. با دستهاي خود بسوي آن اشاره 

خواهم آن را بزنم. گنجشك از جاي خود تكان نخورد. اين بار، م طوري كه گويا ميكرد
سرم را به سوي زمين پايين آوردم و چنان وانمود كردم كه ميخواهم چيزي را از زمين 
بردارم، باز هم گنجشك از جاي خود تكان نخورد و پرواز نكرد. اما همين كه سنگ ريزه

گرفتم، پيش از آنكه آن را بردارم و پرتاب كنم، گنجشك ي خرمايي را در دست يا هسته
  بالفاصله پرواز كرد.

چه كسي به عنكبوت ياد داده است كه براي غافل گير كردن  مگسها خود را جمع و 
  جور كند و به زمين بچسپاند؛ آنگاه مانند شير روي آنها بپرد و شكارشان كند؟!

ا آن چنان بلند و محكم ببافد و در چه كسي به عنكبوت آموخته است كه تارهايش ر
قسمتهاي فوقانيش تاري را قرار دهد و خود را بدان آويزان كند و هرگاه پشه در تارهاي 

  طور آن گير كرد، خود را سرازيركرده وآن را شكار كند؟
چه كسي به آهو آموخته است كه به حالت عقب گرد وارد اتاقش شود تا خطرهايي 

  كنند، ببيند؟ هديد ميهايش را تكه خود و بچه
چه كسي گربه را ياد داده است كه هرگاه موشي را در سقف خانه ببيند، سر را 
بسوي آن بلند كرده گويي كه به رفتن آن دستور ميدهد. سپس به او اشاره ميكند كه 

  برگردد تا اينكه وحشت زده گردد و از شدت ترس بلغزد و بيفتد!؟
هاي بلند رودخانه، اش را در لبهاست كه خانهچه كسي موش صحرايي را ياد داده 

جايي كه از مجراي آب و سيل و محل عبور و گذاشتن سم حيوانات باالتر است، حفر 
هاي مختلف آن كند. چه كسي به او ياد داده است كه آن را عميق حفر كند و در گوشه

هد كه هرگاه با ي نازكي قرار دها پردهسوراخهاي ديگري را حفر كند و ميان اين حفره
خطري مواجه شد به راحتي آن را گشوده و فرار كند. و از انجايي كه موش صحرايي 

كند تا در اش را هميشه در كنار تپه يا سنگي حفر ميبسيار فراموش كار است، خانه
  لحظات فراموشي بعنوان عالمتي از تپه و سنگ استفاده كند!



 شناخت اهللا      208

ق شد، خود را پنهان كند؛ زيرا چه كسي به پلنگ آموخته است كه هر وقت چا
  كند؟! گردد و تا چاقيش برطرف نشده خود را آشكار نميحركت برايش مشكل مي

اش يعني ي دفاعيچه كسي به آهوي كوهي ياد داده است كه هرگاه وسيله
شاخهايش را از دست داد، خود را پنهان كند و چون محل رستن شاخهايش زخمي شده 

چاق شده است، وقتي كه جاي شاخهايش بهبود يافت، خود  است و در اثر عدم حركت
را در معرض نور خورشيد و بادها قرار دهد و حركات زيادي را انجام دهد تا گوشت 
روي آنها سفت و محكم گردد و چاقيش برطرف شود و توانايي مقابله با دشمنانش را به 

  دست آورد. 
ها را يكي يكي بيان تمام نمونهي اين بحث بسيار گسترده است و نمي توان دايره

  كرد؛ لذا كافي است سخن خداوند را در اين رابطه بشنويم كه ميفرمايد:

 m vu t s r q p  on m   l k j  i h g f e d  c
 g  f e d cb a ` _ ~    } |  { z y  x w

 n m l k j i hl :٣٩–٣٨[انعام[  
كند، كه با دو بال خود پرواز مياي اي در روي زمين و هيچ پرنده(و هيچ جنبنده   

وجود ندارد مگر اينكه گروههايي همانند شمايند. در كتاب كائنات هيچ چيز را فروگذار 
ايم. پس از گذشت اين چند روزه زندگي دنيوي، آنان در پيشگاه پروردگارشان نكرده
در تاريكيهاي  كنند، كرانند و الالنند وشوند. آنان كه آيات ما را تكذيب ميآورده ميجمع

ـ گوناگون كفر و جهل و تعصب و تقليد ـ قرار دارند. خداوند هر كه را بخواهد گمراه 
     دهد.) ي مستقيم ـ ايمان ـ قرار ميسازد و هر كه را بخواهد بر جادهمي

  وجه تشابه ميان حيوانات و انسانها 
m   l  «ند از گويد: منظور خداوابن عباس رضي اهللا عنهما طبق روايت عطا مي

  on «شناسند و به وحدانيت من ايمان ي جنبندگان وپرندگان، مرا مياين است كه: همه
كنند آنگونه كه در جاي ديگر قرآن آمده دارند، و مرا به پاكي ياد كرده و مرا تمجيد مي
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  است:

 ms r q  p o n m l k j   l:٤٤[اسراء[  
زبان حال يا قال ـ حمد و ثناي اهللا را  (وهيچ موجودي وجود ندارد مگر اين كه ـ با

فهميد و از ساختار فهميد)؛ چرا كه زبانشان را نميگويند ولي شما تسبيح آنها را نميمي
 ي آفرينش، اطالع چنداني نداريد.اَسرار آميز جهان هستي و نظام پيچيده

  ودر جاي ديگر خطاب به پيامبر اكرم ميفرمايد:

 m« ª ©  ¨ § ¦    ¥   ¤ £ µ  ́³  ²     ± °¯ ® ¬ 

 l:٤١[نور[   

ي داني كه هر كس و هر چيزي كه در آسمانها و زمين وجود دارد و همه(مگر نمي
اند، سرگرم تسبيح اهللا هستند؟! و همگي به پرندگان در حالي كه ـ در هوا ـ بال گسترده

ي الهي به وظيفهنماز و تسبيح خود آشنايند) و برابر فرمان تكويني يا تشريعي و يا الهام 
خويش در زندگي آگاهند و به زبان قال يا حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و 

 نمايانگر قدرت و حكمت آفريدگارند. 

  وآيات زير مؤيد مطلب فوق هستند:

 m r q    p o n m l k j i  h  g  f e d c
 t  sl :١٨[حج[  

ي كساني كه در آسمانها بوده و همه اي كه تمام كساني كه دراي و ندانسته(آيا نديده 
زمين هستند و خورشيد و ماه و ستارگان و كوهها و درختان و جانوران براي خدا سجده 

 كنند)؟مي

 m ¢ ¡ � ~  } | { z y x w v   u tl 
  ]٤٩[نحل:
برند و (آنچه در آسمانها و آنچه در زمين جنبنده وجود دارد، خداي را سجده مي  
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    ورزند.) برند و تكبر نميرشتگان نيز خداي را سجده ميكنند و فكرنش مي

 m} | { z     l:١٠[سبأ[  
  (اي كوهها و اي پرندگان! با او ـ در تسبيح و تقديس خدا ـ هم آواز شويد.)

 m c b  a ` _ ~ } | {  z   y x wl :٦٨[نحل[  

مود كه از (پروردگارت به زنبوران عسل ـ راه زندگي و طرز معيشت را ـ الهام ن  
   هايي برگزينيد.) سازند، خانهكوهها و درختان و داربستهايي كه مردمان مي

 m i    h g f e dl :١٨[نمل[  
  هاي خود برويد.)اي گفت: اي مورچگان! به النه(مورچه

   د:و مانند قول سليمان كه مي فرماي
 ml       k j i    h g f e d c  l :١٦النمل  

ي چيزها رك ـ سخن پرندگان آموخته شده است و به ما از همه(اي مردم! به ما ـ د
  عنايت شده است.)

يعني صنفهايي هستند كه هر كدام نام و نشان خود را  »on m  «مجاهد ميگويد: 
  دارد.

  شوند.يعني مانند شما پس از مرگ دوباره زنده مي» on m  : «گويدزجاج مي

ي رزق و اجتناب از مهلكات ذا و تهيهيعني در طلب غ»  on m«گويد: ابن قتيه مي
  مانند شما هستند. 

گويد: هر انساني در روي زمين نوعي شباهت با حيوانها دارد. سفيان بن عينبيه مي
ها مانند سگ عوعو ميروند، بعضيها مانند گرگ ميغرند، بعضيها مانند شير ميبعضي

ها با گرازها تشابه دارند كه هر آورند و بعضيها مانند طاووس حركت در ميكنند، بعضي
كنند؛ به همين سبب است كه اي بسوي آن انداخته شود از آن دوري ميگاه طعام پاكيزه
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سپارد و اگر انساني مرتكب اگر انساني پنجاه حكمت را بشنود، يكي از آنها را بخاطر نمي
  سپارند.بينند و براي هميشه به خاطرش مييك اشتباه شود آن را مي

اي از اين آيه گويد: تفسير سفيان چقدر زيبا است و چه استنباط عاقالنهابي ميخط
كرده است؛ زيرا اگر سخني برحسب ظاهر درست درنيايد، بايد به عمق آن توجه كرد؛ 

ي پرندگان و خزندگان خبر داده است و اين خداوند از وجود تشابه ميان انسان و همه
است. همچنين از جهت نطق و معرفت نيز معدوم  تشابه از لحاظ صورت و خلقت ممتنع

  باشد.است؛ بنابراين، حتماً اين تشابه از لحاظ خصوصيات اخالقي مي
گر و بعضي ديگر را متوكل و خداوند متعال بعضي از خزندگان را كاسب و حيله

ها به كنند و بعضيي سال خود را ذخيره ميساده آفريده است. بعضي از حشرات توشه
ي خود بسنده كرده با اعتماد به اينكه خداوند روزي هر روزش را كفايت روزانه مقدار

كنند. بعضي از آنها هم هرگز مقدر كرده است، از اندوختن براي روز بعد خودداري مي
شناسند و بعضي از حيوانهاي ماده تنها فرزندان خود را كفالت و فرزندان خود را نمي

برند و كنند و بعضي ديگر فرزندان خود را از بين ميميسرپرستي كرده و به آنها ستم ن
ها فرزندان خود را زماني كه به كنند. بعضيفرزندان ديگران را حفاظت و نگهداري مي

ها دنبال كنند و بعضيها ذخيره ميشناسند. بعضيپدر و مادر احتياجي نداشتند، نمي
كنند و سرپرستي مي و را كفالت خود فرزندان نر حيوانهاي از بعضي روند،كاسبي نمي

  ها همواره در حق فرزندان خود مهربان هستند.بعضي
شوند. و بعضي هم بخاطر از دست بعضي از حيوانات بخاطر نداشتن مادر، يتيم مي

ها هم تمام فكرشان را معطوف به روند. بعضيها دنبال فرزند نميدادن پدر. بعضي
حسان و نيكي را شناخته و در برابر آن سپاسگذاري ها اكنند. بعضيپيداكردن فرزند مي

ها ديگران را برخود ها اصالً توجهي به احسان و نيكي ندارند. بعضيكنند. بعضيمي
ها اگر به نعمت فراواني حتي مازاد بر نياز خود دست يابند، دهند و بعضيترجيح مي

  دهند كه از كنار آنها، عبور كند. كسي را اجازه نمي
ها از انسانها كنند و بعضيا با انسانها مأنوس هستند و به آنها اظهار عالقه ميهبعضي
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كنند و بعضيها غذاهاي پاكيزه را مصرف ميكنند. بعضيوحشت دارند و از آنها فرار مي
  خورند.ها هر دو نوع غذا را ميكنند و بعضيها از غذاهاي ناپاك تغذيه مي

ها رسانند و بعضيد و به كسي اذيت وآزار نميكننها به ديگران تعرض نميبعضي
ها كينه توز كنند. بعضيبدون اينكه مورد تعرض قرار گيرند، ديگران را اذيت و آزار مي

كنند و بعضي ديگر هرگز گذرند و بدي را فراموش نميهستند و هرگز از بدي كسي نمي
گر بسيار زود خشمگين كنند و بعضي ديآورند. بعضي اصال خشم نميبدي را بخاطر نمي
ها داراي درك و معرفت هستند و به ا مور بسيار ريز آگاهي دارند تا مي گردند. بعضي

توانند چنين آگاهي را داشته باشند و بعضي ديگر هم بسيار كودن جايي كه انسانها نمي
  اي كه اصالً شناختي ندارند. هستند بگونه
ها هم ميان بد وخوب تفاوتي دارند و بعضيدانند و از آن نفرت ها بد را بد ميبعضي

ديگر براي ياد گرفتن نياز به زمان طوالني گيرند و بعضيها زود ياد ميقايل نيستند. بعضي
  ها هم اصالً صالحيت ياد گرفتن را ندارند.دارند و بعضي

ها ي آنها است. اين دگرگونيها بارزترين دليل بر وجود آفرينندهي اين تفاوتهمه
ايت از صنعت محكم، تدبير شگفت انگيز، حكمت دقيق حق تعالي دارند؛ زيرا حك

انگيز، راهكارهاي پنهان، تدابير خوب و حركت آرامي را كه خداوند در معارف شگفت
دارد و دلها را پر ها را به تسبيح وا ميوجود آنها به وديعت گذاشته، همان چيزي كه زبان

دهد. آنچه را بسوي معرفت حكمت و قدرت او سوق ميها نمايد و انديشهاز معرفت مي
داند، اين است كه هيچكدام از آنها بيهوده آفريده نشده كه هر خردمندي از وجود آنها مي

است و آفرينش هر يك از آنها حكمتي دارد. همچنين دليل قاطعي است بر اين كه او 
كمال و زيبايي است و بر  پروردگار تمام موجودات و مالك آنها است و او منفرد به هر

  هر چيز توانا است و او آگاه به هر پيدا و پنهاني است. 
  هدايت خداوند براي رشد و افزايش موجودات -16

يكي از شگفتيهاي بسيار «دكتر يوسف عزالدين در توضيح و بيان اين مطلب ميگويد: 
و افزايش و  مهم كه تمام موجودات زنده در آن مشترك هستند، قدرت و توانايي رشد
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اي كه هر موجودي جهت تداوم و بقاي نسل خود و پيشگيري ازدياد نسل است به گونه
  از انقراض و از بين رفتن نسلش در حال توليد مثل و زاد و ولد است.

هاي متعددي ها و شيوهكار توليد مثل و افزايش نسل در ميان موجودات به روش
استاي يك هدف اساسي گام بر مي دارند. مثالً گيرد؛ اما در نهايت، همه در رصورت مي

باكتريها در گياهان در حال افزايش و رشد هستند همچنانكه تمام حيوانات و گياهان علي 
باشند. از نظر علوم رياضي ي رشد و پيشرفتشان، در حال افزايش ميرغم درجه و رتبه

به صورت تصادفي ايجاد امكان ندارد كه نر و ماده (زوجيت) در ميان اين همه موجودات 
اي كه هزاران نوع از گياهان و حيوانات به سوي مقصدي شده و شكل گرفته باشد، بگونه

رهسپار شده باشند كه آن هم محافظت و نگهداري از نسل خود و پيشگيري از انقراض و 
  باشد.از بين رفتن آنها از طريق ايجاد و توليد مثل 

ياهان را نمي توان تشخيص داد؛ اما با وجود اين، ي بعضي از حيوانات و گنر و ماده
در حال ازدياد جمعيت و توليد مثل هستند؛ مثالً موجود كوچكي همچون آميب كه تك 
سلولي است و در آب زندگي ميكند به روش بسيار شگفت انگيزي توليد مثل ميكند؛ اين 

يدهد. و هر قسمت موجود زنده از طريق تقسيم شدن، به بقاي نسل و حيات خود ادامه م
شود و به همين ترتيب هر كدام از آن دو قسمت اي مياز آن، موجود مستقل و جداگانه

نيز به دوتاي ديگر و همچنان اين تقسيم تصاعدي ادامه پيدا مي كند. البته اين تقسيم 
  گيرد كه شرايط مناسب و مهيا باشد.شدن هنگامي صورت مي

اي ايجاد خطر كند، به دور جسم خود پردهو هرگاه كه اين حيوان كوچك احساس 
ها پردازد و يك سلول به دو بلكه به دهكند و در داخل آن به تقسيم و توليد مثل ميمي

شود تا از اتالف وقت جلو گيري كند و به اين كار ادامه ميدهد تا وقتي سلول تقسيم مي
  كه شرايط و زمينه مساعد گردد و خطر برطرف شود.

اي مثل براميسيوم كه آنها هم در آب زندگي ميكنند و در ات اوليههمچنين حيوان
شرايط هموار و مناسب همانند آميبها از طريق تقسيم شدن به توليد نسل و حيات خود 

كنند؛ لذا ادامه ميدهند. اما براميسيومها گاهي به تجديد نشاط و حيات خود نياز پيدا مي
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پيچيده و شگفت انگيز ديگري متوسل شده  جهت رشد و تكثير نوع خود به روش بسيار
  شود. و آن اينكه به جاي تقسيم شدن به دو تا، هر هسته به چهارتا تقسيم مي

تر هستند، در شرايطي كه نتوانند در بعضي از اين حيوانات اوليه كه باالتر و پيشرفته
ميكند. آن هم  به آساني جفت گيري كنند، هر حيواني همزمان نقش نر و ماده را با هم ايفا

  به اين صورت است كه جسمش اعضاي تناسلي نر و ماده را دارد و بدين ترتيب بارور 
شود و بدون اينكه در انتظار مهيا شدن شرايط جفت گيري باشد، به توليد مثل و زاد و مي

باشند كه چون ي اين نوع حيوانها، كرمهاي جگر و روده ميولد خود ادامه ميدهد. نمونه
توانند به آساني به هم برسند و جفت گيري كنند، بدين جاهاي تنگ و محدود نمي در اين

شوند و هرگاه هم امكان جفت گيري ميسر شد، يكي از آنها در نقش نر روش متوسل مي
  پردازند.و ديگري در نقش ماده به عمل جفت گيري مي

ن حيوانات مليونها بار تصادف در يك لحظه براي يك هدف مشترك و معين در ميا
پذيرد و از نظر رياضي و مختلف و با وسايل گوناگون، چيزي است كه علم آن را نمي

حساب احتماالت مردود است؛ بلكه بايد به وجود نيرويي توانا و مقتدر و آفريننده 
  اعتراف نمود كه مافوق تمام اين جريانها است و فعال و تأثير گذار است.

روي زمين، جنس ماده داراي دستگاه شيرسازي بوده از هنگام وجود اولين پستاندار 
ي آن بتواند غذاي خود را پس از بيرون آمدن از شكم مادر به آساني بدست آورد. تا بچه

توانست رشد كند و داشت هيچ حيوان شير خواري نمياگر اين پستان در مادر وجود نمي
نامه ريزي شده كه در به حيات و زندگي خود ادامه دهد. اين كاري است هدفمند وبر

گنجد؛ زيرا ي تجربه و آزمون  و خطا نميابتداي خلقت صورت گرفته و هرگز در دايره
  يك بار هم احتمال اشتباه در آن وجود ندارد.

آيا هيچ انسان عاقل و خردمندي تصور ميكند كه تهيه وآماده شدن غذاي بچه در 
ي است كه شير حيوانات پستاندار ي يك تصادف كور باشد؟ اين در حالجسم مادر نتيجه

باشد كه در رشد و محكم عالوه بر اينكه ارزش غذايي دارد، سرشار از ويتامينهايي مي
باشد و تمام نمودن جسم بچه و بيمه نمودنش در برابر امراض و بيماريها بسيار مؤثر مي

كودكان،  يي شيرهاي الزم براي تغذيهي ساخت و تهيهكوششهايي كه تاكنون در زمينه
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صورت گرفته، در مقايسه با شير و غذايي كه خداوند در جسم مادران قرار داده، ناكام و 
ها اتفاقي و ناتوان بوده و ناتوان خواهد ماند. آيا تهيه و ساخت اين منبع غذايي براي بچه

  تصادفي است؟ يا اينكه خدايي دانا و توانا و حكيم آنرا تهيه و تدارك ديده است؟!
  غريزة جنسياهميت 

از «ي جنسي و اهميت و تأثير بسيار مهم آن ميگويد: دكتر يوسف در مورد غريزه
ي اند، غريزهچيزهايي كه تاكنون دانشمندان در مورد ماهيت و كنه آن متحير و درمانده

  جنسي است كه جنس نر و ماده را مجذوب همديگر نموده است.
وجود انسان و حيوانات قرار دارد؛  اي است كه درترين غريزهي جنسي قويغريزه

اي است كه در بقا و ماندن و عدم انقراض نسل موجودات تأثير زيرا مهمترين غريزه
اساسي دارد تا جايي كه هدف اساسي از ماندن بعضي از موجودات، انجام عمل جنسي و 

  ميرند.جفت گيري است كه پس از آن بالفاصله مي
معروف است، تنها چند روز زندگي ميكند و در طول اي كه به مگس مايو مثالً حشره

اين چند روز چيزي نمي خورد؛ زيرا دهان و معده ندارد تا چيزي را بخورد؛ بلكه هدف 
گيري با جنس مخالفش ميي وجود آن در اين مدت كوتاه از عمر تنها جفتو فلسفه

- نمود، بالفاصله ميباشد تا نسلش منقرض و برچيده نشود كه هر گاه اين مسؤليت را ادا 

  ».ميرد و جهان را بدرود ميگويد
  ي بدنشان هدايت حيوانات براي ترميم و بازسازي قسمتهاي تلف شده-17

ي االهرام پخش و منتشر شد، در مورد دكتر يوسف در مقاالتي كه در روزنامه
يكي « كنند، ميگويد:ي بدنشان را ترميم و بازسازي ميحيواناتي كه بخشهاي از بين رفته

ديگر از ويژگيهاي بسيارشگفت انگيزي كه در تمام حيوانات و گياهان وجود دارد، 
باشد كه اين ي بدنشان ميتوانايي ترميم و بازسازي قسمتهاي فرسوده و از بين رفته

  ويژگي در حيوانات مختلف داراي درجات و روشهاي مختلفي است.
كنيم انگيزي برخورد ميبسيار شگفتمثالً در بعضي از حيوانات مانند هيدرا به چيز 

اي شكل تواند آنرا تفسير كند. اين حيوان لولهنمايد؛ اما نميكه علم فقط آنرا توصيف مي
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كه طولش تنها چند ميليمتر است، در آب زندگي ميكند. قسمت زيرين اين موجود، بسته 
همين  است. اما قسمت فوقانيش باز است كه هم عمل خوردن وهم عمل دفع را از

قسمت قوقاني انجام ميدهد. اطراف قسمت فوقانيش را اجزاي گود و توخالي فرا گرفته 
  كه به گودي جسم متصل شده است.

هرگاه اين حيوان را از وسط به دو نيم تقسيم كنيم طوري كه قسمت بااليش يك نيم 
له آن بشود وقسمت پايين آن نيم ديگر آنرا تشكيل دهد، پس از تقسيم شدن، بالفاص

سلولهاي اين دو قسمت به زياد شدن و توليد مثل مي پردازند تا كاستي و نقصهايشان را 
شود و هر كدام مانند يك حيوان مستقل تبديل مياش بهجبران كنند بگونه اي كه هر نيمه

شود؛ بلكه اگر آن را به جاي دو باشند. تازه، كار به اينجا ختم نميحيوان اولي، كامل مي
چهار قسمت يا بيشتر تقسيم كنيم، هر قسمت جداگانه رشد نموده و به يك قسمت، به 

  حيوان مستقل و كامل تبديل ميگردد.
ي خارجي ي سلول تشكيل شده است: يك اليهي جسم اين حيوان از دو اليهجداره
ها ي داخلي كه قسمت دروني جسم را فرا گرفته است. در هر كدام از اين اليهو يك اليه
ي ي خاصي را به عهده دارد. وظيفهمختلفي وجود دارند كه هر سلولي وظيفه سلولهاي

ي اساسي ي خارجي، محافظت از جسم حيوان است؛ اما وظيفهاصلي سلولهاي اليه
ي داخلي، هضم غذايي است كه اين حيوان آنرا از طريق قسمت فوقانيش سلولهاي اليه

  خورد.قورت ميدهد و مي
افتد؟ ا مانند جوراب به طرف ديگر برگردانيم، چه اتفاقي ميحاال اگر اين حيوان ر

ي اند، ميگويند: بالفاصله سلولهاي اليهدانشمنداني كه در مورد اين حيوان تحقيق نموده
  اند به سوي قسمت خارجي هجرت ي داخلي تبديل شدهخارجي كه هم اكنون به اليه

خارجي و بيروني حيوان قرار دارند،  مي نمايند و سلولهاي داخلي نيز كه اكنون در قسمت
نمايند تا حيوان به شكل و تركيب اولي باز گردد. در صورتي به سوي داخل حركت مي

كه به هر دليل سلولها نتوانند اين تغيير و تحول را در خود ايجاد كنند، اين موجود حيات 
اند و عمل گرفتهخود را بدرود ميگويد و مي ميرد؛ زيرا سلولهايي كه گودي جسم را فرا 

ي خود بپردازند و سلولهاي اليههضم را به عهده گرفته بودند، نمي توانند به اداي وظيفه
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توانند از آن محافظت ي خود برنميĤيند و نميي وظيفهي خارجي نيز همين طور از عهده
  كنند؛ در نتيجه، اين حيوان خواهد مرد.

پاهايشان را از دست بدهند،  حيوانات ديگري همچون ميگو نيز هرگاه يكي از
  گيرد.بالفاصله پاي ديگري به وجود آمده و جاي پاي از بين رفته را مي

مارمولك نيز هرگاه خطري را احساس كند و انسان يا حيواني دمش را بگيرد، فوراً 
رويد و دم خود را بريده و خود را از خطر نجات ميدهد و بعداً دم ديگري از وي مي

  گيرد.جاي آن را مي
بدن ما نيز هرگاه به سبب تراشيدن و اصالح سر يا به هر علت ديگر بريده شود و 

گيرند و مجروح گردد، سلولهاي جديدي جاي سلولهاي از بين رفته و فرسوده را مي
گرفت، هرگز انسان قادر كنند. و اگر اين عمل صورت نميمحل بريده شده را ترميم مي

  بود.نمي به انجام هيچ گونه عمل جراحي
همچنين اگر يكي از اعضاي بدن انسان دچار شكستگي گردد، بالفاصله سلولهاي 

  كنند.جديدي ايجاد شده و محل شكسته شده را ترميم و بازسازي مي
باشد يا دست توانا و مقتدري در تدبير و سامان ي تصادف ميي اينها نتيجهآيا همه

ها را در راستاي هدفي معين و مشخص انجام دادن اين امور در كار است كه تمام اين كار
ميدهد كه آن هم محافظت و نگهداري از وجود و حيات موجودات است و نيروهاي 
پنهاني در آن موجود بر آن حكم ميكند كه هنوز علم به كنه و ماهيت آن پي نبرده است. 

است كه اين  بله اينها نيروهايي هستند كه خداوند در وجود اين حيوانات به وديعت نهاده
  ».خبرنددانند و اصوالً از آن بيحيوانات چيزي را در مورد آن نمي

  اي كنند اما هر كدام بگونهتمام موجودات زنده تنفس مي -18
عمل تنفس «كند و ميگويد: اش به اين نكته اشاره ميدكتر يوسف در مقاالت ارزنده

ترين آنها وجود بزرگترين و كامل ترين آنها گرفته تاكه در تمام موجودات زنده از كوچك
دارد، كار بسيار شگفت انگيزي است؛ اين عمل در هر صورت چيزي بجز اكسيده شدن 

اي كه در سلولهاي بدن قرار دارند تبديل به يك ماده نيست؛ يعني اكسيژن با مواد غذايي
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اين انرژي كند كه اگر شود. در نتيجه، انرژي الزم را براي هر موجود زنده ايجاد ميمي
  توانست به هيچ فعاليتي بپردازد.اي نميبود، هيچ موجود زندهنمي

گيرد؛ اما عمل اكسيده شدن در حيوانات مختلف به روشهاي گوناگوني صورت مي
باشد، يكي است. در عين حال، در هر صورت نتيجه كه همان آزاد شدن انرژي و نيرو مي

اكسيد كربن توليد گردد؛ لذا تنفس، همان عمل اكسيده شدن باعث مي شود تا آب و دي 
گرفتن اكسيژن الزم براي اكسيده نمودن مواد غذايي و پس دادن آب و دي اكسيد كربن 

  باشد.مي
  در موجودات كوچكي همچون آميبها كه كه تك سلولي هستند، عمل تنفس به 

  گيرد؛ اين حيوان كه شبيه يك تكه ژالتين نرم و شلترين روش صورت ميساده
باشد، در آب زندگي ميكند و در آبهاي اطراف آن مقداري از اكسيژن مذاب وجود مي

اي را كند و مواد غذاييدارد و اين اكسيژن مذاب داخل آب به درون جسم آميبها نفوذ مي
نمايد؛ در نتيجه، انرژي الزم براي حركت و كه در درون سلولها قرار دارد، اكسيده مي

  عاليتهايش، آزاد ميگردد.رشد و نمو آن و ساير ف
شوند؛ بدين ترتيب كه آميبها به روش بسيار شگفت انگيزي از آبها رها و آزاد مي

شوند و يك فضاي خالي را كه پر از آب است، تشكيل ي كوچك آب جمع ميچند قطره
كند و روي آن منفجر مي ي جسم آميب حركت ميدهند. اين حفره به طرف كنارهمي

گردند تا دوباره اين عمل را از نو تكرار كنند. بدين ترتيب، بارها باز ميشود؛ سپس آبها 
كنند. و دي اكسيد كربن از درون جسم به سوي آبهاي اطراف و بارها اين كار را تكرار مي

  كند.نفوذ مي
و عمل تنفس در حشرات از طريق شكافهايي كه در دو طرف جسم قرار دارند، 

شود كه در درون هاي ريزي وصل مياين شكافها به لوله گيرد. گفتني است كهصورت مي
  هاي كوچكتري منشعب هاي ريز، لولهجسم حشرات وجود دارد و از آن لوله

كند تا جايي كه در نهايت به تمام سلولهاي شود و اين انشعابها همچنان ادامه پيدا ميمي
رسد و با اين نظم دقيق، اكسيژن از راه شكافهاي خارجي بطور مستقيم وارد بدن مي

  شود.سلولهاي بدن مي
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اما در انسانها و تعداد زيادي از ساير حيوانات، اكسيژن از طريق گلوبولهاي قرمز كه 
. قابل يادآوري است كه داخل گلوبولهاي رسددر خون شناورند، به تمام بافتهاي بدن مي

  اي به نام هموگلوبين وجود دارد.قرمز رنگ، ماده
يكي از ويژگيهاي بسيار مهم هموگلوبين اين است كه خيلي سريع با اكسيژن و دي 

  آميزد و به آساني نيز از آنها جدا ميگردد.اكسيد كربن درمي
كنند و با كسيژن را با خود حمل ميرسند، اها ميهنگامي كه گلبولهاي قرمز به ريه

رسانند. در آنجا، اكسيژن از جريان خون به مويرگهايي كه در بافتهاي بدن قرار دارند مي
كند و براي اكسيده آنها جدا شده و از ميان ديوارهاي نازك مويرگها به بافتها نفوذ مي

ل اكسيده شدن به شود و دي اكسد كربن كه از عمنمودن مواد غذايي به كار گرفته مي
نمايد و گلبولها دي اكسيد كربن را با جريان خون وجود آمده به داخل گلبولها نفوذ مي

شود و رسانند و اينجا است كه دي اكسيد كربن از هموگلوبين خون جدا ميها ميبه ريه
 دارند وشود. سپس دوباره اكسيژن را برميبا عمل بازدم به خارج از جسم انسان منتقل مي

  شود.اين فرايند همچنان تكرار مي
گيرد؛ اما در هر عمل تنفس در حيوانات مختلف با وسايل متعددي صورت مي

صورت، نتيجه يكي است و آن رساندن اكسيژن به سلولهاي بدن و آزاد شدن دي اكسيد 
  كربن است.

  اين امر به طور قاطع بر دو چيز داللت دارد: 
ار آفريدگار مدبر و توانا است؛ زيرا امكان ندارد كه ي دقيق كاين نظم و برنامه اول:

يك فرايند بصورت تصادفي، به روشهاي گوناگوني صورت گيرد و در تمام صورتها فقط 
  يك نتيجه داشته باشد.

ي دوم از فرايند فوق اين است كه آفريدگار، يكي است؛ زيرا تمام نتيجه دوم:
ي غير قابل تغيير منتهي يتهايشان به يك نتيجهكنند و فعالها از يك روش پيروي ميآفريده

  گردد. و ختم مي
  آورند موجودات زنده به روشهاي مختلفي غذاي خود را به دست مي -19
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تمام موجودات زنده از گياهان گرفته تا حيوانات «دكتر يوسف در اين رابطه ميگويد: 
كه به طور كلي با روش تغذيه  كننداي تغذيه كنند؛ گياهان به روشي تغذيه ميبايد به گونه

توانند مانند حيوانات حيوانات تفاوت دارد؛ زيرا گياهان ثابت و پا برجا هستند و نمي
براي بدست آوردن غذاي خود به اينجا و آنجا حركت كنند؛ به همين جهت، آنها غذاي 

  آروند.خود را در محل رويش خود و از طريق نور خورشيد به دست مي
آورند؛ غذايي كه غذاي خود را از مواد گياهي يا حيواني بدست مياما حيوانات 
خورند بايد هضم شود تا جسم بتواند آنرا جذب كند و مورد استفاده حيوانات آن را مي

قرار گيرد؛ عمل هضم غذا بسيار پيچيده است؛ زيرا بايد مواد مختلف و تركيب شده از 
تا جسم بتواند به آساني آن را بمكد و مورد  ترين تركيب درآوردمواد گوناگون را به ساده

  استفاده قرار دهد.
اي ديگر نشايسته برخي و پروتئيني ديگر برخي و روغني هستند غذايي، مواد از بعضي

  و...  هستند.
براي هضم هر نوع غذا، آنزيم مخصوصي الزم است كه در آن تأثير كند. و آن آنزيم 

گر چه آميخته با آن هم باشد. مثالً آنزيمي كه در مواد در مواد ديگر، آن تأثير را ندارد ا
اي مؤثر روغني تأثير ميكند و آن را هضم ميكند با آنزيمي كه در مواد پروتئيني يا نشايسته

  است، فرق دارد.
ي يك تصادف كور و بي شعور باشد؟ پس آيا ممكن است كه اين همه تدابير، نتيجه

  ي آزمايش و خطا باشد؟!يا نتيجه
تواند قبول كند كه اين ر انساني كه از كمترين عقل و شعوري برخوردار باشد، نميه

ي تصادف باشد؛ همچنين علم رياضي و حساب احتماالت نيز همه فعل و انفعاالت نتيجه
  ي تصادف خط بطالن كشيده است.بر نظريه

مثالً حيوان ريز و كوچكي همچون آميب كه از يك سلول ساخته شده است، عمل 
تغذيه را به روش بسيار عجيبي انجام ميدهد كه انسان را شگفت زده ميكند؛ اين حيوان از 

رود؛ غذايي كه چه بسا چندين چند متري به سوي غذايي كه در اطرافش وجود دارد مي



 221  شناخت اهللا

تر است و مواد غذايي با وجود اين كه بسيار ريز هستند در حال ها كوچكبار از آميب
ها بسوي آنها حركت نموده و آنها را شكار با وجود اين، آميبباشند؛ اما حركت هم مي

كنند. شگفت انگيزتر اينكه: اين حيوان بسيار ريز (آميب) كه تنها از يك سلول ساخته مي
تواند مواد غذايي ثابت شده است، نه مخي دارد و نه دستگاه عصبي؛ اما با وجود اين، مي

اين مواد غذايي، حيوان متحركي باشد، آميبها  را از مواد غذايي متحرك تشخيص دهد. اگر
كنند تا فرار نكند؛ اما اگر اين مواد غذايي، ثابت بسيار با احتياط بسوي آن حركت مي

  رود و آن را فراچنگ مي آورد.باشد، بسيار سريع و با شتاب بسوي آن مي
چشم  اكه فقط با ميكروسكوپهاي بسيار قوي قابل مشاهده است و ب كوچك حيوان اين

تواند اين مواد غذايي را درك و احساس كند در حالي ديد، چگونه مي را آن توان اصال نمي
اي براي كه خود نه چشم و نه هيچ دستگاه عصبي ونه هيچ اعضاي احساس كننده

  احساس نمودن در اختيار ندارد؟!
بي احاطه آورند، فوراً آنرا توسط قطره آها مواد غذايي را به دست ميوقتي كه آميب

نموده و بال فاصله بدنش، ترشح آنزيمهاي ترش و هضم كننده را آغاز ميكند تا طعمه 
  بدست آورده را كه هنوز زنده است، بكشد. سپس به ترشح آنزيمهاي بريان كننده 

باشند، پردازد؛ زيرا مهمترين آنزيمها كه آنزيمهاي گوارش و هضم مواد پروتئيني ميمي
  ».به كار خود اقدام كنند كه مواد بصورت بريان در آمده باشد توانندتنها وقتي مي

  گردش خون در تمام اجزا و اعضاي جسم جانوران -20
  دكتر يوسف در مورد گردش خون در اعضاي جانوران ميگويد:

گردش وجريان خون در بخشهاي متعدد اعضاي حيوانات به روشهاي گوناگوني «
ر حيوانات مختلف متفاوت است. اما در صورت مي پذيرد. همچنين ساختار قلب د

نهايت، كار همه يكي بوده و يك نتيجه در بر دارد و آن رساندن خون به تمام اعضا و 
  باشد.اجزاي بدن مي

  وقتي كه انسان به قلب و دستگاه گردش خونش و تعداد زيادي از حيوانات 
  فت انگيز؛ از بيند كه قلب ؛اين عضو بسيار شگانديشد، مينگرد و در آن ميمي
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اند، تشكيل شده است؛ هاي بازي به يكديگر متصل شدهي دريچههايي كه به وسيلهحفره
ها آسان نمودن عبور خون از يك جهت و جلوگيري از بازگشت ي اين دريچهوظيفه

  خون از جهت ديگر است.
روند، همانند اين همچنين رگهاي بزرگ خوني را كه براي همين هدف به كار مي

  اند.يچه هاي خوني ساختهدر
رگها و مويرگها طراحي بسيار شگفت آوري رگها، سياهرگهاي خوني اعم از سرخ

  دارند.
اند تا سرانجام به مويرگهاي بسيار نازك هاي بسيار ريز منشعب شدهرگها به لولهسرخ

ن منتهي شوند و فلسفه و حكمت نازكي و ريزي اين مويرگها، امكان تبادل گازهاي اكسيژ
باشد كه در عين در هموگلوبين موجود در گلوبولهاي قرمز و نفوذ به بافتهاي بدن مي

حال دي اكسيد كربن از بافتهاي بدن به مويرگها نفوذ كرده و گلبولهاي قرمز آنها را جمع 
آورند كه خون را دارند. سپس مويرگها گرد آمده و رگهايي را به وجود ميكرده و بر مي

انند؛ البته پس از اينكه گلوبولها از دي اكسيد كربن پاك شدند و اكسيژن ها مي رسبه ريه
  را گرفتند؛ و اين عمل هميشه تكرار مي شود. 

قلب هميشه در حال تپيدن است تا وقتي كه حيات در آن وجود دارد و همواره 
شوند و بدين ترتيب، خون پاك و پااليش شده  و حامل هاي آن، باز و بسته ميحفره
فرستد و از آن طرف نيز دي اكسيد كربن را يژن را به رگهاي خوني و بافتهاي بدن مياكس

  نمايد. با خود آورده و آن را دفع مي
در درون جسم انسان و تعداد زيادي از حيوانات ديگر مايعات مختلفي مانند خون و 

دانيد خون دهند. چنان كه ميي معيني را انجام ميغيره جريان دارد كه هر كدام وظيفه
رساند. و در داراي وظايف متعددي است؛ از جمله مواد غذايي را به تمام اجزاي بدن مي

بدن برخي از حيوانات كه خون وجود ندارد، مانند كرمهاي كبد وكرم كدو تركيب جسم 
  پذيرد.اي است كه اين كار از طريق وسايل ديگري انجام ميآنها بگونه

ي از حيوانات ديگر از مايعي بوجود آمده است كه خون در بدن ما و در بدن بعض



 223  شناخت اهللا

ناميم، در داخل آن تعدادي از سلولها كه ما آنها را گلوبولهاي قرمز و گلوبولهاي سفيد مي
  ي خاصي دارند.شناورند كه هركدام وظيفه

ي تنفسي دارند؛ اما گلوبولهاي سفيد گلوبولهاي قرمز چنانكه بيان كرديم يك وظيفه
ختلف و وظايف متعددي هستند؛ بعضي از آنها كارشان بلعيدن و نابود داراي اشكال م

شوند. ما در طول كردن ميكروبهايي است كه به هر طريقي وارد بدن انسان يا حيوان مي
كنيم؛ اما هر روز شبانه روز ميليونها ميكروب را از راه تنفس به داخل بدن خود منتقل مي

ي آميبها، ميكروبها را بلعيده و در خود حل ذيهشويم؛ زيرا آنها همچون تغمريض نمي
توانند ما را تهديد كنند كه مقاومت اين گلوبولها كنند و تنها وقتي اين ميكروبها ميمي

اي زياد شوند كه گلوبولها ضعيف شود و تعداد ميكروبها از حد معمول بگذرد و به اندازه
  ي مقاومت در برابر آنها برنيايند.از عهده
  كيب حواس در جانورانتر -21

باشند؛ بيشتر حيوانات داراي اعضايي براي حس نمودن مي«دكتر يوسف ميگويد: 
مانند حس بينايي، بويايي، المسه، شنوايي. قابل يادآوري است كه تركيب اساسي چشم در 
تمام پستانداران و بسياري از حيوانات ديگر بسيار نزديك به هم و در عين حال پيچيده و 

گيرد و نيز شكافي دارد نگيز است. بله، چشم داراي مردمكي است كه نور را ميشگفت ا
گذرد؛ در صورتي كه نور كم باشد، اين كه نور از راه آن نفوذ ميكند و از مردمك مي

شود؛ فلسفهتر و تنگ ميشود و هرگاه نور بيشتر باشد، خود به خود بستهشكاف، باز مي
يرا هرگاه نور ضعيف باشد چشم به نور بيشتري نياز ي اين عمل، بسيار روشن است؛ ز

دارد، اما هرگاه نور، قوي و شديد باشد مقدار كمي از آن براي ديدن كافي است؛ لذا 
  ي الزم نور را به درون خود نفوذ ميدهد. شود و به اندازهمردمك چشم بسته مي

اي انسته است وسيلهبيند تا جايي كه هيچ عقلي نتوچشم اشيا را در نور بسيار كم مي
  اختراع كند كه شكل اشيا را در زير چنين نور اندكي تصوير برداري كند.

ي تواند اشعهي ماوراي بنفش را ببيند. جغد ميتواند اشعههمچنين زنبور عسل مي
ي حرارتي است، ببيند؛ در صورتي كه به هيچ وجه ما قادر به مادون قرمز را كه يك اشعه
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تواند در تاريكي بسيار شديد موش را از راه به همين جهت، جغد ميرؤيت آن نيستيم. 
  نور مادون قرمزي كه آن را از بدن خود ايجاد ميكند، ببيند.

تابد. كند و روي شبكيه در ته چشم ميي چشم نفوذ ميآري، پرتو نور از عدسيه
ي يك هي مختلف تشكيل شده است كه مجموع آنها به اندازي چشم از نه طبقهشبكيه

ي چشم قرار دارد از اي كه در دورترين نقطهورق كاغذ بسيار نازك ضخامت دارند. طبقه
ي آن ميليونها شاخه و نقشه تشكيل شده كه در نهايت نظم و دقت، رنگها را به وسيله

دهد تا چشم ي مشخصي از مغز انتقال ميتشخيص داده و توسط عصبهاي بينايي به نقطه
  ظر را به خوبي ببيند وتشخيص دهد.بتواند چيز مورد ن

ها و اعصاب و...بايد اين نظم و دقت شگفت انگيز موجود در عدسيه و خط و نقشه
در يك لحظه صورت بگيرند؛ زيرا اگر همه با هم و در يك لحظه انجام نگيرند، كار ديدن 

ظه اين باشد. حاال چگونه اين همه عوامل توانستند كه در يك لحو رؤيت امكان پذير نمي
  هماهنگي را بوجود آورند و كار يكديگر را تكميل كنند؟ 

علم رياضي به ما ميگويد: بوجود آمدن چنين چيزي از طريق تصادف امري است 
محال و غير قابل قبول. دستگاه تصويربرداري تلويزيوني كه بشر آنرا اختراع نموده است 

هايي كه تمام صنعت و نوآوري چيزي جز تقليد و الگو برداري از كار چشم نيست؛ بلكه
امروزه بشريت به ساخت و اختراع آنها دست يافته است، همه الهام گرفته از چيزهايي 

  است كه در طبيعت و جهان آفرينش وجود دارند.
ي تصويربرداري حاال سؤال اينجا است كه چگونه براي ساخت يك دستگاه ساده

باشد؛ اما براي ساخت و بوجود آمدن  الزم و ضروري است كه عقل و فكري وجود داشته
چشم در انسان و حيوانات، عقل و فكر به كار نرفته، بلكه از طريق تصادف و اتفاقي به 
  وجود آمده است؟ كدام عقل و كدام عاقل و انسان خردمند چنين چيزي را 

  پذيرد؟!مي
 جالب اينكه هر موجودي كه به ديدن نياز داشته باشد، خداوند براي آن چشم
متناسب با خلقتش آفريده است؛ اگر چه در تركيب و كيفيت با چشم و ديدگان ما 
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تفاوتهاي زيادي دارند. اما در هر صورت، هدف و مقصود مورد نظر را كه ديدن است 
كنند؛ مثالً در پوست كرمهاي خاكي سلولهايي وجود دارند كه به نور و تاريكي تأمين مي

آنچه كه اين موجود در زير خاك بدان نياز دارد از حساسيت نشان داده و بدين ترتيب 
  شود.اين طريق، تأمين مي

حشرات نيز چشم دارند اما نه همانند چشم انسان و بوزينه و گاو و ماهي و...بلكه به 
شكل و كيفيت مخصوصي. با وجود اين تفاوت و اختالفها، حشرات چيزهايي را كه مورد 

بينند و هرگز اختالف وسايل و ابزارها با د ميي چشمهاي خونيازشان هست به وسيله
ي تصادف و اتفاقي نيست؛ بلكه در پشت وجود تشابهي كه در هدف وجود دارد، نتيجه

ي اينها را به سوي يك هدف معين و مشخص، اي وجود دارد كه همهپرده، نقشه و برنامه
  راهنمايي و هدايت نموده است. 
ي نيازش درك و احساس عنايت نموده است؛ ندازهاي به اخداوند به هر موجود زنده

ي آنها ببيند و هر حركتي را مثالً مگس خانگي به چشمهايي نياز دارد كه غذا را به وسيله
كه براي زندگيش الزم است درك نمايد؛ لذا خداوند به بيشتر حشرات، دو تا چشم 

اند و هر كدام نقطهدهارزاني داشته كه هر كدام از آنها از صدها مردمك كوچك تشكيل ش
ي ديد او جمع شده و مگس شيء را به ها در زاويهبينند و اين نقطهي خاصي را مي

بيند. همچنانكه آفريدگار دانا، آن را به نوع چشم صورت كامل درك كرده و آن را مي
ناميم و آن بدين شكل است كه سه تا از ديگري مجهز نموده كه ما آن را چشم ساده مي

ي آنها درك و احساس هرگونه ي سر آنها قرار دارند كه وظيفهشمها روي قلهاين چ
گيرد. به همين جهت است كه گرفتن مگس در حركتي است كه پيرامون او صورت مي

  شرايط عادي چيزي است تقريباً غير ممكن.
  چگونگي طراحي و شكل گيري استخوانها و مفاصل  -22

ت از طريق مفصلها به حركت در ميĤيند و تعداد استخوانهاي ما و تعدادي از حيوانا
ها منقبض شده و در همان حال، تعداد ديگري با هماهنگي و توافق معيني از ماهيچه

ي گردند و بدين ترتيب دست وپا و انگشت و...به سوي نقطهآوري منبسط ميشگفت
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  ي مفصلها مورد هدف به حركت در ميĤيند؛ تركيب و كيفيت طراحي شده
  دهند بدون اينكه به هيچ وجه با هم برخورد كنند.اي است كه كار خود را انجام ميهبگون

اند كه با وجود ارتباط و اي طراحي شدههمان گونه كه ستون فقرات به گونه
توانند اشياي سنگين را تحمل كنند بدون اينكه به هم هماهنگي منظمي كه دارند مي
ريزي بسيار ه ستون فقرات از يك نقشه و برنامهبينيم كنزديك و ساييده شوند. ما مي

اند تا از كنند؛ عصبهايي اطراف ستون فقرات را محاصره كردهشگفت انگيزي پيروي مي
نمايد. و آنها محافظت و نگهداري كنند همچنانكه جمجمه مخ را درون خود محافظت مي

نفوذ مي نمايند كه هاي عصبي از طريق شكافهاي بسيار ريزي به ستون فقرات اين رشته
  شود. و اگر يكي از اين تمام اين تصميمات در يك لحظه اتخاذ و عملي مي

هاي عصبي يا هر يك از اجزاي ديگر در اين ستون فقرات از كار بيفتد، حركت آن رشته
تواند بجنبد. آيا اين همه نظم و ترتيب كه در ميان اين موجود متوقف شده و هرگز نمي

ديگر اجزاي بدن وجود دارد و در يك لحظه صورت مي گيرد، نتيجه هاي عصبي ورشته
  ي تصادف است؟ 

  ي لخته شدن خونفلسفه -23
  مسلم و معروف است وقتي كه بدن ما زخمي ميگردد، خوني كه از رگها خارج 

شود كه اين لخته شدن خون داراي فلسفه و شود پس از مدتي، روي زخم لخته ميمي
و  ؛ زيرا اين خون لخته شده رگهاي زخمي شده را مسدود نمودهحكمتهاي بسياري است

- از خارج شدن خون از بدن جلو گيري ميكند. و اگر اين خونهاي روي زخم، لخته نمي

  شد.كرد و باعث مرگ انسان ميشدند، خونريزي ادامه پيدا مي
  دليل اينكه اين كار از جانب آفريدگار جهت حفظ موجودات جاندار صورت 

  اي صورت اي اين عمل به گونهبينيم در هر موجود زندهرد، اين است كه ميگيمي
گيرد؛ اما در هر صورت، نتيجه يكي است و آن جلوگيري از نابود شدن موجودات مي

اي بعنوان نمونه است. در بيشتر حشرات بدين صورت است كه هرگاه بدن حشره
كنند و از بيرون را مسدود مي سوسك، زخمي شد، فوراً تعدادي سلول جمع شده و زخم

كنند و در بعضي حشرات نيز همانند بدن ما خون روي زخم، آمدن خون جلو گيري مي
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  شود و از خارج شدن خون جلوگيري ميكند.لخته مي
هاي مختلف، دليل قاطعي است بر وجود آفريدگار دانا و رسيدن به يك هدف از راه

ن موجودات، اين همه نقشه و برنامه را تدبير و توانايي است كه براي حفظ و نگهداري اي
  طراحي نموده است.

  ي پشه دو شاخك احساس كننده -24
ي ي پشههاي نر درازتر از شاخكهاي احساس كنندهشاخكهاي احساس كننده در پشه

ماده هستند؛ بايد گفت ممكن نيست كه اين اختالف به صورت تصادفي به وجود آمده 
ي نر از مظاهر زيبايي آن است و كردند كه درازي شاخكهاي پشهميدر گدشته فكر  باشد؛

ي آن، چيز باشد؛ اما بعدها روشن شد كه فلسفهي ماده ميتنها به خاطر جلب توجه پشه
ي نر از طريق اين شاخكها صداهايي را دريافت ديگري است و آن اين است كه پشه

ي نر بسيار از او دور است و الي كه پشهي ماده آنها را ايجاد ميكند، در حميكند كه پشه
باشد و ي ماده داراي امواج خاصي است كه بسيار شبيه امواج راديويي ميصداهاي پشه

  ي نر از راههاي بسيار دور آنها را از طريق اين شاخكها دريافت ميكند.پشه
ي گرداند تا صداي پشهي نر شاخكهاي احساسي خود را در جهات مختلف ميپشه

ده را دريافت كند همچنانكه ما آنتن تلويزيونهاي خود را به اين سو و آن سو حركت ما
نيز از جهات  دهيم تا صدا و تصوير را به طور واضح دريافت نماييم. شاخكهاي پشهمي

اي را كه مگس ماده نمايد و زاويهي ماده را به طور واضح دريافت ميخاصي صداي پشه
ص داده و بسيار سريع به طرف آن پرواز مينمايد و با آن جفت در آن جا قرار دارد، تشخي

  كند.گيري مي
بينيم كه خداوند نيروي بسيار شگفت انگيزي را به اين موجود بخشيده كه به مي
ها متر دورتر از خود، درك نمايد با وجود اينكه تواند جنس مخالفش را دهي آن ميوسيله

ي ماده را از ميان آنها ارد؛ اما او صداي پشهچندين صداي ديگر در آن مسير وجود د
بود، يافتن جنس مخالف و جفت تشخيص ميدهد. اگر چنانچه به اين سيستم مجهز نمي

  گرفت.گيري با آن برايش بسيار مشكل بود و نسل آنها در معرض نابودي قرار مي
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شبكه هاي  بله، مليونها سال قبل از اينكه انسان به دستگاههاي فرستنده و گيرنده و
اند؛ آيا ممكن است كه وجود چنين سيستم ها بدان مجهز بودهاي دست يابد، پشهماهواره

  مهم و شگفت انگيزي در وجود آنها تصادفي و اتفاقي باشد؟ 
  

  زنند درخشند وچشمك ميحيواناتي كه در تاريكي مي-25
دهند كه يي برخي از حشرات، در تاريكي پرتوهايي را از خود بروز مجنس ماده

تواند اين نور و چشمك را تشخيص دهد و هرگز در تشخيص دادن تنها جنس نر آنها مي
دهند، دچار اشتباه آن، در ميان صدها نور ديگر كه حشرات مختلف ديگر از خود بروز مي

شود و جنس نر آن حشره به محض دريافت آن پرتوها كه هرگز چشم ما قادر به نمي
فاصله به سوي آن پرواز نموده و جنس مخالفش را پيدا ميكند و با ديدن آنها نيست، بال 

  پردازد.نمايد و بدين ترتيب به ماندگاري نسل خود ميگيري ميآن جفت
ي دست سرشت و طبيعت علم رياضي ثابت نموده كه هرگز چنين نظم و ترتيبي زاده

ي از پيش تعيين شده از ي اينها از روي برنامه و نقشهفاقد عقل و شعور نيست؛ بلكه همه
  جانب آفريدگار هستي بوده و به سوي هدف معيني رهسپارند.

  هضم غذا در حيوانات -26
دانيم كه براي سهل نمودن هضم غذا، قطعه قطعه نمودن آن بسيار الزم است و مي

تركيب و تنظيم دندانها در حيوانات مختلف متفاوت است؛ اما در هر صورت، يك هدف 
  باشد.كنند كه خرد كردن غذا ميرا دنبال مي

اي است كه ترتيب دندانها در انسان بسيار حيرت آور است؛ زيرا ترتيب آنها بگونه
دهند و اين دندانها در حيوانات ديگري كه به ي خاصي را انجام ميهر دسته از آنها وظيفه

ا به آساني خرد آنها نياز ندارند، وجود ندارد بلكه به سيستم ديگري مجهز هستند كه غذا ر
فرستد. اما در حيواناتي كه دندان دارند به محض كرده و به محل گوارش و هضم آن مي

هاي بزاقي، آب را در دهان ترشح نموده و با غذايي كه در شروع به جويدن غذا، غده
  شود و بدين ترتيب هضم آن آسان ميگردد.دهان دارد، مخلوط مي

شود كه هر كدام در هم بيان شد آنزيمهايي ترشح ميها و معده چنانكه قبالً در روده
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  هضم نوع مشخصي از غذاها تأثير نموده كه در انواع ديگر آن تأثير ندارد.
  تكوين و شكل گيري جنين -27 

اي بسيار حيرت آور است كه تا به حال شكل گيري جنين در انواع حيوانات پديده
كند؛ اما از شناخت ماهيت و كنه آن  علوم تجربي فقط توانسته است مراحل آنرا بيان

عاجز است؛ اين عمل با جذب و آميخته شدن سلول و تخمك نر (اسپرماتوزوئيد) به 
آورند؛ اين شود و يك سلول تلقيح شده را به وجود ميسلول و تخمك ماده شروع مي

سلول بالفاصله توسط نيروي مرموزي كه در آن پنهان است شروع به تقسيم شدن ميكند 
يك سلول به دو سلول، دو سلول به چهار سلول، چهار سلول به هشت سلول و به  و

رسند و مجموع آنها به ي مشخصي ميكند تا به اندازههمين ترتيب، تقسيم ادامه پيدا مي
  ي سلول تشكيل آيند كه جدار آن از يك طبقهشكل يك توپ تو خالي در مي

رود و به صورت دو ديگرش فرو مي شود؛ سپس نصف آن شكل توپ مانند در نصفمي
  شود.جدار دوسلولي تبديل مي

ي تك ي تشكيل شده يك اليهدر اغلب حيوانات از جمله انسان در ميان دو اليه
باشند تا سلولي ديگري نيز تشكيل ميگردد و مرتب اين سلولها در حال تقسيم شدن مي

  يرد.گها، اعضاي معيني شكل مياينكه از هر يك از اين اليه
ي خارجي، پوست و دستگاههاي عصبي و يك سري ديگر از اعضا بوجود از اليه

ي داخلي نيز شوند؛ و از اليهها و استخوانها تشكيل ميي وسطي، ماهيچهميĤيند و از اليه
شوند تا بعضي ديگر از اجزاي دستگاههاي عصبي بوجود ميĤيند. سلولها مرتب تقسيم مي

رحم حيوانات پستاندار و داخل تخم حيوانات تخم گذار به اينكه شكل گيري جنين در 
آيد و يا رسد و پس از تكميل و شكل گيري كامل جنين، بچه از رحم بدنيا ميپايان مي

  شود و جوجه از آن خارج ميگردد. تخم شكافته مي
  ساختار و سيستم شنوايي -28

چ خردمندي تصور اي است كه هيسيستم شنوايي انسان و بعضي از حيوانات بگونه
ي تصادف باشد؛ گوش داراي صماخي است كه امواج نميكند كه اين ساختار، نتيجه
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آيد؛ اين جنبيدن و بلرزه در آمدن در سه گيرد و به جنب و جوش درميصوتي را مي
نمايد؛ البته اند، تأثير مياستخوان بسيار ريز و دقيق كه به شكل بسيار مرتبي چيده شده

  شود بايد يكنواخت و همسان باشد؛ براي اين منظور، ماخ وارد ميفشاري كه بر ص
اي در پشت صماخ گوش به گودي بيني متصل شده و يك استخوان حلزوني شكل لوله

اش تحليل و بررسي صداهاي مختلف نيز به قسمت داخلي گوش متصل شده كه وظيفه
باشد و ديگر موجودات ميي ديگر آن، ايجاد توازن در انسان باشد. همچنانكه وظيفهمي

توانستيم يك قدم راه برويم؛ بلكه فوراً گيج خورده بود ما هرگز نميكه اگر اين عضو نمي
  نموديم.لغزيديم و سقوط ميو مي

حركات و لرزشهاي به وجود آمده، از طريق عصبها به مركز شنوايي در مخ منتقل 
ف را شنيده و آنها را از يكديگر شوند و بدين ترتيب انسان و حيوانات صداهاي مختلمي

  تشخيص ميدهند.
آيا ممكن است چنين سيستم و ساختاري كه تمام اين مراحل را در ظرف كمتر از 

  ي يك تصادف كور باشد؟ يك صدم ثانيه انجام ميدهد، نتيجه
اي را رد ميكند. هيچ علم رياضي و حساب احتماالت به طور قطعي چنين نظريه

ي يك اتفاق و تصادف كه اين همه جريانات صورت گرفته نتيجهپذيرد خردمندي نمي
  باشد.

  كرمهاي فالريا -29
  انگيز بي حد و حصري به وقوع در دنياي موجودات زنده چيزهاي شگفت

پيوندد كه دليل بر وجود نيروي توانا و مقتدري است كه جهت بقا و ماندگاري مي
ايي كه امكان ندارد از طريق تصادف به موجودات، آنها را ترتيب داده است؛ آري! چيزه

ي مريضي مشهور به وجود بيايد. به طور مثال، چيزهايي كه در حيات كرمهاي ايجاد كننده
  مشهور است.» پيوك«روي ميدهد؛ همان مرضي كه به مرض » مرض فيل«

هاي انسان و حيوانات پنهان شده و اين كرمها طي مراحل رشد خود در رگها و غده 
شوند به كنند و موجب تورم بعضي از اعضا بخصوص ساقهاي پا ميمسدود مي رگها را
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  كنند كه حجم آنها مانند ساق فيلها بزرگ اي باد مياي كه ساق پاها به اندازهگونه
  شود.مي

كنند و كرمهاي كوچكي هاي لنفاوي انسان زاد و ولد مياين كرمها داخل رگها و غده
كنند؛ در نتيجه، باعث متورم هاي لنفاوي را مسدود ميغده نمايند و رگهايرا توليد مي

شوند تا جايي كه ساق شدن بعضي از اعضاي بدن انسان بويژه يك يا هر دو ساق پا مي
  گردد.ي ساق فيل ميانسان به اندازه

اين كرمها هنگامي كه داخل رگهاي لنفاوي انسان وجود دارند با يكديگر جفت 
  كنند و آنها را به رگهاي خوني منتقل كوچكي را توليد مي كنند و كرمهايگيري مي

ي رشد و توانند دورهنمايند؛ و اگر اين كرمها در رگهاي خوني انسان باقي بمانند، نميمي
حيات خود را طي كنند؛ زيرا بايد به بدن بعضي از حيوانات منتقل شوند تا مراحل زندگي 

  ني و مبارزه نمايند؛ پس وقتي كه خود را طي كنند و بتوانند با انسان دشم
مكد، تعدادي از اين كرمهاي كوچك را همراه با خون انسان اي خون انسان را ميپشه
كنند و قدرت مكد و بدين ترتيب اين كرمها در درون جسم پشه رشد خود را كامل ميمي

  آورند.و توانايي مبارزه با انسان را هنگام نيش زدن پشه به انسان بدست مي
دانشمندان بسيار تالش نمودند تا به اين كرمها از طريق خون كساني كه به اين 

اند، دست يابند؛ اما نتوانستند در اين زمينه موفقيتي كسب نمايند تا اينكه مرض مبتال شده
  در نهايت، چيز بسيار شگفت انگيزي اتفاق افتاد.

سي از شب بيدار ماند؛ او در يكي از شبها، يكي از دانشمندان در اتاق كار خود تا پا
مقداري خون را از يك نفر كه به اين بيماري مبتال شده بود جهت آزمايش گرفت و آنرا 
زير ميكروسكوپ قرار داد؛ وي متوجه شد كه تعداد سرسام آوري از اين كرمها در اين 

 ي ديگري از همين بيمار گرفت و آن را موردنمونه آزمايش قرار دارند؛ روز بعد نمونه
آزمايش قرار داد؛ اما اين بار، اثري از آنها مشاهده نكرد؛ آن دانشمند از اين جريان بسيار 

داد، اين همه كرم متحير و شگفت زده شد؛ چرا كه اگر اين آزمايش را در شب انجام مي
اي را در برنداشت!! در آن نمونه وجود داشتند؛ اما همين آزمايش در روز چنين نتيجه
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  جب بود.واقعاً جاي تع
پس از تحقيقات بيشتر متوجه شد كه اين كرمها هنگام روز به رگهاي خوني داخلي 

گردند و حكمت آن، برند و همين كه شب آمد، به رگهاي سطحي پوست باز ميپناه مي
كنند، تنها در شب هايي كه از خون انسان در اين مناطق تغذيه مياين است كه پشه

آيند؛ لذا اين كرمها در شب به سطح خارجي ن ميتحريك شده و براي گزيدن انسا
ي تكامل و رشد خود ها آنها را بمكند و بدين ترتيب دورهپوست بدن انسان ميĤيند تا پشه

-كنند و نميرا در داخل جسم آنها طي كنند؛ مسلم است كه اين كرمها چيزي درك نمي

كه اين كار را از راه غريزه ها امكان پذير است؛ بلفهمند كه رشد آنها در داخل بدن پشه
دهند؛ يعني نيروي بسيار توانا و مقتدري است كه به آنها ديكته ميكند تا بدين انجام مي

  صورت براي استمرار و بقاي خود بكوشند و تالش كنند.
مكند، اين كرمها ها خون را در روز ميهايي كه انواع پشهجالب اينجا است در محيط

مي مانند و روزها به يند؛ يعني شبها در رگهاي خوني داخلينمانيز بر عكس عمل مي
كنند تا در اين صورت، مگسها هم بتوانند آنها را رگهاي سطحي و خارجي مهاجرت مي

بمكند. اكنون سؤال اين است كه آيا ممكن است اين جريان از راه تصادف به وجود آمده 
  باشد؟ 
  نيروي مغناطيسي زمين  -30

اختار موجودات زنده و شگفتيهاي اعجاز آميزي كه خرد را متحير اگر از تركيب و س
مي نمايد، بگذريم و به هستي و جهان سري بزنيم، متوجه چيزهاي شگفت آوري خواهيم 

ي زمين است؛ نيرويي كه ما را به شد كه از همه مهمتر، نيروي مغناطيسي نهفته در كره
ده است و از پرت شدن ما در هوا اين كره، گره زده و باعث ماندگاري ما روي آن ش

  نمايد.جلوگيري مي
اين نيروي جاذبه با نيروي مغناطيسيي كه در فلزات وجود دارد، بسيار متفاوت است؛ 
زيرا نيرويي كه در فلزات وجود دارد، بسياري از چيزها من جمله گوشت، كاغذ، شيشه، 

  وي سنگ، شن، ماسه و آب و چيزهاي ديگر را جذب نميكند؛ اما نير
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ي زمين وجود دارد، همه چيز را جذب ميكند حتي بدن ما، اي كه در كرهمغناطيسي
شيشه، كاغذ، سنگ، شن، ماسه، آب و... را جذب خود ميكند. و اگر اين چيزها جذب 

  شدند.ماند؛ بلكه همه در هوا پرت ميشدند، هيچ چيزي روي زمين باقي نميزمين نمي
  

  و مدار آنها حجم اجرام آسماني، ابعاد  -31
(سرشت  "طبيعة الكون"فردهويل استاد اخترشناسي دانشگاه لندن در كتابش به نام 

  گنجد.هايي وجود دارد كه حجم آنها در تصور عقل نميهستي) ميگويد: در فضا ستاره
  ي ماسه است.ي يك دانهي زمين در مقابل حجم بعضي از آنها به اندازهزيرا كره

در نيويورك  علوم  آكاديمي سابق رئيس"كريستي موريسون"يآمريكاي بزرگ دانشمند
وضعيت اجرام آسماني هر گز تصادفي نيست؛ بلكه طبق يك نظم دقيق و از «ميگويد: 

اي مانند ماه اگر يك چهارم از وضعيت اند؛ زيرا كرهپيش تعيين شده به حركت درآمده
شد كه تمام اي شديد ميندازهبود، مد و جزر درياها به اتر ميموجود به زمين نزديك

شدند. همچنين اگر محور ي حيوانات نيز غرق ميكرد و همهخشكيهاي زمين را غرق مي
بود، دو قطب شمال و جنوب هميشه ي بيست و سه درجه مايل و كج نميزمين به اندازه

داد و بود و بخار آب درياها، يخ بسيار غليظ و ضخيمي در دو قطب تشكيل ميشب مي
اي پهن و گسترده شود كه باريدن باران غير ممكن شد كه خط استوا به اندازهاعث ميب

  شد.شود و بدين ترتيب زندگي روي كره زمين غير ممكن مي
سرعت گردش زمين، حدود هزار ميل در ساعت است؛ حاال اگر فرض كنيم كه 

در اين  شدند كهبود، شب و روز بسيار طوالني ميسرعت آن صد ميل در ساعت مي
صورت تمام آنچه كه روي زمين قرار دارد، از حيوانات و گياهان و...همه در روز از 

  ». زدندسوختند و در شب نيز از شدت سرما، يخ ميشدت حرارت مي
ي دانشگاه لندن در كتاب بسيار قطوري كه در اين زمينه استاد فلسفه "جود"دكتر 

و به وجود آمدن حيات از نظر فلسفي و نگاشته است به بررسي احتماالت نشأت هستي 
ي آفريدگار اين جهان هستي، بايد ساخته و آفريده«علمي پرداخته و در نهايت ميگويد: 

  و خداوند چه زيبا ميفرمايد:» بسيار دانا و حكيم باشد
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 mÊ É È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á  À l :٥٣[فصلت[  
هاي خود را در يل و نشانه(ما به آنان ـ كه منكر اسالم و قرآنند ـ هرچه زودتر دال

اقطار و نواحي آسمانها و زمين و در داخل و درون خودشان، نشان خواهيم داد تا برايشان 
  روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن حق است.)

  مبحث دوم: شناخت و اثبات وجود خدا در پرتو نصوص (مباحث اسما و صفات) 
براي اثبات وجود خداوند، مراجعه  در مباحث گذشته يادآوري نموديم كه روش دوم

به نصوص قرآن و احاديث پيامبر يعني همان آيات و رواياتي است كه مستقيماً و بطور 
  اند. واضح و شفاف از صفات و اسما و افعال الهي سخن گفته

ما بايد بدانيم كه اين روش، روش بسيار روشني است  كه هيچ عواقبي ندارد؛ زيرا 
اي باقي نخواهد تو كالم خدا و رسولش جاي هيچ ترديد و شبههشناخت خداوند در پر

  گذاشت.
سعي ما بر اين است كه در اغلب موضوعات و مباحث، نصوص را بطور مستقيم  

تر از عبارات و ارائه نماييم؛ زيرا نصوص قرآن و حديث در تعبير و تشريح مطالب قوي
كه نصوص را با تأويل و تحريف  كالم انسان هستند. و در عين حال، تالشم بر اين است

معيوب و ضعيف جلوه ندهم آنگونه كه بسياري از گذشتگان به منظور تطبيق دادن 
اند؛ حال آنكه نصوص و كالم الهي اين را هاي بشر، چنين كردهنصوص با آرا و انديشه

ده ها و آراي بشر به منظور هماهنگ شدن با كالم الهي تغيير داكند كه انديشهايجاب مي
  شوند. 

  مطلب اول: ديدرس عقل در حوزة اسما و صفات خداوند 
ي آنها درباره صاند و سنت رسول اهللا صفات الهي كه در قرآن كريم وارد شده

 شوند: سخن گفته است، به دو دسته تقسيم مي

تواند آنها را بشناسد صفاتي هستند كه عقل انسان به تنهايي بدون نصوص، نمي :اول
  مانند اثبات دست و صورت براي خداوند.  و درك كند؛
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تواند آنها را درك كند و آن دسته از صفاتي هستند كه عقل از راه استدالل مي: دوم
بپذيرد؛ مانند قدرت و حكمت خداوند. قابل يادآوري است كه ما درصدد ذكر تمام 

را بطور  صفات الهي نيستيم؛ بلكه بعنوان مثال و نمونه به ذكر چند صفت كه مقصود ما
  واضح بيان نمايند و تصوير روشني در اذهان ترسيم كنند، بسنده مي كنيم. انشاءاهللا

  
  انداي از صفات كه در قرآن و حديث آمدهمجموعه مطلب دوم:

  ـ ذات خداوند متعال1
خداوند داراي ذات و وجودي است كه متصف به تمام صفات كمال، و پاك از هر 

به سخن قرآن گوش فرا دهد و آن را بفهمد، قطعاً ميگونه نقص و عيب است. هركس 
  داند كه خداوند متصف به ذات و وجود است:

 m� ~ } | { zy x  w  v u t s  l:٢٥٥[بقره[   
ي ـ جهان هستي ـ (هيچ خدايي بجز اهللا وجود ندارد و او زنده و پايدار و نگهدارنده

بيدار است و سستي و رخوت است؛ هيچ چرت و خوابي به سراغش نمي آيد) و همواره 
  بدو راه ندارد. 

 m P O N M L K  J I H G F E D C B A
  S R Ql :٤–١[اخالص[  

ي ي اميدها و برطرف كننده(بگو: اهللا، يگانه و يكتا است. اهللا، سرورِ واالي برآورنده  
   ) باشد.و كسي همتا و همگون او نمي نزاده است و زاده نشده است  نيازمنديها است؛ 

  را به قتل برسانند، اين شعر را سرود:  خواستند خبيب هنگامي كه كفار مي
و لست ابايل حني اقتل سلامً

 

 عيل أيِّ شقٍّ كان هللا مرصعي
ع                              و ذالك يف ذات اإلله و إن يشأ  يبارك علی اوصال شلو ممزَّ

 

اندك هراسي ندارم كه كدام پهلويم روي (وقتي كه به عنوان مسلمان كشته شوم، 
افتد؛ اين فداكاري بمنظور خشنودي ذات حق است؛ اگر او بخواهد به زمين مي
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  فرمايد.) ي من بركت عنايت مياستخوانهاي تكه تكه شده
بايد بدانيم كه ذات خداوند هيچ شباهتي با ذات مخلوقاتش ندارد همانگونه كه 

گونه مشابهتي ندارند. خداوند كمال مطلق است كه صفات او با صفات مخلوقاتش هيچ
اي لزوماً نقصي خواهد داشت كه كمترين آن همان تر از او وجود ندارد. هر آفريدهكامل

  نياز او به ديگران است. 
  فرمايد: نمايد و ميهايش را نفي ميخداوند هر گونه تشابه به آفريده

 m W V   U  TS    R Ql :١١[شورى[ 

ي همانند خدا نيست ـ و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي (هيچ چيز
ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميآسمان و زمين مي

 ماند ـ و او شنوا و بينا است.) 

 ـ نفس خداوند متعال2

ي مقام كمال و شكوه اوست؛ نفس او خداوند داراي نفس و جاني است كه شايسته
هايش ندارد؛ چنانكه در آيات محكم كتابش هيچگونه تشابهي با روح و جان آفريده

  فرموده است: ي نفس خود به ما خبر داده و درباره

 m ^ ] \ [ ZY X W V U T S  R
n m l k j  i h g   f  e d c b a `_l 

   ]٥٤[انعام:

باد! خداوند شما ـ از (هرگاه مؤمنان به آيات ما نزد تو آمدند، بديشان بگو: درودتان 
روي لطف ـ رحمت را بر نفس خود واجب نموده است كه هركس از شما از روي 
ناداني دچار لغزشي شد، ولي بعد از آن توبه كرد و اصالح نمود ـ خداوند عذر تقصير او 

 پذيرد ـ چرا كه او آمرزگار و مهربان است.) را مي

نفس است و رحمت را بر نفس خود  ي فوق بيان نموده كه متصف بهخداوند در آيه
  ي ديگري همين مطلب را چنين بيان فرموده است:واجب كرده است. در آيه
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 m  u t s rq p o n  ml k ji h g f e d
y x w    v  l:١٢[انعام[   

؟ بگو: از آن اهللا است؛ ايشان ـ از (بگو: آنچه در آسمانها و زمين است از آن كيست
حمت را بر نفس خود، الزم گرفته است؛ بدون هيچ گونه شك و روي تفضّل و تلطّف ـ ر

  آورد.) گماني شما را در روز قيامت گرد مي
بخشي از اين آيه  روايت نموده است، هيردر حديثي كه آن را ابوهر صرسول اكرم 

  را چنين تفسير نموده است: 
ىلَ « هِ عَ تَبَ بِيَدِ قَ كَ لْ قَ اهللاُ الـْخَ لَ ـامَّ خَ هِ  لَ سِ فْ بِينَ ضَ بِقُ غَ َتِي تَسْ محْ لِبُ «وفی رواية: » : إِنَّ رَ غْ تَ

بِي ضَ   (صحيح بخاري و صحيح مسلم) 1».غَ
(زماني كه خداوند از آفريدن مخلوقاتش فارغ شد، مكتوبي را نوشت و آن مكتوب 
اكنون در عرش نزد خداوند وجود دارد؛ در آن مكتوب چنين آمده است: رحمت من از 

. و در روايتي ديگر آمده است كه فرمود: رحمت من بر خشمم گيردغضبم سبقت مي
  شود.)غالب و چيره مي

اثبات نفس براي خداوند شيوه و روش پيامبران گذشته نيز بوده است؛ عيسي عليه 
  گويد:ي خداوند ميالسالم درباره

 m | { z y  x wv u t s  r q   p o nl :١١٦[مائده[  
ارد، باخبري؛ ولي من از آنچه كه در نفس تو وجود من وجود د (تو از آنچه در نفس

  ي رازها هستي.)خبرم؛ زيرا تو دانندهدارد، بي
  همچنين خداوند به پيامبرش موسي عليه السالم ميگويد:

 m h  g f  e d c b a  `l :٤١–٤٠[طه[  

                                           
  ).2364) حديث شامره (1/726صابيح (املة مشكا −1
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و (سپس اي موسي! در موعدي كه ـ براي گرفتن فرمان رسالت ـ مقدر بود، آمدي 
  )ام.اي نفس خويش پروردهتو را بر

  خداوند ما را از نفس خود بر حذر مي دارد:

 m \ [ Z YX W  Vl آ]:٣٠ل عمران[  
دارد و خداوند نسبت به بندگان (خداوند شما را از ـ نافرماني ـ خودش برحذر مي

  مهربان است.) 
ياد  كنند، خداوند نيز آنها را در نفس خودكساني كه خداوند را در نفس خود ياد مي

  ميكند. 
     اند كه روايت نموده بخاري و مسلم در كتابهاي صحيح خود از ابوهريره 

ا : «فرمود ص رسول اهللا نَ : أَ اىلَ عَ ولُ اهللاَُّ تَ قُ ينِ يَ رَ كَ إِنْ ذَ , فَ ينِ رَ كَ ا ذَ هُ إِذَ عَ ا مَ أَنَ , وَ ي يبِ بْدِ نِّ عَ نْدَ ظَ عِ
إِنْ ذَ  , وَ يسِ هُ يفِ نَفْ تُ رْ كَ هِ ذَ سِ فْ .يفِ نَ مْ نْهُ ٍ مِ ريْ ٍ خَ إلَ هُ يفِ مَ تُ رْ كَ ٍ ذَ إلَ ينِ يفِ مَ رَ    1»كَ

  ام بر اساس گماني كه به من دارد، رفتار خداوند متعال مي فرمايد: من با بنده(
در نفس خود مرا ياد  امبندهكند، من با او هستم؛ پس اگر مي نمايم و هنگامي كه مرا ياد مي

. و اگر مرا در ميان جمع، ياد كند، من او را در كنمميكند، من نيز در نفس خود او را ياد 
  ميان جمع بهتري ياد خواهم نمود.) 

  

  ـ وجه (صورت) پروردگار پاك ما 3
هايش ندارد. اي دارد كه هيچگونه تشابهي به صورت و سيماي آفريدهخداوند چهره

خداوند در كتاب پذيريم؛ زيرا ما به وجود رخسار خداونى متعال ايمان آورده و آن را مي
ي آن تأكيد نموده است؛ نيز درباره صي آن به ما خبر داده و پيامبر اكرم خود درباره

  فرمايد:خداوند متعال مي

 m y x w v u  tl :٢٧[رحمن[  
                                           

  )2264) حديث شامره (1/693املصابيح ( ةمشكو −1
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   ماند و بس.) (و تنها وجه پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي  

  صفات وجه از  »y x w«گويد: ابن جريرطبري در تفسير اين آيه مي
  در حالت رفع است.» ذو«باشد؛ بهمين دليل مي

صفت رب y x wبعضي از علما وجه را از خداوند نفي كرده و گفتهاند: 
  است نه صفت وجه. 

اين رأي، نظر كساني است كه «گويد: امام ابن خزيمه اين قول را رد كرده و مي
عبارت مرفوع و فاعل است  نسبت به لغت و زبان عربي آگاهي ندارند؛ زيرا وجه در اين

بدليل مضاف اليه بودن، مجرور است؛ اگر ذولجالل واالكرام صفت رب » رب«ي و كلمه
در حالت جر يعني ذي الجالل مي آمد چون جر اينگونه » ذو«ي بود، مي بايست كلمهمي

   1كلمات به ياء است نه واو.
  آيه است:از نصوص ديگري كه وجه را براي خداوند اثبات ميكند، اين 

 mj i h g  f l :٨٨[قصص[   
  شود.) (همه چيز جز وجه او فاني و نابود مي

 خداوند متعال» وجه و رخسار«آثار ايمان به 

  الف ـ وجه خدا طلبيدن در انجام اعمال شايسته
هرگاه آنچه را كه خداوند ثابت و مقرر نموده است، دانستيم بايد در انجام اعمال  

داشته باشيم همانگونه كه خداوند متعال در كتاب خود ما را  خود وجه او را مد نظر
راهنمايي نموده است؛ پس عملي كه مقصود از آن وجه خداوند نباشد، باطل است 

  فرمايد:چنانكه مي

 mj i h g  f  l:شود.) (همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي ]٨٨[قصص  

                                           
  ).21التوحيد ابن خزيمه ص ( - 1
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   ي او است.ي اين اعمال، انفاق و بخشش مال براي رضااز جمله 
 m ¯  ® ¬ «   ª ©¨ §  ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡  � ~ } |

 µ ´ ³ ² ± °l :٣٩[روم[   
دهيد تا از اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني (آنچه را كه به عنوان ربا مي  

نمايد ـ و آنچه را كه به عنوان كاهد و نابودش مينخواهد يافت ـ بلكه خداوند از آن مي
داريد، اين گونه كساني داراي پاداش تنها وجه خدا را مد نظر ميپردازيد و زكات مي

   مضاعف خواهند بود.) 
خداوند بندگان صالح خود را بخاطر اينكه در انجام اعمالشان، وجه و رضاي او را 

  فرمايد: طلبند، ستوده است، چنانكه ميمي

 m  b    a  `     _ ^ ] \  [ Z Yl :انسان]٩[    
دهيم و از شما پاداش و سپاسگذاري ا به خاطر ذات خدا خوراك مي(ما شما را تنه 
   خواهيم.) نمي

 m ^   ]  \ [  Z  Y X W  V  U T S Rl :ليل]٢٠–١٩[  
(هيچ كسي بر او حق نعمتي ندارد تا ـ بدين وسيله به نعمتش پاسخ گويد و از   

پروردگار سوي او آن ـ نعمت جزا داده شود؛ بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات 
  باشد.)بزرگوارش مي

  فرمايد:و مي 

 mJ I  H G F E D C B A l:٢٨[كھف[   
پرستند و به فرياد مي(با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي

  طلبند.)خوانند، و تنها رضاي ذات او را مي
  فرمود: صآمده كه پيامبر اكرم  در صحيحين به روايت عتبان بن مالك 
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هَ اهللاِ« جْ لِكَ وَ بْتَغِى بِذَ الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ يَ نْ قَ ىلَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ    1».إِنَّ اهللا قَ
(همانا خداوند آتش دوزخ را بر كسي كه بخاطر وجه و رضاي خداوند ال اله اال اهللا 

  بگويد، حرام ساخته است). 
  ب) پناه بردن به وجه خداوند سبحان 

اين كار را كرده است؛ از جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما روايت  صپيامبراكرم 
  شده وقتي كه اين آيه نازل شد:

  m ¡ �  ~ } | { z y x wl :٦٥[نعام[  
تواند كه عذاب بزرگي از باالي سرتان و يا از زير پاهايتان بر شما (بگو: خدا مي

ائي يا بالهاي زميني همچون بفرستد ـ و شما را دچار بالهاي آسماني و بمبارانهاي هو
 ي جنگها سازد.)ها و آتشفشانيها و انفجارهاي مينها و ديگر مواد منفجرهزلزله

¢  «برم). سپس در برابر (به وجه تو پناه مي» اعوذ بوجهك«فرمود:  صپيامبر اكرم 
  يعني قادر است از زير پاهايتان بر شما عذاب بفرستد) دوباره  »£ ¤ ¥

¦ § m  برم). سپس دربرابربه وجه تو پناه مي» (اعوذ بوجهك«مود: فر صرسول اهللا 
¬ «  ª © ¨   l:٦٥[انعام[  

(يا اين كه كار را بر شما به هم آميزد ـ در نتيجه حقيقت امر بر شما مشتبه شود ـ و  
دسته و پراكنده گرديد ـ و جنگها در ميانتان برپا گرداند ـ و برخي از شما را به جان دسته
  ديگر اندازد و گرفتار همديگر سازد.) برخي
  (اين آسانتر است.) 2»هذا أيرس.«فرمود:  صرسول اكرم  

فرمود:  مي هنگام خوابيدن صروايت است كه پيامبر اكرم  از علي ابن ابي طالب 

                                           
  ).1/455) وصحيح مسلم (425) حديث شماره (1/519فتح الباري شرح صحيح بخاري ( - 1
  ).7406) حديث شماره (13/388صحيح بخاري ( - 2
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ابَّ « لِّ دَ ِّ كُ نْ رشَ ةِ مِ تِكَ التَّامَّ لِامَ كَ يمِ وَ رِ كَ الْكَ هِ جْ وذُ بِوَ مَّ إِينِّ أَعُ هُ ا.اللَّ يَتِهَ ذٌ بِنَاصِ رواه ابي  »ةٍ أَنْتَ آخِ
  1داود

آورم. از آورم و به كلمات خالص و كامل تو پناه مي(خدايا به وجه كريم تو پناه مي 
  اي كه تو مالك آن هستي.)بدي هر خزنده

  مي طلبد  ي وجه خداوند چيزي راج ـ جواب دادن به كسي كه بواسطه
اذَ «فرمود:  صايت است كه رسول اكرم از ابن عباس رضي اهللا عنهما رو تَعَ نِ اسْ مَ

طُوهُ  أَعْ هِ اهللاِ فَ جْ مْ بِوَ أَلَكُ نْ سَ مَ , وَ وهُ يذُ أَعِ    2.»بِاهللاِ فَ
(هركس وجه خدا را واسطه قرار داد و پناه طلبيد، او را پناه دهيد و هركس به وجه 

  خداوند از شما سؤال نمود، به او پاسخ مثبت بدهيد.)
  دن وجه خداوند ـ آرزوي ديد 

 :هنگام دعا و نيايش مي فرمود صروايت است كه پيامبر اكرم  از عمار بن ياسر 
نِي إِذَ « فَّ وَ تَ , وَ ا يلِ ً ريْ يَاةَ خَ تَ احلَْ لِمْ ا عَ يِنِي مَ لْقِ أَحْ ىلَ اخلَْ تِكَ عَ رَ دْ قُ يْبَ وَ كَ الْغَ مِ مَّ بِعِلْ هُ ا اللَّ

مَّ  هُ , اللَّ ا يلِ ً ريْ اةَ خَ فَ تَ الْوَ لِمْ قِّ يفِ  عَ ةَ الْـحَ لِمَ أَلُكَ كَ أَسْ , وَ ةِ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ يَتَكَ يفِ الْغَ شْ أَلُكَ خَ أَسْ وَ
رَّ  أَلُكَ قُ أَسْ , وَ دُ نْفَ يامً الَ يَ عِ أَلُكَ نَ أَسْ الْغِنَى, وَ رِ وَ قْ دَ يفِ الْفَ أَلُكَ الْقَصْ أَسْ , وَ بِ الْغَضَ ا وَ ضَ ٍ الَ الرِّ نيْ ةَ عَ

أَلُكَ  أَسْ , وَ طِعُ نْقَ ةَ النَّظَرِ إِىلَ  تَ أَلُكَ لَذَّ أَسْ , وَ تِ دَ املَْوْ عْ يْشِ بَ دَ الْعَ رْ أَلُكَ بَ أَسْ , وَ اءِ دَ الْقَضَ عْ اءَ بَ ضَ الرِّ
ينَةِ ا نَّا بِزِ يِّ مَّ زَ هُ , اللَّ ةٍ لَّ ضِ الَ فِتْنَةٍ مُ ةٍ وَ َّ رضِ اءَ مُ َّ ِ رضَ ريْ ائِكَ يفِ غَ قَ إِىلَ لِقَ وْ الشَّ كَ وَ هِ جْ , وَ نِ يامَ ِ إلْ

                                           
  روايت ابوداود. - 1
) حديث شماره 3/961صحيح سنن ابي داود ("ن خود اين حديث را آورده است. نگاه ابوداود در سن - 2
) وشيخ آلباني در مورد آن ميگويد: اين حديث، حسن و صحيح است. همچنين بيهقي در كتاب 4260(

  )  آنرا روايت نموده است.1/306االسماء و الصفات (
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ا .وَ ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ نَا هُ لْ عَ   1»جْ
ي قدرتت بر مخلوقات، تا زماني كه زنده بودن ي علم غيبت و بوسيله(خدايا! بوسيله

داني كه مرگ به سود من است، داني مرا زنده نگه دار. و هرگاه ميرا براي من مفيد مي
؛ پروردگارا! مرا بميران؛ پروردگارا! در پيدا و پنهان، خشيت خودت را نصيب من گردان

خواهم؛ پروردگارا! ميانه روي ي حق و عدل را در خشنودي و غضب از تو ميكلمه
هاي جاودان تو خواهم؛ پروردگارا! نعمتواعتدال را در تنگدستي و ثروتمندي از تو مي

خواهم؛ پروردگارا! خواهم؛ پروردگارا! مسرت و شادي مستدام را از تو ميرا مي
خواهم؛ پروردگارا! زندگي خوب پس از صله و قضاوتي از تو ميخوشنودي را در هر في

خواهم مرگ را از تو مسئلت دارم؛ پروردگارا! لذت نگاه كردن بسوي وجه تو را از تو مي
اي كه مرا و شوق و ميل ديدار تو را در غير بال و مصيبتي كه دامنگير من شود و فتنه

زيبايي ايمان آراسته گردان و مرا راهنماي  سرگردان كند، از تو ميخواهم؛ خدايا! مرا به
  )هدايت خواهان و هدايت يافتگان قرار ده.

m C B ي را كه در آيه» E«ي كلمه صگويد: رسول اهللا بيهقي مي 
E D  l  آمده است، چنين تفسير نموده است كه منظور از آن، نگاه كردن به

نيز  ري از حذيفه و ابوبكر است. عالوه بر آن، چنين تفاسي رخسار و وجه خداوند 
نقل شده است. سپس ميگويد: آثار و احاديث بسيار زيادي در اين باره از صحابه و تابعين 

    2نقل شده است.
  فرمود: صروايت نموده است كه رسول اهللا  امام مسلم در صحيح خود از صهيب

ولُ اهللاُ« قُ : يَ الَ نَّةَ قَ ـْجَ نَّةِ ال ـْجَ لُ ال لَ أَهْ ا دَخَ ْ  إِذَ ملَ : أَ ولُونَ يَقُ ? فَ مْ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ رِ : تُ اىلَ عَ تَ كَ وَ بَارَ تَ
طُوا امَ أُعْ , فَ ابَ جَ فُ احلِْ شِ يَكْ : فَ الَ ? قَ نْ النَّارِ نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ نَا الـْجَ لْ خِ ْ تُدْ نَا? أَملَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ يْئًا  تُ شَ

                                           
) حديث شماره 1/280: صحيح سنن نسائي() و نسائي. نگا12ص (» التوحيد«روايت ابن خزيمه در  - 1
  باشد.).  وسند اين روايت صحيح مي1237,1238(
  ) تأليف بيهقي.308االسماء والصفات ص ( - 2
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نْ  مْ مِ بَّ إِلَيْهِ ِ أَحَ هبِّ لَّ النَّظَرِ إِىلَ رَ جَ زَّ وَ مَّ »مْ عَ :  , ثُ ةَ يَ هِ اآلْ ذِ الَ هَ   mE D C Bl1 تَ
كند: چيز شوند، خداوند از آنان سؤال مي(وقتي كه اهل بهشت وارد بهشت مي

هاي ما را سفيد گويند: پروردگارا! مگر چهرهخواهيد كه به شما بدهم؟ آنان ميبيشتري مي
ها را خ نجات ندادي؟ آنگاه خداوند پردهنكردي؟ مگر ما را به بهشت نياوردي و از دوز

دارد و اهل بهشت با ديدن و نگاه كردن بسوي خداي عزوجل چنان احساس ميبرمي
كنند كه چيزي بهتر از نگاه كردن به پروردگارشان به آنان نداده است. سپس رسول اهللا 

كساني كه ] (٢٦[يونس: m E D C Blاين را تالوت فرمود:  ص
 اي برآن دارند.)ند ، نكويي (بهشت) و افزودهانيكوكاري كرده

 :فرمود صهمچنين در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه رسول اهللا 
َ الْ « ا بَنيْ مَ , وَ امَ ا فِيهِ مَ امَ وَ : آنِيَتُهُ بٍ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ , وَ امَ ا فِيهِ مَ امَ وَ : آنِيَتُهُ ةٍ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ َ أَنْ جَ بَنيْ مِ وَ وْ قَ

نْظُرُ  .يَ نٍ دْ نَّةِ عَ هِ يفِ جَ هِ جْ ىلَ وَ اءِ عَ ِ يَ اءُ الْكِربْ دَ ِمْ إِالَّ رِ هبِّ   2»وا إِىلَ رَ
دو باغ وجود دارد كه ظروف و هر چه در آنها است از نقره ساخته شـده اسـت. و دو   (

باغ ديگر وجود دارد كه ظروف و هر چه در آنهـا اسـت از طـال سـاخته شـده اسـت. و در       
  ي پروردگار، فقط حجاب كبريايي وجود دارد.)نگاهشان به چهره بهشت عدن بين مردم و

 

  حجاب و پرده روي رخسار خداوند 
  فرمود:  صروايت است كه رسول اكرم  از ابوموسي اشعري 

, إ« هُ عُ فَ رْ يَ طَ وَ سْ ْفِضُ الْقِ لَكِنَّهُ خيَ , وَ نَامَ نْبَغِي لَهُ أَنْ يَ الَ يَ , وَ نَامُ اىلَ الَ يَ عَ يْلِ  ِنَّ اهللا تَ لُ اللَّ مَ عُ إِلَيْهِ عَ فَ رْ يُ
اتُ  بُحَ قَتْ سُ رَ َحْ هُ ألَ فَ شَ هُ النُّورُ لَوْ كَ ابُ جَ , حِ يْلِ لِ اللَّ مَ بْلَ عَ ارِ قَ لُ النَّهَ مَ عَ , وَ ارِ لِ النَّهَ مَ بْلَ عَ  قَ
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. هِ قِ لْ نْ خَ هُ مِ ُ ى إِلَيْهِ بَرصَ تَهَ ا انْ هِ مَ هِ جْ   1»وَ
ي او نيست كه بخوابد؛ او ترازوي ـ هو اصالً شايستخوابد خداوند عزوجل نمي(

عمل شب قبل از عمل روز، و عمل روز  نمايد؛اعمال و رزق بندگان را ـ باال و پايين مي
  شود؛  آنچه حجاب و مانع ديدن خداوند باال برده ميقبل از عمل شب بسوي او 

اب را گردد، نور است ـ و در روايتي آمده است كه آتش است ـ اگر خداوند اين حجمي
  سوزاند.) ي مخلوقات را مياش همهبردارد، انوار چهره

ضرري ندارد و » آتش«و » نور«ي بايد دانست كه اين شك و ترديد راوي در كلمه
سازد؛ زيرا به آتش صاف و شفافي كه خداوند در اي به صحت حديث وارد نميلطمه

كه خداوند آتش شعله گردد آنگونهپرتو آن با موسي سخن گفت، نور و آتش اطالق مي
ي چراغ را نور ناميده است؛ بر خالف آتش سياه و تاريك جهنم كه به آن نور گفته نمي

  شود. 
ها مانع ديدن و ها مانع ادراك هستند؛ درست همانگونه كه ابرها و سقفاين پرده

د ها برداشته شوند، ماه و خورشيادراك خورشيد و ماه مي شوند؛ اما هرگاه ابرها و سقف
شوند. هيچ مسلماني ها مانع رؤيت خداوند ميشوند؛ منظور اين نيست كه پردهديده مي

چنين چيزي را نميگويد؛ زيرا هيچ چيزي، در زمين و آسمانها بر خداوند پنهان نيست؛ 
ها مانع رسيدن انوار الهي به بندگانش هستند آنگونه كه بلكه معني آن، اين است كه پرده

. « فرمايد:خداوند مي هِ قِ لْ نْ خَ هُ مِ ُ ى إِلَيْهِ بَرصَ تَهَ ا انْ هِ مَ هِ جْ اتُ وَ بُحَ تْ سُ قَ رَ َحْ هُ ألَ فَ شَ اگر  »لَوْ كَ
ي او جهان هستي را تا آنجايي كه در معرض ديد ها برداشته شوند، شعله هاي چهرهپرده

ناري ي پرده نوري يا ها بوسيلهسوزاند؛ اما شعلهاهللا است يعني تمام جهان هستي را مي
  پنهان هستند. 

  ـ خداوند داراي دو دست است4
هاي او ي جالل و كمال او هستند، دارد؛ دستخداوند دو تا دست كه شايسته
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  فرمايد: هايش ندارند؛ خداوند عز وجل ميهاي آفريدههيچگونه مشابهتي با دست

 m Ã Â Ál :٦٤[مائده[   
  (بلكه دو دست خدا باز است.)

يس را وقتي كه از سجده كردن براي آدم ابا ورزيد مورد ابل همچنين خداوند  
  خطاب قرار داد و فرمود:

m  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  l:٧٥[ص[  
(اي ابليس! چه چيزي تو را نگذاشت كه براي آنچه كه من آنرا با دستهاي خودم   

 آفريدم، سجده كني؟) 
  

  ستودن خداوند با ذكر دو دستش
و دستش مورد ستايش قرار داده و آنها را منبع روايات متعددي خداوند را با ذكر د

  فرمايد:خير و بركت دانسته است؛ خداوند به اهل بهشت ندا داده و خطاب به آنها مي
يْكَ « دَ هُ ىفِ يَ لُّ ُ كُ ريْ الـْخَ , وَ يْكَ دَ عْ سَ , وَ : لَبَّيْكَ ولُونَ يَقُ , فَ نَّةِ لَ الـْجَ ا أَهْ   1».يَ
: پروردگارا! حاضريم و در خدمت تو هستيم گويند(اي بهشتيان! آنان در جواب مي 
  هاي تواست.)ي خير ونفع در دستوهمه

زند؛ آدم عليه السالم در جواب ميخداوند روز قيامت آدم عليه السالم را صدا مي
.«گويد:  يْكَ دَ هُ ىفِ يَ لُّ ُ كُ ريْ الـْخَ , وَ يْكَ دَ عْ سَ    2»لَبَّيْكَ وَ

هاي ي خير و نفع در دستهمه (پروردگارا! حاضرم و در خدمت شما هستم و
  تواست.)

  گفت:شد، چنين ميشب هنگام وقتي كه براي دعا و نيايش بلند مي صرسول اكرم 
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». يْكَ دَ هُ ىفِ يَ لُّ ُ كُ ريْ ـْخَ ال يْكَ وَ دَ عْ سَ   1»لَبَّيْكَ وَ
.«گفت: عبداهللا بن عمر نيز چنين لبيك مي يْكَ دَ ُ ىفِ يَ ريْ ـْخَ ال يْكَ وَ دَ عْ سَ    2 »لَبَّيْكَ وَ

  پروردگار دستهايش را باز مي نمايد 
خداوند سبحان اهل جود و سخاوت است، دستهايش را براي انفاق و بخشش باز 

  كند:مي

 mÆ    Å Ä Ã Â Á  l:٦٤[مائده[  
بلكه دو دست خدا باز است ـ و او جواد و بخشنده است ـ هرگونه كه بخواهد مي (

 بخشد.)

كند تا بندگانش توبه كنند؛ در ش را باز ميهايهمچنانكه خداوند شب و روز دست
  چنين آمده است كه: صاز رسول اهللا  صحيح مسلم به روايت از ابوموسي اشعري 

طْ «  تَّى تَ , حَ يْلِ ىءُ اللَّ سِ ارِ لِيَتُوبَ مُ بِالنَّهَ , وَ ارِ ىءُ النَّهَ سِ يْلِ لِيَتُوبَ مُ هُ بِاللَّ دَ طُ يَ بْسُ عَ إِنَّ اهللاَ يَ لُ
سُ مِ  مْ ا.الشَّ َ هبِ رِ غْ   3»نْ مَ

كند تا كساني كه در روز مرتكب اعمال بد (خداوند در شب، دستهايش را باز مي
كند تا كساني كه در شب مرتكب اعمال اند، توبه كنند؛ و در روز، دستهايش را باز ميشده

  اند، توبه كنند؛ و اين عمل تا هنگام طلوع افتاب از مغرب، همچنان ادامه دارد.)بد شده
  آفريده است خودش هايدست باآنها را  خداوند كه هاييچيز

تواند خداوند را عاجز و ناتوان كند؛ هرگاه ترديدي وجود ندارد كه هيچ چيزي نمي
آفريند و (باش) آن را مي» كن«خداوند بخواهد چيزي را بيافريند با گفتن كلمه و فرمان 

وجود اين، خداوند بعضي از آيد؛ با آن چيز همانگونه كه خواست او است، بوجود مي
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آفريند تا بدينصورت هاي خودش مياشيا را براي عزت و كرامت بخشيدن به آنها با دست
به آنها توجه ويژه نموده و جايگاه بلندي به آنها عنايت كند. چيزهايي كه آنها را خداوند 

ديث هاي خودش آفريده است و در كتاب خود نام آنها را ذكر كرده يا در حبا دست
  باشند: اند، بشرح زير ميرسولش آمده
  الف) آدم

  گويد:خداوند در اين راستا خطاب به ابليس مي

  mµ ´ ³ ² ± ° ¯ ®       l:٧٥[ص[  
(اي ابليس! چه چيزي تو را نگذاشت كه براي آنچه كه من آنرا با دستهاي خودم  

  آفريدم، سجده كني؟) 
  فرمود:  صكه رسول اهللا و در حديث بزرگ و طوالني شفاعت آمده است 

». نَّتَهُ نَكَ جَ كَ أَسْ هِ وَ كَ اهللاَ بِيَدِ قَ لَ ي خَ مُ الَّذِ : أَنْتَ آدَ ولُونَ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ    1متفق عليه »فَ
گويند: تو آدم پدر انسانها هستي و (آنگاه مردم نزد آدم عليه السالم آمده و مي

  شت تو را اسكان داده است.)هاي خودش تو را آفريده و در بهخداوند با دست
أَنْتَ «: خطاب به آدم گفت نيز آمده كه موسي در حديث احتجاج آدم و موسي 

. هِ وحِ نْ رُ خَ فِيكَ مِ فَ نَ , وَ هِ قَكَ اهللاَُّ بِيَدِ لَ ي خَ  2»الَّذِ
(تو همان كسي هستي كه خداوند تو را با دستهاي خودش آفريد و از روح خود در 

  تو دميد.)
را با دستهاي الحظه مي نماييد خداوند فرموده است كه آدم همانگونه كه م

نيز خبر داده است كه مردم از آدم عليه السالم طلب ص خودش آفريده است. رسول اهللا 
شوند و آن عبارت شفاعت نموده و بزرگترين احسان خداوند در حق وي را متذكر مي
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ليه السالم احسان خداوند است از آفريده شدنش با دستهاي خداوند. هم چنين موسي ع
يادآور شد و آن عبارت است از آفريده شدن آدم با  را به آدم  در حق آدم 

از همين جهت از  دستهاي خداوند. ذكر اين ويژگي، حكايت از آن دارد كه آدم 
بود، آدم هيچگونه امتيازي در برابر بمعني قدرت مي» يد«ديگران متمايز است؛ پس  اگر 

اند و آفريدن آدم، ي قدرت خداوند آفريده شدهاشت؛ چون آنها نيز بوسيلهفرزندانش ند
  آمد.مدحي برايش بحساب نمي

  ب ـ نوشتن تورات با دستهاي خودش
خطاب به  آمده است كه آدم  در بعضي از روايات احتجاج آدم و موسي

طَّ لَكَ «گفت:  موسي  خَ , وَ هِ الَمِ اكَ اهللاُ بِكَ طَفَ ى اصْ وسَ . أَنْتَ مُ هِ اةَ بِيَدِ رَ   1 »التَّوْ
(اي موسي، تو كسي هستي كه خداوند، تو را براي سخن گفتن با خود برگزيد و  

  تورات را با دستهاي خود برايت نوشت.)
.«در روايتي ديگر در صحيحين آمده است كه:  هِ طَّ لَكَ بِيَدِ خَ , وَ هِ مِ الَ اكَ اهللاُ بِكَ طَفَ  2»اصْ

  با خود برگزيد و با دستهاي خود برايت نوشت.) (خداوند، تو را براي سخن گفتن
  اي را با دست خود نوشته و نزد خود نگه داشته استـ نامهج

  فرمود: صروايت است كه پيامبر اكرم  از ابو هريره 
ضَ « َتِي غَ محْ تْ ـ رَ بَقَ :سَ الَ بَتْ ـ أَوْ قَ لَ : غَ هُ نْدَ تَبَ يفِ كِتَابٍ عِ لْقَ كَ هُ لـَامَّ قَىضَ اهللاُ الـْخَ نْدَ وَ عِ هُ بِي, فَ

شِ  رْ عَ قَ الْ  ». فَوْ
(وقتي كه خداوند از آفريدن مخلوقات فارغ شد، مكتوبي را نزد خود نوشت؛ در اين 

  نوشته آمده است كه: رحمت من بر خشم من پيشي گرفته است.)
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  و در روايت ديگر چنين آمده است كه:
» َ ْلُقَ اخلْ بْلَ أَنْ خيَ ا قَ تَبَ كِتَابً قَ إِنَّ اهللاَ كَ هُ فَوْ نْدَ تُوبٌ عِ كْ وَ مَ هُ بِي, فَ ضَ تْ غَ بَقَ َتِي سَ محْ : إِنَّ رَ لْقَ

. شِ رْ عَ   1 »الْ
اي را نوشت كه: رحمت من بر خشمم (خداوند پيش از آفريدن مخلوقات، نوشته

  باشد.)پيشي گرفته است و آن نوشته در فوق عرش نزد خداوند مي
هِ «يت كرده است كه: با اين الفاظ روا ابن ماجه از ابوهريره   سِ فْ ىلَ نَ مْ عَ بُّكُ تَبَ رَ كَ

بِي ضَ تْ غَ بَقَ َتِي سَ محْ : رَ قَ َلْ لُقَ اخلْ ْ بْلَ أَنْ خيَ هِ قَ (پروردگار شما پيش از آفرينش مخلوقات،  2»بِيَدِ
  بر نفس خود با دست خود نوشته است كه: رحمت من بر خشمم پيشي گرفته است.)

ابن ابي عاصم نيز با  تأليف "ةالسن"دش در كتاب اثبات نوشتن خداوند با دستهاي خو
تْ ««: الفاظ زير آمده است بَقَ :سَ الَ بَتْ ـ أَوْ قَ لَ : غَ هُ نْدَ هِ يفِ كِتَابٍ عِ تَبَ بِيَدِ قَ كَ لْ لـَامَّ قَىضَ اهللاُ الـْخَ

شِ  رْ عَ قَ الْ وْ هُ فَ نْدَ وَ عِ هُ بِي, فَ ضَ َتِي غَ محْ  3».ـ رَ
، در كتابي نزد خود با دست خود نوشت: (وقتي كه خداوند مخلوقات را آفريد

  رحمت من بر خشمم غالب است، يا رحمت من بر خشمم پيشي گرفته است.) 
  كاشتن بهشت عدن با دستهاي خودش -د

لِ «فرمود:  صدر صحيح مسلم آمده است كه رسول اكرم  نَى أَهْ ا أَدْ : مَ هُ بَّ ى رَ وسَ أَلَ مُ سَ
وَ رَ  : هُ الَ ? قَ ةً لَ نْزِ نَّةِ مَ , الـْجَ نَّةَ ـجَ لْ الْ : ادْخُ هُ الُ لَ يُقَ , فَ نَّةَ نَّةِ الـْجَ ـْجَ لُ ال لَ أَهْ ا أُدْخِ دَ مَ عْ ِيءُ بَ لٌ جيَ جُ

ا يُقَ ? فَ ِمْ اهتِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ ُمْ وَ هلَ نَازِ لَ النَّاسُ مَ زَ دْ نَ قَ يْفَ وَ بِّ كَ : أَيْ رَ ولُ يَقُ ونَ فَ كُ ىضَ أَنْ يَ : أَتَرْ هُ لُ لَ
لِ  لْكِ مَ ثْلُ مُ هُ لَكَ مِ ثْلُ مِ هُ وَ ثْلُ مِ هُ وَ ثْلُ مِ لِكَ وَ : لَكَ ذَ ولُ يَقُ , فَ بِّ يتُ رَ ضِ : رَ ولُ يَقُ يَا? فَ نْ لُوكِ الدُّ نْ مُ كٍ مِ

سُ  فْ تْ نَ تَهَ ا اشْ كَ مَ لَ , وَ ثَالِهِ ةُ أَمْ َ رشَ عَ ا لَكَ وَ ذَ : هَ ولُ يَقُ , فَ بِّ يتُ رَ ضِ : رَ ةِ سَ َامِ الَ يفِ اخلْ قَ , فَ هُ ثْلُ مِ كَ وَ
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يْنُ  تْ عَ ذَّ لَ دْتُ وَ ينَ أَرَ ذِ ئِكَ الَّ : أُولَ الَ ? قَ ةً لَ نْزِ مْ مَ هُ الَ أَعْ , فَ بِّ : رَ الَ , قَ بِّ يتُ رَ ضِ : رَ ولُ يَقُ , فَ كَ
لْبِ  ىلَ قَ رْ عَ ْطُ ْ خيَ ملَ , وَ نٌ عْ أُذُ مَ ْ تَسْ ملَ , وَ ٌ نيْ رَ عَ مْ تَ لَ ا, فَ يْهَ لَ تُ عَ تَمْ خَ ي وَ مْ بِيَدِ تَهُ امَ رَ تُ كَ سْ رَ , غَ ٍ  بَرشَ

ا دَ صْ مِ : وَ الَ :قَ لَّ جَ زَّ وَ هُ يفِ كِتَابِ اهللاَِّ عَ  قُ
 m |      { z  y   x w v u t s r q pl1

  ] ١٧[سجده:  
ترين رتبه در ميان بهشتيان از آن چه كسي از خداوند سؤال نمود: پايين (موسي 

است؟ خداوند فرمود: مردي است كه پس از اينكه اهل بهشت وارد بهشت شدند، حاضر 
گويد: پروردگارا! مردم به منزلهاي ي گويند: وارد بهشت شو. او ميشود. پس به او ممي

  شود: آيا تو راضي اند. به او گفته ميي جاها را گرفتهاند و همهخود رفته
گويد: آري، ي يكي از پادشاهان دنيا جا و مكان داده شود؟ ميشوي كه به تو به اندازهمي

ي جا و مكان يك پادشاه و گويد: به اندازهمي پروردگارا! خشنود مي شوم. پروردگار به او
كند و بار پنجم آن شخص ميسه برابر ديگر، از آنِ تو است. اين گفتگو ادامه پيدا مي

فرمايد: آن همه و ده برابر آن نيز از آنِ تو گويد: پروردگارا! خشنود هستم. خداوند مي
تو از آن لذت ببرد، از آنِ تو  است. و عالوه بر آن، هر آنچه كه نفس تو ميل كند و چشم

  گويد: پروردگارم! راضي شدم. است. آنگاه او مي
سؤال نمود: باالترين رتبه را در ميان اهل بهشت چه كساني دارند؟  سپس موسي

كني، كساني هستند كه درخت ي آنان سؤال ميفرمايد: كساني كه تو دربارهپروردگار مي
ام؛ آنچه را كه براي آنان ام و بر آن مهر زدهردهكرامت آنان را با دست خودم غرس ك

ام، هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و در قلب هيچ بشري خطور تدارك ديده
  نكرده است.

در خاتمه فرمود: مصداق و مؤيد اين گفته دركتاب خدا، اين آيه ص رسول اكرم 
  است: 
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 m } |      { z  y   x w v u t s r q pl :١٧[سجده[  
دهند، چه چيزهاي داند، در برابر كارهايي كه ـ مؤمنان ـ انجام مي(هيچ كس نمي 
  ) بخشي برايشان پنهان شده است.مسرّت

خداوند در حديث فوق بيان داشته كه براي بعضي از بندگانش، باغهاي بهشت را با 
  .دستهاي خودش غرس نموده است

  هاي خداوند متعالبزرگي دست
  ن باره چنين آمده است كه:در قرآن مجيد در اي

 m  Â Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸
Ä Ã  l:٦٧[زمر[  

ي اند حال آن كه در روز قيامت همه(آنان آنگونه كه شايسته است خدا را نشناخته
 شود.) ي زمين در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده ميكره

  فرمود: صه است كه رسول اهللا روايت شد ودر صحيح بخاري از ابوهريره
ضَ «« بِضُ اهللاُ األَرْ قْ , يَ ةِ يَامَ ومَ القِ نَ يَ يْ , أَ لِكُ ا الـْمَ نَ : أَ ولُ قُ , ثمَّ يَ ينِهِ اتِ بِيَمِ وَ مَ ي السَّ طْوِ يَ وَ

? ضِ لُوكُ األَرْ    1»مُ

و آسمان را با دست راست خود ميگيرد (روز قيامت، خداوند زمين را در مشتش مي
  رمايد: من پادشاه هستم؛ پادشاهان زمين كجايند؟) فسپس ميپيچد؛ 

  فرمود:  صدر صحيح مسلم از عبداهللا بن عمر روايت شده است كه رسول اهللا 
ا « نَ : أَ ولُ قُ مَّ يَ نَى, ثُ هِ الْيُمْ نَّ بِيَدِ هُ ذُ أْخُ مَّ يَ , ثُ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ اتِ يَ وَ امَ لَّ السَّ جَ زَّ وَ ي اهللاُ عَ طْوِ يْ يَ , أَ لِكُ ـْمَ نَ ال

نَ  , أَيْ لِكُ ا الـْمَ : أَنَ ولُ قُ مَّ يَ , ثُ لِهِ امَ نيَ بِشِ ضِ َرَ ي األْ طْوِ مَّ يَ ? ثُ ونَ ُ ربِّ تَكَ ـْمُ نَ ال ? أَيْ ونَ بَّارُ الـْجَ
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? ونَ ُ ربِّ تَكَ نَ الـْمُ ? أَيْ ونَ بَّارُ    1»الـْجَ

پيچد؛ سپس آنها را در دست راست خود (خداوند روز قيامت آسمانها را در هم مي
گويد: من پادشاه هستم؛ كجايند ستمكاران؟ كجايند مغروران و متكبران؟ بعد يگرفته و م

فرمايد: من پادشاه هستم كجايند ستمكاران؟ پيچد و ميزمين را به دست چپ خود مي
 كجايند متكبران؟) 

را ديدم كه باالي منبر بود و  صدر عبارت ديگري چنين آمده است: پيامبر خدا 
  فرمود: مي

ذُ « أْخُ هُ يَ ابِعَ بِضُ أَصَ قْ يَ : أَنَا اهللاُ, ـ وَ ولُ يَقُ , فَ هِ يْ يهِ بِيَدَ ضِ أَرَ اتِهِ وَ وَ امَ لَّ سَ جَ زَّ وَ بَّارُ عَ ـْجَ ال
 َ تَّى إِينِّ ألَ , حَ نْهُ ءٍ مِ ْ لِ يشَ فَ نْ أَسْ كُ مِ رَّ تَحَ ِ يَ ِنْربَ تُ إِىلَ املْ تَّى نَظَرْ , حَ لِكُ ا الـْمَ نَ ا ـ أَ طُهَ بْسُ يَ : وَ قُولُ

اقِطٌ  ولِ اهللاِ  أَسَ سُ وَ بِرَ   2».صهُ
(خداوند جبار آسمانها و زمين را با دستهاي خود گرفته و ميگويد: من اهللا هستم ـ 

گويد: به منبر نگاه كردم وانگشتان خود را باز و بسته ميكند ـ من ملك هستم. راوي مي
ط كند و كرد و به لرزه در آمده بود؛ با خود گفتم: نكند منبر سقوكه تمام آن حركت مي

  پيامبر نيز بيفتد.)
 هر دو دست خداوند راست (يمين)  هستند

لِهِ «در صحيح مسلم آمده است:  امَ نيَ بِشِ ضِ َرَ ي األْ طْوِ مَّ يَ ها را در (سپس خداوند زمين» ثُ
  پيچد.)گيرد و ميدست چپ مي

تنها عمر بن حمزه از «فرمايد: امام بيهقي سند اين حديث را ضعيف دانسته و مي 
لم لفظ شمال (چپ) را ذكر كرده است؛ حال آنكه اين حديث از طريق نافع و عبداهللا سا

بن مقسم نيز از ابن عمر روايت شده است و هيچ كدام از اين دو بزرگوار لفظ شمال 
از لحاظ متن نيز ضعيف دانسته  همچنين بيهقي اين روايت را». اند(چپ) را ذكر نكرده
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ث، صحيح است حال آنكه ثابت شده كه پيامبر اكرم چگونه اين حدي«است و ميگويد: 
  1».هر دو دست خدا را يمين (راست) ناميده است ص

  فرمود: صاز عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما روايت است كه رسول اهللا 
 » َ محْ نيِ الرَّ مِ نْ يَ نْ نُورٍ عَ نَابِرَ مِ ىلَ مَ ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ نْدَ اهللاَِّ يَ طُونَ عِ سِ قْ ـمُ هِ الْ يْ دَ تَا يَ كِلْ , وَ لَّ جَ زَّ وَ نِ عَ

لُوا ا وَ مَ , وَ مْ لِيهِ أَهْ , وَ مْ هِ مِ كْ ونَ يفِ حُ لُ دِ عْ ينَ يَ ذِ , الَّ نيٌ مِ   2».يَ
هايشان  و (همانا مقسطين يعني كساني كه در قضاوتهايشان و در مورد خانواده

يامت، سمت كنند، روز قافرادي كه تحت سرپرستي آنان قرار دارند، عدالت را رعايت مي
راست خداي رحمان باالي منبرهايي از نور قرار دارند. و هر دو دست خداي رحمان 

  راست هستند.)
 انگشتان خداي رحمان -5

خداوند انگشتاني دارد كه به هيچ يك از انگشتان مخلوقاتش مشابهتي ندارند؛ بايد 
خاري و مسلم از شأن و مقام او هستند؛ در صحيح بيدانست كه انگشتان خداوند شايسته

  آمده است كه:  عبداهللا ابن مسعود 
آمد و گفت: اي محمد! خداوند آسمانها را با  صيك مرد يهودي نزد رسول اهللا 

ها را با يك انگشت، كوه ها را با يك انگشت، درختان را با يك يك انگشت، زمين
من پادشاه فرمايد: دارد؛ سپس ميانگشت و ساير مخلوقات را با يك انگشت نگه مي

اي كه دندانهاي مباركش ديده از شنيدن اين سخنان، خنديد بگونه صهستم. رسول اهللا 
   ]٦٧[زمر: m  ¼ » º ¹ ¸l شدند؛ بعد اين آيه را تالوت نمود: 

  (آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناختند.)
ولُ اهللاَِّ «در عبارت ديگري آمده كه:  سُ كَ رَ حِ بًا وَ  صفَضَ جُّ عَ اتَ يقً دِ  ».تَصْ
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  بخاطر تعجب و تصديق آن مرد بود.) ص(تبسم رسول اهللا 
فرمود:  صدر صحيح مسلم از عبداهللا بن عمرو بن عاص روايت است كه رسول اهللا  
» ِّ , يُرصَ دٍ احِ لْبٍ وَ قَ لَّ كَ جَ زَّ وَ نِ عَ َ محْ ابِعِ الرَّ نْ أَصَ ِ مِ بَعَنيْ َ إِصْ ا بَنيْ هَ لَّ مَ كُ نِي آدَ لُوبَ بَ يْفَ إِنَّ قُ فُ كَ

اءُ  شَ ولُ اهللاِ ». يَ سُ الَ رَ مَّ قَ تِكَ : «صثُ اعَ نَا إِىلَ طَ وبَ لُ فْ قُ ِ , ارصْ لُوبِ فَ الْقُ ِّ رصَ مَّ مُ هُ    1».اللَّ
(دلهاي فرزندان آدم مانند يك دل ميان دو انگشت از انگشتان خداي رحمان قرار 

فرمود:  صهللا گرداند. سپس رسول ادارند و خداوند هرگونه كه بخواهد آنها را مي
  ي دلها! دلهاي ما را بسوي بندگي خود بگردان.)پروردگارا! اي گرداننده

 

  ـ آنچه كه دربارة قدم آمده است6
خودش تحت عنوان فوق، چند  »االسماء و الصفات« ) كتاب348ي (بيهقي در صفحه

  حديث به شرح زير آورده است: 
  فرمود: صكه نبي اكرم  آمده است ـ  در بخاري و مسلم به روايت از انس 1

تِ « زَّ عِ طْ وَ طْ قَ : قَ تَقُولُ , فَ هُ مَ دَ ةِ قَ زَّ بُّ الْعِ ا رَ عَ فِيهَ تَّى يَضَ يدٍ حَ زِ نْ مَ لْ مِ قُولُ هَ نَّمُ تَ هَ الُ جَ زَ , الَ تَ كَ
ا إِىلَ بَعْضٍ  هَ  بَعْضُ وَ زْ يُ نْشِ « وفی بعض الروايات:». وَ تَّى يُ لٌ حَ نَّةِ فَضْ الُ يفِ الـْجَ زَ الَ يَ زَّ وَ ئَ اهللاُ عَ

نَّةِ  ـْجَ لَ ال مْ فَضْ كِنَهُ يُسْ ا, فَ قً لْ ا خَ لَّ هلََ جَ   2».وَ
دهد و خواهان افراد بيشتري است تا اينكه (دوزخ همواره نداي هل من مزيد سر مي

گويد: سوگند به عزتت كه بس گذارد؛ آنگاه دوزخ ميخداي عزوجل قدمش را در آن مي
شوند. در بعضي از زاي دوزخ به هم نزديك مياست، بس است. و در اين هنگام، اج

روايات هم آمده است كه: همواره در بهشت، جاي اضافي وجود دارد تا اينكه خداوند 
  كساني را براي آن مي آفريند و آنها را در آنجا ساكن ميگرداند.) 
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  فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا  ـ از ابوهريره 2
ال« نَّةُ وَ ـْجَ تْ ال اجَّ َ : حتَ نَّةُ ـْجَ الَتْ ال قَ , وَ ينَ ِ ربِّ تَجَ الـْمُ ينَ وَ ِ ربِّ تَكَ ـمُ تُ بِالْ : أُوثِرْ الَتْ النَّارُ قَ , فَ نَّارُ

 َ محْ امَ أَنْتِ رَ : إِنَّ نَّةِ الَ اهللاُ لِلْجَ ? قَ ُمْ هتُ رَّ غِ مْ وَ طُهُ قَ سَ اءُ النَّاسِ وَ فَ عَ نِي إِالَّ ضُ لُ خُ دْ امَ يلِ الَ يَ مُ فَ حَ تِي أَرْ
نْ أَ  لِّ بِكِ مَ لِكُ بَادِي, وَ نْ عِ اءُ مِ نْ أَشَ بُ بِكِ مَ ذِّ ايبِ أُعَ ذَ امَ أَنْتِ عَ : إِنَّ الَ لِلنَّارِ قَ بَادِي, وَ نْ عِ اءُ مِ شَ

: ولُ قُ , تَ هُ لَ جْ اىلَ رِ تَعَ كَ وَ بَارَ عَ اهللاُ تَ تَّى يَضَ ْتَلِئُ حَ ا النَّارُ فَالَ متَ أَمَّ ا, فَ هَ ؤُ لْ امَ مِ نْكُ ةٍ مِ دَ احِ , قَطْ قَطْ قَ  وَ طْ
نَّةُ فَ  ـْجَ ا ال أَمَّ ا, وَ دً هِ أَحَ قِ لْ نْ خَ لِمُ اهللاُ مِ ظْ الَ يَ , وَ ا إِىلَ بَعْضٍ هَ ضُ  بَعْ وَ زْ يُ , وَ ْتَلِئُ نَالِكَ متَ هُ إِنَّ اهللاَ فَ

ا قً لْ َا خَ ئُ هلَ نْشِ   1».يُ
بهشت و دوزخ با يكديگر مجادله كردند؛ دوزخ گفـت: مـن بـه جبـاران و متكبـرين،      (

. بهشت گفت: مرا چه شده است كه فقط افراد ضعيف و حقير و ساده اماختصاص داده شده
ي تـو  شوند. خداوند متعال به بهشت گفت: تو رحمت من هستي. بوسـيله لوح، وارد من مي

كنم. و به دوزخ گفت: همانا تو عذاب من هستي. به هر يك از بندگانم كه بخواهم، رحم مي
ر خواهـد شـد.    خواهم، عذاب ميي تو، هر يك از بندگانم را كه بو بوسيله دهم. و هر دو پـ

گويـد:  گذارد؛ آنگـاه دوزخ مـي  شود تا اينكه خداوند قدمش را در آن  ميولي دوزخ پر نمي
شود و برخي از قسمتهايش در بس است، بس است، بس است. در اين هنگام، دوزخ پر مي

كنـد. و بـراي   نمـي شود. و خداوند عزوجل بـه احـدي از مخلوقـاتش، ظلـم     هم پيچيده مي
  آفريند.)بهشت، مخلوق ديگري مي

  ـ از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت است كه در مورد كرسي گفته است: 3

 mÇ Æ      Å Ä  l :2 يعني موضع قدمهايش.  ]٢٥٥[بقره   
  ي فوق به موضع قدمين تفسير كرده است. ابن عباس رضي اهللا عنهما كرسي را در آيه 
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  دارد ـ خداوند ساق 7
بر ما الزم است كه وجود داشتن ساق براي خداوند را تصديق كنيم و بدان ايمان 

  ي ساق خود براي ما سخن گفته است: بياوريم و آن را بپذيريم؛ زيرا خود خداوند درباره

 m   ö õ ô ó ò ñ ð ïl :٤٢[قلم[   
كه سجده شود گردد و از كافران و مشركان خواسته مي(روزي كه ساق آشكار مي  

 توانند سجده كنند.)  كنند؛ اما آنها نمي

 ي مذكور از ابو سعيد خدري ي تفسير آيهدر صحيح بخاري و مسلم درباره
  فرمود:  صروايت شده است كه نبي اكرم 

انَ « نْ كَ لُّ مَ ى كُ يَبْقَ , فَ نَةٍ مِ ؤْ مُ نٍ وَ مِ ؤْ لُّ مُ هُ كُ دُ لَ جُ يَسْ , فَ اقِهِ نْ سَ نَا عَ بُّ فُ رَ شِ كْ يَا يَ نْ دُ يفِ الدُّ جُ يَسْ
ا دً احِ ا وَ بَقً هُ طَ رُ ودُ ظَهْ يَعُ دَ فَ جُ بُ لِيَسْ هَ يَذْ , فَ ةً عَ مْ سُ اءً وَ يَ    1.»رِ

ي مردان و زنان مؤمن نمايد و همه(روز قيامت، پروردگار ما ساقش را برهنه مي 
كردند، كنند. ولي كساني كه در دنيا به قصد ريا و شهرت، سجده ميبرايش سجده مي

  شود.) در نتيجه، شان مانند يك تخته، سخت ميخواهند سجده كنند، اما پشتيم
 توانند سجده كنند.  نمي

بايد بدانيم كه اثبات ساق براي خداوند مانند اثبات صفت يد، سمع و ساير صفات 
ي تفسير ساق روايت شده كه گفته است. و آنچه كه از ابن عباس رضي اهللا عنهما درباره

از آن شدت امر است، مخالف با سخني است كه از ابن مسعود رضي اهللا عنه  است: مراد
يعني خداوند ساق خود را  »ان ربنا يكشف عن ساقه«نقل شده است؛ ايشان مي گويد: 

   2كند.ظاهر مي
خداوند در تفسير اين آيه با حديث «شوكاني چقدر زيبا گفته است آنجا كه ميفرمايد: 

                                           
  ) و اين لفظ از بخاري است.183) ش (1/167صحيح مسلم ( ) و4419) ش (8/664صحيح بخاري ( - 1
  ).5/3019فتح القدير شوكاني ( - 2
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از ديگران مستغني و بي نياز ساخته است و اين تفسير ما را  صصحيح رسول اهللا 
  1». مستلزم تجسيم و تشبيه نيست؛ چرا كه او در ذات و صفات، مانند ندارد

ابن جرير طبري و ابن كثير همانگونه كه روايات مختلف حديثي را كه نص قران را 
ا با حمل كردن حديث اند؛ اماند، تفسير ابن عباس را نيز بيان كردهنمايد، آوردهتفسير مي

اند. و اين خود دليلي است مبني بر اينكه نزد اين بر غير ظاهرش، آن را تأويل نكرده
و قول ابن عباس رضي اهللا عنهما تعارضي وجود  صبزرگواران ميان حديث رسول اهللا 

ندارد؛ چرا كه در روز قيامت، شرايط بسيار سنگين و بحراني خواهد بود و اين شرايط 
  بحراني هيچ منافاتي با كشف ساق ندارد. سنگين و

 

  ـ خداوند بر عرش مستقر است8
هاي خداوند بزرگتر است؛ خداوند در كتاب خود در هفت عرش از تمام آفريده

  مورد تصريح كرده است كه برعرش مستقر است:

  m | { z   yl :٥[طه[  
  (خداي مهربان بر عرش قرار دارد.) 

باشد كه ميي زير ميهاي خداوند است، آيهي ازآفريدهادليل بر اينكه عرش آفريده 
  فرمايد:

  m  _ ~ } | { z yx w vl :١٧[حاقه[  

گيرند و در آن روز، هشت هاي آسمان قرار مي(و فرشتگان در اطراف و كناره 
  دارند.) فرشته، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي

  فرمايد:و در جايي ديگر مي
m ¥ ¤   £ ¢ ¡ ¬  «  ª © ¨ §  ¦

                                           
  ).5/320فتح القدير شوكاني ( - 1
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®l :٧[غافر[  
(آنان كه بردارندگان عرش خدايند و آنان كه گرداگرد آنند به سپاس و ستايش   

  كنند.)پروردگارشان مشغولند و به او ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي
اين آيه تصريح دارد كه عرش حامالني دارد و آنها براي مؤمنان طلب مغفرت 

گويند منظور از عرش ملك د؛ اين مطلب كامالً با قول كساني كه ميكننوآمرزش مي
  است، منافات دارد.

  فرمود:  صدر صحيح بخاري آمده است كه رسول اهللا 
شُ الرَّ « رْ هُ عَ قَ وْ , فَ نَّةِ ـْجَ ىلَ ال أَعْ , وَ نَّةِ طُ الـْجَ سَ هُ أَوْ إِنَّ , فَ سَ وْ دَ رْ فِ وهُ الْ أَلُ اسْ تُمُ اهللاَ فَ لْ أَ ا سَ َ إِذَ , محْ نِ

نَّةِ  َارُ الـْجَ رَ أَهنْ جَّ فَ نْهُ تَ مِ   1».وَ
زيرا كه آن، بهتـرين و   ؛(هر گاه، چيزي از خدا خواستيد، بهشت فردوس را طلب كنيد

باالترين، بهشت اسـت و عـرش خـدا بـر روي آن، قـرار دارد و نهرهـاي بهشـت، از آن        
  گيرند.)سرچشمه مي

روايت نموده  وايت از ابوهريره در حديث ديگري كه امام بخاري رحمه اهللا به ر
  فرمود: صاست، چنين آمده كه رسول اهللا 

لَ « ونُ أَوَّ أَكُ , فَ مْ هُ عَ قُ مَ عَ أَصْ , فَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ وْ ونَ يَ قُ عَ إِنَّ النَّاسَ يَصْ ى, فَ وسَ ىلَ مُ وينِ عَ ُ َريِّ ال ختُ
رِ  , فَال أَدْ شِ رْ عَ انِبَی الْ ى بَاطِشٌ جَ وسَ ا مُ إِذَ , فَ يقُ فِ نْ يُ انَ مَ , أَوْ كَ بْيلِ اقَ قَ فَ أَ قَ فَ عِ نْ صَ انَ فِيمَ ي أَكَ

تَثْنَى اهللاُ َّنِ اسْ   2».ممِ
شـوند؛ مـن نيـز    ي مردم روز قيامت بيهوش مـي (مرا بر موسي ترجيح ندهيد؛ زيرا همه

آيم و موسي را مـي بيـنم كـه    شوم. و اولين كسي هستم كه بهوش ميهمراه آنها بيهوش مي

                                           
  ).7423) حديث شماره (13/404صحيح بخاري ( - 1
) حديث شماره 4/1834) و صحيح مسلم (6518و  6517) حديث شماره (11/367صحيح بخاري ( - 2
)2373.(  
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دانم كه او از كساني است كه بيهوش شـده  گرفته است. ولي نمي هاي عرش را بدستگوشه
و قبل از از من بهوش آمده است يا از كساني است كه خداونـد او را اسـتثنا نمـوده اسـت؛     

  يعني اصالً بيهوش نشده است).
ا «فرمود: ص  آمده است كه آنحضرت و در روايت ابو سعيد خدري  نَ ا أَ إِذَ فَ

ائِ  ذٌ بِقَ ى آخِ وسَ شِ بِمُ رْ ائِمِ الْعَ وَ نْ قَ ةٍ مِ يعني بالفاصله پس از به هوش آمدن، موسي را  1».مَ
  هاي عرش را گرفته است.بينيم كه يكي از پايهمي

شود كه عرش يكي از مخلوقات با توجه به آيات و احاديث مذكور، روشن مي
خداوند است؛ زيرا عرش سقف فردوس است و اگر عرش مخلوق نيست، چگونه ممكن 

  هاي آن را گرفته باشد؟!اي از پايهستون و پايه ت كه موسي اس
: إِنَّ «خبر داده است كه:  صرسول اكرم  هِ شِ رْ قَ عَ هُ فَوْ نْدَ تَبَ عِ لْقَ كَ ـخَ إِنَّ اهللاَ لـَامَّ قَىضَ الْ

بِي ضَ تْ غَ بَقَ َتِي سَ محْ   2».رَ
مت من (وقتي كه خداوند از آفرينش مخلوقات فارغ شد، روي عرش نوشت كه: رح

  بر غضب وخشمم پيشي گرفته است.)
 بزرگي عرش

  خداوند عرش را به بزرگي و عظمت توصيف نموده است:

 » m  » º ¹l :٨٦[مؤمنون[  

 .) (و صاحب عرش عظيم است 

  هم بزرگي و عظمت عرش را به دو صورت بيان نموده است:  صرسول اهللا 
هي هستند چنانكه در اول: در قالب بزرگي و عظمت فرشتگاني كه حامل عرش ال

  فرمود:  صسنن ابو داود به سند صحيح روايت شده كه پيامبر اكرم 
                                           

  ).7427) حديث شماره (13/405(صحيح بخاري  - 1
  در مباحث گذشته ذكر گرديد. - 2
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نِهِ إِىلَ « ةِ أُذُ مَ حْ َ شَ ا بَنيْ , إِنَّ مَ شِ رْ ةِ الْعَ لَ َ نْ محَ ةِ اهللاِ مِ الَئِكَ نْ مَ لَكٍ مِ نْ مَ ثَ عَ دِّ  أُذِنَ ىلِ أَنْ أُحَ
امٍ  ةِ عَ ئَ بْعِامِ ةُ سَ ريَ سِ هِ مَ اتِقِ   1».عَ

اي از فرشتگان حامل عرش الهي ي فرشتهند به من اجازه داده است تا درباره(خداو
ي گوشش مسافت اي بزرگ است كه از شانه تا نرمهصحبت كنم؛ آن فرشته به اندازه

  هفت صد سال راه است.)
دوم: در قالب ترسيم عظمت و بزرگي عرش در برابر آسمانها و زمين و كوچكي آنها 

  ه مي فرمايد:در برابر عرش، چنانك
 (ما السموات السبع يف الكريس اال كحلقة ملقاة بأرض فالة, وفضل العرش عىل 

  2».الكريس, كفضل تلک الفالة علی تلک احللقة
اي هستند كه در يك بيابان بزرگ (هفت آسمان و زمين در برابر كرسي مانند حلقه

ابان در برابر آن حلقه افتاده باشد و بزرگي عرش در برابر كرسي مانند بزرگي همان بي
  است.)

عرش است تمجيد  او پروردگار اينكه و برعرش بودن مستقر به را خود خداوند،
  كند مي

  خداوند خود را به مستقر بودن بر عرش ستوده است؛ چنانكه مي فرمايد: 

 m t  s r q p   o  n m l k j i h g f e
 } | { z   y  x  w v ul :[ ٥ – ١]طه  

ليكن آن  ايم تا خويشتن را خسته و رنجور كني. ا قرآن را براي تو نفرستادهم  (طا. ها.  

                                           
  ).3953) حديث شماره (3/895صحيح سنن ابي داود ( - 1
و ابن جرير طبري و "األسماء والصفات"و بيهقي در  "العرش"روايت محمد بن ابي شيبه در كتاب - 2

سخنان شيخ ناصر الدين  ي طرقش، صحيح است. در مورد سند آن بهديگران. و اين حديث با مجموعه
  ) رجوع نماييد.109ي احاديث صحيحه (آلباني در سلسله



 شناخت اهللا      262

ترسند. قرآن از سوي كسي نازل شده ايم كه از خدا ميرا براي پند و اندرز كساني فرستاده
او خداوند مهرباني بر عرش قرار گرفته  است كه زمين و آسمانهاي بلند را آفريده است. 

    است.) 

   و مي فرمايد:

 m S R Q P O N ML K  J I H G F E D C B A
g  f  e d cb a ` _ ^ ]\ [ Z Y  X W V U Tl :حديد]٤[   

(او است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و سپس بر عرش قرار گرفت. او   
آيد و شود و چه چيز از آسمان پايين ميداند چه چيز به زمين نازل و از آن، خارج ميمي

- رود. او در هر كجا كه باشيد، با شما است. و خداوند هر چه را كه انجام مياال ميبدان ب

    بيند.) دهيد، مي
همچنين خداوند در آيات متعددي خود را مالك عرش معرفي نموده و خود را بدان 

  ستوده است: 

  m ª  © ¨ § ¦  ¥ ¤   £l :١٦-١٥[بروج[   
آنچه را كه بخواهد، به انجام  ت و (و او صاحب عرش و داراي مجد و عظمت اس  
     رساند.)مي

 m  y  x w v u tl :٤٢[اسراء[   
  آمدند كه بر صاحب عرش چيره شوند.)(در اين صورت، قطعاً درصدد برمي

  m    ¾ ½ ¼  » º¹ ¸l :١٢٩[توبه[  
 ام و او صاحب عرش بزرگ است.) (به او توكل كرده

»  m ¾ ½       ¼ » º ¹l :٢٢[انبياء[   
دهند و (اهللا صاحب عرش، بسي برتر از آن چيزهايي است كه ايشان بدو نسبت مي

  آورند.)به زبان مي
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 m  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³l :٨٦[مؤمنون[  
 ؟)(بگو: چه كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است   

  ست:در يكي از شعرهاي عبداهللا بن رواحه كه خداوند را تمجيد ميكند، چنين آمده ا
شهدت بأنّ وعد اهللا حـق

 

ـــارمثو الكافرينا وأنّ النـّ
 

وأنّ العرش فوق املاءطاف
 

وفوق العــرش رب العاملينا
 

وحتمله مــــالئكة كـرام
 

مــــالئكة اإللــه مـسومينا
 

ي پروردگار حق است و دوزخ جاي كافران است و عرش دهم كه وعده(گواهي مي
ست و باالي آن پروردگار جهانيان قرار دارد كه فرشتگان بزرگوار روي آب در گردش ا

آن را حمل نموده و فرشتگان خدا يورش گران و مسلط كنندگان مؤمنان بر كافرانند كه با 
  اند.)هاي معيني مشخصعالمت

اين شعر از «گويد: اين اشعار را نقل كرده و مي "ستيعابا ال"ابن عبدالبر در كتاب 
  ».ل شده استطرق صحيح نق

  قرار گرفتن خدا بر عرش به چه معني است؟
دانيم؛ زيرا ما از كيفيت ذات ي استقرار خداوند بر عرش را نميما چگونگي و نحوه

دانيم؛ عربها وقتي كه الهي خبر نداريم؛ اما معني و مفهوم استقرار را در لغت عرب مي
  ز چهار معني زيرا را قصد متعدي كنند، يكي ا "علي"ي را بوسيله» استوي«ي كلمه
  كنند، چنانكه تحقيقات عالمه ابن قيم نشانگر آن است. مي

  1ـ صعود كردن.4ـ مرتفع شدن 3ـ باالي چيزي رفتن 2ـ استقرار يافتن 1
به معني چيره شدن » استولي«را به » استوي«ابوالحسن اشعري نقل كرده كه معتزليها 

                                           
  ) مراجعه شود.80هراس ص ( " رشح الواسطية"به كتاب - 1
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   1اند.تفسير كرده
اند، در واقع، پيرو معتزليها هستند و اينها ا اينگونه تفسير كردهپس كساني كه استوا ر

  چه سلف بدي دارند.
اما اهل سنت و اصحاب حديث، استواي بر عرش را براي خدا ثابت دانسته، نه آن را 

از اهل سنت  اند؛ چنانكه ابوالحسن اشعري كنند و نه كيفيتي براي آن قائل شدهنفي مي
  2نقل نموده است. و اصحاب حديث اينچنين

  اند كه علما و دانشمندان زبان عربي، آناني كه اهل لغت براي ما نقل كرده
  تفسير نكردهاند. » استولي«را به » استوا«شان با فلسفه آلوده نشده است، هرگز فطرت

ابوداود بن علي اصفهاني مي گويد: نزد ابن االعرابي بودم كه مردي به محضر او آمد 
؟ ابن االعرابي پاسخ داد: معني آن  چيست m  | { z   ylو گفت: معني 

  آن مرد گفت: اي . چنانكه خودش فرموده اين است كه: خداوند باالي عرش است
يعني چيره و غالب است. » استولي«ابا عبداهللا ـ كنيه ابن االعرابي است ـ استواء به معني 

گويند كه مي» شئ استولي علي«ي داني؟ عربها صرفا زمانابن االعرابي گفت: تو از كجا مي
آن چيز، ضدي داشته باشد؛ و هرگاه يكي از آنها بر ديگري پيروز شود و غلبه پيدا كند، 

اي كه مي يعني بر او چيره و پيروز شد؛ مگر قول نابغه را نشنيده» استولي عليه«ميگويند: 
  گويد:
  3المدسبق الجواد إذا استولي علي ا  اال لمثلك أومن أنت سابقه 

اين منهج و روش يعني دانستن معني استواء و عدم آگاهي از كيفيت آن و نهي از 
ي سلف صالح است؛ هنگامي كه از امام مالك بحث و جدال در مورد آن، روش و شيوه

چگونه است؟ امام مالك رحمه اهللا سرش را پايين انداخت  سؤال شد، استوي در اين آيه

                                           
  ).211,157مقاالت االسالميين ص ( - 1
  ).290،211مقاالت االسالميين ص ( - 2
  ).2/249لسان العرب ( - 3
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رد؛ سپس سرش را بلند نمود و فرمود: آري، درست است اي كه پيشانيش عرق كبگونه
 m | { z   yl  يعني خداوند بر عرش قرار گرفته است همانگونه كه

خودش بيان نموده است؛ اما نبايد گفت: چگونه؟ زيرا كيفيت آن نامعلوم است و تو اهل 
  1بدعت هستي. آنگاه دستور داد تا آن مرد را بيرون كنند.

  ز امام مالك رحمه اهللا چنين آمده است كه: در روايتي ديگر ا 
   2».الكيف غري معقول, االستواء منه غري جمهول, و االيامن به واجب, والسؤال عنه بدعة«

گنجد و استواء براي او ثابت و قطعي است و ايمان ي عقل نمي(كيفيت آن در دايره
  به آن واجب است و سؤال در مورد آن، بدعت است.)

يعني معلوم است. و معلوم هم به معني » غير مجهول«الك ميگويد: اين كه امام م
اند و مشخص بودن است؛ زيرا معلوم در لغت عرب، مفهومي دارد كه عربها به آن آگاه

تواند آن را ترجمه و تفسير كند. لذا بسياري از كساني كه اين سخن را از امام عالم مي
اند: استوا معلوم است. ما بايد بدانيم كه و گفته اند، نقل به معني نمودهاندمالك نقل كرده

وجود ندارد و هردو كلمه، يك مفهوم » غير مجهول«با » معلوم«فرقي ميان معني در واقع، 
  از لحاظ معني، يكي هستند. » االستواء غير مجهول«با » االستواء معلوم«پس  را مي رسانند؛

جهت را از خداوند نفي نكرده و سلف و گذشتگان صالح «قرطبي رحمه اهللا ميگويد: 
اند. همانگونه ي آنها جهت را براي خدا ثابت دانستهچنين سخني را نگفتهاند؛ بلكه همه

  كه كتاب خداوند آن را ثابت كرده و رسولش بدان خبر داده است.
همچنين هيچ كس اين نكته را كه خداوند حقيقتا بر عرش قرار دارد، انكار نكرده 

ي خداوند متعال است، به اين امر اختصاص كه عرش بزرگترين آفريده است و از آنجايي
اند، بدين جهت است كه هيج يافته است. اما اينكه از كيفيت استواء اظهار بي علمي كرده

                                           
تأليف ذهبي ص  "مختصر العلو للعلي الغفار". نگا روايت بيهقي؛ و ذهبي آنرا صحيح دانسته است - 1
  ).131) شماره (141(
  ). 142) و حديث شماره (141ص ( "مختصر العلو"نگاه  - 2
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  كس حقيقت خداوند را نمي داند.
ي آن، مجهول امام مالك مي فرمايد: استواء ـ از نظر لغوي ـ معلوم است و نحوه

ي آن، بدعت است؛ ام سلمه رضي اهللا عنها نيز چنين فرموده است و دربارهاست و سؤال 
   1».در اين رابطه همين اندازه كه بيان شد، كافي است

 ـ خداوند كجاست؟ 9
  خداوند به ما خبر داده است كه او در آسمان و بر عرش مستقر است: 

 m u t s r q p o n  m l k j i h g f e d
|       { z  yx w  v   }l :١٧- ١٦[ملك[   

دانيد كه دستور بدهد تا زمين (آيا از كسي كه در آسمان است، خود را در امان مي  
يا اين كه از كسي  شكافته شود و شما را فرو ببرد و آن گاه بلرزد و بجنبد و حركت كند؟ 

د دانيد كه طوفان شن بر شما گمارد؟ آن گاه خواهيكه در آسمان است خود را در امان مي
   دانست كه تهديد من چگونه است.) 

ي اينكه خداوند در آسمان است، خبر داده است؛ در نيز درباره صرسول اهللا 
: فرمود صروايت است كه پيامبر اكرم  صحيح بخاري و مسلم از ابو سعيد خدري 

امَ « ُ السَّ ربَ أْتِينِي خَ , يَ ءِ امَ نْ يفِ السَّ نيُ مَ ا أَمِ أَنَ نُوينِ وَ أْمَ اءً أَالَ تَ سَ مَ ا وَ بَاحً   2».ءِ صَ
دانيد حال آنكه من امين كسي هستم كه در آسمان است و (آيا شما مرا امين نمي

  رسد.)خبرهاي آسمان هر صبح و شام به من مي
به مؤمن بودن كنيزي كه گفت خداوند در آسمان است،  صهمچنين رسول اهللا 

ه بن حكم سلمي كنيزش را كه در گواهي داد؛ شرح اين داستان از اين قرار است كه معاوي
  حفاظت گوسفندانش كوتاهي كرده بود، كتك زد؛ سپس پشيمان شد و نزد 

                                           
  ).2/219تفسير قرطبي ( - 1
  ).1064) شماره (2/742) و صحيح مسلم (4351) شماره (8/46صحيح بخاري ( - 2
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ي آزاد كردن خواست دربارهآمد و اظهار ندامت وپشيماني نمود و مي صرسول اهللا 
كنيز را نزد خود طلبيد و  صكسب اجازه كند. پيامبر رحمت  صكنيزش از پيامبر اكرم 

 صاوند كجا است؟ كنيزك گفت: خدا در آسمان است. سپس پيامبر از وي پرسيد: خد
 صي خودش از او پرسيد و فرمود: من كيستم؟ كنيزك گفت: تو رسول اهللا درباره

نَةٌ «خطاب به مالكش فرمود:  صهستي. آنگاه پيامبر  مِ ؤْ َا مُ إِهنَّ ا فَ هَ تِقْ او را آزاد كن؛ زيرا  »أَعْ
  1او مؤمن است.

بيماري را راهنمايي نمود كه اين دعا را براي خودش  صهمچنين رسول اهللا 
بخواند يا برادر مسلمانش با اين كلمات برايش دعا كند و در اين دعا تصريح شده است 

ءِ : «كه خداوند در آسمان است امَ كَ يفِ السَّ رُ , أَمْ كَ مُ سَ اسْ دَّ قَ , تَ ءِ امَ ي يفِ السَّ نَا اهللاَ الَّذِ بَّ رَ
 َ محْ امَ رَ , كَ ضِ األَرْ بُّ وَ ا, أَنْتَ رَ انَ طَايَ خَ نَا وَ وبَ رْ لَنَا حُ فِ اغْ ضِ وَ تَكَ يفِ األَرْ َ محْ لْ رَ عَ اجْ , فَ ءِ امَ تُكَ يفِ السَّ

أُ  َ يَربْ عِ فَ جَ ا الْوَ ذَ ىلَ هَ تِكَ عَ َ محْ نْ رَ ةً مِ َ محْ رَ ائِكَ وَ فَ نْ شِ اءً مِ فَ لْ شِ زِ أَنْ , فَ  2».الطَّيِّبِنيَ
ان هستي، نام تو مقدس است، حكم تو در (اي پروردگار ما! اي كسي كه در آسم

زمين و آسمانها است؛ همانگونه كه رحمت تو در آسمان است، رحمت خود را در زمين 
نيز قرار بده؛ اي پروردگار! گناهان ما را مورد بخشش قرار بده؛ چرا كه تو پروردگار پاكان 

يماري نازل فرما هاي خود و شفايي از شفاهاي خود را بر اين بهستي. رحمتي از رحمت
  تا شفا يابم.) 

  فرمود: صو در حديث عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما آمده است كه رسول اهللا 

                                           
  ).823) شماره (1/157سنن ابوداود ( ) و نگا صحيح537) حديث شماره (1/382صحيح مسلم ( - 1
قابل يادآوري است كه اين حديث را عالمه آلباني در ). «3892) حديث شماره (4/16سنن ابو داود: ( - 2

) بسيار ضعيف دانسته است؛ همچنين شعيب ارناؤوط سند آنرا در تعليقاتش بر 5422ضعيف الجامع (
  ناشر ». ) ضعيف دانسته است24003مسند احمد(
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ءِ «   امَ نْ ىفِ السَّ مْ مَ ْكُ محَ رْ ضِ يَ نْ ىفِ األَرْ وا مَ ُ محَ , ارْ نُ َ محْ مُ الرَّ هُ ُ محَ رْ ُونَ يَ امحِ    1».الرَّ

مهربان است؛ پس بر اهل زمين (خداوند با آنان كه اهل رحم و مهرباني هستند،  
 رحم كنيد تا كسي كه در آسمان است، بر شما رحم كند.) 

  در آسمان بودن خدا به چه معني است؟ 
منظور از در آسمان بودن خدا، اين نيست كه جسم آسمان او را احاطه كرده باشد؛ 

ت خداوند از چنين چيزي پاك و منزه است؛ بلكه منظور از آسمان علو و بلندي اس
  چنانكه خداوند، خود را به علو و فوقيت توصيف نموده است:

  m r q p ol :١[اعلى[    
   (پروردگار واال مقام خود را تسبيح و تقديس كن.) 

 m Ï  Î Í  ÌË   Ê   É ÈÇ Æ      Å Äl :٢٥٥[بقرة[   
(كرسي او آسمانها و زمين را فرا گرفته است و نگاهداري آنها براي او مشكل نيست 

  است.)بلندمرتبه و سترگ  و او
  باشد:خداوند بيان داشته كه باالتر از بندگانش مي

 m  § ¦ ¥ ¤l :٥٠[نحل[  
  ترسند.)مياز پروردگارشان كه بر باالي سرشان است، (فرشتگان 

 m× Ö   Õ Ô  l:١٨[انعام[   
 )ي بندگان خويش است.اوست قاهري كه باالتر از همه(

 فرمايد:دگارش در يكي از دعاهايش مينيز در تمجيد پرور صرسول اكرم 

ءٌ «  ىْ قَكَ شَ وْ يْسَ فَ لَ رُ فَ أَنْتَ الظَّاهِ و باالتر از تو هيچ چيزي وجود  تو آشكارى( 1»وَ
                                           

)؛ و 1569) شماره (2/180) و نگا صحيح سنن ترمذي (1569) حديث شماره (2/180سنن ترمذي ( - 1
  ترمذي هم آنرا حسن و صحيح دانسته است.
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  ندارد.) 
- نمود و ميافتخار مي صدر برابر ساير ازواج پيامبر اكرم  بام المؤمنين زينب 

  گفت:
نِى اهللاُ« جَ وَّ زَ , وَ نَّ الِيكُ نَّ أَهَ كُ جَ وَّ اتٍ زَ وَ مَ بْعِ سَ قِ سَ وْ نْ فَ لَّ مِ جَ زَّ وَ   2». عَ

اند؛ اما مرا خداوند از باالي درآورده صهايتان به عقد پيامبر اكرم (شما را خانواده
  درآورده است.)  صهفت آسمان به عقد آنحضرت 

اش را به خوبي درك نموده باشد، چنين تصور كند ممكن نيست مسلماني كه عقيده
دن خداوند بدين معني است كه آسمان او را احاطه كرده است و او در كه در آسمان بو

آسمان قرار دارد؛ خداوند از چنين چيزي منزه و پاك است؛ چگونه چنين چيزي ممكن 
  فرمايد:است حال آنكه آسمانها در برابر خداوند چيزي نيستند؛ چنانكه خداوند متعال مي

 mÄ Ã  Â  l:٦٧[زمر[  
  شود.) است او در هم پيچيده مي(و آسمانها با دست ر

 m] \     [ Z Y X  l:انبياء]١٠٤[  
ها در هم پيچيم به همان صورت كه طومار نامه(روزي كه ما آسمان را درهم مي   

 شود.)پيچيده مي
 

   چند دليل
داليل زياد و روشني مبني بر اينكه خداوند در آسمان است، وجود دارد كه ذكر همه

  توان آنها را فهرست وار به شرح زير بيان نمود:گنجد و تنها ميتار نميي آنها در اين نوش
دارند كه خداوند در آسمان است و ما در صفحات ـ داليلي كه به صراحت بيان مي1

  قبل به ذكر آنها پرداختيم. 

                                                                                                             
  ).2713) حديث شماره (4/2084صحيح مسلم ( - 1
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باشند كه قبالً به آنها نيز اشاره ـ داليلي كه دال بر قرار گرفتن خداوند بر عرش مي2
  شد. 

داليلي كه دال بر علو و بلندي او مي باشند و اينكه او بر بندگان خود تفوق دارد،  ـ3
  كه بخشي از اين داليل نيز ذكر گرديد. 

  ـ نصوصي كه دال بر اين هستند كه بعضي از مخلوقاتش نزد او قرار دارند: 4

 m Ì Ë  Ê   É  È Ç Æ Ål :٢٠٦[اعراف[  

دانند كه تند، خويشتن را بزرگتر از آن نمي(بيگمان كساني كه نزد پروردگار تو هس 
 به پرستش خدا بپردازند.)

  و درمورد شهدا نيز مي فرمايد:

  m q p o n ml :١٦٩[آل عمران[  

 شود.)اند و بديشان نزد پروردگارشان، روزي داده ميبلكه آنان زنده(

  بايد دانست كه در اين زمينه نصوص زياد ديگري نيز وجود دارد.
ي زير كه به باال روند مانند آيهگويند بعضي از اشيا بسوي او باال ميكه ميـ آياتي 5

  بسوي خداوند تصريح نموده است. رفتن عيسي

 mi h g f  l :١٥٨[نساء[  

 (بلكه خداوند او را بسوي خودش باال برد.) 

  روند:و مانند اين كه اعمال به سوي او باال مي 

 m¾ ½ ¼ » º ¹ ¸   l:١٠[فاطر[   
  برد.) گيرد و خدا كردار پسنديده را باال ميفتار پاكيزه به سوي خدا اوج مي(گ

  اند: همچنين نصوصي كه به بيان باال رفتن ارواح مؤمنان پرداخته

 m f e d c  b a `  _         ~ } |l :٤٠[اعراف[  
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د كه داننكنند و خويشتن را باالتر از آن مي(بيگمان، كساني كه آيات ما را تكذيب مي
 گردد.) بدانها گردن نهند، درهاي آسمان بر روي آنان باز نمي

ي مذكور دال بر اين مطلب است كه درهاي آسمان به روي مؤمنان گشوده آيه
  ي تفسير اين آيه وارد شده است. خواهد شد؛ چنانكه احاديث زيادي درباره

  و نيز مانند اوج گرفتن و باال رفتن فرشتگان بسوي خدا:

 m ¶ µ ¹ ¸l :٤[معارج[  
 روند.)كشند و ـ باال مي(فرشتگان و جبرئيل به سوي او ـ پر مي

 دارند:ـ نصوصي كه فرود آمدن فرشتگان را بيان مي6 

 m g f e  d cl :٢[نحل[   
(خداوند به دستور خود، فرشتگان را همراه با وحي بر هر كس از بندگانش كه خود 

  كند.)بخواهد نازل مي
  و فرستادن كتابها چنين آمده است:ي فرو درباره

  m v u  t sl :٩٢[انعام[  

 ايم.)(اين ـ قرآن ـ كتاب مباركي است كه ما آن را فرو فرستاده

ها ها و چشميكي ديگر از داليل وجود خداوند در آسمان، بلندكردن دست - 7
ام دعا هنگ صاند كه رسول اهللا بسوي او است و احاديث زيادي در اين رابطه وارد شده

نمود؛ همچنين هركس با مشكلي مواجه و نيايش دستهايش را بسوي آسمان بلند مي
  كند.نمايد و دعا ميهايش را بسوي آسمان بلند ميگردد، دست

در دعاي  صهم چنين بلند كردن نگاه؛ در حديث صحيح آمده است كه رسول اهللا 
  هايش را بسوي آسمان بلند مي نمود.بعد از وضو، چشم

به سوي آن  صاز داليل ديگر وجود خداوند در آسمان، اشاره كردن پيامبر اكرم  - 8
آمده است؛ بعد از اينكه  حجة الوداعباشد؛ چنانكه در حديث با انگشتان مباركش مي
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ي تبليغ را به نحو احسن انجام دهيم كه شما وظيفهحاضران در جمع گفتند: ما گواهي مي
ي خود را به سوي انگشت سبابه صايد، پيامبر رحمت داده و حق نصيحت را بجا آورده

(بار خدايا! تو  1».اللهم اشهد, اللهم اشهد«آسمان بلند نمود و آن را تكان داد و فرمود: 
  گواه باش؛ بار خدايا! تو گواه باش.)

ي وجود خداوند در آسمان، داليل بيشتري را در پايان، اگر تمايل داريد كه در زمينه
  تابهايي كه علما در اين موضوع نوشته اند، مراجعه نماييد. بدانيد، به ك

  بلند بودن خداوند با نزديك بودن او منافاتي ندارد
  خداوند نزديك است و دعاي دعا كننده را هنگامي كه او را بخواند، اجابت 

داند؛ او از گردن سواري ندا دهنده به نمايد؛ خداوند پنهان و آشكار هر كس را ميمي
داند؛ از شاه رگ تر است؛ او اسرار و رازهاي دروني هر شخص را ميزديكشخص ن

  داند؛ هر آنچه را كه در زمين فرو گردن انسان نزديكتر است؛ پيدا و پنهان را مي
شود و آنچه را آيد و آنچه را كه از آسمان نازل ميرود و آنچه را كه از زمين بيرون ميمي

  داند؛ او با علم و قدرت خود، همراه را مي كند، همهكه به طرف آن صعود مي
باشد؛ هر چيزي كه براي مخلوقات پنهان است براي خداوند آشكار ميهايش ميآفريده

ماند؛ او با چيز كوچك و بزرگي در زمين و آسمان از پروردگار پنهان نميباشد؛ هيچ 
ت؛ او اول و آخر و وجود اينكه باال است، نزديك است؛ و در عين نزديك بودن، بلند اس

  ظاهر و باطن است.
 » خنديدن خداوند متعال«-10

خندد؛ ما اين مطلب را باور خداوند متعال هرگاه و به هر نحوي كه بخواهد، مي

                                           
). اصل اين حديث در صحيح بخاري و مسلم مي1905) حديث شماره (1/358روايت ابو داود: ( - 1

انگشتش را به سوي اسمان بلند  صين نكته را در اين دو كتاب نيافتم كه پيامبر اكرم باشد؛ اما من ا
) آمده است كه آنحضرت 1739) شماره (3/573كرده و آن را تكان داده باشد. آري، در صحيح بخاري (

  ».خدايا! آيا رساندم...«سرش را بلند نمود و فرمود: 
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پذيريم؛ البته از چگونگي آن خبر نداريم و در پي دانستن آن نيز داشته و صحت آن را مي
  نيستيم. 

  ر وارد شده است: در اين باره، احاديث صحيحي بشرح زي
تُلُ : «فرمود صروايت است كه رسول اهللا  ـ از ابوهريره 1 قْ ِ يَ لَنيْ جُ كُ اهللاُ إِىلَ رَ حَ يَضْ

اتِ  قَ ىلَ الْ تُوبُ اهللاُ عَ مَّ يَ , ثُ تَلُ يُقْ بِيلِ اهللاِ فَ ا يفِ سَ ذَ اتِلُ هَ قَ , يُ نَّةَ ـْجَ نِ ال الَ خُ دْ رَ يَ خَ ا اآلْ َ مهُ دُ لِ أَحَ
دُ  هَ تَشْ يُسْ    1».فَ

  خداوند به دو نفري كه يكي ديگـري را بـه قتـل مـي رسـاند و هـر دو وارد بهشـت        (
ي ديگـري كشـته   جنگد و بوسيلهخندد؛ بدين معني  كه يكي در راه خدا ميشوند، ميمي

رسـد؛ در نتيجـه،   پذيرد و او نيز به شهادت مـي ي قاتل را ميمي شود؛ سپس خداوند توبه
  شوند).هر دو وارد بهشت مي

آمد و گفت: اي پيامبر خدا!  صگويد: شخصي نزد رسول اهللا مي بوهريره ـ ا2
فردي را براي غذا نزد همسرانش فرستاد؛ اما آنجا غذايي  صگرسنه هستم. رسول اهللا 
آيا كسي هست كه امشب او را مهمان كند تا اينكه «فرمود:  صوجود نداشت. رسول اهللا 

ار بلند شد و گفت: اي رسول خدا! من او را مورد رحمت الهي قرار گيرد؟ مردي از انص
اش رفت و به همسرش گفت: نمايم. سپس آن مرد انصاري برخاست و به خانهمهمان مي

باشد؛ مبادا چيزي از او دريغ نمايي. همسرش مي صاين شخص، مهمان رسول اهللا 
هرگاه گفت: بخدا سوگند كه بجز غذاي اطفالمان، چيز ديگري ندارم. مرد انصاري گفت: 

ها شام خواستند، آنها را بخوابان و بعد از آن هم چراغ را خاموش كن و خودمان بچه
خوريم. همسرش هم همين كا را انجام داد. آن مرد، صبح روز بعد نزد امشب چيزي نمي

خداوند از اين كار شما تعجب كرد و «فرمود:  صرفت. آنحضرت  صرسول اهللا 
  ال اين آيه را نازل نمود: خنديد. اينجا بود كه خداوند متع

                                           
). و 1890) حديث شماره (3/1504صحيح مسلم ( ) و2826) حديث شماره (6/39صحيح بخاري ( - 1

  عبارت آن از صحيح بخاري است. 
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 mÏ  Î   Í  Ì Ë Ê É  l:1] ٩[حشر  
  دهند، هرچند كه خودشان نيازمند باشند.) (و ديگران را بر خود ترجيح مي

در صحيح بخاري آمده است كه رسول  ـ در بخشي از حديث طوالني ابوهريره 3
  غ پس از آن، خداوند از قضاوت بين بندگان در حالي فارفرمود:  صاهللا 
شود كه فقط يكي از بندگانش بين بهشت و دوزخ بالتكليف مانده است و او آخرين مي

  اش به سوي دوزخ است، شود؛ او كه چهرهفرد دوزخي است كه وارد بهشت مي
ام را از دوزخ برگردان. زيرا وزش هواي آتشين آن، حالم را به گويد: پرودگارا! چهرهمي

ات را فرمايد: اگر اين خواستهسوزاند. خداوند ميرا ميهاي آتشينش مزند و شعلههم مي
خواهم. و گويد: سوگند به عزتت، كه نميخواهي؟ ميبرآورده سازم، چيز ديگري نمي
گرداند. اش را از جانب دوزخ برميبندد. خداوند چهرهچندين عهد و پيمان ديگر مي

  د، ابتدا اندكي سكوت بينشود و شادابي آنرا ميوقتي چهره اش به سوي بهشت مي
  ي بهشت ببر. خداوند به او گويد: پروردگارا! مرا نزديك دروازهكند؛ سپس ميمي
گويد: گويد: مگر تو آن همه عهد و پيمان نبستي كه چيز ديگري نخواهي؟! ميمي

ات را نيز فرمايد: اگر اين خواستهات مگردان. خداوند ميترين بندهپروردگارا! مرا شقي
  گويد: سوگند به عزتت كه چيز ديگري خواهي؟ ميده سازم، چيز ديگري نميبرآور
برد. وقتي چشمش به زيباييها و ي بهشت ميخواهم. خداوند او را نزديك دروازهنمي

گويد: خدايا! مرا وارد بهشت كند؛ سپس مياي سكوت ميافتد، لحظهشادابيهاي بهشت مي
اي فرزند آدم! چقدر عهد شكن هستي! مگر تو با  فرمايد: واي بر توگردان. خداوند مي

-گويد: پروردگارا ! مرا شقيمن، آن همه عهد و پيمان نبستي كه چيز ديگري نخواهي. مي

گويد: خندد و بعد از آن به او مياش ميات مگردان. خداوند به اين رفتار بندهترين بنده
  2». وارد بهشت شو

                                           
) و عبارت آن از 2054) شماره (3/1625) و صحيح مسلم (4889) شماره (8/631صحيح بخاري ( - 1

  صحيح بخاري است.
  ). 7437) شماره (13/420صحيح بخاري ( - 2
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چنين آمده است كه خداوند به  ابن مسعود  در صحيح مسلم به روايت از عبداهللا
  شوي؟ آن مرد گويد: آيا اگر دنيا و مانند آن را به تو بدهم، خشنود مياو مي

  كني حال آنكه تو رب العالمين هستي؟ گويد: پروردگارا! مرا مسخره ميمي
 وقتي كه اين حديث را تا اينجا بيان نمود، خنديد. مردم پرسيدند: اي صرسول اهللا 

فرمود: چون پروردگار خنديد، مرا نيز خنده  صخندي؟ رسول اهللا رسول خدا! چرا مي
كني حال آنكه تو رب العالمين هستي، آمد. هنگامي كه آن مرد گفت: مرا مسخره مي

فرمايد: من تو را مسخره پروردگار خنديد. به هرحال، پروردگار در جواب آن مرد مي
   1وانم انجام دهم.كنم؛ من هر چه بخواهم، مي تنمي

  

  نزول و آمدن پروردگار متعال -12، 11
ءِ «فرمود:  صگويد: رسول اهللا مي ابو هريره  امَ ةٍ إِىلَ سَ يْلَ لَّ لَ لَّ كُ جَ زَّ وَ نَا عَ بُّ لُ رَ نْزِ يَ

? وَ  هُ يبَ لَ تَجِ أَسْ ونِى فَ عُ دْ نْ يَ : مَ ولُ يَقُ , فَ رُ يْلِ اآلخِ لُثُ اللَّ ى ثُ بْقَ نيَ يَ يَا حِ نْ ? الدُّ طِيَهُ أُعْ نِى فَ أَلُ سْ نْ يَ مَ
? هُ رَ لَ فِ أَغْ نِى فَ رُ فِ تَغْ سْ نْ يَ مَ   2»وَ

  آيد و (خداوند متعال شبانه بعد از گذشتن دو سوم شب به آسمان دنيا فرود مي
خواهد تا وي را اجابت كنم؟ چه كسي از من درخواستي فرمايد: چه كسي از من ميمي

  كند تا او را بيامرزم؟) آمرزش مي دارد تا به او بدهم؟ چه كسي از من طلب
  آيد:قرآن تصريح نموده كه خداوند در روز قيامت براي قضاوت و داوري مي

 mÊ É È   Ç Æ Å Ä Ã Â Á   À ¿ ¾  l
  ]٢١٠[بقره:
جويند، انتظار دارند كه پويند و دين اسالم را نمي(آيا آنان كه راه صلح و آشتي نمي   

انهاي ابر به سوي ايشان بيايند؟! حال آن كه فرمان انجام بخدا و فرشتگان در زير سايه
                                           

  ).187) حديث شماره (1/175صحيح مسلم ( - 1
) و عبارت آن از 758) شماره (1/521) و صحيح مسلم (1145) شماره (3/29اري (صحيح بخ - 2

  صحيح بخاري است.
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   پذيرفته است.) 

 m À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ¸ ¶ µ ´  ³l  

 ]٢٢–٢١[فجر:

پنداريد ـ زماني كه زمين سخت (هرگز! هرگز! ـ حقيقت آن چنان نيست كه مي   
ف گردد و پروردگارت بيايد و فرشتگان صشود و صاف و مسطّح ميدرهم كوبيده مي

  صف حاضر آيند.) 

  فرمود: صگويد: رسول اهللا مي ابن مسعود 
مْ إِىلَ « هُ ارُ ةً أَبْصَ صَ اخِ نَةً شَ عِنيَ سَ بَ ا أَرْ ومٍ قِيَامً لُ عْ مٍ مَ وْ اتِ يَ ينَ ملِِيقَ رِ اآلخِ لِنيَ وَ عُ اهللاُ األَوَّ ْمَ  جيَ

لُ اهللاُ عَ  نْزِ يَ : وَ الَ , قَ اءِ لَ الْقَضَ ونَ فَصْ نْتَظِرُ ءِ يَ امَ شِ إِىلَ السَّ رْ نَ الْعَ مِ مِ امَ نَ الْغَ لَلٍ مِ لَّ يفِ ظُ جَ زَّ وَ
 ِّ يسِ رْ  1».الْكُ

(خداوند اولين وآخرين مخلوقات را در روز قيامت براي مدت چهل سال در يك  
ها را بسوي آسمان بلند كرده منتظر فيصله و قضاوت خداوند كند؛ آنان چشمجا جمع مي

  آيد).ابر از عرش به سوي كرسي فرود ميهاي هستند؛ و خداوند در زير سايه
  سخن گفتن خداوند  -13

گويد و سخن او با سخن بندگان هيچ خداوند هرگاه و هرگونه كه بخواهد سخن مي
گونه شباهتي ندارد؛ خداوند با بعضي از بندگانش سخن گفته و آنان نيز با او سخن گفته

  از آنان است:يكي  اند؛ پيامبر خدا موسي

 m k j i  ll :١٧٦-١٦٤[نساء[   

  (وخداوند حقيقتا  ـ از پشت حجاب بدون واسطه ـ با موسي سخن گفت.)
گفتگويي را كه ميان او و موسي صورت گرفت، براي ما بيان  همچنين خداوند 

                                           
روايت ابن منده، و امام ذهبي سند آن را تحسين نموده است و تعدادي از حافظان و ناقدان علم  - 1

  حديث امثال حاكم، منذري و هيثمي آنرا صحيح دانسته اند.
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  فرمايد: نمايد و ميمي

m  ¶  µ ´ ³  ²  ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦
 È Ç  Æ Å ÄÃ Â  Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º¹ ¸

 Ì Ë   Ê É  Î ÍA  B  C  D  E  F  G  H  

I  J  K  L  M  N  O  l :١٤٣–١٤٤[اعراف[  
(موسي گفت: پروردگارا! خويشتن را به من نشان بده تا تو را ببينم. خداوند فرمود: 

بيني؛ ليكن به كوه بنگر؛ اگر كوه بر جاي خود استوار ماند، تو هم هرگز ـ در دنياـ مرا نمي
ي كه پروردگارش بر كوه تجلي نمود، آن را درهم كوبيد و مرا خواهي ديد. اما هنگام

موسي بيهوش و نقش زمين گرديد. وقتي كه به هوش آمد، گفت: پروردگارا! تو منزّهي؛ 
خداوند فرمود: اي موسي! من تو را با رسالتهاي   كنم و نخستينِ مؤمنان هستم. من توبه مي

بدون واسطه ـ بر مردمان برگزيدم؛  خويش و با سخن گفتنم ـ با تو از فراسوي حجاب و
   ي شكرگزاران باش.) ام برگير و از زمرهپس آنچه به تو داده

  با آدم وحواء نيز سخن گفت:
m Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß  à    á    â  ã  ä    å    l  

  ]٢٢[اعراف:
نگفتم  (پروردگارشان به آنها ندا داد كه آيا شما را از آن درخت، نهي نكردم و به شما

  كه اهريمن دشمن آشكارتان است.) 
همچنين خداوند با جبرئيل امين سخن ميگويد؛ در صحيح بخاري و صحيح مسلم از 

  فرمود: صروايت است كه رسول اهللا  ابوهريره 
نً « الَ بَّ فُ دْ أَحَ : إِنَّ اهللا قَ يلَ ِ ربْ ا نَادَ جِ بْدً بَّ عَ ا أَحَ اىلَ إِذَ عَ تَ كَ وَ بَارَ بُّهُ إِنَّ اهللاَ تَ يُحِ , فَ بَّهُ أَحِ ا, فَ

امَ  لُ السَّ بُّهُ أَهْ يُحِ , فَ بُّوهُ أَحِ ا, فَ نً الَ بَّ فُ دْ أَحَ : إِنَّ اهللا قَ ءِ امَ يلُ يفِ السَّ ِ ربْ نَادِي جِ مَّ يُ , ثُ يلُ ِ ربْ عُ جِ يُوضَ , وَ ءِ
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ضِ  َرْ لِ األْ بُولُ يفِ أَهْ  1».لَهُ الْقَ
دهـد كـه خداونـد،    جبرئيل، ندا مـي اي را دوست داشته باشد، به (هرگاه، خداوند، بنده

دارد و بـه  فالني را دوست دارد؛ تو نيز او را دوست بدار. پس جبرييل، او را دوسـت مـي  
دهد كه خدا، فالني را دوست دارد، شما نيز او را دوست بداريد. پـس  اهل آسمان، ندا مي

-نيـز مـي   دارند. سپس به همين ترتيب، مقبول اهل زمـين اهل آسمان هم او را دوست مي

  گردد).
شنوند؛ در صحيح بخاري از هنگامي كه خداوند سخن ميگويد، فرشتگان صداي او را مي

ءِ «فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر اكرم  ابوهريره  امَ رَ يفِ السَّ َمْ ا قَىضَ اهللاُ األْ إِذَ
هُ  نَّ أَ لِهِ كَ وْ انًا لِقَ عَ ضْ ا خُ تِهَ نِحَ ةُ بِأَجْ ئِكَ الَ ـمَ بَتْ الْ َ ِمْ رضَ لُوهبِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ إِذَ , فَ انٍ وَ فْ ىلَ صَ ةٌ عَ لَ لْسِ سِ

بِريُ  كَ ُّ الْ يلِ عَ وَ الْ هُ قَّ وَ وا: الـْحَ الُ ? قَ مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ وا: مَ الُ   2».قَ
ي نمايد، فرشتگان به نشانهاي را در آسمان، فيصله ميهنگامي كه خداوند مسئله(

زنند طوريكه صداي آنها مانند صداي زنجيري مياطاعت از دستور او، بالهايشان را بهم 
پرسند: است كه بر سنگي بيفتد. و پس از آنكه اضطراب دلهايشان برطرف گردد، مي

گويند: خداوند، حق گفته و او بلند مرتبه و پروردگارتان چه فرمود؟ ـ فرشتگان مقرب ـ مي
  بزرگ است.) 

   آيه آورده است: امام بخاري رحمه اهللا حديث فوق را در تفسير اين
m A  B  C  D  E  F  G  IH  J  K  L  M  N  O  P  Q  SR  

T  VU  W  X  Y    l :٢٣[سبأ[    
گردد، مگر شفاعت كسي كه خدا (هيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي

                                           
و عبارت آن از  .)2637) ش (4/2030) و صحيح مسلم (7485) ش (13/461صحيح بخاري ( - 1

  صحيح بخاري است.
  ).7481) حديث شماره (13/453صحيح بخاري ( - 2
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و چون بيم از دلهايشان برود، گويند: پروردگارتان چه گفت؟   گويند بدو اجازه دهد 
  سخن حق گفت و او بلند مرتبه و بزرگ است.): 

امام بخاري رحمه اهللا اين آيه را عنوان يك باب در صحيح خود قرار داده است و 
خداوند نفرمود (ماذا خلق ربكم) يعني پروردگارت چه چيزي را «بعد از آن ميگويد: 

، آورده به آفريد. و در اين باب، توضيحي را كه مسروق از ابن مسعود روايت نموده است
نَ «اين مضمون كه:  كَ سَ ِمْ وَ لُوهبِ نْ قُ عَ عَ زِّ ا فُ إِذَ يْئًا, فَ اتِ شَ وَ مَ لُ السَّ عَ أَهْ مِ يِ سَ حْ مَ اهللاُ بِالْوَ لَّ ا تَكَ إِذَ

? مْ بُّكُ الَ رَ ا قَ اذَ ا: مَ وْ ادَ نَ قُّ وَ هُ الْـحَ نَّ وا أَ فُ رَ تُ عَ وْ  »الصَّ
شنوند و ل آسمانها چيزي ميفرستد وسخن ميگويد، اه(وقتي كه خداوند وحي مي

  هنگامي كه صدا آرام گرديد و ترس و وحشت از دلهايشان برطرف شد، متوجه 
دهند و ميگويند: پروردگارت چه شوند كه آن، صداي خداوند بوده؛ لذا ندا ميمي

  فرمود؟)
همچنين امام بخاري حديث ديگري را كه سند آن معلق است به روايت جابر از عبد 

 :فرمود صگويد: شنيدم رسول اهللا يس آورده كه ايشان مياهللا بن ان
نَ «  , أَ لِكُ ا الـْمَ نَ : أَ بَ رُ نْ قَ هُ مَ عُ مَ سْ امَ يَ دَ كَ عُ نْ بَ هُ مَ عُ مَ تٍ يَسْ وْ يُنَادِهيِمْ بِصَ , فَ بَادَ ُ اهللاُ الْعِ ْرشُ ا حيَ

انُ  يَّ   1».الدَّ
خواند كه همانگونه مي نمايد؛ آنگاه آنان را با صدايي فرا(خداوند بندگان را حشر مي

شنوند: من پادشاه هستم، من ديان ـ جزا شنوند افراد دور نيز ميكه افراد نزديك آنرا مي
  دهنده ـ هستم.)

اين حديث «در توضيح اين حديث ميگويد:  "خلق افعال العباد "امام بخاري در كتاب 
ندارد؛ زيرا  دليل بر اين است كه صداي خداوند هيچگونه شباهتي با صداي مخلوقات

شود و شود، از دور نيز شنيده ميهمانگونه كه از نزديك شنيده مي صداي خداوند 

                                           
  ).13/452صحيح بخاري ( - 1



 شناخت اهللا      280

   1 »افتند.شوند و بر زمين ميفرشتگان با شنيدن آن بيهوش مي

خداوند با صدايي سخن ميگويد كه با صداي هيچ يك از قابل يادآوري است كه 
روايت  بخاري از ابو سعيد خدري مخلوقاتش شباهتي ندارد؛ چنانكه از حديثي كه 

 فرمود:  صنموده كه ايشان ميگويند: پيامبر اسالم 
: إِنَّ اهللاَ « تٍ وْ يُنَادَ بِصَ , فَ يْكَ دَ عْ سَ : لَبَّيْكَ وَ قُولُ , يَ مُ ا آدَ : يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ لَّ يَ جَ زَّ وَ ولُ اهللاُ عَ قُ  يَ

ثًا  عْ تِكَ بَ يَّ رِّ نْ ذُ جَ مِ رِ ْ كَ أَنْ ختُ رُ أْمُ   2».إِىلَ النَّارِ يَ
گويد: آماده و گوش به فرمان فرمايد: اي آدم. آدم در جواب ميخداوند متعال مي(

خداوند به تو فرمان ميدهد كه از ميان فرمايد: ميبا صدايي توام. خداوند خطاب به او 
  فرزندانت گروهي را براي آتش جدا كن.)

  همچنين روز قيامت، خداوند با فرشتگان سخن ميگويد:

 m M L K J   I H G F E D C B A
 Z Y X WV U T  S RQ P O N l :٤١-٤٠[سبأ[   

آورد و سپس به فرشتگان (و به ياد آور روزي را كه خداوند جملگي آنان را گرد مي 
گويند: تو منزّهي؛ تنها تو يار مي  اند؟! فرشتگان كردهگويد: آيا اينان شما را پرستش ميمي

اند و اكثر آنان بديشان ايمان پرستيدهه آنان؛ بلكه ايشان جنّيان را مياي نو ياور ما بوده
   اند.) داشته

همچنين از روي تهديد و براي ساكت گرداندن كافراني كه پيامبر را تكذيب نمودند، 
  فرمايد: مي

 m v  u  t s r q p o n m l    k j i  h g

                                           
  ).149خلق افعال العباد ص ( - 1
) و صحيح مسلم 4741) حديث شماره (8/441) و (7483) حديث شماره (13/453صحيح بخاري ( - 2
  ) و عبارت آن از صحيح بخاري است.222اره () حديث شم1/201(
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 ¡  �     ~ } | { z    y x wl :٨٤–٨٣[نمل[  
ي ملّتهايي كه آيات ما را ي پيامبر! روزي را به ياد آور كه گروه عظيمي از همه(ا  

آوريم. پس آنان به يكديگر ملحق و در كنار همديگر نگاه اند، گرد ميكردهتكذيب مي
فرمايد: آيا آيات مرا تكذيب كرديد آيند، خداوند ميسپس هنگامي كه مي  شوند.داشته مي

  نها آگاهي داشته باشيد؟! اصالً ـ شما در دنيا ـ چه كار بدون آنكه كامالً از آ
   ايد؟) كردهمي

  دهد:خداوند به اهل بهشت سالم مي

 m \ [ Z Y Xl :يس]٥٨[  
   شود.) (از سوي پروردگاري مهربان، بديشان سالم گفته مي  

روايت مي نمايد كه  گويد؛ ابو سعيد خدري خداوند با اهل بهشت سخن مي
  فرمود:  صرسول اهللا 

نَا « بَّ بَّيْكَ رَ : لَ ونَ ولُ يَقُ , فَ نَّةِ ـجَ لَ الْ ا أَهْ : يَ نَّةِ لِ الـْجَ ولُ ألَهْ قُ اىلَ يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ ااهللاَ تَ
ا مِ  دً طِ أَحَ عْ ْ تُ ا ملَ يْتَنَا مَ طَ دْ أَعْ قَ , وَ ىضَ نَا ال نَرْ ا لَ مَ : وَ ونَ ولُ يَقُ ? فَ يتُمْ ضِ لْ رَ : هَ ولُ يَقُ , فَ يْكَ دَ عْ سَ نْ وَ

 ? لِكَ نْ ذَ لُ مِ ءٍ أَفْضَ ْ أَيُّ يشَ , وَ بِّ ا رَ وا: يَ الُ , قَ لِكَ نْ ذَ لَ مِ مْ أَفْضَ طِيكُ ا أُعْ نَ : أَ ولُ يَقُ , فَ كَ قِ لْ خَ
ا دً بَ هُ أَ دَ عْ مْ بَ يْكُ لَ طُ عَ خَ اينِ فَال أَسْ وَ ضْ مْ رِ يْكُ لَ لُّ عَ : أُحِ ولُ يَقُ   1». فَ

اي لبيك گويند: شتيان! آنان مي(خداوند متعال خطاب به بهشتيان مي فرمايد: اي به 
گويند: چرا راضي فرمايد: آيا راضي و خشنود هستيد؟ ميمي .خدمتيم يهمادآ پروردگار! ما

  ات عنايت كه به هيچ يك از مخلوقات ايارزاني داشتههايي نعمت اتو به م ؟نباشيم
گويند: پروردگارا! چه مي نان. آكنمبه شما عنايت مي ،فرمايد: بهتر از اينخداوند مي. اينكرده

گردانم و ام را شامل حال شما ميفرمايد: رضايت و خشنوديچيزي بهتر از اين است؟ مي

                                           
) 2829) حديث شماره (4/2176) و صحيح مسلم (7518) حديث شماره (13/487صحيح بخاري ( - 1

  و عبارت آن از صحيح بخاري است.
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  .)شومهرگز از شما ناخشنود نمي ،بعد از آن
  گنجدسخنان خداوند در حساب نمي

  فرمايد:خداوند متعال مي

  mÒ    Ñ Ð     Ï Î Í Ì    Ë Ê  É  È Ç    Æ     Å    Ä Ã  Ô    Ól 
  ]١٠٩[کھف:
گيرد پيش (بگو: اگر دريا براي نگارش سخنان پروردگارم جوهر شود، دريا پايان مي  

از آن كه سخنان پروردگارم پايان پذيرد؛ هر چند هم همسان آن دريا را به عنوان كمك 
   بدان بيفزاييم و مركّب و جوهرش نماييم.) 

 قرآن سخن خداوند است
اوند است و هيچ شك و ترديدي در مورد آن، وجود ندارد؛ قرآن در واقع، سخن خد

  فرمايد:خداوند عز و جل مي

 m   Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸l :٦[توبه[  
(اگر يكي از مشركان از توي پيامبر پناهندگي خواست، او را پناه بده تا كالم خدا ـ   

  يعني آيات قرآن ـ را بشنود.) 

 فرمايد:در جايي ديگر مي

 m » º ¹ ÂÁ À ¿ ¾  ½ ¼
Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ  Å Ä Ã l :١٥[فتح[  

ماندگان خواهند (هنگامي كه شما براي به دست آوردن غنايم بيرون رفتيد، بازپس 
خواهند گفت: بگذاريد ما هم همراه شما شويم ـ و در اين جهاد شركت كنيم ـ آنان مي

كنندگان سفر نها به شركتي غنايم خيبر را تسخن خدا را دگرگون كنند! ـ خدا وعده
حديبيه اختصاص داده است و بس ـ . بگو: شما هرگز همراه ما نخواهيد شد. 

  )پروردگارتان پيش از اين، چنين فرموده است.
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  فرمايد:و در جايي ديگر مي

  m Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ Å
 Ú  Ù Ø × ÖÕ    Ôl :٢٧[لقمان[    

مين هستند، قلم شوند و دريا و هفت درياي ديگر ي درختاني كه روي ز(اگر همه 
گيرند. همانا خداوند عزيز و براي كمك اين دريا مركّب گردد، سخنان خداوند پايان نمي

   حكيم است.) 
خداوند در اين آيه از عظمت، بزرگي، اسماي «گويد: ابن كثير در تفسير اين آيه مي

يچ بشري از كنه آنها خبر ندارد و حسني، صفات واال و كلمات تام و كامل خود كه ه
در اين  صگويد؛ همانگونه كه سيد بشريت محمد تواند آنها را برشمارد، سخن مينمي

)فرمايد: (زمينه مي كَ سِ فْ ىلَ نَ نَيْتَ عَ ثْ امَ أَ يْكَ أَنْتَ كَ لَ نَاءً عَ ْ ثَ يصِ پروردگارا! آنچنان كه ( 1الَ أُحْ
  آورم، بدون ترديد تو آنچنانى كه خود توانم آنرا بجاى حق ستايش تو است، نمى

m Ë Ê É   È Ç Æ Å و خداوند متعال در اين باره مي فرمايد:  اى.)فرموده
l :هاي روي زمين به قلم، و درياها به جوهر يعني اينكه اگر تمام درخت ]٢٧[لقمان

د كه ي آنها سخنان خداونتبديل شوند و هفت برابرشان نيز بر آنها افزوده شود و بوسيله
خاتمه  ها تمام شده و دريادال بر عظمت، بزرگي و جالل او هستند، نوشته شوند؛ قلم

   2».شوندنمي يابند ولي سخنان متعلق به صفات، عظمت و جالل خداوند تماممي

هاي روي زمين به قلم، و آب درياها اگر درخت«گويد: حسن بصري رحمه اهللا مي 
شكنند اما سخنان خداوند در ها ميشود و قلمام ميبه جوهر تبديل شود، آب درياها تم

m Ì Ë Ê É رسند؛ خداوند به حق فرموده است كه: وصف خودش به پايان نمي
 Î Íl :يعني فقط دانش اندكي به شما داده شده است. ]٨٥[اسراء«  

                                           
  ).486) حديث شماره (1/353صحيح مسلم ( - 1
  ). 5/394تفسير ابن كثير ( - 2
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  محبت خداوند  -14
 آمده است كه خداوند اعمال و اقوال مشخص و صدر كتاب خدا و سنت پيامبرش

اي هستند معيني را دوست دارد؛ همچنين بعضي از بندگانش را كه متصف به صفات ويژه
  كه خودش بيان نموده است، دوست دارد. 

و ما را از اين صفات آگاه ساخته تا براي متصف شدن به آنها مبادرت ورزيم و 
ند و كارهايي را انجام دهيم و سخناني را بر زبان بياوريم كه مورد پسند ايشان هست

  اينگونه محبت خداوند متعال شامل حال ما گردد. 
  فرمايد:خداوند متعال در قران كريم مي

  m v u t sl :(بيگمان خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.)  ]٤[توبة  

 m [ Z Yl :آل عمران]١٣٤[   

  (وخداوند نيكوكاران را دوست دارد.)

       m°  ¯ ® ¬ « ªl :٢٢٢[بقره[   
  )دارد.كنندگان و پاكان را دوست اوند توبهگمان خد(بي

 m ´ ³ ²l :دارد.) (و خداوند شكيبايان را دوست ] ١٤٦[آل عمران 

 m^ ] \ [l :مائده]دارد.) (بيگمان خداوند دادگران را دوست  ]٤٢ 

 m j i h gl :دارد.) كنندگان را دوست (خدا توكّل ]١٥٩[آل عمران    

 m©  ¨  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ l :٤[صف[ 

دارد كه در راه او متحد و يكپارچه در خط و صف واحدي (خداوند كساني را دوست  
   رزمند، انگار ديوار سربي بزرگي هستند.) مي

  فرمود:  صدر صحيح بخاري و مسلم آمده است كه رسول اهللا 
, حَ « انِ ِيزَ تَانِ يفِ املْ يلَ قِ , ثَ انِ ىلَ اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ تَانِ خَ لِمَ , كَ هِ دِ مْ بِحَ انَ اهللاِ وَ بْحَ : سُ نِ َ محْ بِيبَتَانِ إِىلَ الرَّ
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ظِيمِ  انَ اهللاِ الْعَ بْحَ  1».سُ
دو كلمه وجود دارد كه بر زبان، سبك، ولي در ترازوي اعمال، سنگين، و نزد خداوند، (

ظِيمِ « محبوب اند: انَ اهللا الْعَ بْحَ , وَ سُ هِ دِ مْ بِحَ انَ اهللاِ وَ بْحَ    ».سُ
  فرمود: صگويد: رسول اهللا ميسمره بن جندب 

اهللاُ أَ "« , وَ الَ إِلَهَ إِال اهللاُ , وَ دُ هللاِ مْ ـْحَ ال , وَ انَ اهللاِ بْحَ : سُ عٌ بَ لَّ أَرْ جَ زَّ وَ المِ إِىلَ اهللاِ عَ بُّ الْكَ , ال أَحَ ُ ربَ كْ
أْتَ  دَ ِنَّ بَ كَ بِأَهيِّ ُّ  2».يَرضُ

انَ اهللاِ اند:(محبوبترين كلمات نزد خداوند چهار كلمه بْحَ , ال إِلَهَ إِال اهللاُ سُ دُ هللاِ مْ ـْحَ , ال
 . ُ ربَ اهللاُ أَكْ   و با هركدام از آنها كه آغاز نماييد، اشكالي ندارد.) وَ

امَ اهللاُ «  ي عبدالقيس فرمود:به أشج قبيله صهمچنين رسول اهللا  ِبُّهُ ِ حيُ تَنيْ لَ صْ إِنَّ فِيكَ خَ
اةُ  األَنَ مُ وَ لْ ِ : احلْ لَّ جَ زَّ وَ   3.»عَ

  دو خصلت برخورداري كه خداوند آنها را دوست دارد: عقل و بردباري.)(تو از 
   فرمود: صگويد: رسول اهللا مي عباده بن صامت  
هُ « اءَ هَ اهللاُ لِقَ رِ اءَ اهللاِ كَ هَ لِقَ رِ نْ كَ مَ , وَ هُ اءَ بَّ اهللاُ لِقَ اءَ اهللاِ أَحَ بَّ لِقَ نْ أَحَ   4.»مَ
 .را دوست دارداو  داوند هم مالقاتهركس، مالقات خدا را دوست داشته باشد، خ(

   .)را دوست ندارداو  مالقات خدا را دوست نداشته باشد، خداوند هم مالقات كهوهركس 
و بايد بدانيم كه خداوند آن مجموعه از اعمال، اخالق و سخناني را دوست دارد، كه 

                                           
  ).2694) حديث شماره (4/2072) و صحيح مسلم (1406) حديث شماره (11/206صحيح بخاري ( - 1
  ).2137) حديث شماره (3/1685صحيح مسلم ( - 2
  ).17) حديث شماره (1/48صحيح مسلم ( - 3
  ).2684) حديث شماره (4/2065صحيح مسلم ( - 4
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ت كه خداوند آنها را بيان داشته و خودش را بدانها آراسته است؛ اينجا اس صرسول اهللا 
متعال در يك آيه بطور بسيار واضح و روشن بيان فرموده است كه تنها راه محبت خداوند 

  باشد:مي صپيروي از رسول اهللا 

  m e  d c  b a       ` _ ^l :٣١[آل عمران[  
 داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد.) (بگو: اگر خدا را دوست 

  

  مور ناپسند و زشت را مكروه و مبغوض مي داردخداوند ا - 15،16
دارد؛ پسندد؛ بلكه مكروه و مبغوض مياعمالي وجود دارد كه خداوند آنها را نمي

ي شأن و مقام او اي است كه شايستهمكروه و مبغوض داشتن آنها از جانب خداوند بگونه
  است. يكي از اعمال مكروه نزد خداوند فساد و تباهي در زمين است: 

 m _ ~ }  |l :(و خداوند فساد و تباهي را دوست ندارد.)  ]٢٠٥[بقره  

 m  ê é è çl :و خداوند مفسدان و تباهكاران را دوست  ]٦٤[مائده)
  ندارد.)

همچنين در آيات قرآن كريم آمده است كه خداوند كافران، ستمكاران، اسراف   
ن، انسانهاي مغرور، خود خواهان كنندگان، متكبران، تجاوزكاران، خيانت كاران، حيله گرا

  و عياشان را دوست ندارد.
  همچنين در قرآن كريم آمده است كه: 

  m  ¤ £ ¢ ¡ �l :٤٦[توبة[   
كردن آنان را ـ به سوي ميدان نبرد ـ نپسنديد و شدن و حركت (اما خداوند بيرون 

  ايشان را از آن بازداشت.) 
ــالِ إِىلَ « فرمـود:  ص گويد: رسول اهللاعايشه رضي اهللا عنها مي جَ ــضُ الرِّ غَ ــدُّ اهللاِ أَبْ األَلَ
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مُ  صِ   .اشخاص نزد خداوند، شخص ستيزه جو و لجوج است)ترين (مبغوض 1.»الـْخَ

نْ «در مورد انصار فرمود:  صميگويد: شنيدم كه رسول اهللا  براء بن عازب  مَ
هُ اهللاُ ضَ غَ مْ أَبْ هُ ضَ غَ بْ نْ أَ مَ , وَ بَّهُ اهللاُ مْ أَحَ بَّهُ  2».أَحَ

دارد و هـركس، بـه آنهـا    (هر كس، آنها را دوست داشته باشد، خداوند او را دوست مـي 
  .)ورزدز به او بغض ميبغض ورزد، خداوند ني

 رؤيت خداوند  -17
آرزو نمود كه در دنيا خدا را ببيند؛ اما  شود؛ موسي خداوند در دنيا ديده نمي

را ببيند و چنين چيزي برايش مقدور نيست تواند او خداوند به او گفت كه در دنيا نمي
  حتي كوه محكم و استوار هم توانايي آن را را ندارد: 

 m  ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ �
 Â  Á À ¿ ¾ ½  ¼ » º¹ ¸ ¶  µ ´ ³  ²

Ã  l:١٤٣[اعراف[  
(هنگامي كه موسي به ميعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد:   

بيني و ليكن به را! خويشتن را به من بنماي تا تو را ببينم. خداوند فرمود: مرا نميپروردگا
كوه بنگر؛ اگر كوه بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا خواهي ديد. پس هنگامي كه 
پروردگارش بر كوه تجلي نمود، آن را درهم كوبيد و موسي بيهوش شد و نقش زمين 

 گرديد.)

خداوند را  صي اينكه شب معراج، رسول اهللا لما دربارهقابل يادآوري است كه ع
در شب  صديده است يا نه، اختالف نظر دارند؛ قول صحيح اين است كه آنحضرت 

معراج خدا را رؤيت ننموده است؛ از عايشه رضي اهللا عنها با سند صحيح روايت شده 

                                           
 ).2668) حديث شماره (4/2054) و صحيح مسلم (7188) حديث شماره (13/180صحيح بخاري ( - 1
  ).75) حديث شماره (1/85) و صحيح مسلم (3783) حديث شماره (7/113( صحيح بخاري - 2
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  است كه فرمود:
قَ « هُ فَ بَّ أَ رَ ا رَ دً َمَّ مَ أَنَّ حمُ عَ نْ زَ .مَ ةَ يَ رْ ىلَ اهللاِ الْفِ ظَمَ عَ   1»دْ أَعْ

پرودگارش را ديده است، دروغ بزرگي به خدا  صمعتقد باشد كه محمد  (هركس
  .)نسبت داده است

ي رؤيت خداوند بيان گرديد، متعلق به دنيا است؛ اما در آنچه در سطور باال درباره
ها مجدداً و با كيفيت ي ديگري است؛ زيرا در آخرت، انسانجهان ديگر، قضيه به گونه

شوند؛ مگر در احاديث نيامده است كه خورشيد در روز قيامت به جديدي آفريده مي
اي كه بيش از يك ميل با انسانها فاصله نخواهد داشت؛ اما با شود بگونهانسانها نزديك مي

ده شوند! مگر اين طور نيست كه انسانها در قيامت بعد از زناين وجود، انسانها ذوب نمي
روند، حتي اهل دوزخ هرگاه پوست بدن آنها بسوزد و زغال ميرند و از بين نميشدن نمي

سازد تا بدين طريق همواره در عذاب باشند، اما شود، خداوند پوست آنها را دوباره مي
  هرگز مرگي نخواهند داشت.

نعمتي كه  ترينتوانند پروردگارشان را ببينند؛ حتي ارزندهبله، روز قيامت، مؤمنان مي
شود، فرصت نگاه كردن به سوي پروردگار است و كفار از مي روز قيامت به بهشتيان داده

  اين نعمت عظيم محروم هستند.

  m y  x w v    u  tl :١٥[مطففين[  

    توانند او را ببينند.) (قطعاً روز قيامت، آنان از پروردگارشان در حجابند و نمي   
  مند خواهند بود. خداوند از اين نعمت عظيم بهره اما بندگان برگزيده و پاك

 m P    O N   M  L  K  J Il :٢٣–٢٢[قيامت[  

 كنند.)هايي تر وتازه هستند و بسوي پروردگارشان نگاه مي(در آن روز، چهره   

  فرمايد:اين گروه، همان بندگان پاك و ابرار هستند كه قران كريم در مورد آنان مي

                                           
  ).177رقم ( )1/159مسلم ( - 1
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 m ~   } |   { z £   ¢ ¡ �l :٢٣-٢٢[مطففين[   
بر تختهاي  برند و گمان، نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر مي(بي  

     زنند و ـ پروردگارشان ـ را نگاه مي كنند.) مجلّل ـ بهشتي ـ تكيه مي
ي پروردگار، همان نعمت افزوني است كه خداوند آن را به مؤمنان اين نگاه به چهره

  فرمايد:اده است؛ چنانكه ميوعده د

 m  FE D C Bl :٢٦[يونس[  
(كساني كه كارهاي خوب انجام مي دهند، منزلت نيكو يعني بهشت از آن ايشان 

  است و افزون بر آن ـ نگاه به پروردگار هم ـ دارند.)
  ي ديگري چنين آمده است:اين افزون، همان چيزي است كه در آيه

 m  ô ó ò ñ ð ïl :٣٥[ق[  

در بهشت هرچه بخواهند، براي آنان هست؛ افزون بر آن، نزد ما نعمتهاي ديگري (   
   وجود دارد.) 

در روايات متواتر نيز به صراحت بيان شده است كه مؤمنان روز قيامت، خداوند را 
پرسيدند: آيا روز  صعده اي از مردم از رسول اهللا گويد: مي خواهند ديد؛ ابوهريره 

 فرمود: صن را خواهيم ديد؟ رسول اكرم قيامت، پروردگارما

رِ « بَدْ ةَ الْ يْلَ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ يَ ؤْ ونَ ىفِ رُ ارُّ لْ تُضَ آيا در شب چهاردهم براي ديدن ماه مشكلي  »?هَ
يْسَ «فرمود:  صداريد؟ گفتند: خير، اي پيامبر خدا. پيامبر اكرم  سِ لَ مْ ونَ يفِ الشَّ ارُّ لْ تُضَ هَ

ابٌ  حَ َا سَ ديدن خورشيد در روز آفتابي مشكلي داريد؟ همه گفتند: خير، اي آيا در » ?دُوهنَ
لِكَ «فرمود:  صپيامبر گرامي. آنگاه رسول اهللا  ذَ ةِ كَ يَامَ قِ مَ الْ وْ هُ يَ نَ وْ رَ مْ تَ إِنَّكُ روز قيامت،  »فَ



 شناخت اهللا      290

   1شما خدا را اينگونه خواهيد ديد.
ب شروايت است كه گفت:  در صحيح بخاري و مسلم از جرير بن عبداهللا 

نشسته بوديم؛ ايشان به سوي ماه، نگاه كرد و فرمود:  صچهاردهم، خدمت نبي اكرم 
تُمْ أَنْ ال تُ « تَطَعْ إِنِ اسْ , فَ تِهِ يَ ؤْ ونَ يفِ رُ امُّ , ال تُضَ رَ مَ قَ ا الْ ذَ نَ هَ وْ رَ امَ تَ مْ كَ بَّكُ نَ رَ وْ َ رتَ مْ سَ ىلَ إِنَّكُ بُوا عَ لَ غْ

بْلَ  قَ سِ وَ مْ بْلَ طُلُوعِ الشَّ الةٍ قَ لُوا صَ عَ افْ َا فَ وهبِ رُ    2».غُ
بينيد، پروردگارتان را خواهيد ديد؛ در اين مورد، هيچ همين طور كه اين ماه را مي«

مزاحمتي براي شما، وجود نخواهد داشت. ـ اگر مي خواهيد ديدار خداوند نصيب شما 
 شود ـ سعي كنيد بر نمازهاي صبح و عصر، مواظبت نماييد.) 

  فرمود: صآمده است كه رسول اهللا  يت از صهيب و در صحيح مسلم به روا
ولُونَ « يَقُ ? فَ مْ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ رِ : تُ اىلَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ولُ اهللاُ تَ قُ , يَ نَّةَ نَّةِ الـْجَ ـْجَ لُ ال لَ أَهْ خَ ا دَ ْ إِذَ : أَملَ

نْ النَّا نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ نَا الـْجَ لْ خِ ْ تُدْ نَا? أَملَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ يْئًا تُ طُوا شَ امَ أُعْ , فَ ابَ جَ فُ احلِْ شِ يَكْ : فَ الَ ? قَ رِ
: ةَ يَ هِ اآلْ ذِ مَّ تَالَ هَ , ثُ لَّ جَ زَّ وَ ِمْ عَ هبِّ نْ النَّظَرِ إِىلَ رَ مْ مِ بَّ إِلَيْهِ   m  D C B أَحَ

 FE l :3]٢٦[يونس  
پرسد: چيز ديگري (بعد از اينكه اهل بهشت، وارد بهشت شدند، خداوند از آنان مي

هاي ما را سفيد ننمودي؟ مگر گويند: مگر چهرهخواهيد كه به شما بدهم؟ آنان ميهم مي
آنگاه «فرمود:  ص؟ رسول اهللا »ما را از دوزخ نجات ندادي و وارد بهشت ننمودي

كنند كه هيچ نعمتي بزرگتر از مالقات دارد؛ پس بهشتيان حس ميخداوند موانع را بر مي
  اين آيه راتالوت نمود: صبعد رسول اهللا ». نشده استو رؤيت پروردگار به آنان داده 

                                           
) و عبارت آن از 182) شماره (1/163) و صحيح مسلم (7437) شماره (13/419صحيح بخاري ( - 1

  صحيح مسلم است.
  ).7434) حديث شماره (13/419صحيح بخاري ( - 2
  ).181ماره () حديث ش1/163صحيح مسلم ( - 3
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m  FE D C Bl كنند، منزلت نيكو ـ يعني (كساني كه كارهاي نيكو مي
  بهشت ـ از آن ايشان است و افزون بر آن ـ هم ديدار پروردگار را ـ دارند.)

آمده است كه  در صحيح بخاري و صحيح مسلم به روايت از ابوموسي اشعري 
  فرمود: ص رسول اهللا

قَ « َ الْ ا بَنيْ مَ , وَ امَ ا فِيهِ مَ امَ وَ بٍ آنِيَتُهُ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ , وَ امَ ا فِيهِ مَ امَ وَ ةٍ آنِيَتُهُ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ َ أَنْ جَ بَنيْ مِ وَ وْ
نٍ  دْ نَّةِ عَ هِ يفِ جَ هِ جْ ىلَ وَ ِ عَ كِربْ اءُ الْ دَ ِمْ إِالَّ رِ هبِّ وا إِىلَ رَ نْظُرُ    1».يَ

د كه ظروف و هر چه در آنها وجود دارد از نقره ساخته شده است. و دو بـاغ  اندو باغ(
ديگر وجود دارد كه ظروف و هر چه در آنها است از طال ساخته شده اسـت. و در بهشـت   

 ي پروردگار، فقط حجاب كبريايي وجود دارد.)عدن بين مردم و نگاهشان به چهره

 علم خداوند  -18
ه خداوند متصف به صفت علم است و خداوند خود را دانيم كي ما بخوبي ميهمه

ي آنها به چند اسم كه اشاره به صفت علم او دارند، نام گذاري نموده است كه از جمله
  است:  »عليم«

 m  s    r  q pl :(او بس شنوا و آگاه است.)    ]٢٢٠[شعراء    
هوم است كه است؛ صفت خبير مختص اين معني و مف» خبري«يكي ديگر از آنها اسم 

او مي داند آنچه را كه شدني است پيش از اينكه بوجود آمده باشد. يكي ديگر اسم 
است؛ صفت حكيم مختص به اين معني است كه امور ريز و دقيق را مي داند.  »حكيم«

داند و است؛ شهيد به اين معني است كه او پيدا و پنهان را مي» شهيد«يكي ديگر اسم 
است؛ صفت حافظ اين معني را » حافظ«نيست. يكي ديگر اسم  هيچ چيزي از وي پنهان

است؛ و آن به » حميص«كند. يكي ديگر اسم داند، فراموش نميرساند كه آنچه را كه ميمي

                                           
  ).180) حديث شماره (1/163)  و صحيح مسلم (7444) حديث شماره (13/423صحيح بخاري ( - 1
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اين معني است كه كثرت چيزها و موجودات مانند نور خورشيد، شدت وزيدن باد و 
كه خداوند هنگام وزيدن باد تند كند؛ بلافتادن برگ درختان او را از دانستن مشغول نمي

  به حركات هر برگي آگاه است. 
  شودعلم خداوند شامل كليات و جزئيات مي

فالسفه بر اين پنداراند كه خداوند تنها به كليات علم دارد؛ اما به جزئيات و امور 
گويند؛ چرا كه علم خداوند ريز، علم ندارد. بايد گفت كه آنان در اين پندار، دروغ مي

يط و فراگير است و هيچ چيزي در زمين و آسمانها بر وي پوشيده نيست؛ هر حركت مح
افتد، داند؛ هيچ برگي از درختي نميو جنب و جوشي چه در خشكي و چه در دريا را مي

شكافد و هيچ ريزد، هيچ گياهي زمين را نميها فرونمياي و تخمي در ريگ هيچ دانه
داند و علم خدا همه را احاطه كرده است؛ اوند آن را ميميرد مگر اينكه خداي نميپژمرده

  فرمايد:چنانكه قرآن كريم مي

 m Ö Õ Ô    Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É   È Ç Æ
  Þ     Ý Ü Û Ú  Ù Ø ×l :٥٩[انعام[  

(و خداوند از آنچه در خشكي و دريا است، آگاه است و هيچ برگي ـ از گياهي و 
اي در تاريكيهاي ـ ه از آن خبردار است و هيچ دانهافتد مگر اين كدرختي ـ فرو نمي

چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اين كه ـ خدا از آن درون ـ زمين و هيچ 
 آگاه و در علم خدا پيدا است و ـ در لوح محفوظ ضبط و ثبت است.)

ي روي زمين و اعماق درياها و فضاي وسيع و بيكران كه اين همه موجودات زنده
ي آنها آگاه است و چيزي از آنها بر او پوشيده بي حد و حصر هستند، خداوند به همه

 نيست:

m  Q P   O NM  L K  J I H  G F E D C B
 Rl :٦[ھود[   
ي خدا است و محلّ اي در زمين نيست مگر اين كه روزيِ آن، بر عهده(هيچ جنبنده  
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كتاب روشني ـ به نام لوح محفوظ،  ي اينها درداند؛ همهزيستن و محلّ دفن او را مي
رود يا بسوي آسمانها صعود موجود و مضبوط ـ است؛ هيچ چيزي در زمين فرو نمي

  نميكند مگر اينكه علم خداوند آنها را احاطه كرده است.)

  m e  d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y  X W V U T
 fl :٢[سبأ[  

را كه از آن خارج ميشود و آنچه را داند آنچه را كه به زمين وارد ميشود و آنچه (مي  
رود؛ او مهربان و بخشاينده آيد و آنچه را كه به سوي آن، باال ميكه از آسمان پايين مي

    است.) 
هيچ حركت انسان نيز از خداوند پنهان نيست؛ بلكه علم خداوند آن را احاطه كرده 

كه در درون انسانها پنهان داند و آنچه را است؛ خداوند اعمال ظاهر و باطن انسان را مي
  داند:است مي

 m à ßÞ Ý Ü Û   Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô   Ó Ò Ñ Ð Ï Î  Í
  ä ã â ál :٢٩[آل عمران[  

هايتان داريد، پنهان سازيد يا آشكار كنيد، خداوند آن (بگو: اگر آنچه را كه در سينه  
خداوند بر هر  داند و خداوند آگاه از هر چيزي است كه در آسمانها و زمين است ورا مي

  چيزي توانا است.) 

 m n m l k  j i hg f e d c bl :٣[أنعام[  
داند و از آنچه (در آسمانها و زمين تنها او معبود است؛ او پنهان و آشكار شما را مي  

   دهيد، آگاه است.) كه انجام مي

 m Ë Ê  É È  Ç Æ Å Ä Ã  Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º
Í  Ì l :٦١[يونس[   

خواني و شما اي پردازي و چيزي از قرآن نمي! تو به هيچ كاري نمي((اي پيامبر
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كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم در همان حال كه شما مؤمنان! هيچ كاري نمي
  باشيد.)يازيد و سرگرم انجام آن ميبدان دست مي

  ماند:يي بسيار ريزي نيز از او پنهان نمي خداوند بنگر كه ذرهآري به علم گسترده

 m ª ©  ¨ § ¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡  � ~ } |  {  z y
 ³ ² ± ° ¯® ¬  «l :١٦[لقمان[   

ي خردلي ـ عمل نيك يا بد انجام گرفته ـ ي سنگيني دانه(پسر عزيزم! اگر به اندازه  
باشد و در دل سنگي يا در آسمانها و يا اين كه در ميان زمين باشد، خدا آن را حاضر مي

كند ـ چرا كه خداوند بس دقيق و آگاه و كتاب آن رسيدگي مي آورد ـ و به حساب
   است.) 

  پيدا و پنهان، بزرگ و كوچك، ظاهر و باطن در علم خداوند برابر هستند.

  m x w v ut s   r q p o n m l k j
 f e   d c   b a ` _  ~ }   | { z  y

 o  n  m l k j i h gl :١٠–٨[رعد[  
داند كه رحمها كند و ميني در شكم خود چه چيز حمل ميداند كه هر ز(خدا مي   

افزايند ـ و فعل و انفعاالت دوران عادي و قاعدگي كاهند و بر چه چيز مياز چه چيز مي
و آبستني آنها چگونه بوده و زمان حاملگي و زايمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 

از اندازه معين و حساب مشخّص  است ـ؛ هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است ـ و
برخوردار است ـ. خدا آگاه از جهان پنهان و آگاه از جهان آشكار است؛ بزرگوار و واال 

سازد، آن كه دارد و كسي كه سخن را آشكار ميكسي كه از شما سخن را پنهان مي  است.
حوال و رفتار باشند. ـ و خداوند از اوضاع و ادر روز روان ميگردد، براي خدا يكسان مي

    و كردارتان، هرگونه كه بوده و هرجا و هر زمان كه باشد، آگاه است). 

m Ö  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï فرمايد خداوند متعال: چه خوب و درست مي
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  ä       ã â   á à  ß Þ Ý  Ü Û Ú  Ù Ø ×l :٦١[يونس[   
اي باشد و هماند؛ چه ذرچيز در زمين و در آسمان از پروردگارت پنهان نمي(و هيچ

ي اينها در كتاب واضح و روشني ـ نزد پروردگارتان چه كوچكتر و چه بزرگتر از آن؛ همه
  به نام لوح محفوظ ـ ثبت و ضبط ميگردد).

  ي پايدار و نگهدارنده استخداوند زنده -19،20
  ي جاويد و باقي پايدار است. خداوند زنده

 m  ¦    ¥   ¤ £  ¢ ¡l :٦٥[غافر[   
  جاويد او است؛ جز او خدايي وجود ندارد) ي (زنده

ي مخلوقات البته زنده بودن او با زنده بودن ساير مخلوقات متفاوت است؛ زيرا همه
  ماند:روند و جز خداوند سبحان، كسي باقي نميميرند و از بين ميمي

 m z y x w v u  t s r q p ol :٢٧–٢٦[رحمن[  
و  گردند روي زمين هستند، دستخوش فنا ميي كساني كه بر ي چيزها و همه(همه  

   ماند و بس). تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي
 صدر صحيح بخاري از ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت شده است كه رسول اهللا  

  فرمود:همواره مي
وتُ «  مُ ي الَ يَ ي الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ الَّذِ تِكَ الَّذِ وذُ بِعِزَّ وتُونَ  أَعُ مُ نْسُ يَ ِ اإلْ نُّ وَ ِ اجلْ   1».وَ

ها و ميري و جن(به عزّت تو كه معبودي جز تو وجود ندارد، پناه مي برم؛ تو نمي
  ميرند.)ها ميانسان
ي جاويد بوده و حيات ابدي داشته باشد، آري، كسي كه چنين باشد؛ يعني زنده 

  شايسته است كه بر وي اعتماد و توكل شود.

                                           
  ).7383) حديث شماره (13/368صحيح بخاري ( - 1
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 m  Y  X W  V [ Zl :فرقان]٥٨[  
  ميرد).ي امورـ بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي(و ـ در همه

ي ديگران است و همهخداوند سبحان، قيوم است؛ يعني خودش پاينده و نگه دارنده
  ي حيات دهد.تواند ادامهي موجودات به او نياز دارند و هيچ چيزي بدون او نمي

 mG F E D C B A l  :٢٥[روم[  
هاي ـ كمال قدرت و نهايت عظمت ـ خدا يكي هم اين (و از جمله داليل و نشانه

  ي او و به فرمان وي برپا است.)است كه آسمان و زمين ساخته و پرداخته
  فرمايد: خداوند اين دو اسم را اغلب يك جا و باهم بيان كرده است، مثالً مي

 m I    H  G   F  E   D Cl ٢:[آل عمران[   
   (بجز اهللا، معبود بحق ديگري وجود ندارد و او زنده و متصرّف و نگهدارنده است.)   

  يكي از نشانه هاي زنده و قيوم بودن او
  خوابد:يكي از نشانه هاي زنده و قيوم بودن كامل او اين است كه هرگز نمي

 m� ~ } | { zy x  w  v u t s  l:٢٥٥[بقره[  
ي پايدار ـ و جهان هستي را ـ نگهدار ندارد و او زنده (معبود بحقي جز اهللا وجود

 زند).گيرد و چرت نمياست و خوابش نمي
زند؛ چون خواب و چرت زدن، خوابد و چرت نميبلي، زنده و قيوم است و نمي 

ي نقص و عيب هستند و خداوند از اينها پاك و منزه است؛ در صحيح مسلم هر دو نشانه
در ميان ما برخاست و پنج نكته را  صيت است كه: رسول اهللا از ابو موسي اشعري روا

ي او خوابد و اصالً شايستهخداوند نمي«فرمود:  صبراي ما بيان فرمود؛ آنحضرت 
نمايد. اعمال شب، نيست كه بخوابد؛ ترازوي (اعمال و رزق بندگان را) باال و پايين مي
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   1».شود(بعد) بسوي  او باال برده ميقبل از روز (بعد)، و اعمال روز، قبل از اعمال شب 
قابل يادآوري است كه خداوند با دو صفت حيات و قيوم خود را ستوده است؛ 

نيز با ذكر  صچنانكه ما در نصوص گذشته به بيان آنها پرداختيم؛ همچنين رسول اهللا 
 اين صفات، پروردگارش را مورد ستايش قرار داده است؛ از ابن عباس رضي اهللا عنهما

  فرمود:هرگاه براي نماز شب بلند مي شد، چنين مي صروايت است كه رسول اهللا 
لْكُ « , لَكَ مُ دُ مْ كَ الـْحَ لَ , وَ نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ يِّمُ السَّ , أَنْتَ قَ دُ مْ مَّ لَكَ الـْحَ هُ اللَّ

نْتَ نُ  , أَ دُ مْ كَ الـْحَ لَ , وَ نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ , السَّ نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ ورُ السَّ
ضِ  األَرْ اتِ وَ وَ مَ لِكُ السَّ نْتَ مَ , أَ دُ مْ لَكَ الـْحَ   2...».وَ

ها از آنِ توست؛  محافظ زمين و آسمان و آنچـه كـه در ميـان آنهـا       پروردگارا! تمام تعريف(
ان و آنچه ميانشان ي حمد وثنايي؛ حاكم زمين و آسموجود دارد، تو هستي؛ فقط تو شايسته

  وجود دارد، تو هستي.)  
  گوش و چشم خداوند  – 21-22

  اين دو صفت با نص قرآن ثابت اند: 
 m W V   U  TS    R Ql :١١[شورى[   

(هيچ چيزي همانند اهللا نيست ـ و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي 
در ذات و صفات بدو مي ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمينآسمان و زمين مي

  ماند ـ و او شنوا و بينا است.)

 m u t s  r q   p o   n  m  l k j i h
  vl :٦١[حج[  

                                           
  ).179) حديث شماره (1/162صحيح مسلم ( - 1
 ) و عبارت آن از صحيح799) شماره (1/532) و صحيح مسلم (1120) شماره (3/3صحيح بخاري ( - 2

  بخاري است.
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گرداند (به خاطر اينكه اين اهللا است كه شب را در روز، و روز را در شب، داخل مي 
ش ي زمان را به گردافزايد و طبق نظام معيني چرخهكاهد و بر يكي ميـ و از يكي مي

   اندازد ـ و او شنوا و بينا است.) مي
  خداوند خطاب به موسي و هارون مي فرمايد:

  m  µ ´ ³ ²l :٤٦[طه[  

 بينم.)شنوم و ميمن با شما هستم؛ مي( 
  بزرگي سمع و بصر خداوند

  خداوند در اين خصوص مي فرمايد:
 m¾ ½  ¼  »º ¹ ¸  ¶ µ´ ³ ² ± ° l:٢٦[كھف[  

تر از مدتي است كه اصحاب كهف ـ در غار زنده و در اه(بگو: خدا از همگان آگ   
داند؛ شگفتا او چه بينا حال خواب ـ ماندند؛ تنها او است كه غيب آسمانها و زمين را مي

  و شنوا است.)
اين جرير مي گويد: اين آيه به معني مبالغه در مدح است؛ گويا كه چنين گفته شده 

  بيند و چقدر خوب اندازه خوب مي خداوند چه »ما ابرصه و ما اسمعه: «است
بيند و شنود؛ و تفسير اين سخن، اين است كه: خداوند هر موجود را بسيار خوب ميمي

شنود و هيچ چيزي از ديدنيها و شنيدنيها از وي پنهان هر شنيدني را بسيار خوب مي
  1ماند.نمي

  يدهد:بيند و آنان را پاداش مشنود و نيكوكاران را ميبلي، خداوند مي

 m  s    r  q p o n m l k j i  h  gl  

    ] ٢٢٠-٢١٨[شعراء:
و همچنين   خيزيبيند بدان گاه كه ـ براي نماز تهجد ـ برمي(آن خدايي كه تو را مي

                                           
  ).15/232تفسير ابن جرير طبري ( - 1
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بيند حركت ـ قيام و ركوع و سجود و نشست و برخاست ـ تو را در ميان سجده مي
  چرا كه او بس شنوا و آگاه است.)  برندگان؛
  بيند وآنان را جزا ميدهد.)چنين خداوند بدكاران را ميهم

 m P O N M  LK J I H G F E D C B A
 W V U  T S   R Ql :١٨١[آل عمران[  

نيازيم! (بيگمان، خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند: خدا فقير است و ما بي  
به ناحق ـ توسط  آنچه را گفتند برايشان خواهيم نوشت و به قتل رساندن پيامبران را

گذشتگان ـ ايشان ـ هم ثبت و ضبط خواهد شد ـ و بدانان خواهيم گفت: بچشيد عذاب 
   سوزان را.) 

: گويدي گستردگي قدرت شنوايي خداوند عز وجل ميعايشه رضي اهللا عنها درباره 
زني كه از دست شوهرش شاكي بود،  1ستايش خداي را سزد كه تمام صداها را مي شنود؛

مشغول سخن گفتن با  صي آنحضرت اي از خانهآمد و در گوشه صرسول اهللا نزد 
گفت؛ اما خداوند عز و جل اين گفتگو را شنيدم كه آن زن چه ميايشان شد. من نمي

  شنيد و در پي آن، اين آيه را نازل فرمود:

                                     m Q   P ON  M L  K J I H G F E D C B A R
 Sl :2 ]١[مجادله   

كند و ي شوهرش با تو بحث و مجادله مي(خداوند گفتار آن زن را شنيد كه درباره 

                                           
) بصورت معلق روايت نموده است. عالمه ابن حجر در فتح 13/372اين قسمت را امام بخاري ( - 1

  ) 13/372الباري (
  ».امام احمد، نسائي و اين ماجه اين روايت را با همين لفظ بصورت متصل روايت كرده اند«گويد: مي
) اين قسمت را نيز امام احمد، نسائي و ابن ماجه 13/372بن حجر در فتح الباري (بنابر قول حافظ ا - 2

  اند.روايت نموده
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شنود؛ چرا كه خدا شنوا و برد؛ خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را ميبه خدا شكايت مي
  بينا است.) 

  روايت است كه: در سفري همراه  در صحيح بخاري از ابو موسي اشعري 
-مي» اهللا اكبر«رفتيم با صداي بلند اي باال ميبوديم؛ پس هرگاه از گردنه صكرم رسول ا

ائِبًا, «فرمود:  صگفتيم. رسول اكرم  الَ غَ , وَ مَّ ونَ أَصَ عُ دْ مْ الَ تَ إِنَّكُ , فَ مْ كُ سِ فُ ىلَ أَنْ وا عَ بَعُ ارْ
يبًا رِ ا قَ ريً ا بَصِ يعً مِ ونَ سَ عُ دْ   1».تَ

ر اهللا اكبر بگوييد؛ زيرا شما، ناشنوا و نابينايي را ت(بر خود ترحم كنيد؛ يعني آهسته 
  زنيد كه شنوا، بينا و نزديك است.)كنيد؛ بلكه خدايي را صدا ميصدا نمي

  ي سمع و شنوايي خداوند جهل مشركين نسبت به افق و اندازه
كند كه: دو مرد ثقفي و يك قريشي نقل مي امام بخاري در صحيح خود از عبداهللا 

قريشي و يك ثقفي كه چربي شكمشان زياد بود اما از دانش اندكي برخوردار  يا دو مرد
كنيد؟ آيا خداوند بودند، كنار كعبه گرد هم آمدند و يكي از آنان گفت: شما چه فكر مي

شنود واگر سخنان ما را ميشنود؟ يكي از آنان گفت: اگر با صداي بلند صحبت كنيم، مي
ي گفت: اگر صداي بلند ما را ميشنود، حتماً صداي شنود. سومآهسته صحبت كنيم، نمي

  ي زير را نازل فرمود: شنود. آنگاه، خداوند آيهي ما را نيز ميآهسته

 m b  a ` _  ^  ] \ [ Z Y X W     V U
   h  g       f e d cl :2 ]٢٢[فصلت   

وشها و كرديد نه از اين جهت بود كه از شهادت گ(شما اگر گناهانتان را پنهان مي  
كرديد چشمها و پوستهايتان بر ضد خودتان بيم داشته باشيد ـ چرا كه اصالً باور نمي

برديد خدا روزي اينها به سخن درآيند و بر ضد كسي گواهي دهند ـ بلكه گمان مي

                                           
  ).13/372بخاري ( - 1
  ).4817) حديث شماره (8/562صحيح بخاري ( - 2
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   داند.) دهيد، نميبسياري از اعمالي را كه ـ مخفيانه ـ انجام مي

  1مطلب سوم: اسماي حسني خداوند
  وند نامهايي دارد كه تمامشان نيكو و زيبا هستند.خدا

 m hg f e d cl :١٨٠[اعراف[   
(خدا داراي زيباترين نامها است ـ كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت مي  

  نمايند ـ پس خدا را با آنها بخوانيد.) 
  ي حشر ذكر نموده است: خداوند عز و جل برخي از اين نامها را در سوره

 m ~ } | { z y  xw  v u ts   r q p o n m
 «    ª © ¨ § ¦ ¥  ¤   £  ¢  ¡  �
  ¼  » º¹  ¸ ¶ µ ´ ³  ² ± ° ¯ ®¬

   ¾½l :٢٤–٢٢[حشر[  

(او خدايي است كه جز او معبودي وجود ندارد؛ آگاه از جهان نهان و آشكار است   
حمت خاص ـ در او داراي رحمت عمومي ـ در اين جهان در حق همگان ـ و داراي ر

آن جهان، نسبت به مؤمنان ـ است؛ او خدايي است كه جز او معبودي وجود ندارد؛ او 
دهنده و امنيت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند عيب و نقص، امانفرمانروا، منزه، بي

چيره، بزرگوار و شكوهمند و واالمقام و فرازمند است؛ خداوند پاك است از چيزهايي كه 
دهند؛ او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و ك قرار ميبا او شري

   باشد.) صورتگر جهان است و داراي نامهاي نيك و زيبا مي
                                           

ي اهل سنت و جماعت نوشته ي اسما و صفات خداوند بر اساس عقيدهمؤلف كتاب مستقلي درباره - 1
ه مباحث بيشتر، به آن كتاب مراجعه نماييد. (اين كتاب هم توسط انتشارات است؛ در صورت نياز ب

  حرمين ترجمه و چاپ شده است.)
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  تعداد نامهاي خداوند -1
  روايت شده است كه  در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابو هريره  

  فرمود:  صرسول اهللا 
عِ « تِسْ ةً وَ عَ ِبُّ إِنَّ هللاِِ تِسْ رٌ حيُ تْ هُ وِ , إِنَّ نَّةَ ـجَ لَ الْ ا دَخَ اهَ صَ نْ أَحْ ا, مَ دً احِ ةً إِالَّ وَ ائَ , مِ امً نيَ اسْ
رَ  تْ وِ   1».الْ

(خداوند نود و نه اسم دارد؛ يعني يكي كمتر از صد. هر كس كه آنها را حفظ نمايد، 
  رود؛ و خداوند فرد است و عدد فرد را دوست دارد.)به بهشت مي

ت از آن دارد كه نام هاي خداوند محدود هستند و تصريح نموده اين حديث حكاي
  است كه خداوند نود ونه اسم دارد.

  در اين زمينه روايت نموده و همچنين دعايي كه از  اما حديثي كه ابن مسعود 
گويد: نبي كند؛ ابن مسعود مينقل شده است، بر اين قول اشكال وارد مي صرسول اهللا 

كس دچار غم و اندوهي شود و دعاي زير را بخواند، خداوند غم و فرمود: هر  صاكرم 
  كند:اندوهش را برطرف نموده و به خوشحالي تبديل مي

َّ قَ «  لٌ يفِ دْ , عَ كَ مُ كْ َّ حُ , مَاضٍ يفِ كَ يَتِيْ بِيَدِ , نَاصِ تِكَ اِبْنُ أَمَ , وَ كَ بْدِ , اِبْنُ عَ كَ بْدُ ْ عَ مَّ إِينِّ , أَللَّهُ كَ اؤُ ضَ
أَلُكَ بِ  , أَوِ أَسْ لْقِكَ نْ خَ داً مِ تَهُ أَحَ لَّمْ , أَوْ عَ ْ كِتَابِكَ تَهُ يفِ لْ , أَوْ أَنْزَ كَ يْتَ بِهِ نَفْسَ مَّ , سَ وَ لَكَ مٍ هُ لِّ اسْ  كُ

الَءَ حُ  جَ , وَ يْ رِ دْ رَ صَ نُوْ , وَ لْبِيْ بِيْعَ قَ آنَ رَ رْ لَ الْقُ ْعَ , أَنْ جتَ كَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الْغَ ْ عِ تَ بِهِ يفِ تَأْثَرْ ْ اسْ ينِ ابَ زْ ذَهَ , وَ
ِّيْ    2 ».مهَ

ى تو و فرزند بنده و كنيز تو هستم؛ پيشانى من ـ زمامم ـ در دست تو (الهى! من بنده

                                           
) و عبارت آن از 2677) شماره (4/2064) و صحيح مسلم (6410) شماره (11/214صحيح بخاري ( - 1

 صحيح مسلم است.
) به احمد و ابن 11/220باري () و عالمه ابن حجر آنرا در فتح ال1/391روايت احمد بن حنبل ( - 2

  حبان نسبت داده است. (آلباني اين روايت را صحيح دانسته است.) ناشر
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ات در حق من عين عدالت است؛ الهى! من است؛ فرمان تو در حق من نافذ است؛ فيصله
  اى، يـا آنرا در كتابت نازل ى هر اسمى كه خـود را بـا آن مسمى نمودهبوسيله
اى كه نزد تو در علم غيب اى، يا ترجيح دادهاى يا به يكى از مخلوقاتت تعليم دادهكرده

ى غم و اندوه نمايم كه قرآن را بهار دل، نور سينه و برطرف كنندهبماند، از تو مسألت مى
  من بگردانى.)

  پروردگارش را چنين ستود:  صهمچنين در روايتي آمده است كه رسول اهللا 
ىصِ  كَ الَ أُحْ سِ فْ ىلَ نَ نَيْتَ عَ ثْ امَ أَ , أَنْتَ كَ يْكَ لَ نَاءً عَ   1». ثَ

(آنچنان كه حق ستايش تو است، نمى توانم آنرا بجاى آورم، بدون ترديد تو آنچنانى كه 
  اى.)خود فرموده

هايي هم اكنون، اشكال اينجا است كه اين احاديث، گوياي آن است كه خداوند نام
؛ بلكه تنها بعضي از بندگانش بطور استثنايي آنها را دانسته و يا انددارد كه در قرآن نيامده
داند و آنها را براي هيچ يك از مخلوقاتش معرفي نكرده است. تنها خداوند آنها را مي

دال بر اين مطلب است كه خداوند نود و نه نام دارد و  حال آنكه حديث ابو هريره 
ه شده هستند؛ زيرا در حديث ابو هريره ي آنها در قرآن آمده و معروف و شناختهمه
(هر كس كه آنها را حفظ كند) آمده است و ممكن نيست كسي انها » من احصاها«ي جمله

  را حفظ كند مگر اينكه نازل شده و مشخص و معلوم باشند؛ بنابر اين، نتيجه 
ص داده گيريم كه نامهايي كه خداوند آنها را به خود و يا به بعضي از بندگانش اختصامي

  اند.است، خارج از آن نود و نه اسمي هستند كه در حديث ابو هريره آمده
  قول صحيح با توجه به تمام نصوص و روايات وارد شده اين است كه تعداد  

براي ما ايراد  صهايي كه خداوند آنها را در قرآن معرفي نموده است يا رسول اهللا نام
به اين عدد تصريح و تأكيد  صكه رسول اهللا فرموده همان نود ونه اسم هستند؛ چرا 

نمايد؛ چرا كه براي ما اين مطلب را تأييد مي» احصاها«ي نموده است؛ و همچنين كلمه

                                           
  ).486) حديث شماره (1/353صحيح مسلم ( - 1
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ي آنها در علم خدا بوده و از بيشتر از اين نود و نه اسم، شناخته شده نيستند؛ و بقيه
نها را به بعضي از بندگانش غيبيات هستند يا اينكه از جمله نام هايي هستند كه خداوند آ

  گفته است؛ در غير اينصورت، محدود كردن نام ها به نود و نه چه سودي دارد؟! 
  محدود بودن نام هاي نيكوي خداوند-2

به ما خبر داده كه نامهاي زيباي خداوند كه شناخت و حفظ آنها در  صپيامبر اكرم 
كه تمام اين اسماي حسني را توان ما است، نود و نه نام هستند و هيچ حديث صحيحي 

اي بيان كند كه جاي هيچگونه اختالفي در معين كردن آنها باقي نگذارد، وارد نشده بگونه
اند. است؛ بلكه اين نامهاي زيباي خداوند بصورت پراكنده در قرآن و احاديث وارد شده

ر يك يا دو در يك آيه، يك يا دو نام يا بيشتر وارد شده است؛ بعضي از آيات نيز با ذك
  شود. نام از نامهاي خداوند ختم مي

اند، به جمع دانشمندان علوم ديني همانگونه كه به شرح و تفسير اين نامها پرداخته
معاني اسماء اهللا «اند؛ قرطبي كتابي به نام آوري آنها از قرآن و حديث نيز توجه نموده

، ابن حجر عسقالني و نگاشته است؛ ابن جرير طبري، ابوبكر ابن العربي» الحسني
ي اغلب دانشمندان ديگر نيز به اين مهم پرداختهاند؛ قابل يادآوري است كه علما درباره

هاي خداوند اتفاق نظر دارند؛ تنها در تعداد كمي از آنها اختالف دارند؛ به اين معني كه نام
آنها به اند و گروهي ديگر با گروهي از علما اين اسمها را جزو اسماي حسني شمرده

  1اند.مخالفت پرداخته
دليل اين اختالف، اين است كه بعضي از علما بر اين باورند كه هر چه را كه قرآن 
براي خداوند به كاربرده است، جايز است كه آنرا از اسماي حسني قرار دهيم و آن را 

را از  ةمخسرابع ثالثة و سادس براي خداوند اطالق كنيم؛ بنابراين ابوبكر ابن العربي، 
  ي زير استنباط نموده است: اسماي حسني دانسته و اين نظريه را از آيه

  m T  S   R Q P O  N M LK J I H G F E D  C B A

                                           
  ) مراجعه نماييد.4/172» (تلخيص الحبير«به كتاب  - 1
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   Y X  W V  Ul :٧[مجادله[  
داند چيزي را كه در آسمانها و چيزي را كه در زمين اي كه خداوند مي(مگر نديده

رازگويي كنند، مگر اين كه خدا چهارمين  ؟ هيچ سه نفري نيست كه با همديگراست
  ايشان است و نه پنج نفري مگر اين كه او ششمين ايشان است.)

ي به معني روياننده را با توجه به دو آيه» زارع«يعني انجام دهنده و » فاعل«همچنين 
  زير جزو اسماي الهي دانسته است.

  mi h gf e dc b a ̀   _   jl :١٠٤[انبياء[  
كنيم؛ اين وعدهه كه نخستين بار آفرينش را آغاز نموديم، دوباره تكرار مي(همان گون

  رسانيم.)دهيم و ما قطعاً آن را به انجام مياي است كه ما مي

 m p  o n m l k j  i h gl :٦٤-٦٣[واقعه[  
رويانيد، يا ايد؟ آيا شما آن را ميكنيد، انديشيدهي آنچه كه كشت مي(آيا هيچ درباره  

   ؟) ي آنها هستيمرويانندهما 
رابع البته قول صحيح و درست اين است كه اينها جزو اسماي حسني نيستند؛ يعني 

  شوند.به عنوان اسم براي خدا اطالق نمي ثالثه, سادس مخسة, فاعل و زارع
اند كه خداوند آنها را به صورت جزا، عدالت و در قرآن كريم فعلهايي ذكر شده

اند، براي بت داده است؛ بايد بدانيم كه اين افعال در سياقي كه آمدهمقابله به خود نس
شوند؛ اما اشتقاق نام از چنين افعالي براي خداوند جايز خداوند مدح و كمال شمرده مي

اند، بر خداوند نيست. همچنين اين الفاظ در جاهاي ديگر يعني در غير آياتي كه وارد شده
  قران كريم آمده است كه: اطالق نميشوند؛ بعنوان مثال در

 m m  l k j i hl :١٤٢[نساء[  
زنند! در حالي كه خداوند ـ (بيگمان منافقان ـ به خيال خام خود ـ خدا را گول مي

نمايد و در آخرت دوزخ را براي آنان مهيا ميدماء و اموال ايشان را در دنيا محفوظ مي
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  زند).دارد و بدين وسيله ـ آنان را گول مي

 mL K  Q  P O NMl :٥٤[آل عمران[   
  آنان  مكر كردند و خدا نيز  مكر كرد و خدا بهترين  مكر كنندگان است.) ( 

  ]٦٧[توبه:m¥ ¤ £  l و 
  اند؛ پس خدا هم ايشان را فراموش كرده است.) (خدا را فراموش كرده

 m »  º ¹    ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ «
 Å Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼l :١٥–١٤[بقره[  

ايم و گردند، ميگويند: ما هم ايمان آورده(وقتي كه منافقان با مؤمنان روبرو مي   
نشينند، ميگويند: ما با شماييم و صفت خود به خلوت ميهنگامي كه با رؤساي شيطان

نمايد و آنان را رها ساخته تا نماييم.خداوند ايشان را مسخره ميمؤمنان را مسخره مي
   يش ادامه دهند.) كوركورانه به سركشي خو

هاي ماكر، خادع، ناسي و مستهزيء براي خداوند جز در موارد ياد شده، اطالق واژه
اند، مرتكب خطاي بزرگي نميشود و آناني كه اين واژه ها را از اسماي حسني شمرده

روند. و بكار اند؛ زيرا مكر و خداع گاهي بعنوان مدح و گاهي بعنوان ذم بكار ميشده
ا براي خداوند صحيح نيست مگر اينكه مقيد و مشروط به چيزي باشند كه بردن آنه

   1اند.هاي مذكور مقيد ومشروط آمدهمفهوم و معني ذم را برطرف كند همانگونه كه آيه
ي متكلم، مريد، فاعل و صانع از جمله اسماي حسني نيستند؛ بنابر اصل مذكور، واژه
شد وهم مي توانند مذموم باشند؛ اگر چنانچه توانند ممدوح باچون مسميات آنها هم مي

اند، اسم براي بود كه از افعالي كه در قران كريم براي خداوند متعال بكار رفتهجايز مي
گرفته شود؛ » مخادع«و از يخدعون » ماكر«خداوند مشتق گردد و بعنوان نمونه از يمكرون 

اهب، القادم، الناسي، القاسم، در اين صورت بايد واژه هاي الداعي، اآلتي، الجائي، الذ

                                           
  ). 1/77معارج القبول ( - 1
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  الساخط، الغضبان، الالعن وغيره... نيز براي خداوند بعنوان نام استعمال 
  شدند.مي

خداوند هرگز خود را به كيد و مكر و خداع و...متصف ننموده است مگر بصورت 
مجازات براي كساني كه مرتكب چنين كارهايي شده باشند. و پر واضح است كه مجازات 

افرادي كه چنين اعمالي را مرتكب شوند، براي بندگان نيز حسنه قلمداد ميشود، چه كردن 
  رسد به اينكه مجازات كننده خداوند باشد؟! 

ي مقابلشان بر هاي خداوند، آنهايي هستند كه فقط همراه كلمهبعضي ديگر از نام
و عيب شمرده  گردند؛ چرا كه به كار بردن اين اسمها به تنهايي، نقصخداوند اطالق مي

شود. به عنوان نمونه، اسمهايي مانند المانع، الضار، القابص، المذل و الخافض به تنهايي مي
روند؛ بلكه الزم است كه با ضد يا مقابلشان همراه باشند. به عنوان براي خداوند بكار نمي

عز المذل و مثال ما مي توانيم بگوييم: المعطي المانع، الضار النافع، القابض الباسط، الم
  الخافض الرافع.

است كه در قرآن هميشه مضاف  »منتقم«هاي زيباي خداوند، يكي ديگر از نام

  ]٩٥[مائده: m  á à ß Þl به كار رفته است؛ مانند  "ذو "بسوي
  گيرنده است.)(و خداوند توانا و انتقام

m  W V U به كار رفته است؛ مانند: » مجرمين«ي يا اينكه مقيد با كلمه 
 Xl :(مسلّماً ما از همگيِ بزهكاران انتقام خواهيم گرفت.)  ]٢٢[سجده  

  اسم اعظم = نام بزرگترخداوند -3
اند كه خداوند داراي يك اسم اعظم در احاديث متعددي متذكر شده صرسول اهللا 

  هايي دارد؛ برخي از اين روايات عبارتند از: است كه كه نسبت به ساير نامهايش برتري
  شنيد كه شخصي چنين دعا  صگويد: رسول اهللا مي اسلمي ي بريده - ١

  مي كند:
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أَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اهللاُ, « مَّ إِينِّ أَسْ هُ ْ  للَّ ملَ دْ وَ ولَ ْ يُ ملَ لِدْ وَ ْ يَ ي ملَ , الَّذِ دُ مَ دُ الصَّ َحَ , األْ هَ إِالَّ أَنْتَ الَ إِلَ
دٌ  ا أَحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ كُ  ». يَ
ا اهللاَ « پس فرمود: عَ ابَ دَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ إِذَ طَى, وَ ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ ي إِذَ ظَمِ الَّذِ َعْ هِ األْ مِ  1 ».بِاسْ

همان اسمي كه  ؛(اين شخص، درخواستش را با اسم اعظم خداوند از او طلب نمود
نمايد؛ و هرگاه خداوند را با آن ي آن اسم بخواهند، عنايت ميهرگاه از خداوند بوسيله

  كند.) [ترمذي و ابو داود]جابت مياسم فراخوانند، ا
داخل مسجد نشسته بودم؛ شخصي  صگويد: همراه رسول اكرم مي انس  - ٢

  نماز مي خواند و چنين دعا كرد:
اتِ «  وَ مَ يعَ السَّ , بَدِ نَّانُ ـمَ نَّانُ الْ ـحَ هَ إِالَّ أَنْتَ الْ , الَ إِلَ دَ مْ أَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الـْحَ مَّ إِينِّ أَسْ اللهُ

األَ  أَلُكَ وَ يُّومُ إِينِّ أَسْ ا قَ يُّ يَ ا حَ , يَ امِ رَ كْ اإلِ الَلِ وَ ـجَ ا الْ ا ذَ , يَ ضِ ا « فرمود: صرسول اكرم  ».رْ عَ دَ
طَى ئِلَ بِهِ أَعْ ا سُ , وإِذَ ابَ يَ بِهِ أَجَ عِ ا دُ ي إِذَ ظَمِ الَّذِ َعْ هِ األْ مِ   2».اهللاَ بِاسْ

همان اسمي كه  ؛ود(اين شخص، درخواستش را با اسم اعظم خداوند از او طلب نم
ي كند و هرگاه از خداوند بوسيلهي آن اسم فراخوانند، اجابت ميهرگاه خداوند را بوسيله

  نمايد.) [روايت ترمذي، ابن ماجه و دارمي]آن اسم بخواهند، عنايت مي
مُ «فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا  در سنن ابن ماجه از ابو امامه  - ٣ اسْ

ظَمُ يفِ  طهاهللاِ األَعْ , وَ انَ رَ مْ آلِ عِ , وَ ةِ رَ : الْبَقَ آنِ رْ نَ الْقُ رٍ مِ وَ (اسم اعظم خداوند ». ثَالثِ سُ
  ي قرآن كريم يعني بقره، آل عمران و طه آمده است). در سه سوره

قابل يادآوري است كه اين حديث را ابن ماجه در سننش و طحاوي در مشكل اآلثار 
   3ديگر نيز روايت نموده اند. و ابن معين در التاريخ و العلل  و افرادي

                                           
  باشد.ح مي) و سند آن صحي2289) شماره (1/703( مشكوة املصابيح - 1
  سند آن را صحيح دانسته است. مشكاة ) و محقق2290) شماره (1/704( ة املصابيحمشكو - 2
  ) تأليف شيخ آلباني مراجعه نماييد.746) شماره (2/383به سلسله احاديث صحيحه ( - 3
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هاي بقره و آل عمران كه اسم أعظم خداوند در آنها آمده است، ي سورهدو آيه - 4
اند؛ چنانچه ترمذي، ابو داود، ابن ماجه و دارمي از اسماء بنت يزيد مشخص و معين شده

  فرمود: صاند كه پيامبر خدا انصاري رضي اهللا عنها روايت نموده

مُ اهللاِ«  ِ  اسْ تَنيْ ِ اآليَ اتَنيْ ظَمُ يفِ هَ m  Ø ×  Ö    Õ    Ô   Ó ÒÑ      Ð Ï  :األَعْ
  Ùl  َان رَ مْ ةُ آلِ عِ َ احتِ فَ    ]٢-١[آل عمران: m J I    H  G   F  E   D C B Al : وَ

باشد.) ي آل عمران ميي بقره و آغاز سورهسوره 163ي (اسم اعظم خداوند در آيه
آيد، اين ادن نصوص وارده پيرامون اسم اعظم خداوند برميآنچه كه از كنار هم قرار د

تنها اسمي است كه در  "اهللا"است؛ زيرا اسم  "اهللا"است كه اسم اعظم خداوند، همان 
  بيان نموده كه اسم اعظم در آنها هست، وجود دارد. صتمام نصوصي كه پيامبر 

 "اهللا"است كه اسم  شود، ايني فوق مييكي ديگر از داليلي كه باعث ترجيح نظريه
بر اساس شمارش المعجم الفهرس دو هزار و ششصد و نود هفت بار در قرآن كريم 

پنچ بار آمده است؛ حال آنكه اسم ديگري كه مختص » اللهم«تكرار شده است و با لفظ 
  صرفا پنجاه و هفت بار در قران كريم وارد شده است. » الرحمن«به اهللا تعالي است، يعني 

در بردارد، دليل ديگري براي » اهللا«اين، معاني و مفاهيم زيادي را كه اسم عالوه بر 
  باشد.مدعاي فوق مي

  
  وجوب ايمان آوردن به نام هاي خداوند  -4

ي اسماي حسني و صفاتي تمام سلف صالح اتفاق نظر دارند كه ايمان آوردن به همه
  اين صفات نشأت كه اين اسما بر آنها داللت دارند و همچنين افعالي كه از 

گيرد، واجب است؛ بعنوان نمونه، با توجه به اسم قدير، واجب است ايمان داشته باشيم مي
كه خداوند بر همه چيز قادر و توانا است؛ همچنين ايمان به كمال قدرت او و اينكه تمام 

  باشد.كائنات از قدرت خداوند بوجود آمده اند، واجب مي
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  1را برشمارد؟ مسلمان چگونه اسماي حسني  -5
كساني را كه اسماي حسني خداوند را احصاء كنند، يعني برشمارند،  صنبي اكرم 

دچار اختالف نظر » احصاء«ي بهشت داده است؛ اما علما در مورد معني و مفهوم وعده
  شده اند.

  خطابي مي گويد: اين كلمه احتمال دارد يكي از معاني زير را داشته باشد: 
ا تا آخر برشمارد؛ يعني به بعضي از آنها اكتفا نكند؛ بلكه با تمامي اينكه آنها ر اول:

ي آنها خداوند را ستايش كند و ثنا گويد. و آنها از خداوند مسئلت نمايد و با ذكر همه
  گردد.ي ورود به بهشت ميتنها در اين صورت است كه مستحق وعده

را برگزيده و ترجيح داده  قابل يادآوري است كه امام بخاري رحمه اهللا همين نظريه
» من حفظها«يعني احصاء را به حفظ تفسير كرده است؛ چرا كه در روايت ديگري  ؛است

  (كسي كه آنها را حفظ كند) آمده است.
باشد؛ يعني اينكه احصاء به معني توانايي عمل به مقتضاي معاني اين اسما مي دوم:

نها عمل نمايد و خود را ملزم به معاني اينكه معاني اين اسما را درك كند و به مقتضاي آ
به رازق بودن خداوند اطمينان كامل داشته باشد » رزاق«گويد: آنها بداند؛ مثالً وقتي كه مي

  ي ساير اسماي خداوند.و همين طور درباره
  منظور از احصاء، احاطه و فرا گرفتن تمامي معاني آنها است. سوم:

گويد: باشد؛ مثالً وقتي ميمعني عمل به آنها ميبعضي نيز گفتهاند كه احصا كردن ب 
ي اوامر و نواهي او بايد تسليم تمام اوامر و فرمانهاي او شود و بپذيرد كه كليه» حكيم«

  مبتني بر حكمت هستند.
  باشد:هاي زير ميگويد: روش عمل كردن به آنها به شيوهابن بطال مي 
دا به آنها جايز است، بايد تمرين كند در مورد صفاتي مانند رحيم و كريم كه اقت - 1

                                           
  ) مراجعه نماييد.1/84در اين باره به كتاب معارج القبول ( - 1
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  تا آنها را در خود ايجاد نمايد.
در مورد صفاتي مانند جبار، قهار و عظيم كه مختص ذات او هستند، بايد آنها را  - 2

  بپذيرد و در برابر آنها فروتن باشد و از متصف نمودن خود به اين گونه صفات، بپرهيزد.  
  آنها مفهوم وعده وجود دارد، بايد اميدوار باشد. هنگام يادآوري صفاتي كه در  - 3
هنگام يادآوري صفاتي كه در آنها مفهوم وعيد وجود دارد، بايد از نافرماني  - 4

  خداوند بيم داشته باشد و بترسد.

از نظر ظاهري به معني حفظ و انجام عبادت و بندگي خداوند » احصاء«ي البته كلمه 
ن عمل كردن به آن، سودي ندارد چنانكه در توصيف است. همچنين حفظ قرآن كريم بدو

خوانند ولي از شوند، چنين آمده است كه: آنها قرآن را ميكساني كه از دين خارج مي
  كنند.گلويشان تجاوز نميكند يعني به آن عمل نمي

  برشمردن اسماي حسني خداوند -6
حق نزديك شده  شايد عالمه ابن حجر عسقالتي رحمه اهللا در اين زمينه بسيار به

است؛ چرا كه وي نود و نه اسم خداوند متعال را از قرآن كريم استخراج نموده و 
آمده  برشمرده است و اينگونه تعداد آنها موافق با عددي است كه در حديث ابو هريره 

  پردازيم:است. ما نيز طبق بيان عالمه ابن حجر عسقالني به ذكر آنها مي
  ) امللك ٧) الرحيم (٦) الرمحن (٥) الواحد (٤االله () ٣) الربّ (٢اهللا () 1(

  ) اجلبّار ١٣) العزيز (١٢) املهيمن (١١) املؤمن (١٠) السالم (٩) القدوس (٨(
  ) اآلخر ١٩) االول (١٨) املصور (١٧) البارئ (١٦) اخلالق (١٥) املتكرب (١٤(
  العظيم  )٢٥) العيل (٢٤) القيوم (٢٣) احلي (٢٢) الباطن (٢١) الظاهر (٢٠(
  ) العليم ٣١) الشاكر  (٣٠) احلكيم (٢٩) الواسع (٢٨) احلليم (٢٧) التواب (٢٦(
  ) اخلبري ٣٧) اللطيف (٣٦) القدير (٣٥) العفو (٣٤) الكريم (٣٣) الغني (٣٢(
  ) املجيب ٤٣) القريب (٤٢) النصري (٤١) املولی (٤٠) البصري (٣٩) السميع (٣٨(
  ) املجيد ٤٩) احلميد (٤٨) الشهيد (٤٧القوي () ٤٦) احلسيب (٤٥) الرقيب (٤٤(



 شناخت اهللا      312

) اخلالق ٥٦) القهار (٥٥) الغفار (٥٤) املبني (٥٣) احلق (٥٢) احلفيظ (٥١) املحيط (٥٠(
  ) الكبري ٦٢) الشكور (٦١) الرؤوف (٦٠) الغفور (٥٩) الودود (٥٨) الفتاح (٥٧(
  ) الوارث ٦٨في () اخل٦٧) الوهاب (٦٦) املستعان (٦٥) املقيت (٦٤) املتعال (٦٣(
) احلافظ ٧٥) الرب (٧٤) القاهر (٧٣) الغالب (٧٢)  القادر (٧١) القائم (٧٠) الولی (٦٩(
  ) اهلادي ٨١) الوكيل (٨٠) املقتدر (٧٩) املليك (٧٨) الصمد (٧٧) األحد (٧٦(
) ذوالقوة املتني ٨٧) الرزاق (٨٦) األعلی (٨٥) األكرم (٨٤) الكايف (٨٣) الكفيل (٨٢(
) رفيع ٩٢) ذو الطول (٩١) شديد العقاب (٩٠) قابل التوب (٨٩غافرالذنب () ٨٨(

و  ) بديع السموات٩٥) فاطر السموات و األرض (٩٤) رسيع احلساب (٩٣الدرجات (
 ) ذو اإلكرام.٩٩) ذواجلالل (٩٨) مالك امللك (٩٧) نور السموات و األرض (٩٦األرض (

  ويژگيهاي اسمهاي اهللا  -7
بعضي از مردم، براي هر يك از «گويد: مي 1»العقائد«ر كتاب شيخ حسن البنا د

اند تا جايي كه بعضيها در اين باره اسمهاي خداوند متعال ويژگي و اسراري را بيان كرده
اند كه هر يك از اند و مدعي شدهاند و از اين حد هم تجاوز نمودهبيشتر افراط كرده

كس آن را ورد زبان خود كند، آن خادم اسمهاي خداوند يك خادم روحاني دارد كه هر
  پردازد.به خدمت او مي
اند كه اسم اعظم خداوند سري از اسرار است كه به اي از مردم مدعيحتي عده

شودز و هركس كه موفق به دريافت اين سر گردد، مشكالت را بعضي از افراد داده مي
انسانهايي از خصوصياتي دهد و چنين اي انجام ميكند و كارهاي خارق العادهحل مي

  ».برخوردارند كه ديگران چنين خصوصياتي ندارند
اين گروه از انسانها كه شيخ حسن البنا به آنان اشاره نموده است، بدون آگاهي و 

اين  صشناخت و بدون هيچ دليل و مدرك صحيحي از قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم 

                                           
  شيخ حسن البنا اين مطالب را در رد آنها نوشته است. ) و447- 444ي الرسائل (مجموعه - 1
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چنين سخناني كه مبتني بر كتاب و سنت  اند. و بايد دانست كهسخنان را بر زبان آورده
يْهِ «فرمايد: مي صنباشند، هيچ اعتباري ندارند؛ چنانكه رسول اهللا  لَ الً لَيْسَ عَ مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ

دٌّ  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ   هر عملي كه مطابق با دستور ما نباشد، مردود است.)(». أَمْ
رهاي پوچ و اعتقادات ها و ادعاهايي باعث گسترش باوبدون ترديد، چنين گفته 

سازند و گمراهي انحرافي در جامعه خواهند شد و تالشها و اوقات زيادي را ضايع مي
  كنند.بزرگي ايجاد مي

اند اين است براي اسم اعظم خداوند، بيان فرموده صتنها فضيلتي كه رسول اهللا  
سؤال شود،  ي آنگردد و هر گاه بوسيلهي آن دعا شود، مستجاب ميكه هرگاه بوسيله

  پاسخ داده خواهد شد.
  ي دانستن اسماء حسناي خداوندفائده-8

شود، اما فوايدي كه از شناخت و معرفت اين اسمها و صفات عايد مسلمان مي
  مختصراً بشرح زير هستند:

ي شناخت حق تعالي هستند و اسما و صفات الهي بزرگترين ابزار و وسيله -1 
ي خوب تصور غامض و پيچيده خواهد بود و هيچ نتيجه بدون آنها ايمان به خداوند يك

  و مطلوبي ندارد. و ما در صفحات گذشته به تفصيل در مورد آنها سخن گفتيم.
اسما و صفات خداوند بزرگترين ابزار تعريف و تمجيد خداوند متعال هستند كه  - 2

ين ذكري هستند ي آنها خداوند را تعريف و تمجيد مي نماييم. همچنين بزرگترما بوسيله
  كه خداوند ما را به انجام آن، امر نموده است:

 m    Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìl :٤١[حزاب[   
  (اي مؤمنان! بسيار خداوند را ياد كنيد).   
  دعا و خواندن خداوند بوسيله اسما و صفاتش. چنانكه خداوند ميفرمايد: - 3 

  m hg f e d cl :١٨٠[اعراف[  
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ست ـ كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت مي(خدا داراي زيباترين نامها ا
نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خداي سبحان ـ او را 

  بدان نامها بخوانيد.)
ي يكي از يارانش فرمود: او خداوند را با چند بار درباره صهمچنين پيامبر خدا 

ي آن، سؤال شود، اسمي كه اگر بوسيله اسم اعظم خواند و از وي طلب نمود؛ همان
 نمايد. خداوند اجابت مي

گردد. هر اندازه كه انسان در دانستن اسما و صفات الهي باعث افزايش ايمان مي - 4
مورد اسما و صفات خداوند آگاهي و شناخت بيشتري پيدا كند، به همان ميزان، به 

  شود.ايمانش افزوده مي
ماند؛ چرا كه تكيه نمايد و ثابت قدم مياحساس قدرت ميبا شناختن آنها، انسان  - 5

  باشد.گاهش خداوند توانا و غالب مي
  دهد؛ زيرا كسي كه دانستن صفات الهي قلب انسان را با خداوند ارتباط مي - 6

داند رزق از جانب خداوند است و او رازق است، رزق را تنها از او مي جويد؛ انساني مي
بار و چيره و غالب و توانا است از معصيت و نافرماني او پرهيز داند خداوند جكه مي

باشد و هميشه او را مراقب داند خداوند آگاه است، مواظب خود ميكند و كسي كه ميمي
  داند و....خود مي

ي آشنايي با اسما و تواند در سايهانسان اجر و پاداش بزرگ و فراواني را تنها مي - 7
د؛ لذا ياد گرفتن اسما و صفات، بهترين مطالبي هستند كه صفات خداوند بدست آور

انسان بايد آنها را فراگيرد؛ همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آنها بهترين عملي هستند كه 
  انسان آن را انجام ميدهد. 

از خداوند  صنمونه هايي از تمجيد و تعريف و دعا و نيايش رسول اكرم "
   "متعال

را كه در آنها آنحضرت خداوند  صاز سخنان پيامبر اكرم هايي شايسته است نمونه
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متعال را تعريف و تمجيد نموده و با اسما و صفاتش از وي درخواست نموده و دعا كرده 
  است، ارائه دهم. 

درخواست نمود تا  صاز رسول اهللا  گويد: ابوبكر صديق مي ابوهريره  - 1
مَّ بگو: «فرمود:  صاند. آنحضرت دعايي به او ياد دهد كه صبح و شام آن را بخو هُ اللَّ

هَ إِ  دُ أَنْ الَ إِلَ هَ , أَشْ هُ لِيكَ مَ ءٍ وَ ىْ لِّ شَ بَّ كُ , رَ ةِ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ َ الْ املِ , عَ ضِ األَرْ اتِ وَ وَ مَ الَّ فَاطِرَ السَّ
كِهِ  ْ رشِ يْطَانِ وَ ِّ الشَّ رشَ ى, وَ سِ ِّ نَفْ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ , أَعُ   )داود و دارمي(ترمذي، ابو 1.»أَنْتَ

(پروردگارا! اي آگاه به امور پيدا و پنهان! اي آفريدگار آسمانها و زمين! اي پروردگار 
  دهم كه جز تو معبودي وجود ندارد و از و مالك هر چيز! گواهي مي

 آورم.)هاي نفس خود و از شر و بدي شيطان و شرك او به تو پناه ميبدي
سرش را از ركوع بلند  صپيامبر اكرم  مي گويد: هرگاه ابو سعيد خدري  - 2

  فرمود:نمود، ميمي
دُ « مْ نَا لَكَ الْـحَ بَّ ,  ,رَ دُ عْ ءٍ بَ ْ نْ يشَ ئْتَ مِ ا شِ ءَ مَ لْ مِ , وَ امَ يْنَهُ ا بَ مَ ضِ وَ ءَ األَرْ لْ مِ , وَ اتِ وَ مَ ءَ السَّ لْ مِ

نَا لَكَ  لُّ كُ , وَ بْدُ الَ الْعَ ا قَ قُّ مَ , أَحَ دِ جْ الْـمَ لَ الثَّنَاءِ وَ طِيَ أَهْ عْ الَ مُ , وَ طَيْتَ انِعَ لِـامَ أَعْ مَّ الَ مَ , أَللَّهُ بْدٌ عَ
. دُّ نْكَ الْـجَ دِّ مِ ا الْـجَ عُ ذَ نْفَ الَ يَ , وَ نَعْتَ امَ مَ    2»لـِ

ها و زمين و ميان (پروردگارا! حمد و ستايش از آنِ تو است؛ الهى! حمدى كه آسمان 
ست. الهى! تو اهل ستايش و عظمت ها و هر چه تو بخواهى را پر كند، از آنِ تو اآن

ى ستايش بندگان هستى. همگى ما بندگانت هستيم؛ آنچه تو هستى. الهى! تو شايسته
عنايت بفرمايى، هيچ كس نمي تواند جلوى آن را بگيرد و آنچه را كه تو جلوى آن را 
بگيرى، كسى قدرت ندارد آن را عطا نمايد. الهى! صاحب ثروت را ثروتش از عذاب تو 

 دهد).جات نمىن
                                           

) صحيح 2753ي احاديث صحيحه (). و آلباني آنرا در سلسله2390)  شماره (1/734( املصابيح ةمشكا - 1
  دانسته است. 

  ).477)حديث شماره (1/347( صحيح مسلم - 2
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رساند، سه نمازش را به پايان مي صمي گويد: هنگامي كه رسول اهللا  ثوبان  - 3
الَلِ «فرمود: بار استغفار مينمود و مي ـْجَ ا ال ا ذَ تَ يَ كْ بَارَ الَمُ , تَ نْكَ السَّ مِ الَمُ وَ مَّ أَنْتَ السَّ هُ اللّ

امِ  رَ كْ اإلِ    1».وَ
ي و بركت از آن تواست اي با شكوه و با (پروردگارا! تو سالم هستي و تمام سالمت

  عظمت.)
  هنگام مشكالت و مشقتها  صگويد: رسول اهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما مي - 4

  فرمود: مي
هَ إِالَّ اهللاُ« , الَ إِلَ ظِيْمِ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ هَ إِالَّ اهللاُ رَ , الَ إِلَ لِيْمُ ـحَ ظِيْمُ الْ عَ هَ إِالَّ اهللاُ الْ بُّ  رَ الَ إِلَ

. مُ يْ رِ كَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ رَ ضِ وَ بُّ اْألَرْ رَ اتِ وَ وَ مَ   2»السَّ
(هيچ معبودى بجز اهللا بزرگ و بردبار وجود ندارد؛ هيچ معبودى جز اهللا كه پروردگار 
  عرش بزرگ است، وجود ندارد؛ هيچ معبودى به جز اهللا كه پروردگار 

  ها و زمين و عرش گرامى است، وجود ندارد.)آسمان
  فرمود: صمي گويد، رسول اهللا  سمره بن جندب  - 5

, الَ «  ُ ربَ اهللاُ أَكْ , وَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ , وَ دُ هللاِِ مْ الْـحَ , وَ انَ اهللاِ بْحَ : سُ عٌ بَ مِ إِىلَ اهللاِ أَرْ الَ بُّ الْكَ كَ أَحَ ُّ  يَرضُ
أْتَ  دَ ِنَّ بَ مِ «: ةو فی رواي». بِأَهيِّ الَ كَ لُ الْ ,أَفْضَ انَ اهللاِ بْحَ اهللاُ  سُ هَ إِالَّ اهللاُ, وَ الَ إِلَ دُ هللاِِ, وَ مْ ـحَ الْ وَ

 ُ ربَ   3».أَكْ
, (محبوبترين سخنان نزد خداوند چهار كلمه هستند:   دُ هللاِِ مْ , الْـحَ انَ اهللاِ بْحَ   سُ

 . ُ ربَ و با هر كدام كه آغاز نمايي، اشكالي ندارد. و در روايت ديگري الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ و اهللاُ أَكْ
ُ است كه: بهترين سخنان، آمده  ربَ , الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ و اهللاُ أَكْ دُ هللاِِ مْ , الْـحَ انَ اهللاِ بْحَ   هستند.)  سُ

                                           
  ).592) حديث شماره (1/414صحيح مسلم ( - 1
  ).2730) حديث شماره (4/2093صحيح مسلم () و 11/145صحيح بخاري ( - 2
  ).2694) حديث شماره (1/706( املصباح ةمشكاروايت صحيح مسلم؛ نگا  - 3
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  فرمود: صگويد: رسول اهللا مي ابو هريره  - 6
»»: َنِ محْ بِيبَتَانِ إِىلَ الرَّ , حَ انِ ِيزَ تَانِ يفِ املْ يلَ قِ , ثَ انِ ىلَ اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ تَانِ خَ لِمَ انَ اهللاِ  كَ بْحَ سُ

ظِيمِ  عَ انَ اهللاِ الْ بْحَ , سُ هِ دِ مْ بِحَ   1».وَ
و نزد  ،سنگين ،در ترازوي اعمال ليو ،كه بر زبان، سبك وجود دارددو كلمه (

).ند: ا خداوند، محبوب                                                     سبحانَ اللَّه وبِحمده، سبحانَ اللَّه الْعظيمِ

  2توان صفات خداوند را فهميد مي آن پرتو در كه روشي چهارم: مطلب
شود كه گويد: از قرآن مجيد چنين استنباط ميشيخ محمد امين شنقيطي رحمه اهللا مي

بحث صفات بر سه اصل استوار است. و هر كس كه به تمام اين اصول ملتزم باشد، حق 
، صحابه و سلف صالح است. و هر صي رسول اهللا عقيدهاش مطابق را دريافته و عقيده

  كس، يكي از اين سه اصل را نقض كند، بدون شك، به گمراهي رفته است.
  شود كه قران كريم بر اين سه اصل داللت دارد:همچنين وي متذكر مي

پاك و منزه دانستن پروردگار از اينكه يكي از صفاتش، شباهتي با صفات  :اصل اول
  فرمايد: اشته باشد؛ چنانكه قران كريم ميمخلوقات د

 m W V   U  TS    R Ql :١١[شورى[  
(هيچ چيزي همانند خدا نيست ـ او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و 

مانند ـ و ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميزمين نمي
  او شنوا و بينا است).

 m  R Q P O Nl :٤[اخالص[   

                                           
  ).2694) و صحيح مسلم (7563صحيح بخاري ( - 1
تأليف شيخ محمد امين شنقيطي  "منهج و دراسات آليات االسماء والصفات"در اين زمينه به كتاب  - 2

  .رحمه اهللا مراجعه نماييد
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    باشد.) (و كسي همتا و همگون او نمي  

 mT S R Q   l:٧٤[نحل[  
  (پس براي خدا شبيه و نظير قرار مدهيد.)

ايمان آوردن به تمام آنچه كه خداوند در وصف خود فرموده است؛ چرا  :اصل دوم
  تواند خداوند را مانند خودش توصيف نمايد:كه هيچ كس نمي

 mº ¹ ¸ ¶ µ l  دانيد يا خدا؟) (بگو: آيا شما بهتر مي ]١٤٠ه:[بقر  
خدا را بدان توصيف نموده است؛  صهمچنين ايمان آوردن به آنچه كه رسول اهللا 

نميشناسد؛ چنانچه خداوند  صزيرا بعد از خداوند، هيچ كس او را بهتر از رسول اهللا 
  مي فرمايد: صي آنحضرت درباره

  m U T  S  R Q P O N M  L Kl ٤- ٣:[نجم[     
گويد صرفا وحي بلكه آنچه را كه مي گويد؛ (و از روي هوي و هوس سخن نمي

      شود.) الهي است كه به وي وحي مي
  انداصل ديگر را رها كرده اصل را گرفته و دو اين از يكي كه كساني گمراهي

  شيخ شنقيطي رحمه اهللا كساني را كه نقص و خللي به يكي از اين دو اصل وارد 
نمايد و نفي صفتي را كه خداوند آن را براي خود ثابت اند، بشدت نكوهش ميختهسا

نموده است، جسارتي بس عظيم دانسته است. و از آن بعنوان گمراهي و ضاللتي ياد 
نموده است كه باالتر از آن هيچ ضاللتي وجود ندارد؛ زيرا شخصي كه يكي از صفات 

گويد: شود و ميمحضر خداوند متعال حاضر مي كند، درجالل و كمال خداوند را نفي مي
ي تو نيست و مستلزم نقص و عيب اي، شايستهاين صفتي كه تو براي خود ثابت كرده

- كنم و از جانب خودم صفتي را بجاي آن معرفي مياست؛ لذا من آنرا تأويل و نفي مي

  داشته باشد. كنم؛ آنهم بدون اينكه مدرك و دليلي از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا 
كند اما آنها را با صفات همچنين كسي كه صفاتي را براي خداوند ثابت مي 

  مخلوقات تشبيه مي كند، گمراه است.
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يابد كه معتقد به هر دو اصل شود و نجات ميو بايد دانست كه شخصي رستگار مي
را براي خود  باشد و ميان آنها هيچ تفاوتي قائل نباشد و به تمام صفاتي كه خداوند آنها

ثابت كرده است، ايمان بياورد و در عين حال، خداوند و صفاتش را از مشابهت با صفات 
هايش، پاك و منزه بداند؛ چنين كسي مؤمن، پاك و سالم بوده و از پرتگاه گمراهي آفريده

  تشبيه و تعطيل بدور است.
  ي زير دال بر اين اصل استآيه

 m W V   U  TS    R Ql :١١[شورى[  
(هيچ چيزي همانند خدا نيست ـ او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و 

ماند ـ و او ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميزمين نمي
  شنوا و بينا است.)

  خداوند در اين آيه در حالي كه صفت سمع و بصر را براي خودش اثبات  
كند. اين آيه اشارههايش را از خود نفي ميهر گونه تشابه با آفريدهنمايد، در عين حال مي

ي اينكه مخلوقات حادث، داراي سمع ي واضحي به اين نكته دارد كه انسان نبايد به بهانه
  و بصر هستند و اثبات اين صفات منجر به تشبيه خداوند با مخلوقات 

  شود، صفت سمع و بصر را از خداوند نفي كند. مي
گويد كه خداوند متصف به سمع و بصر است؛ اما سمع و بصر آيه به ما مي اين

خداوند هيچگونه تشابهي با سمع و بصر مخلوقات ندارد؛ بلكه سمع و بصر خداوند 
ي جالل و كمال او هستند و سمع و بصر مخلوقات نيز مناسب با حال آنها است؛ شايسته

  و صفات مخلوقات وجود ندارد.  بنابراين، هيچگونه تشابهي ميان صفات خداوند
ي عالمه شنقيطي رحمه اهللا بر اساس اين اصل، نبايد بدنبال بنا به گفته اصل سوم:

درك كيفيت صفات بود؛ زيرا درك كيفيت ذات خداوند محال است و خداوند در اين 
  آيه، بر محال بودن درك كيفيت خود، تصريح نموده است:

 m »   º  ¹  ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±l ]:١١٠طه[   
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اند؛ داند آنچه را كه مردم پيش روي دارند و آنچه را كه پشت سر گذاشته(خدا مي  
   ي علمي ندارند.) ولي مردم نسبت به خداوند احاطه

فعل مضارع است و افعال مشتق مضارع، امر و ماضي نزد نحويها بر » يحيطون«
  كنند.مصدر و زمان داللت مي

گويند كه فعل مضارع از ي تبعيه مير بحث استعارهدانشمندان علم بالغت نيز د  
ي دانشمندان علم نحو و مصدر، زمان و نسبت تشكيل شده است؛ پس بنابر رأي همه

را در بر » احاطه«مفهوم و معني » يحيطون«بالغت، مصدر در مفهوم فعل، نهفته است؛ لذا 
  دارد. 

كند و هفته است نيز عمل مين» اليحيطون«بنابر اين نفي (ال) بر مصدري كه در فعل 
ي مبني بر فتح است؛ در نتيجه، معني آيه ي نكرهمصدر كه مدخول الي نفي است بمنزله

موات و األرض«شود كه: چنين مي   (علم بشر هيچ». ال احاطة للعلم البرشي بربّ السّ
  اي به پروردگار آسمانها و زمين ندارد.)احاطه

  كند؛ لذا هرگونه ز كيفيت صفات، نفي ميپس اين آيه، جنس انواع احاطه را ا
  ي علمي بشر بر پروردگار منتفي است.احاطه
سخن عالمه شنقيطي مبني بر محال بودن شناخت كيفيت خداوند يا شناخت كيفيت  

يكي از صفات پروردگار، سخني معقول و منطقي است؛ زيرا بشر هر اندازه كه از عقل و 
  هم توانايي آن را ندارد كه حقيقت اشيا را درك كند. ادراك بااليي برخوردار باشد، باز

تواند حقيقت روحي را كه در بدنش جريان دارد درك كند و از انساني كه نمي
تواند به شناخت حقيقت نور كه بسيار واضح و آشكار است، ناتوان است و همچنين نمي

ونه در صدد درك كنه ماده و حقيقت اتم كه ماده از آن تركيب شده است، پي ببرد، چگ
  حقيقت ذات و صفات خداوند متعال است؟! 

  

  منحرفين از راه راست و اسباب انحراف آنها
بايد دانست كه انحراف از منهج صحيح در خصوص اسما و صفات الهي به سبب 
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توان انحراف بشر در آيد و ميي مذكور بوجود ميايجاد نقص در يكي از اصول سه گانه
  خداوند را در گذشته و حال به سه دسته تقسيم نمود: ي اسما و صفاتزمينه

  اول:انحراف مشركين
ي ابن عباس، ابن جريح و مجاهد اين بود كه از مفهوم انحراف مشركين بنا به گفته

صحيح اسمهاي خداوند عدول كردند و با كم و زياد كردن حروف اسما و صفات، براي 
را از » منات«را از عزيز، و » عزي«را از اهللا، و  »الت«ي هايشان نام گذاشتند؛ مثالً كلمهبت

  منان گرفتند.
همچنين يكي ديگر از انحرافات مشركين، اين بود كه برخي از نام هاي خداوند را 

  فرمايد:را قبول نداشتند؛ چنانچه خداوند متعال مي» الرحمن«پذيرفتند؛ مثالً اسم نمي
  mZ Y X l :پذيرندمي(و كافران رحمان را ن  ]٣٠[رعد(.  

 m   _ ~ } | { z  y xl :٦٠[فرقان[  
(و هنگامي كه به كافران گفته ميشود كه براي خداوند رحمان سجده كنيد، ميگويند:  

  ؟) رحمان چيست
دهند، جزو بايد دانست كه يهوديان پليدي كه صفات نقص را به خداوند نسبت مي

  گفتند:روند؛ چرا كه آنان ميگروه فوق بشمار مي

 m K J I H G   l:نيازيم) (خدا فقير است و ما بي   ]١٨١[آل عمران  

   ]٦٤[مائده:m¿ ¾  ½ ¼ » º¹ ¸ ¶  l  گفتند: همچنين مي
(دست خدا بسته است. دستهايشان بسته باد! و به سبب آنچه كه ميگويند، نفرينشان 

  باد.)
  دوم: انحراف تشبيه نمودن خداوند به مخلوقات

را كه خداوند براي خود اثبات نموده است، براي خداوند اين گروه تمام صفاتي 
دانند؛ لذا كنند؛ اما خداوند متعال را از مشابهت با مخلوقات پاك و منزه نميثابت مي
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كنند و را ترك مي mW VUTSR Qlي ي كريمهبخش اول آيه
  نمايند؛ چرا كه اگر به بخش اول آيه عمل صرفا به بخش آخر آن عمل مي

كردند كه دانستند كه هيچ چيزي با خداوند مشابهت ندارد و جرأت نمي، ميكردندمي
چنين سخناني را بگويند كه خداوند دست و چشم و گوش همانند دست و چشم و 

شود و دلها گوش ما دارد؛ حقا كه با شنيدن چنين سخناني، مو بر بدن انسان سيخ مي
نسبت ناروايي بسيار پاك و منزه گردد و يايد دانست كه خداوند از چنين مضطرب مي

  است.
بنابراين، علماي سلف  ؛اندآري، اين گروه، معبودشان را مانند بتها به تصوير كشيده

كند، در هايش تشبيه مييعني كسي كه خداوند را به آفريده »املشبه يعبد وثنا«گفتند: مي
اعتقادي، كافر شده و از  كند. بايد دانست كه اينها با داشتن چنينواقع، بتي را پرستش مي
اند؛ و افرادي مانند داود جورابي و هشام بن حكم رافضي از زمرهدين اسالم خارج گشته

باشند. الحاد و انحراف اين دو فرقه در مقابل يكديگر قرار دارد؛ چرا كه ي اين گروه مي
وي و برابر ي خالق قرار داده و آن را با خالق مساگروه اول (مشركين) مخلوق را بمنزله

  ي اجسام مخلوق قرار دانستند. و گروه دوم يعني مشبهه، خالق را بمنزلهمي
دانند. ما بايد بدانيم كه خداوند از چنين دروغ و دهند و خالق را با مخلوق شبيه ميمي

  بهتاني پاك و منزه است.
 كنند و آنها به سه دسته تقسيمسوم: انحراف كساني كه صفات خدا را  نفي مي 

  شوند:مي
كنند و خداوند را به عدم محض توصيف گروهي هم اسما و معاني آنها را نفي مي - ١

كنند. اينها همان گروه جهميه هستند. واقعيت اين است كه تحريف اينها مانند مي
  رود.تحريف مشركين نوعي تكذيب و نفي سخن خداوند بشمار مي

كنند؛ اما صفات كمالي را كه ميگروهي ديگر الفاظ اسما را براي خداوند اثبات  - 2
گويند: خداوند رحمن و رحيم است اما كنند؛ اينها مياين اسما در بردارند، قبول نمي

رحمت در وي وجود ندارد و حكيم بدون حكمت و قدير بدون قدرت و سميع بدون 
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  سمع است؛ اين گروه به معتزله موسوم و مشهورند. 
ت از صفات معاني يعني حيات، علم، گروه سوم كساني هستند كه هفت صف - 3

  ي صفات را از وي نفي قدرت، اراده، سمع، بصر و كالم را براي خداوند ثابت، و بقيه
  نام دارند. 1كنند؛ اين گروه، اشاعرهمي

همينجا بايد بگويم كه در ضاللت و گمراهي تكذيب كنندگان اسما و صفات الهي و 
قات تشبيه ميكنند و آناني كه اسما و صفات كساني كه صفات خداوند را با صفات مخلو

ي آنها با خدا و رسولش كنند، هيچ شك و ترديدي وجود ندارد؛ زيرا همهالهي را نفي مي
كنند. و بطالن عقايدشان روشن است و ورزند و قرآن و سنت را تكذيب ميمخالفت مي

  نيازي به توضيح ندارد.

الن سخنانشان را برمال ساخت؛ آنان به اما متكلمين تنها گروهي هستند كه بايد بط
دانند و بر همين اساس، صفاتي را كه گمان خود، خداوند را از تشبيه با مخلوقات پاك مي

كنند. آنها بر اين اعتقادند كه اين صفات موهم تشبيه اند، نفي ميدر قرآن و حديث آمده
كنند كه از معاني اصلي مياي تأويل هستند و براي اجتناب از اين تشبيه، صفات را بگونه

  شوند. خود منحرف مي

  مطلب پنجم: اقسام صفات نزد متكلمين
ي متكلمين را در تقسيم صفات خداوند، عالمه محمد امين شنقيطي روش و شيوه

بيان كرده و توضيح داده است كه آنها كدام دسته از صفات را نفي، و كدام دسته از 
به خطاها و اشتباهات آنها در مبحث صفات اشاره اند؛ همچنين صفات را اثبات نموده

كرده است. بعد از آن، به بيان داللت قران كريم بر متصف بودن خداوند به اين صفات 
ي اينكه مخلوقات اين صفات پرداخته و اثبات نموده است كه نفي آنها از خداوند به بهانه
ي جالل و عظمت ل شايستهرا دارند، به هيچ وجه جايز نسيت؛ زيرا صفات خداوند متعا

                                           
ي گفتني است كه اين، مذهب  ابوالحسن اشعري نيست؛ ما در صفحات آينده عقيده ي او را درباره - 1

  صفات خداوند متعال بيان خواهيم نمود.
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  او هستند و صفات مخلوقات مناسب با ضعف و عجز آنها هستند.
همچنين عالمه شنقيطي توضيح داده است كه متكلميني كه در علم كالم فرو رفته و  

اند كه آنها را داليل عقلي اند، داليلي را ارائه دادهدر اين زمينه به بحث و بررسي پرداخته
اند و در اين راستا، صفات خداوند را به شش قياسهاي منطقي درآميختهاند و با ناميده

  اند: دسته تقسيم كرده
صفت - 6صفت سلبي -5صفت فعل  - 4صفت معنوي  - 3صفت معنا - 2صفت نفس  -١

  .جامع
ي صفات را اعتباري قلمداد نموده و وجودي براي آنها در خارج قائل نيستند؛ اما بقيه

  اند.ت بسيار بزرگ و جبران ناپذيري شدهبه همين جهت، دچار اشتباها
  ي قرآن و سنتمنهج متكلمين در محكمه

عالمه شنقيطي رحمه اهللا ضمن برشمردن صفاتي كه در قرآن كريم براي خداوند بيان 
گويد: طبق بيان قران، شده است و صفاتي كه براي مخلوقات به كار رفته است، مي

و صفات مخلوقات نيز حق است؛ اما ميان صفات آفريدگار آسمانها و زمين حق است 
ي صفت خالق و مخلوق هيچگونه تشابهي وجود ندارد. پس صفات پروردگار شايسته

باشند و همان تفاوتي شأن او هستند و صفات مخلوقات نيز متناسب با عجز و نياز آنها مي
  ارد. كه ميان ذات خالق و مخلوق وجود دارد، ميان صفات خالق و مخلوق نيز وجود د

  صفات معاني از ديدگاه متكلمين
اند و آنان بجز اين گويد: صفات معاني نزد متكلمين، هفت صفتعالمه شنقيطي مي

كنند. و قاعده و فرمول صفت معني نزد متكلمين هفت صفت، ساير صفات را انكار مي
اين است كه: هر صفتي كه داللت بر معني وجودي و قائم به ذات كند، صفت معني مي

  باشد.
بلي، هفت صفتي را كه متكلمين براي خداوند اثبات مي كنند، عبارتند از: قدرت، 
اراده، علم، حيات، سمع، بصر و كالم؛ اما معتزله معاني اين صفات هفتگانه را انكار كرده 

گويند: خداوند قادر به ذات، سميع به ذات، و صرفا احكام آنها را پذيرفته اند؛ آنها مي
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و زنده به ذات است و صفتي را كه مستقل از ذات باشد، يعني قدرت، علم، عالم به ذات 
گويند: اگر ما اين صفات را بپذيريم، تعدد حيات، سمع و بصر را قبول ندارند. آنان مي

آيد. قابل يادآوري است كه براي هر خردمندي گمراهي و تناقض اين قديم الزم مي
ي قائم به ذات نباشد، محال است كه دربارهمذهب محرز و آشكار است؛ زيرا هرگاه علم

ي آن گفته شود: عالم است اما علم ندارد. تناقض اين عبارت براي هركس كه از اندك 
  عقل و خردي برخوردار باشد، واضح و آشكار است.

پردازد و تفاوت ميان ي صفات معاني ميبعد از آن، عالمه شنقيطي به بيان ادله 
  نين توضيح ميدهد: صفات خالق و مخلوق را چ

اهل سنت خداوند را متصف به قدرت نموده و صفت قدرت را براي خدا اثبات  - 1
 m j i h g f el اند؛ چنانكه خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: نموده
  (خدا بر هر چيزي توانا است.) ]٢٠[بقره:
است؛ آن دانيم كه خداوند متعال متصف به صفت قدرت آري، ما بطور قطعي مي 

  ي جالل و كمال او است.قدرتي كه شايسته
همچنين خداوند متعال بعضي از مخلوقاتش را به قدرت متصف نموده است؛ 

  فرمايد: چنانكه مي

 mw v u  t s r q p  l :٣٤[مائده[   
يافتن شما بر (مگر كساني ـ از محاربان و راهزنان و مفسدان ـ كه قبل از قدرت 

  پشيمان شوند و توبه كنند.) ي خودآنان، از كرده
نماييم خداوند متعال در اين آيه، قدرت را به افراد نسبت همچنان كه مالحظه مي

  داده است.
  دانيم تمام آنچه كه در قرآن كريم آمده است، حق است و ما به طور قطعي مي

ي شأن و دانيم كه خداوند متعال داراي قدرت واقعي است و اين قدرت، شايستهمي
مت او است همانگونه كه قدرت مخلوقات مناسب حال آنها است؛ يعني مناسب با عظ
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دانيم كه همانگونه كه ميان ذات خالق و ذات عجز، فنا و احتياج آنها است و قطعاً مي
مخلوق تفاوت و اختالف وجود دارد، ميان قدرت خالق و قدرت مخلوق نيز تفاوت و 

  بسيار روشن است. اختالف زيادي وجود دارد و اين تفاوت، 
خداوند متعال در آيات متعددي خود را به صفات سمع و بصر متصف نموده  -  3و2

  فرمايد:است؛ چنانكه مي

  m S R Q   Pl :١[مجادله[   

  همانا خداوند شنوا و بينا است.)(

 m W V   U  TS    R Ql :١١[شورى[   
  (هيچ چيزي همانند خداوند نيست و او شنوا و بينا است.)

همچنين خداوند متعال برخي از مخلوقات را به سمع و بصر متصف نموده است؛  
  فرمايد:چنانكه مي

 m Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  ºl :٢[نسان[  
آزماييم، وي را شنوا و بينا ايم و چون او را ميي آميخته آفريده(ما انسان را از نطفه  

   ايم.) ساخته

 mÛ Ú   Ù  Ø ×  l:٣٨[مريم[  
آيند، چه ن انگار در اين جهان كر و كورند؛ ولي ـ در آن روز كه نزد ما مي( ـ كافرا

  كنند.)گوش شنوا و چه چشم بينايي پيدا مي
دانيم و در آن هيچگونه ما آنچه را كه در قران كريم آمده است، حق و درست مي

شك و ترديدي نداريم؛ پس خداوند متعال داراي سمع و بصري واقعي است كه شايسته
عظمت و كبريايي ذات او هستند؛ مخلوقات نيز داراي سمع و بصري حقيقي و مناسب  ي

باشند؛ اما همان تفاوتي كه ميان ذات خالق و ذات با عجز، نياز و فناي خودشان مي
  مخلوق وجود دارد، ميان سمع و بصر خالق و سمع و بصر مخلوق نيز وجود دارد.
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  فرمايد: متصف نموده است؛ چنانكه مي خداوند خودش را به حيات (زنده بودن) - 4

 my x  w  v u t s  l:٢٥٥[بقره[  
  (معبود بحقي جز اهللا وجود ندارد و او زنده و پايدار است.)

 m  ¦    ¥   ¤ £  ¢ ¡l :٦٥[غافر[  
  اي است كه هيچ معبودي بجز او وجود ندارد.) ( او زنده

 m [ Z  Y  X W  Vl :فرقان]٥٨[  
  ميرد.)كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي (و بر خداوندي تكيه

  همچنين خداوند بعضي از مخلوقاتش را به حيات متصف نموده است؛ چنانكه 
  فرمايد: مي

 ms r    q p o  n  l:٣٠[انبياء[  
  ايم.)اي را ـ اعم از انسان و حيوان و گياه ـ از آب آفريده(و هرچيز زنده

 m a ` _  ^ ] \ [ Z Yl :مريم]١٥[  
ميرد و آن روز كه زنده (و درودش باد آن روز كه متولّد شده است و آن روز كه مي  

  و برانگيخته ميشود.)

 m d c b  a ` _ ^ ]l :١٩[روم[  

 آفريند.) خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده مي( 
ودش ي شأن خآري، ما قطعاً ميدانيم كه خداوند متصف به حيات حقيقي و شايسته

باشد. همچنين مخلوقات به صفت حيات حقيقي كه متناسب با عجز و نياز و فناي آنها مي
باشند و همان تفاوت و اختالفي كه ميان ذات خالق و ذات مخلوق است، متصف مي

وجود دارد، ميان صفت حيات خالق و مخلوق نيز وجود دارد. و بايد دانست كه اين 
  زياد است. تفاوت ميان خالق و مخلوق، بسيار
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  فرمايد: خداوند خودش را به اراده متصف نموده است و مي - 5

 m  © ¨ §l :١٦[بروج[   
   رساند.) (هر چه اراده كند، هرچه زودتر و با قدرت هرچه بيشتر به انجام مي 

 m  Å       Ä Ã Â Á À ¿   ¾ ½  ¼l  :٨٢[يس[   
   گويد: بشو! پس آن هم ميشود.) مي ي انجام كاري نمايد، صرفا به آن(هر گاه خدا اراده  

همچنين خداوند بعضي از مخلوقاتش را به صفت اراده متصف نموده است؛ چنانكه 
  ميفرمايد:

  m  » º ¹l :٦٧[نفال[   

  خواهيد.)(شما متاع ناپايدار دنيا را مي

 m ¸   ¶ µ ´l :١٣[احزاب[  

  (مرادشان جز فرار ـ از جنگ ـ نبود.)

  m  x w  v   u tl ]:٨صف[   
  خواهند نور ـ آيين ـ خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند.)(مي

اي كه بدون هيچگونه شك و ترديدي، خداوند متصف به صفت اراده است؛ اراده
ي عظمت و كمال او است؛ مخلوقات خداوند نيز متصف به صفت اراده هستند؛ شايسته

ت و عجز و نياز و فناي آنها است و اي كه شايسته و متناسب با حال مخلوقاالبته اراده
ي مخلوق همان تفاوتي وجود دارد كه ميان ذات خالق و ذات ي خالق و ارادهميان اراده

  مخلوق وجود دارد. 
  خداوند خود را به صفت علم متصف نموده است؛ چنانكه ميفرمايد:  - 6

  m Ò Ñ Ð Ïl :٣٥[نور[   

  و خداوند آگاه از هر چيزي است.)(
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 mb a ` _  g f ed c   l:١٦٦[نساء[  
دهد؛ اين خداوند است كه (ليكن خداوند بر آنچه كه بر تو نازل شده است، گواهي مي

  آن را بر اساس علم خويش نازل كرده است.)

  m  f      e d cb a `l :٧[اعراف[   
 ؛ چرادهيم( مسلّماً ـ اعمال همه را مو به مو و ـ با علم و آگاهي براي آنان شرح مي 

   ايم.) كه ما از آنان به دور نشده
  و بعضي از مخلوقاتش را نيز به صفت علم متصف نموده است؛ چنانكه ميفرمايد:

 m  Ô Ó Òl :٢٨[ذاريات[  
  (سپس او را به تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادند.)

  m É È Ç Æ  Ål :٦٨[يوسف[  
  ه ما بدو آموخته بوديم.)گمان يعقوب ـ در پرتو وحي ـ علم به چيزهايي داشت ك(بي
ي شأن و بدون ترديد، خداوند متصف به علم حقيقي است؛ علمي كه شايسته 

عظمت و كبريايي او است و علم خداوند همه چيز را احاطه كرده است؛  مخلوقات نيز 
داراي علمي متناسب با حال، نياز، عجز و فناي خود هستند و ميان علم پروردگار و علم 

فاوت و اختالفي وجود دارد كه ميان ذات خالق و ذات مخلوق وجود مخلوق همان ت
  دارد.

  خداوند خودش را به صفت كالم متصف نموده است؛ چنانكه ميفرمايد: - 7

 m l  k j il :١٦٤[نساء[  

 (خداوند حقيقتا ـ از پشت حجاب بدون واسطه ـ با موسي سخن گفت.)

 m Á À  ¿ ¾ ½l :٦[توبه[  

  كالم خدا ـ يعني آيات قرآن ـ را بشنود.)  او را پناه بده تا( 
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   فرمايد:و بعضي از مخلوقاتش را نيز به صفت كالم متصف نموده است و مي
 m$£ϑ n=sù … çμ yϑ ¯=x.  b a ` _ ^ ]l :٥٤[يوسف[   

گفت: تو از امروز نزد ما بزرگوار و مورد  پس چون با او به سخن پرداخت،(
  اطمينان و اعتمادي.)

  m u tl :(و دستهايشان با ما سخن ميگويند.)  ]٦٥[يس  
شك و ترديدي ما ميدانيم كه خداوند به وصف كالم حقيقي متصف بدون هيچگونه 

ي شأن و مجد وعظمت خداوند است. همچنين مخلوقات داراي است؛ كالمي كه شايسته
وصف كالم حقيقي هستند؛ البته كالمي كه مناسب با احوال، نياز و عجز آنهاست و همان 

ونه كه ميان ذات خالق و ذات مخلوق تفاوتهاي بزرگي وجود دارد، ميان كالم خالق و گ
  كالم مخلوق نيز تفاوتهاي زياد و بزرگي وجود دارد.

  بحثي پيرامون صفات سلبيه نزد متكلمين
براساس اظهارات عالمه شنقيطي رحمه اهللا ضابطه و قانون مربوط به صفات سلبيه 

صفتي كه بر عدم محض داللت داشته باشد، صفت سلبيه  نزد متكلمين چنين است: هر
ي ذات خداوند شود. و منظور از آن، صفاتي هستند كه چيزهايي را كه شايستهناميده مي

كنند بدون اينكه بر معني وجودي و قائم به ذات، داللت داشته نيستند، از او سلب مي
  باشند.
اند كه را فقط پنج صفت دانسته آنهايي كه معتقد به اين رأي هستند، صفات سلبي 

عبارتند از: قدم، بقا، مخالفت خلق، وحدانيت و غناي مطلقي كه متكلمين از آن بعنوان 
  كنند و منظور از آن، بي نيازي از حيز و محل است.قائم به نفس ياد مي

شيخ شنقيطي رحمه اهللا ميگويد: قديم بودن و بقا، دو صفت  قديم و باقي بودن: 2ـ1
(هو ي كنند كه در آيهدانند و گمان ميكه متكلمين خداوند را بدانها متصف ميهستند 

  خداوند خودش را به اين دو صفت متصف نموده است.االول و اآلخر) 
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قديم بودن نزد متكلمين عبارت است از سلب عدم گذشته؛ البته قديم بودن نزد آنان 
معني اين است كه يك چيز، آغازي  از ازلي بودن مقداري خاصتر است؛ زيرا ازلي بودن به

نداشته باشد، خواه وجودي باشد مانند ذات و صفات خداوند يا عدمي باشد. اما قديم 
گردد كه آغازي نداشته باشد مشروط بر اينكه بودن نزد متكلمين به چيزي اطالق مي

  وجودي باشد، مانند ذات خداوند متصف به صفات كمال و جالل.
خداوند مخلوقات را به قديم بودن توصيف نموده است  گويد:شيخ شنقيطي مي

  چنانكه ميفرمايد:

  m    Ï Î Í    Ì Ë Êl :٩٥[يوسف[   
   گمان تو در سرگشتگي قديم خودت هستي.) (به يعقوب گفتند: به خدا قسم! بي 

 m Ä     Ã Â  Ál :٣٩[يس[   
  آيد.)ي خرما بر درخت در ميي قديمي خوشه(به صورت ته مانده

 m ® ¬  «l  :٧٦[شعراء[  
   (هم شما و هم پدران قديمي شما.)   

   همچنين خداوند مخلوقات را به بقا توصيف نموده است:
 m    D C B Al :٧٧[صافات[  

   (و نژاد او را باقي ماندگان ـ روي زمين ـ قرار داديم.)  

mn m l k  ji h g  l :٩٦[نحل[ 

ي است و آنچه كه نزد اهللا است، ماندگار و (آنچه نزد شما مردم است، ناپايدار و فان
 باقي است.) 

قطعاً صفات آن موجوداتي كه خداوند آنها را بدين صفات توصيف نموده است با 
  اند. صفات خالق متفاوت
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  خداوند متعال در قرآن و حديث به قديم بودن و بقا توصيف نشده است 
در قرآن به قديم بودن عالمه محمد امين شنقيطي ميفرمايد: خداوند خودش را 

توصيف ننموده است حتي بعضي از سلف بصورت مطلق وصف قديم را براي خداوند 
شود؛ يعني هنگامي اند؛ زيرا مفهوم قديم گاهي توأم با سابق عدم، اطالق ميمكروه دانسته

  به يك چيز، قديم گفته ميشود كه در زمان بسيار دور، معدوم بوده باشد. مانند:

  m  Ã Â  Á    Å Äl :٣٩[يس[  m  Ï Î Í    Ì Ë Ê
  Ðl :٩٥[يوسف[  m ¯ ® ¬  «l :شعراء]٧٦[  

ها گفتهاند كه در اين باره، حديثي وارد شده است. بعضي از علما هم و بعضي 
توان به قديم بودن توصيف نمود؛ ميگويند: حديث دال بر اين است كه خداوند را مي

 اوند به ثبوت نرسيده است. برخي هم ميگويند: چنين توصيفي براي خد
  فرمايد:اما در مورد دو صفت اول وآخر، خداوند مي

  m È Ç  Æl :(او پيشين و پسين است.)   ]٣[حديد  
البته خداوند همچنانكه خود را به اول و آخر متصف نموده است، بعضي از 

  مخلوقات را نيز بدان توصيف نموده است؛ چنانكه ميفرمايد:

 m Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  Ãl :١٧-١٦[مرسالت[   
  ؟) ايمسپس پسينيان را به دنبالشان روانه نساخته  ؟ ايم(آيا ما پيشينيان را نابود نساخته    

  بدون ترديد، اول و آخري كه خداوند خود را به آنها توصيف نموده است 
باشند؛ و اول وآخري كه صفت مخلوق ي جالل و كمال او مياي هستند كه شايستهبگونه

  باشند. هستند نيز متناسب با حال و وضعيت و عجز و نياز آنها مي
  يكتايي و بي نيازي -3-4

  فرمايد:خداوند خود را به يكتا بودن متصف نموده و مي

  mÑ      Ð Ï l  :١٦٣[بقره[   
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  (خداوند شما، خداوند يكتا و يگانه است.)
  فرمايد:نانكه ميبعضي از مخلوقات را نيز به يكتا بودن متصف نموده است؛ چ

 m | { zl :٤[رعد[   

  گردند.)با يك آب، سيراب مي(
  فرمايد: نيازي توصيف نموده و ميهمچنين خداوند خودش را با صفت غنا و بي

  m |  { z yx  w vu tl :٦[تغابن[  
نياز ـ از ايمان و شدند و خدا هم بيتافتند و رويگردان (پس كافر شدند و سر بر 

  نياز است و سزاوار ستايش و سپاس.)ـ بود و ـ هميشه هم ـ بياطاعت ايشان 

 m v  u t s r  q p o n  m  ll :٨[ابراھيم[   
ي كساني كه روي زمين هستند، كافر شويد و ناسپاس گرديد، به (اگر شما و همه

  نياز و ستوده است.)رسد؛ چرا كه خداوند بيخدا زياني نمي
نماييد، در قرآن كريم هم براي خالق و هم ظه مياين صفات سلبي همانگونه كه مالح

ي جالل، عظمت اي هستند كه شايستهاند؛ اما اين نوع صفات هم بگونهبراي مخلوق آمده
اند نيز متناسب با حال، عجز، و كبريايي او هستند و صفاتي كه در وصف مخلوق آمده

  باشند.نياز و فناي مخلوقات مي
  نويي صفات معسخن نهايي درباره

ي آنچه كه متكلمين آنها را صفات هفت بعد از آن، عالمه شنقيطي به بحث درباره
  نامند، مي پردازد و ي معنوي (زنده، قادر، با اراده، عالم، شنوا، بينا و متكلم) ميگانه
گويد: حقيقت اين صفات عبارت است از كيفيت متصف بودن به اين معاني هفتگانه، مي

  ديم. اي كه بيان كربگونه
اند، بدين اعتبار بوده كه آنها را آن عده از متكلمين كه اين صفات را قبول كرده

  ي ثبوتي دانسته اند؛ بدين معني كه آنها نه معدوم هستند ونه موجود.واسطه
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گويد: در واقع اما عالمه شنقيطي اثبات اين صفات را با اين كيفيت، قبول ندارد و مي
  ال است و به هيچ عنوان عقل و خرد صحيح و سالم اين ديدگاه، يك افسانه وخي

اي ميان شيء و ضدش قرار نميدهد؛ زيرا بديهي است كه هرچه موجود نباشد، واسطه
  معدوم است؛ و هرچيزي كه معدوم نباشد، مسلم است كه موجود است و هيچ 

  ت. اي در اين ميان وجود ندارد چنانكه اين نكته بر هيچ خردمندي پوشيده نيسواسطه

  صفات فعلي
گويد: صفات فعلي براي خالق و مخلوق در ي صفات فعلي ميعالمه شنقيطي درباره
اند و قطعاً صفات فعلي كه براي خدا به كار رفته است، درشأن قرآن كريم بسيار بكار رفته

ي عظمت و بزرگي او هستند و صفات فعلي كه براي خالق استعمال شده خالق و شايسته
  باشند:اي دارند و اين صفات بشرح زير ميفعلي مخلوقات تفاوت ريشهاست با صفات 

  فرمايد: نمايد و ميخداوند، خودش را با اين صفت، توصيف مي :رزق -1
  m z y x w v u t s r q p o  n m l k jl 

   ]٥٨- ٥٧[ذاريات:
ك خواهم كه مرا خوراكنم و نمي(من از آنان درخواست هيچ گونه رزق و روزي نمي 

   رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.) دهند؛ تنها خداوند روزي

 m    ×    Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï  Îl :٣٩[سبأ[   
كند و او بهترين (و هر چه را ـ در راه خدا ـ انفاق كنيد، خداوند جاي آن را پر مي

  روزي دهندگان است.)

 m ~  } | {z y   x  w v u t s  rl :١١[جمعه[  
نزد اهللا ـ از فضل و ثواب ـ وجود دارد، بهتر از سرگرمي و بازرگاني  (بگو: آنچه

  رسان است)است و خدا بهترين روزي
  فرمايد:و بعضي از مخلو قات را نيز به صفت رزق توصيف نموده است؛ چنانكه مي
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  m ^ ] \  [ Z Y X W Vl  :نساء]٨[  

ندان ـ غير خويشاوند ـ بر (و هرگاه خويشاوندان ـ فقير شخص مرده ـ و يتيمان و مستم
 تقسيم ـ ارث ـ حضور پيدا كردند، چيزي از آن اموال را بدانان بعنوان رزق بدهيد.)

 m ° ¯ ® ¬   « ª ©   ¨  §  ¦ ¥ ¤l :٥[نساء[ 

خردان را كه در اصل اموال شما است به خود آنان تحويل ندهيد؛ چرا كه اموال كم( 
گردانده است. از ـ ثمرات ـ آن، رزق و پوشاك ايشان را خداوند اموال را برايتان قوام زندگي 

   تهيه كنيد.)

 m «  ª ©   ¨  §l :٢٣٣[بقره[  

(بر آن كسي كه فرزند برايش متولّد شده ـ يعني پدر ـ رزق و پوشاك مادران، الزم  
  .)است

ترديد، رازق بودن خداوند با رازق بودن مخلوقات متفاوت است همانگونه كه بدون 
  ق با ذات مخلوق متفاوت است. ذات خال

  خداوند خودش را در قرآن كريم به صفت فعل يعني عمل متصف  عمل:-2
  فرمايد: نمايد و ميمي

 m L  K J I H G F E D C B Al :٧١[يس[   
بينند كه برخي از آن چيزهايي كه دست ما آفريده است، چهارپاياني است (مگر نمي  

   ايشان صاحب آنهايند؟)  ايم وكه براي انسانها خلق كرده
خداوند همانطور كه خود را به صفت عمل متصف نموده است، مخلوقات را نيز به 

  فرمايد: صفت عمل توصيف نموده است؛ چنانكه مي

 m  T       S R Q Pl :١٦[طور[   
  شويد.)ايد، كيفر داده مي(شما تنها در برابر كارهايي كه خودتان انجام داده

عل خالق با عمل و فعل مخلوق، تفاوت دارد، همانگونه كه ذات خالق يقيناً عمل و ف
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  با ذات مخلوق تفاوت دارد.
نمايد و مي ي انسانها معرفي ميخداوند خودش را به عنوان تعليم دهندهتعليم: -3

  فرمايد: 

 m q p o  n m l k j i h gl 
   ]٤- ١[رحمن:

  و به او بيان آموخت.)  آفريد؛ انسان را  (خداوند مهربان، قرآن را تعليم داد؛   

 m c b  a ` _ ~ }   | { z y x  w vl :٥–٣[علق[  
ي تر است؛ همان پروردگاري كه به وسيله(بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده

     قلم تعليم داد؛ و به انسان چيزهايي آموخت كه آنها را نمي دانست.) 

  mÎ Í Ì Ë  Ê  l :١١٣[نساء[   
  توانستي آنها را بياموزي و بداني.)يي را به تو آموخت كه تو نمي(و چيزها

  فرمايد: نمايد و ميبعضي از مخلوقش را نيز به صفت تعليم، توصيف مي

 m Z Y X W V   U T S R Q P O N
 [l :جمعه]٢[   

(خداوند آن ذاتي است كه در ميان انسانهاي درس نخوانده، پيغمبري را از ميان 
خت و به سويشان گسيل داشت تا آيات خدا را برايشان بخواند و آنان را خودشان برانگي

  پاك بگرداند و به آنها كتاب ـ قرآن ـ و حكمت بياموزد.) 
  و در آيه زير اين وصف را براي خالق و مخلوق با هم آورده است:

  mv u t s l :٤[مائده[   
  ته است.)دهيد از آنچه كه خدا به شما آموخو شما بدانها تعليم مي(

خبردادن: خداوند خودش را به خبردادن، توصيف نموده است و مخلوقاتش  إنباء:-4
ي زير هر دو را در اين فعل باهم گرد را نيز به إنباء وخبر دادن توصيف نموده و در آيه
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  فرمايد: آورده است و مي

  m    o n m l k j  i h g  f e d c b     a `
 | { zy x w v u t s  rq p  ~  }l :٣[تحريم[  

(خاطرنشان ساز وقتي را كه پيغمبر با يكي از همسرانش ـ به نام حفصه ـ رازي را   
در ميان نهاد و او آن راز را ـ به عايشه ـ خبر داد و خداوند پيغمبرش را از اين ـ افشاي 
سرّ ـ آگاه ساخت. پيغمبر برخي از آن ـ رازگويي را ـ براي همسر رازگويش حفصه ـ 

گو كرد و از برخي ديگر خودداري نمود. هنگامي كه همسرش را از آن مطّلع ساخت، باز
؟ پيغمبر گفت: خداوند بس دانا او گفت: چه كسي تو را از اين موضوع آگاه ساخته است

  و آگاه مرا با خبر نمود.) 
بسيار واضح و روشن است كه متصف بودن خداوند به فعل إنباء و خبر دادن 

باشد، همانگونه كه ذات خداوند با فعل انبايي كه وصف مخلوقات مي متفاوت است با
  ذات مخلوقات متفاوت است. 

  ايتاء: اعطا نمودن-5
  خداوند خودش را اعطا كننده معرفي نموده است؛ چنانكه ميفرمايد: 

) m¹ ¸ ¶ µ l :٢٦٩[بقره[   
  كند.)فرزانگي را به هركس كه بخواهد ـ و شايسته ببيند ـ  عطا مي( 

 m¬ « ª     ©  ¨  l:٣[ھود[   
  كند.)(و به هر صاحب فضيلت و احساني پاداش فضيلت و احسانش را عطا مي

  هايش را نيز به عطا كننده توصيف نموده است؛ چنانكه ميفرمايد:وآفريده

 mM L K J I H  G   l:٢٠[نساء[  
ت نيست كه ايد، براي شما درس(و اگر به يكي از آنان، مال فراواني هم عطا كرده

  چيزي از آن مال را از او بگيريد.)
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 mv u t  s l  :٤[نساء[   
  اي الهي بدهيد.)اي خالصانه و فريضههاي زنان را به عنوان هديهو مهريه(

نماييد خداوند متعال هم خودش را و هم مخلوقاتش را در همانگونه كه مالحظه مي
؛ اما بدون هيچگونه شك و ترديدي، قرآن كريم به عنوان عطا كننده توصيف نموده است

عطاي خالق با عطاي مخلوق تفاوت زيادي دارد همچنانكه ذات خالق با ذات مخلوقات 
  متفاوت است. 

  صفات جامع خداوند
سپس عالمه شنقيطي رحمه اهللا به بيان صفات و ويژگيهاي جامع خداوند از قبيل 

, ملك, كرب,جربوت, عزت و قوت   گويد:پردازد و ميل آنها ميو امثا علو, عظم, كِربَ
  صفات علو، كبر و عظيم -1-2-3

  فرمايد:خداوند متعال خودش را به اين صفات متصف نموده و مي

 m Ï  Î Í  ÌË   Ê   Él :٢٥٥[بقره[  
  سازد و او بلندمرتبه و سترگ است.)( و نگهداري زمين و آسمان او را درمانده نمي

  فرمايد:مي همچنين در توصيف خود به علو و كبر 

 ) m l k      j i  hl :٣٤[نساء[   
  (بيگمان خداوند بلندمرتبه و بزرگ است.) 

 m _  ~ }   | {l :٩[رعد[   
   باشد.) (خداوند، آگاه به امور غيبي و آشكار است و بزرگوار و واال مي  

  توصيف نموده است؛ چنانچه ميفرمايد:» عظيم«هايش را نيز به زآفريدهوبعضي ا

 m[ Z      _      ^ ]   \l  :٦٣[شعراء[  
  (دريا از هم شكافت و هر بخشي همچون كوهي عظيم گرديد.)
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 m  ` _ ^   ]l :٤٠[اسراء[  
  داريد.)(واقعاً شما سخن بسيار عظيمي بيان مي

 m K J  Il  :٢٣[نمل[  

  (و او عرش بزرگي دارد.)
لند و واال) توصيف هايش را به صفت علو (بهمچنين خداوند متعال برخي از آفريده

   نموده است:
  m t s rl :٥٧[مريم[   

  ) (ما او را به منزلت و مكانت وااليي رسانديم. 

 m  Ü Û Ú Ù Øl  :٥٠[مريم[   
  (و آنان را نيكونام و بلندآوازه كرديم.)

  يعني بزرگي توصيف نموده است:» كبر«به وبرخي از آفريده هايش را 

  m ³ ²   ± °l :١١[ھود[   
  ن آنان، مغفرت و پاداش بزرگي دارند.)(بيگما

 m o  n m ll :٦٣[انبياء[   
  (شايد اين بت بزرگ چنين كاري را كرده باشد!)

كه خداوند، خودش را بدانها علو, كرب و عظم  بدون ترديد، اوصاف جامعي مانند 
هايش قايل شده، بسيار تفاوت دارند؛ متصف نموده است با آن صفاتي كه براي آفريده

نانكه ذات خداوند متعال با ذات مخلوقات متفاوت است. لذا بايد دانست كه هيچ همچ
مناسبتي ميان صفات خالق و صفات مخلوق وجود ندارد، همانگونه كه هيچ مناسبتي ميان 

  ذات خالق و ذات مخلوق وجود ندارد.
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  صفت ملك (پادشاه) -4
   ه است:خداوند متعال در قران كريم خودش را ملك (پادشاه) ناميد

 m   L  K J I H  G F E D C B Al :١[جمعه[  
(آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين وجود دارد، به تسبيح و تقديس خداوند   

اند؛ آن خداوندي كه پادشاه هستي است و از هر نقص و عيبي مبرا و پاك است و مشغول
  باشد.) چيره با حكمت مي

 m  e d c b  a `l :٥٥[قمر[  
   ر مجلس راستيني در پيشگاه پادشاه بزرگ و توانايي است.) (د  

  هايش را پادشاه ناميده است:همچنين خداوند متعال بعضي از آفريده

 m ¾ ½ ¼ »    º ¹ ¸l :٤٣[يوسف[  
  (پادشاه ـ مصر ـ گفت: من در خواب هفت گاو چاق را ديدم.....)

  m|   { z y  l :٥٠[يوسف[  
  من بياوريد.)  شاه گفت: يوسف را نزد(پاد

 m s r    q p o n ml  :٧٩[كھف[  
  برد.)كرد و ميي كشتيها را غصب مي(سر راه آنان پادشاه ستمگري بود كه همه

 m b a ` _ ~ }   | {l  :٢٦[آل عمران[  
دهي و از هر كس كه بخواهي، پادشاهي را (تو هر كه را بخواهي، پادشاهي مي

  گيري.)بازپس مي
ي يم كه خداوند متعال پادشاه واقعي است و پادشاهي وي شايستهاما ما بايد بدان

باشد. و پادشاهي مخلوقاتش نيز مناسب حال و فنا و درماندگي و كمال و جالل او مي
  باشد.نياز آنان مي
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  صفت جبروت و كبرياء-5-6
  خداوند متعال خودش را جبار و متكبر ناميده است:

 m¬ «    ª  l :٢٣[حشر[   
  بار واالمقام و فرازمند است.)(غالب و ج

  هايش را نيز جبار و متكبر ناميده است:بعضي از آفريده

 m z   y x w v u t        sl  :٣٥غافر   
  نهد.)(اين گونه خداوند بر هر دلي كه متكبر و جبار باشد، مهر مي

 m Ä Ã Â Ál  :١٣٠[شعراء[  
نيد و همچون جباران كيفر ميككنيد، از حد تجاوز مي(و هنگامي كه مجازات مي  

   دهيد.) 

 m q p o  n ml  :٦٠[زمر[  
   ؟) (مگر جايگاه متكبران در دوزخ نيست

 m w v u t  sl :١٥[ابراھيم[  
ي جباران و عناد كنندگان (و پيغمبران از پروردگارشان طلب پيروزي نمودند و همه

  دچار خسران گرديدند.)
تي كه خداوند خودش را بدانها توصيف و هيچ شكي در اين نيست كه اين صفا

هايش قايل شده است، متفاوتند همانگونه كه نموده است، با اين صفاتي كه براي آفريده
  ذاتش با ذات و ماهيت مخلوقات متفاوت است.

  صفت عزت-7
خداوند، خود را به صفت عزت آراسته و توصيف نموده است؛ چنانكه در قرآن 

  كريم ميفرمايد:
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 m `  _ ^ ]l :٢٢٠[بقرة[  
   گمان خداوند داراي عزت و با حكمت است.)(بي

 m ¡  � ~ } |    { zl  :٩[ص[  
(راستي مگر گنجهاي رحمت پروردگار بسيار با عزّت و بس بخشاينده تو در دست   

  ؟)ايشان است
   ها را نيز بدان، توصيف نموده است:بعضي از آفريده 

 m Ì  Ë   Ê É È Çl :٥١[يوسف[  
  ز ـ مصر ـ گفت: هم اينك حق آشكار گرديد.)(زن عزي

 m u t sl  :[٢٣]ص  
 (و او بر من در سخن چيره شده است.)

  ي ذيل براي خودش و آفريده ها استعمال نموده است:همچنين اين صفت را در آيه

 m g f  e dl :٨[منافقون[  
  (عزّت و قدرت از آن خدا و پيامبرش و مؤمنان است.) 

ها متفاوت است، همان گونه كه ذاتش با ا با عزت آفريدهمسلم است كه عزت خد
  ماهيت مخلوقات متفاوت است.

 صفت قوت-8
ت«خداوند متعال خودش را به صفت    توصيف نموده است:» قوّ

 m  z y x w v u t s r q p o  n m l k jl 
  ]٥٨–٥٧[ذاريات:

واهم كه مرا خكنم و نه مي(من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي مي  
   رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.) خوراك دهند. تنها خدا روزي
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 m r  q p o nm l k jl :٤٠[حج[  
دهد كساني را كه ـ با دفاع از آيين و معابد ـ او را (و به طور مسلم خدا ياري مي

  .)ياري دهند. خداوند با قدرت و چيره است
  صفت، توصيف نموده است: ها را نيز به همينبعضي از آفريده

 m Ð  Ï Î Íl :٥٢[ھود[  
  (و نيرويي بر نيرويتان بيفزايد.)

 m  w  v u t  s r q p o n m l k  j i h
 xl :٥٤[روم[  

(خداوند همان كسي است كه شما را از ـ چيزي سراپا ـ ضعف آفريده است و سپس 
عف و پيري را بعد از اين ضعف و ناتواني قوت و قدرت بخشيده است و آن گاه ض

  جايگزين اين قوت و قدرت ساخته است.)
  هايش آورده است:ي زير، اين وصف را هم براي خود و هم براي آفريدهو در آيه

 m k  j i h g fe d c b a `   _ ~  } | { z
   t s r qp o n m ll :١٥[فصلت[  

از ما قدرت  (و اما قوم عاد در زمين به ناحق بزرگي فروختند و گفتند: چه كسي  
دانستند كه خداوندي كه ايشان را آفريده است از آنان بيشتري دارد؟ مگر آنان نمي

كردند و هاي ما را انكار مياساس ـ پيوسته آيه؟! آنان ـ بر اثر اين پندار بينيرومندتر است
   پذيرفتند.) نمي

  اندصفاتي كه متكلمين در آن اختالف نموده
پردازد كه متكلمين در مورد آنها اختالف ان صفاتي ميسپس عالمه شنقيطي به بي

دهد كه آنها اند، يا صفات معني؟ و سرانجام، ترجيح مياند كه آيا آنها صفات فعلنموده
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  صفات معني و قائم به ذات اهللا هستند. برخي از اين صفات عبارتند از:
  صفتهاي رأفت و رحمت  -2، 1

 ميفرمايد: نمايد و متصف مي رأفت و رمحتخدوند خودش را به صفات 
 mO N M Ll :٧[نحل[  
  گمان پروردگارتان داراي رأفت و رحمت زيادي است.)(بي

ها را نيز بدان توصيف نموده است؛ چنانكه در وصف پيامبر اكرم و بعضي از آفريده
   ميفرمايد: ص

 m ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ � ~ } |
 ª ©  ¨ §l  :١٢٨[توبه[  

د شما انسانها به سويتان آمده است؛ هرگونه درد و رنج و (بيگمان، پيغمبري از خو  
ورزد و آيد. به شما محبت ميبال و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي

  اصرار به هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي رأفت و رحمت فراوان است.) 
  صفت حلم -3
   د:خداوند خود را به حلم توصيف نموده و ميفرماي 

 m s     r  q   p  on  m  ll :٥٩[حج[   

كند كه از آن راضي و خوشنود خواهند بود؛ (خداوند آنان را به جايگاهي وارد مي
  گمان خدا كامالً آگاه و حليم ـ شكيبا ـ است.)بي

 m   o  n m l  k ji h  g f e d c bl 
  ]٢٣٥:ه[بقر

د، پس از ـ مخالفت با فرمان ـ او دان(و بدانيد كه خداوند آنچه را در دل داريد مي
  خويشتن را برحذر داريد و بدانيد كه بيگمان خداوند بس آمرزنده و شكيبا است.)

 m  ° ¯ ® ¬«  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤l :٢٦٣[بقرة[  
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(گفتار نيك و گذشت، بهتر از بذل و بخششي است كه اذيت و آزاري به دنبال   
   ار ـ است.) نياز و حليم ـ بردبداشته باشد. خداوند بي

  مخلوقات را نيز به حلم توصيف نموده و ميفرمايد: زو بعضي ا

  m  É  È Çl :١٠١[صافات[   
   ( ما او را به پسري بردبار و خردمند مژده داديم.)  

m   ~  }     | {l  :١١٤[توبه[  
  به دعا و فروتن و شكيبا بود.)(واقعاً ابراهيم بسيار مهربان و دست

  صفت مغفرت-4
  وند سبحان خود را غفور و آمرزنده توصيف نموده است:خدا 

 m v u  t sl :١٧٣[بقره[  
  گمان خداوند آمرزنده و مهربان است.)(بي

 m_ ~ } | { z  l :٢٨٤[بقره[  
بخشد و هر كس را بخواهد (سپس هر كه را بخواهد ـ و شايستگي داشته باشد ـ مي

  كند.)ـ و مستحق باشد ـ عذاب مي
  هايش نيز آورده است:اي بعضي از آفريدهاين صفت را بر

 m  Ò Ñ  Ð Ï Î  Í Ì Ël :٤٣[شورى[  
(كسي كه ـ در برابر ظلم ديگران ـ شكيبايي كند و درگذرد، اين كار او از زمره   

   كارهايي است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و بر آن ماندگار شد.) 

m  ° ¯ ® ¬«  ª © ¨ § ¦ ¥ ¤l  :٢٦٣[بقرة[  
ار نيك و گذشت، بهتر از بذل و بخششي است كه اذيت و آزاري به دنبال (گفت  

  نياز و بردبار است.)داشته باشد و خداوند بي
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 m I H G F E D C B Al :١٤[جاثيه[    
دارند، اند، بگو: كساني را كه روزهاي الهي را چشم نمي(به كساني كه ايمان آورده  

  ببخشايند.)
وردگار آسمانها و زمين، خود را بدان توصيف نموده است، و قطعاً اوصافي را كه پر

ي پرهيز از تشبيه، آنها را ي مقام جالل و جمال او هستند و نبايد به بهانهاليق و شايسته
از او نفي نمود و از اين طرف هم كه بعضي از مخلوقات را بدان توصيف نموده است، 

  باشند.ناتواني و نياز هميشگي آنها مي اي است كه متناسب با حال و نياز و عجز وبگونه
  كنند حال و وضع كساني كه صفات كمال و جالل را از خدا نفي مي

عالمه شنقيطي پس از بيان خلل و اشكاالتي كه در عقيده و منهج متكلمين وجود 
  نمايد، ميگويد:دارد و همچنين بيان منهج قرآني و ايماني كه حق و حقيقت را آشكار مي

ل، براي انسان درست نيست كه نسبت به صفت يا صفاتي كه خداوند به هر حا«
براي خودش اثبات نموده، سخت گيري و لجاجت كند و پروردگار آسمانها و زمين را 

ي آماج حمالتش قرار دهد و صفتي را كه خداوند خودش را با آن ستوده است، به بهانه
ي كرم خود صفاتي را به او ببخشد. ي او نيست، از وي نفي كند و از كيسهاينكه شايسته

رود و صرفا بايد دانست كه اين كار، نوعي جنون و پيروي از هوي و هوس بشمار مي
  »كنند كه خداوند چشم بصيرت آنها را كور كرده است.كساني از اين رأي پيروي مي

  استواء صفت كمال است نه صفت نقص 
صفات خداوند، مرتكب  يجهت روشن شدن خيانت بزرگي كه متكلمين درباره

  اند، عالمه شنقيطي رحمه اهللا به يكي از صفات بزرگ خداوند (استواء) اشاره شده
ي آن، سخنان زيادي مطرح شده است و گويد: صفت استواء كه دربارهنمايد و ميمي

اند و حق را باطل، و ي جدلي انكار كردهبسياري از مردم آن را با فلسفه و منطق و ادله
اند تا جايي كه هزاران نفر از مدعيان اسالم، با داليل منطقي اين را حق جلوه دادهباطل 

  صفت (استواء) را از خالق زمين و آسمان، نفي كردهاند.
گويند: اگر خداوند بر عرش قرار گرفته باشد ، با مخلوقات بعنوان نمونه، آنها مي
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بهتي با مخلوقات ندارد؛ در كند و واضح است كه خداوند هيچگونه مشامشابهت پيدا مي
نتيجه، او بر عرش استوي ننموده است. ولي بايد دانست كه اين نتيجه، بدليل مخالفت با 

  آيات صريح قرآن كريم، باطل است. 
گويد: صفت استواء از جمله صفات ي سخنانش ميعالمه شنقيطي رحمه اهللا در ادامه
ستوده است. قرينه و دليل بر اينكه ي آن خود را كمال و جالل است و خداوند بوسيله

باشد، اين است كه خداوند متعال در قرآن كريم اين صفت از صفات كمال و جالل او مي
همواره آن را همراه با صفات جالل و كمالي ذكر نموده است كه عقل انسان را مبهوت 

ششنقيطي رود. سپس عالمه نمايند؛ پس استواء نيز يكي از آن صفات بشمار ميوخيره مي
پردازد كه اين صفـــت ي دليل براي اين موضـوع به بيــان نصوصي ميبه منـظور ارائه

  در آنها وارد شده است: 
اي كه صفت استواء در آن آمده است، براساس ترتيب قرآن كريم نخستين سوره - ١

  باشد: ي اعراف ميسوره

  m b a ` _ ~  } | { z y x w v  u
 k j i h  g f   e  d c rq  p o n ml

 v u t sl :٥٤[اعراف[  
(همانا پروردگار شما اهللا است؛ آن ذاتي كه آسمانها و زمين را در شش دوره   

پوشاند و شب، ي تاريك ـ شب، روز را ميبيافريد؛ سپس بر عرش قرار گرفت. با ـ پرده
ملگي شتابان به دنبال روز روان است. خورشيد و ماه و ستارگان را بيافريده است و ج

دهد. بزرگوار و آفريند و تنها او فرمان ميمسخّر فرمان او هستند. آگاه باشيد كه تنها او مي
   جاويدان و داراي خيرات فراوان، خداوندي است كه پروردگار جهانيان است.) 

آيا كسي هست كه بتواند، يكي از اين صفات دالّ بر جالل و عظمت خدا را انكار 
  كند؟ 

  ي يونس است:ي كه صفت استواء در آن آمده است، سورهادومين سوره - 2
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(همانا پروردگار شما اهللا است؛ آن ذاتي كه آسمانها و زمين را در شش دوره   
ي جهان هستي پرداخت. زمام اداره جهان بيافريد، سپس بر عرش قرار گرفت و به اداره

ن خدا ي او. ايتواند ميانجي بشود مگر پس از اجازههستي به دست او است. كسي نمي
شويد و است كه صاحب و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد. آيا گوشزد نمي

ي راستين ي شما بسوي او است. اين وعدهبازگشت همه گيريد؟ پند و عبرت نمي
آفريند و هم او است كه آنها را ـ خداوند است. خدا است كه از آغاز، موجودات را مي

گرداند تا بخشد و به سوي خود ـ برميهستي ميديگر بار پس از تخريب جهان، 
اند. اما كساني كه اند و كارهاي نيكو كردهدادگرانه پاداش كساني را بدهد كه ايمان آورده

اند، نوشيدني از آب داغ و سوزاني دارند اند، به سبب كفري كه ورزيدهراه كفر را پوييده
ورشيد را درخشان و ماه را تابان خدا است كه خ و داراي عذاب بس دردناكي هستند. 

ي سالها و حساب كارها را گردانده است و براي ماه منازلي معين كرده است تا شماره
ي اينها را جز به حكمت نيافريده است. خداوند آيات ـ قرآن و نشانهبدانيد. خداوند همه

بيگمان در   د.دهكنند شرح و بسط ميفهمند و درك ميهاي جهان ـ را براي آنان كه مي
آمد و شد شب و روز و در چيزهايي كه خداوند در آسمانها و زمين آفريده است، نشانه

   هايي براي كساني است كه پرهيزگارند.) 
آيا كسي هست كه بتواند يكي از اين صفات دالّ بر جالل و عظمت خدا را انكار 
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  كند؟ 
  ي رعد است:ورهاي كه صفت استواء در آن آمده است، س سومين سوره -3 

  m      d cb a ` _^ ] \ [ ZY X     W V U T S
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بينيد، بدون ستون برپا داشت؛ ا چنان كه مي(اهللا همان كسي است كه آسمانها ر  

سپس بر عرش قرار گرفت و خورشيد و ماه را فرمانبردار خود ساخت. هر كدام تا مدت 
دارد و با دهند. خداوند كار و بار جهان را زير نظر مشخّصي به حركت خود ادامه مي

ن كه يقين حاصل كنيد كه دارد تا ايها را بيان ميگرداند و او آيهحساب و كتاب دقيقي مي
پروردگارتان را مالقات خواهيد كرد. او آن كسي است كه زمين را گسترانيده و در آن، 

اي در آن اي، جفت نر و مادهكوهها و جويبارها قرار داده است و از هرگونه ثمر و ميوه
ح و هايي ـ واضگمان در اين آفرينش، شانهپوشاند. بيآفريده است. شب را بر روز مي

انديشند. در روي زمين، قطعه زمينهايي آشكار بر قدرت آفريدگار ـ است براي آنان كه مي
در كنار هم قرار دارد و تاكستانها و كشتزارها و نخلستانهاي يك پايه و دو پايه در آن 

گردند، اما برخي را از لحاظ طعم بر موجود است كه هر چند با يك نوع آب سيراب مي
گمان در اين ـ اختالف استعداد خاكها و جوراجوري دهيم. بيري ميبرخي ديگر برت

هايي براي كساني است كه ها و طعم آنها ـ نشانهدرختان و گياهان و دگرگونيهاي ميوه
  گيرند.) عقل خويش را به كار مي

  آيا كسي مي تواند، يكي از اين صفات دالّ بر جالل و عظمت خدا را انكار كند؟  
  ي طه است: سوره اي كه صفت استواء در آن آمده است سوره چهارمين -4 
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نياوردن كافران و نپذيرفتن  ايم تا ـ از غم ايمان(طا.ها. ما قرآن را براي تو نفرستاده  
ليكن آن را براي پند و اندرز كساني   شريعت يزدان ـ خويشتن را خسته و رنجور كني؛ 

ترسند. قرآن از سوي كسي نازل شده است كه زمين و ايم كه از خدا ميفرستاده
آنچه در   آسمانهاي بلند را آفريده است. خداوند مهرباني كه بر عرش قرار گرفته است. 

آسمانها و آنچه در زمين و آنچه در ميان آن دو و آنچه در زير خاك وجود دارد، از آن او 
كند، سخن گفتن است. اي پيامبر! اگر آشكارا سخن بگويي ـ يا پنهان، براي خدا فرق نمي

تر ـ از آن را كه سخن گفتن تو با خودت و خواطر دل است ـ تو با ديگران را ـ و نهان
      است و بجز اهللا، معبود ديگري وجود ندارد؛ او داراي نامهاي نيكو است.) داند. او اهللامي

آيا كسي مي تواند يكي از صفات مذكور و دال بر عظمت و جالل خدا را انكار  
 كند؟ 
  ي فرقان است:پنجمين موضعي كه صفت استواء در آن آمده است، سوره - 5

 m d c  b    a ` _ ^] \ [ Z  Y  X W  V
 f e  u t s rq p o n m l k   j i  h g

 w vl :٥٩–٥٨[فرقان[  
ميرد ي امور ـ بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي(و ـ در همه  

و حمد و ثناي او را به جاي آور؛ و همين كافي است كه خداوند از گناهان بندگانش آگاه 
يان آن دو را در شش دوره آفريد و ي چيزهاي مكه آسمانها و زمين و همهآن كسي است. 

آن گاه بر عرش قرار گرفت. او داراي رحمت فراوان و فراگير است؛ پس از شخص 
    بسيار آگاه و فرزانه بپرس.) 
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آيا كسي مي تواند يكي از اين صفات عظيم الهي و دال برجالل و كمال او را انكار 
  كند؟ 
-ي سجده ميمده است، سورهششمين سوره و موضعي كه صفت استواء در آن آ - 6

  باشد: 
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(اما مشركان ميگويند: محمد خودش آن را از پيش خود ساخته است ـ و به دروغ  

به خدا نسبت داده است ـ بلكه قرآن، سخن حقّي است كه از سوي پروردگارت نازل 
از خشم خداوند  شده است تا گروهي را كه پيش از تو پيغمبري براي آنان نيامده است ـ

خدا كسي است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان  ـ بترساني؛ شايد هدايت يابند. 
آن دو است در شش دوره بيافريد و سپس بر عرش قرار گرفت. بجز خداوند براي شما 
هيچ ياوري ـ كه شما را از عذاب خدا برهاند ـ و هيچ شفيعي ـ كه نزد خدا بجز با اجازه 

خداوند تمام عالم هستي را  شويد؟ ايتان شفاعت كند ـ وجود ندارد. آيا يادآور ميخدا بر
از آسمان گرفته تا زمين، زير پوشش تدبير خود قرار داده است. سپس تدبير امور در 

شماريد، به سوي او باز ي آن هزار سال از سالهايي است كه شما ميروزي كه اندازه
پنهان و آشكار باخبر است و چيره و مهربان است. آن  ميگردد. او خداوندي است كه از

كسي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد، و آفرينش انسان را از گل آغازيد. سپس 
آنگاه  ي آب  ضعيف و ناچيزي ـ به نام مني ـ آفريد. ي او را از عصارهخداوند ذريه
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ه خود در او دميد و براي شما اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح متعلّق ب
آيا   آوريد.) گوشها و چشمها و دلها آفريد؛ اما شما كمتر شكر نعمتهاي او را به جاي مي

كسي مي تواند يكي از اين صفات عظيم الهي و دال بر نهايت جالل و كمال او را انكار 
  كند؟ 

  حديد است: ي هفتمين سوره و موضعي كه صفت استواء در آن آمده است، سوره - 7

 m  Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç  Æ D C B A
 Z Y  X W V U T S R Q P O N ML K  J I H G F E

 h g  f  e d cb a ` _ ^ ]\ [l  :حديد]٤–٣[  

او است كه آسمانها  (او پيشين و پسين و پيدا و ناپيدا است و او آگاه از همه چيز است.   
داند چه چيز به زمين نازل رار گرفت. او ميو زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر عرش ق

رود و او در هر كجا كه آيد و بدان باال ميو از آن خارج ميشود و چه چيز از آسمان پايين مي
    دهيد.) بيند هر چيزي را كه انجام ميباشيد، با شما است. و خدا مي

حال آنكه به  ي اينها صفت كمال هستند؛نماييد، همهآري، همانگونه كه مشاهده مي
گمان اين انسانهاي جاهل و كودن، صفت نقص هستند. اين افراد پروردگار را نيز بخاطر 

  كنند و مورد حمله قرار اينكه خودش را به صفت نقص متصف نموده است، انتقاد مي
پردازند. اين در كنند و يا به تأويل آنها ميدهند. بعد از آن، يا اين صفات را نفي ميمي

ست كه خداوند خودش را با اين صفات ستوده است و آنها را از صفات جالل و حالي ا
اي كه كمال خود شمرده است و در كنار صفات جالل و كمال خود آورده است بگونه

گردد. آري، اين دليل بر جهل و عقل از عظمت و كمال آنها شگفت زده و مبهوت مي
  كنند.نفي و يا تأويل ميخيانت و هوس پرستي كساني است كه اين صفات را 

  ي اسما و صفات  خداوند قواعد و ضوابط مهم درباره مطلب ششم:
در اين باره، قواعدي بسيار مهم و نكاتي اساسي وجود دارد كه علما و دانشمندان 

  پردازيم. اند؛ ما نيز به طور مختصر به ذكر آنها ميدين به آنها پرداخته
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  1صفات مانند اعتراف به ساير آنها است زا ي اول: اعتراف به بعضيقاعده
  توانيم ديدگاه چند گروه را رد كنيم:بر اساس اين قاعده مي

  كنندپذيرند و بعضي ديگر را نفي ميالف) آناني كه بعضي از صفات را مي
پذيرند و مانند كساني كه صفت حيات، علم، قدرت، سمع، بصر، كالم و اراده را مي

ار ميدهند. سپس در مورد صفاتي مانند محبت و خوشنودي آنها را صفات حقيقي قر
پردازند و آنها را مجاز قرار  ميدهند يا خداوند، خشم و نفرت او به نزاع و كشمكش مي

  كنند.اينكه اين صفات را به اراده، نعمت و عقوبت تأويل مي
ايد و آنها را به اين آقايان بايد گفت: هيچ تفاوتي ميان صفاتي كه شما آنها را پذيرفته 

دانيد با صفاتي كه آنها را نفي ميكنيد، وجود ندارد. بلكه در واقع، صفات حقيقي مي
  همانند يكديگرند؛ لذا پذيرفتن برخي و رد كردن برخي ديگر اصالً توجيهي ندارد. 

دانيد، بايد در مورد اگر شما علم وحيات خداوند را مانند علم و حيات مخلوقات مي
  و محبت او نيز چنين تصوري داشته باشيد. صفت رضا و غضب

ي اوست و اين اي دارد كه شايستهو اگر بگوييد: خداوند حيات و علم و اراده
ي مخلوقات ندارند، پس بايد در صفات خداوند هيچ شباهتي با حيات و علم و اراده

  مورد محبت و رضايت خداوند نيز همين اعتقاد را داشته باشيد. 
غضب به معني جوش آمدن خون قلب براي انتقام گرفتن است، و اگر بگوييد: 

ي اراده نيز چنين گفته ميشود كه: عبارت است از ميل نفس بسوي جلب منفعت يا درباره
ي مخلوق است كه چنين است، مي گوييم: تعريف دفع مضرت. پس اگر بگوييد: اين اراده

  شما نيز مربوط به خشم مخلوق است نه خالق.
  كنندپذيرند اما صفات را نفي ميكه اسماء را مي(ب) آناني 

  گويند: زنده هست بدون زندگي؛ دانا و عالم است بدون علم؛ و ....اين گروه مي 
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بايد به اين آقايان گفت: هيچ تفاوتي ميان اثبات اسماء و اثبات صفات وجود ندارد؛ 
و تجسيم (قائل شدن  گوييد كه اثبات علم، قدرت و حيات مقتضي تشبيهزيرا اگر شما مي

-توان يافت، ميشود؛ زيرا متصف به اين صفات را تنها در اجسام ميجسم براي خدا) مي

تواند متصف به گوييم: اين سخن در مورد اسماء نيز صدق ميكند؛ زيرا تنها چيزي مي
حي (زنده)، عليم (دانا)، قدير (توانا) باشد كه جسم باشد؛ پس شما بايد اسماء خداوند را 

-ي شأن و جالل او هستند، ميها) شايستهگوييد: اين اسماء (نامنيز نفي كنيد. اگر شما مي

  گوييم: صفات نيز چنين هستند. 
  ج) آناني كه اسماء و صفات را نفي مي كنند

كنند تا به گمان خودشان، خداوند را به اينها اسما و صفات خداوند را نفي مي 
وه بايد گفت: شما علم و حيات را از خداوند نفي موجودات تشبيه نكنند. به اين گر

كنيد تا از تشبيه نمودن خداوند با كرديد، همان گونه كه عليم و حي بودن او را نفي مي
ي شما مستلزم تشبيه خداوند با معدومات موجودات فرار كنيد؛ اما در واقع، اين عقيده

  ها) است. (نيستي
  1صفات مانند اعتقاد در مورد ذات استي ي دوم: اعتقاد دربارهقاعده -2

خداوند سبحان داراي ذاتي است كه با ذات مخلوقات و موجودات تشابهي ندارد؛ 
همچنين صفات و افعال خداوند با صفات و افعال مخلوقات و موجودات همساني و 
مشابهتي ندارند؛ زيرا كسي كه اعتراف كند به اين كه خداوند در ذات خود يك حقيقت 

است، اين قول مستوجب صفات كمالي است كه هيچ مثل و همتايي در ذات و ثابت 
اي مستلزم اين است كه بگويد: سمع، بصر و كالم او در نفس صفات ندارد. چنين عقيده

االمر ثابت هستند و با كالم، سمع و بصر مخلوقات و موجودات هيچ گونه تشابهي 
  ندارند.

كنم تا مرتكب تشبيه او با مخلوقات نفي مياگر كسي بگويد: من استواء خداوند را 
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شود: پس تو وجود خدا و ذات او را نيز نفي كن؛ زيرا اثبات وجود و نشوم، به او گفته مي
ذات براي خداوند نيز مستلزم تشبيه است. اگر بگويد: خداوند وجود بخصوص و ذات 

گوييم: نزول و بخصوصي دارد كه مشابه با وجود و ذات مخلوقات نيست، در جوابش مي
  1اند.استواء خداوند نيز چنين

ها) اتفاق در اسماء مقتضي تساوي در مسميات (نام گذاري شده ي سوم:قاعده-3
  نيست

ي وجود آنها در بهشت به ما خبر داده ما به يقين مي دانيم آنچه را كه خداوند درباره 
ثابتند. و اين واقعيتها ي آنها حق و است مانند شير، عسل و شراب وچيزهاي ديگر، همه
اند؛ اما مثل آنها نيستند؛ بلكه تفاوت هر چند كه در نام با اشياي موجود در دنيا مشترك

بسيار زيادي ميان شير، عسل و شراب دنيا و بهشت وجود دارد؛ آنهم آنچنان تفاوتي كه 
غايرت خالق داند. لذا ما بايد بدانيم كه مبجز خداوند متعال كسي ديگر حقيقت آن را نمي

با مخلوقات به مراتب بيشتر و بزرگتر از مغايرت يك مخلوق با مخلوق ديگر است؛ حتي 
در دنيا ممكن است چند چيز را به يك اسم نام گذاري كنيد؛ اما هر كدام داراي حقيقت و 

ي ماهيت بخصوصي باشد كه با ديگري كامال تفاوت داشته باشد؛ بعنوان مثال، كلمه
معني » دست انسان«و » ي كيفدسته«، »دست شتر«از عبارتهاي  در هر يك» دست«

  ي دست استعمال شده است. ي آنها كلمهمخصوص خود را دارد هر چند كه در همه
  شودخداوند به نفي محض متصف نمي ي چهارم:قاعده-4

خداوند اسماء و صفاتي را براي خودش ثابت نموده و اسماء و صفاتي را نيز از 
موده است؛ اثبات و نفي صفات خداوند بصورت مجمل و مفصل وارد شده خودش نفي ن

  ي اثبات ثناي مطلق، حمد مطلق و مجد مطلق براي خداوند است. اثبات مجمل به وسيله
  باشد چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: مي

 m  I H G Fl  :٢[فاتحه[  
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   (ستايش خداوندي را سزا است كه پروردگار جهانيان است.)   

) mj i h   l :٦٠[نحل[  
  (خداوند داراي صفات عاليه است.) 

  و اما تفصيل در اثبات شامل هر اسم و صفتي است كه در قرآن و حديث آمده است.
ي عيوب و نقايصي كه ضد كمال حق تعالي هستند، از نفي مجمل، اين است كه همه

  وي نفي شوند؛ مانند: 

 m W V   U  TS    R Ql :١١[شورى[   
هيچ چيزي همانند خدا نيست ـ و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي (

ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميآسمان و زمين مي
  ماند ـ و او شنوا و بينا است.)

 m M  L  K Jl  :٦٥[مريم[   
حي، قيوم و... باشد ـ (مگر شبيه و همانندي براي خدا ـ كه خالق، رازق، عالم، قادر، 

  ؟)پيدا خواهي كرد ـ تا دست نياز به سوي او دراز كني
ي عيوب و نقصها از جمله: اما تفصيل در نفي اين است كه خداوند متعال را از همه

داشتن پدر، فرزند، همتا، جهل، عجز، چرت زدن، خواب و اعمال بيهوده پاك و منزّه 
  بدانيم.

ي قرآن كريم در نفي، اين نيست كه تنها نفي صرف و يوهولي ما بايد بدانيم كه ش
كند، در عين حال صفت مدح و كمالي را محض كند؛ بلكه هرگاه صفت نقصي را نفي مي

كنند، نفي مجرد ها و گروهها نفي مينمايد و آنگونه كه بعضي از فرقهبراي او اثبات مي
  بعنوان نمونه خداوند متعال ميفرمايد: 1كند؛نمي
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  ]٢٥٥[بقره:
ي پايدار ـ و جهان هستي را ـ نگهدار (معبود حقي بجز اهللا وجود ندارد؛ او زنده  

آنچه در آسمانها و آنچه در زمين وجود  گيرد.است. او را هيچ چرت و خوابي فرا نمي
دارد، از آنِ او است. ـ و در ملك كائنات، او را انبازي نيست ـ كيست آن كه در پيشگاه او 

ي او؟ آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه ميانجيگري كند مگر با اجازه
آورند جز آن فراچنگ نميداند و انسانها چيزي از علم او را در پشت سر آنان است، مي

پايان و بيمقداري را كه وي بخواهد. ـ علم و دانش محدود ديگران، پرتوي از علم بي
كران او است ـ. كرسي او آسمانها و زمين را در بر گرفته است؛ و نگاهداري آن دو وي 

   سازد و او بلندمرتبه و سترگ است.) را درمانده نمي
وابيدن از خداوند نفي شده است؛ اما نفي چرت و ي مذكور، چرت زدن و خدر آيه

خواب از وي متضمن حيات و زنده بودن كامل و قيام و پابرجايي مطلق است. پس از 
هاي كمال حيات و زنده بودنش اين است كه چرت ـ حالت ابتدايي خواب ـ و نشانه

  گيرد.خواب او را فرا نمي
» كندمان او را خسته و درمانده نميحفاظت زمين و آس«فرمايد: و اينكه خداوند مي

مستلزم آن است كه خداوند از قدرت كاملي برخوردار است؛ به همين سبب، نگهداري 
  نمايد و اين كار هم برايش دشوار نيست.آنها او را خسته و درمانده نمي

  ي باال اين سخن خداوند متعال است كه ميفرمايد: و مانند آيه

 m _ ~ } | { z  y x w  v e  d  c b  a `
 i h g   fl :٣[سبأ[   

اي در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نميگردد و ي سنگيني ذره(به اندازه
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ي ذره و نه بزرگتر از آن. چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري نه كمتر از اندازه
  ثبت و ضبط و نگهداري ميشود.) 
ماييم كه نفي پنهان ماندن مستلزم علم خداوند متعال ندر اين آيه هم ما مالحظه مي

  نسبت به تمام ذراتي است كه در زمين و آسمانها وجود دارند.

_ `  m b a فرمايد: همچنين در اين آيه، خداوند متعال مي
  k j  i h g f e d cl :٣٨[ق[   

خستگي به  ايم و هيچ گونه درماندگي و(ما آسمانها و زمين را در شش دوره آفريده  
  ما نرسيده است).

در اين آيه نيز نفي خستگي و درمانگي از خداوند متعال بر كمال قدرت و نهايت 
  توانايي او داللت دارد. 

  ]١٠٣[نعام: mZ Y X  W  V U   l  همچنين آيه: 
ي يابد ـ و به همهيابند و او چشمها را درميچشمها ـ كُنْه ذات ـ او را درنمي( 

  آنها آشنا است). دقايق و رموز
بينند اما توان احاطه كردن او را ها هر چند كه در جهان آخرت او را مييعني چشم

  ندارند.
و اينگونه هر صفتي را كه خداوند از خود نفي كرده است، مستلزم يك صفت ثبوتي 

  است كه موجب حمد و ستايش خداوند متعال است.
ر صفتي را كه از خود، نفي نموده است نماييم كه خداوند متعال هلذا ما مشاهده مي

مستلزم يك صفت ثبوتي است كه حمد و ستايش خداوند در آن نهفته است. پس خداوند 
به هيچ عنوان خودش را به نفي محضي كه مستلزم صفتي ثبوتي و مدح و ستايشي نباشد، 

ط و نامند، افراتوصيف ننموده است. پس كساني كه در نفي يا آنچه كه صفات سلبي مي
اند؛ چرا كه نفي تا زماني كه متضمن اثبات كنند، در واقع دچار اشتباه شدهزياده روي مي

نباشد، هيچ مدح و كمالي را بهمراه ندارد؛ زيرا نفي محض، عدم محض است و عدم 
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  محض هيچ ارزشي ندارد.
كنند؛ آنان مي قابل يادآوري است كه بدعت گذاران، بسيار از نفي محض استفاده مي

ويند: خداوند، سخن نميگويد، نمي بيند و باالي عالم نيست؛ حتي بعضي ها غلو نموده گ
و گفتهاند: خداوند نه داخل جهان هستي است، نه بيرون آن، نه جدا از عالم است و نه 
  آميخته با عالم است و سخنان بي ارزشي از اين قبيل كه خداوند را عدم محض 

  ن نسبتهاي ناروايي پاك و منزه است. دانند حال آنكه خداوند از چنيمي
  اند: الفاظي كه موهم حق و باطلي پنجمقاعده -5

اند، واجب است هر چند كه ايمان آوردن به صفاتي كه در قرآن و حديث وارد شده
اند معاني آنها براي ما مفهوم و قابل توجيه و درك نباشند؛ اما صفاتي را كه مورد اختالف

-دهند ولي در كتاب خدا و سنت رسولش وارد نشدهخداوند نسبت مي و مردم آنها را به

  پذيريم و نه ردشان اند تا زماني كه منظور گوينده روشن نباشد، نه آنها را مي
  كنيم.مي

پرسيم: هدف شما كند، از وي ميبعنوان نمونه، كسي كه جهت را از خداوند نفي مي
ند در داخل جرم و جسم آسمان از جهت چيست؟ اگر هدف شما اين است كه خداو

است و آسمان او را احاطه كرده است، پس جايز نيست كه ما بگوييم: خداوند در يك 
جهت قرار دارد. و اگر هدف شما از جهت، اين است كه باالي مخلوقات و باالي آسمانها 

  است، اين سخن، حق و درست است. 
ر منظور از تحيز اين است كه هم چنين تحيز (جا و مكان قائل شدن) براي خدا، اگ 

اند، قطعاً چنين نسبتي باطل است؛ اما اگر منظور اين است كه مخلوقات او را احاطه كرده
  خداوند از مخلوقات متمايز و جدا و مباين است، اين نسبت، نسبت حقي است. 

  ي ششم: اعتقاد به تشبيه، نخستين عامل تعطيل اسماء استقاعده -6
ي گويد: اساس و ريشهدهد و مينقيطي اين قاعده را توضيح ميعالمه محمد امين ش

ي ننگ تشبيه است. انساني كه قلبش آلوده به پليدي آفت تعطيل، آلوده شدن قلب به لكه
ي آن مدح و تشبيه است، اگر يكي از صفات كمال را ـ كه خداوند خودش را به وسيله
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ند به آسمان دنيا در ثلث آخر شب و ستايش نموده است ـ بشنود، مانند فرود آمدن خداو
يا استواء بر عرش و آمدن او در روز قيامت و ديگر صفات كمال وجالل، نخستين چيزي 

گذرد، اين است كه اين صفت مشابه با صفت مخلوق كند و ميكه در ذهن او خطور مي
و خدا  گردد و ارزش و قدر واقعي خدا را درك نميكنداست؛ لذا قلبش با تشبيه آلوده مي

دارد؛ زيرا چنين تصور ميكند كه صفت خالق ي او است بزرگ نميرا آنگونه كه شايسته
- مشابه با صفت مخلوق است؛ لذا در نخستين مرحله، قلبش ملوث به آلودگي تشبيه مي

ي اينكه مشابه با صفات شود تا صفات خداوند را به بهانهگردد و اين چيز باعث مي
در نتيجه، اين شخص، نخست جزو گروه مشبهه و بعد از آن، مخلوق هستند، نفي كند. 

گردد. حاصل سخن اينكه فردي كه داراي چنين اعتقادي باشد، به بهانهمرتكب تعطيل مي
ي خداوند نيستند، هم در ابتدا و هم در پايان، پروردگار ي اينكه اين صفات شايسته

  جهانيان را مورد تاخت و تاز قرار ميدهد.
ي اصولي كه مورد اتفاق تمام مه شنقيطي رحمه اهللا به بيان يك قاعدههمچنين عال

 صگويد: براي پيامبر اكرم پردازد و ميعلما و انديشمندان معتبر اين امت است، مي
جايز نيست كه هنگام نياز، بخصوص در باب عقايد، بيان مطلبي را به تأخير بيندازد. و 

ذيريم كه معني ظاهري آيات صفات، كفر بشمار اگر به فرض محال، رأي باطل آنها را بپ
استواء را به استيالء تأويل  صرود، پس به آنها بايد بگوييم كه هرگز پيامبر اكرم مي

 صكنيد، آنحضرت ننموده است؛ همچنين هيچ كدام از صفاتي را كه شما تأويل مي
بود، قطعا ميچنين تأويالتي ننموده است؛ پس اگر منظور از اين صفات، اين تأويالت 

جايز نيست كه در  صپرداخت؛ زيرا براي پيامبر اكرم به تأويل آنها مي صرسول اهللا 
  هنگام نياز، بيان مطلبي را به تأخير بيندازد.
گويد: هرگاه يك مسلمان، وصفي را بشنود كه عالمه شنقيطي رحمه اهللا در ادامه مي

پروردگار را بدان تعريف نموده  صخداوند خودش را بدان ستوده است يا پيامبر اكرم 
است، بر وي واجب است كه با قلبي آكنده و مملو از تجليل و تعظيم، آن صفت را بپذيرد 
و مطمئن باشد كه آن وصف به حدي از كمال، جالل، عظمت و شرافت رسيده است كه 

 كند؛ تنها در اين حالتتمام پيوندهاي تشابه و تساوي را ميان خالق و مخلوق قطع مي
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هاي تشبيه است كه قلب انسان، معترف به عظمت خداوند متعال شده و او را از آلودگي
گرداند؛ در نتيجه، بستر قلبش براي پذيرش ايمان و تصديق صفاتي كه خداوند پاك مي

گردد و خودش را با آنها ستوده يا پيامبرش او را با آنها مورد ستايش قرار داده، آماده مي
 ] ١١[شورى:  m W V   U  TS    R Ql كند كه: مي به اين آيه، اذعان

  (هيچ چيزي مانند اهللا نيست و او شنوا و بينا است.)
ها اين است كه انسان، معتقد به عظمت الهي ي اصلي تمام بديبايد دانست كه هسته

نباشد و در ذهن او اين مطلب خطور كند كه صفات خداوند با صفات مخلوقات شبيه 
  شود كه انسانهايي كه دچار افالس فكري صوري باعث ميهستند؛ چنين ت

  اند با اين ادعاي كاذب و بي اساس، مجبور به نفي صفات الهي شوند. گرديده
  : آيات صفات از متشابهات نيستندي هفتمقاعده -7
دانند؛ اما بايد گويد: بسياري از مردم، آيات صفات را متشابه ميعالمه شنقيطي مي 

پندار از جهتي اشتباه، و از جهتي ديگر، صحيح است همانگونه كه امام  دانست كه اين
  مالك بن انس رحمه اهللا فرموده است:

  ».االستواء غري جمهول, و الكيف غري معقول, و السؤال عنه بدعة, و اال بامن به واجب« 
ي ي آن قابل درك نيست و سؤال كردن دربارهيعني نفس استواء معلوم است و نحوه 

  بدعت، و ايمان آوردن به آن، واجب است. آن
همچنين نزول و فرود آمدن خداوند به آسمان دنيا نيز همين گونه است؛ يعني نفس 

ي نزول عقالً قابل درك نيست و سؤال از آن، بدعت، و معني نزول معلوم است و نحوه
و جل ايمان آوردن به آن، واجب است. قابل يادآوري است كه ساير صفات خداوند عز 

اند؛ چرا كه مفهوم و معناي اين صفات نزد اعراب كامال مشخص و معين نيز اينگونه
تر و است. اما آن صفاتي كه پروردگار آسمانها و زمين بدانها توصيف شده است، كامل

برتر و بزرگتر از آن هستند كه با صفات مخلوقات مشابهت داشته باشند؛ همانگونه كه 
مخلوقات نيز داراي ذات هستند؛ اما ذات خالق كاملتر، پاكتر ذات پروردگار حق است و 

  و برتر از آن است كه با ذات مخلوقات مشابهت داشته باشد.
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شود تا ي هشتم: از معني ظاهر صفات هيچگونه تشبيهي برداشت نميقاعده -8
  نياز به تأويل داشته باشند

كالم بر يك معنا داللت كند آنچه در اصول فقه مقرر و ثابت است، اين است كه: اگر 
تلك عرشة «گويند؛ مانند مي» نص«طوري كه احتمال معناي ديگري را نداشته باشد، آن را 

  تاي كامل هستند).(اينها ده». كاملة
اگر كالمي احتمال دو معني يا بيشتر از آن را داشته باشد، آنگاه از دو حال خارج  اما

ي، ظاهرتر و آشكارتر است يا اينكه داللتش بر هر نيست؛ يا اينكه داللت كالم به يك معن
دو معني يكسان است؛ اگر داللتش بر تمام معاني بطور مساوي و يكسان باشد، آن را در 

عدا اللصوص البارحة علی عني «گويند؛ مانند اينكه كسي بگويد: مي» مجمل«اصطالح 
منظور از عين، چشم  زيد تجاوز كردند). ممكن است كه» عين«(ديروز، دزدها بر  »زيد

ي آب ، چشمه»عين«زيد باشد؛ يعني دزدها چشم زيد را كور كردند. يا اينكه منظور از 
ي آب زيد را پر از خاك كردند و خشكاندند. يا اينكه منظور باشد؛ يعني اينكه آنها چشمه

كالم،  هاي زيد را به غارت بردند. اينطال و نقره باشد؛ يعني اينكه طال و نقره» عين«از 
مجمل است و حكم مجمل اين است كه تا دليلي وجود نداشته باشد كه يك معني را بر 

  ديگري ترجيح دهد، بايد در مورد آن، توقف نمود.
شود و نبايد از معني ظاهر آن عدول اما اگر سخني نص صريح باشد، بدان عمل مي

  نمود مگر اينكه نسخ شده باشد.
معاني محتمل، ظاهرتر و روشن تر باشد، آن را پس اگر داللت كالم بر يكي از  

اين است » ظاهر«نامند. و حكم مي» محتمل مرجوح«نامند و معني مقابل آن، را مي» ظاهر«
كه عمل كردن به آن، واجب است مگر اينكه دليلي وجود داشته باشد كه آن حكم را از 

يعني شيري را » اسداً رأيت«معني ظاهريش منصرف كرده باشد. مانند اينكه كسي بگويد: 
اي داللت دارد؛ اما داللت آن بر مرد شجاع ديدم كه ظاهر اين سخن بر حيوان درنده

  ي دوم است.محتمل و در درجه
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با توجه به آنچه كه بيان گرديد، آيا معني متبادر به ذهن و نزديك آيات صفات، مانند 
ما ناچاريم آنها را تأويل كنيم و و امثال آن، مشابهت با مخلوق است و  (يداهللا فوق يدهيم)

لفظ را از معني ظاهرش برگردانيم؟ يا اينكه معني ظاهر و متبادر به ذهن و نزديك آنها، 
تنزيه پروردگار آسمانها و زمين است و بايد آنها را بر حسب ظاهرشان بپذيريم؟ جواب 

ر آن، نزد اين است: هر وصفي كه به پروردگار جهان هستي نسبت داده شود، معني ظاه
  هر مسلماني،  تنزيه و پاك بودن آن از مشابهت با مخلوقات است.

لذا ابقا و اثبات آن بر معني ظاهرش، حق است؛ بدين معني كه پروردگار در تمام  
صفاتش از مشابهت با مخلوقات منزه وپاك است. آيا كسي كه از عقل و خرد درستي 

نزديك و متبادر به ذهن، اين است كه خالق  تواند انكار كند كه معنيبرخوردار باشد، مي
در ذات و صفاتش با مخلوقات، متفاوت است؟ خير، سوگند به خدا، كه بجز انسانهاي 

  كند. معاند و لجوج، هيچ كس ديگري با اين سخن، مخالفت نمي
  

   1حقيقت تأويلي نهم: قاعده -9
ن امت را به گمراهي تأويلي كه خلق خدا را به فتنه انداخته و هزاران نفر از اي
  گردد:كشانده است، در اصطالح به سه معني بطور مشترك، اطالق مي

شود و در قرآن كريم ) بر فرجام كار و عملي شدن آن در آينده، تأويل گفته مي1(
  فرمايد:نيز به همين معني بكار رفته است؛ چنانكه خداوند متعال مي

  m ä ã â ál :رجوع به قرآن و سنّت ـ  (اين كار ـ يعني ] ٥٩[نساء
و هنوز ( ]٣٩[يونس:m¾ ½ ¼   l  .)تر استبراي شما بهتر و خوش فرجام

 m X W V U  T S R Ql  واقعيت آن براي ايشان روشن نشده است.)
   ]٥٣[اعراف:

                                           
توانيد به آن مراجعه نوشته شده است كه مي »التأويل خطورته وآثاره«اي بنام در اين زمينه رساله - 1

  نماييد. 
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رسد ـ و عقاب و عذاب خدا گريبانگيرشان ميگردد. (روزي چنين سرانجامي فرا مي
  اند، اند و پشت گوش انداختها آن را فراموش كردهدر آن روز ـ آنان كه در دني

  گويند:.....)مي

معني تأويل در اين آيات، عبارت است از آنچه كه در چنانكه مالحظه مي نماييد 
  يابد. آينده تحقق مي

آيد؛ و با اين معني بسيار معروف است مانند سخن تأويل به معني تفسير نيز مي) 2(
؛ يعني تفسير اين آيه، »القول في تأويل قوله تعالي كذا«د: گويابن جرير طبري كه مي

  چنين است.
) اما تأويل در اصطالح اصوليان، عبارت است از: گردانيدن لفظ از معني نزديك  و 3(

متبادر به ذهن آن به معناي دورتر با دليل. و بايد دانست كه گردانيدن لفظ از معني 
  ل سه حالت دارد:ظاهري و متبادر به ذهن نزد علماء اصو

(الف) گردانيدن لفظ از معني ظاهر و متبادر به ذهن بنا به دليل صحيحي از قرآن و 
حديث. و اين نوع تأويل، صحيح و مقبول است و اختالفي در صحت آن وجود ندارد؛ 

بِهِ «مانند اين حديث كه  قَ قُّ بِصَ ارُ أَحَ معني ظاهر و متبادر به ذهن اين حديث براي   1».الـْجَ
نمايد؛ اما حمل كردن حديث مذكور بر كسي كه از همسايه حق شفعه را ثابت مي

شود، حمل لفظ بر معناي محتمل مرجوح، غير متبادر به ذهن و غير شريكش جدا مي
ودُ «باشد. اما حديث صحيح جابر مبني بر اينكه نبي اكرم فرمود: ظاهر مي دُ عَتْ الـْحُ قَ ا وَ إذَ فَ

قُ  فَتْ الطُّرُ ِ رصُ ةَ وَ عَ فْ همان شريكي است كه » جار«داللت بر اين دارد كه منظور از  2»فَال شُ
شود. پس اين گونه برگرداندن لفظ از معني ظاهر و متبادر از صاحب و شريكش جدا مي

به ذهن كه مبتني بر دليل روشني از قرآن و حديث باشد، صحيح است و پذيرفتن آن 
  درستي است. واجب. و چنين تأويلي نيز تأويل صحيح و 

                                           
  ).3177) شماره (492روايت احمد، نسائي و ابن ماجه؛ نگا منتقي االخبار ص ( - 1
  ).492روايت بخاري، ابوداود و احمد؛ نگا منتقي االخبار ص ( - 2
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(ب) حالت دوم تأويل آنست كه لفظ از معناي ظاهري و متبادر به ذهن و نزديك 
داند ولي در حقيقت، دليل برگردانده شود؛ آنهم بنا بر علتي كه مجتهد آن را دليل مي

گويند؛ مانند تأويل نمودن لفظ نيست. اين نوع تأويل را تأويل بعيد و تأويل فاسد مي
ا «كه مكاتب شده باشد در حديث: به زني » ةامرأ« هَ احُ نِكَ ا فَ لِيِّهَ نِ وَ ِ إِذْ ريْ تْ بِغَ ةٍ نُكِحَ أَ رَ أَيامَ امْ

اطِلٌ    اش عقد شود، نكاحش باطل است.ي ولييعني هر زني كه بدون اجازه 1».بَ
در عبارت فوق، تأويل بعيد  »ةامرأ«ي علما ميگويند: مراد گرفتن زن مكاتبه از كلمه 

زيرا اين اقدام، برگردانيدن لفظ از معني متبادر به ذهن و ظاهري آن  و فاسدي است؛
ي رساند. و صيغهعموميت را مي »ايّام امراة«در عبارت  »ايّ «ي رود و كلمهبشمار مي
ي زائده بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است؛ لذا حمل كردن آن بر يك معنا و »ما«عموم با 

مل كردن لفظ بر معناي غير ظاهري بدون هيچگونه دليلي مصداق نادر مانند زن مكاتبه، ح
  است.

  اش بدون دليل را در اصطالح، تأويل (ج) اما حمل لفظ بر معناي غير ظاهري
 صگويند؛ بلكه اين كار، نوعي بازيچه قرار دادن كتاب خدا و سنت رسول اهللا نمي

توان ذكرنمود؛ ي زير را ميرود كه بعنوان نمونه، تفسير بعضي از غاليان از آيهبشمار مي
  فرمايد: خداوند متعال مي

  my x w v u  t l :دهد كه گاوي (خدا به شما دستور مي  ]٦٧[بقره
  اند. تفسير نموده» عايشه«را به » بقره«را سر ببريد). آنها 

شان به بايد دانست كه برگردانيدن آيات صفات از معاني متبادر به ذهن و ظاهري
كه خداوند هيچ دليلي براي اثبات آنها نازل نفرموده است، از اين گونه  معاني محتملي

يعني » استولي«به معني » استوي«گويند: آيد؛ مانند اينكه برخي ميتفسيرها بحساب مي
غالب و چيره شدن است. در واقع، اين گونه تفسيرها را نمي توان تأويل نام نهاد؛ زيرا 

رد؛ بلكه اين نوع تفسيرها در اصطالح اصوليان، ملعبه و هيچگونه دليلي براي آن وجود ندا
                                           

  ).3452) شماره (539روايت ابوداود، ترمذي، ابن ماجه و احمد؛ نگا منتقي االخبار ص ( - 1
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بازي نام دارد؛ چرا كه اينها در واقع، بازيچه قرار دادن كتاب خداوند بدون هيچ دليل و 
مدركي است. ما بايد بدانيم كه اين گونه تأويلها جايز نيستند و نوعي هجوم و حمله به 

دانشمندان سلف و گذشتگان اين است كه  ي معروف نزدآيند. قاعدهكتاب اهللا بحساب مي
از معني متبادر به ذهن و  صاي از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا  برگردانيدن هيچ كلمه

  اش بدون دليل و مستند قطعي، جايز نيست.ظاهري

  ي صفات خداوندديدگاه اهل سنت و جماعت درباره: مطلب هفتم
را در اين خصوص چنين بيان ي مذهب سلف صالح ابن تيميه رحمه اهللا خالصه 
  كند:مي

اصل در اين باب اين است كه خداوند را بايد با اوصافي توصيف نمود كه خداوند «
خودش را بدانها توصيف نموده يا پيامبرش او را با آن صفات، وصف نموده است، چه 
در جهت اثبات يا نفي. لذا آنچه را كه خداوند براي خودش، اثبات نموده است، بايد 

  اثبات شود، و آنچه را كه خداوند از خودش، نفي كرده است، نفي شود.
ي سلف، اثبات تمامي و براي همگان روشن است كه روش گذشتگان امت و ائمه 

صفاتي بوده كه خداوند آنها را براي خودش ثابت نموده است بدون كيفيت، تشبيه، تمثيل 
   1».و بدون تحريف و تعطيل

ي اسماء و صفاتش در ف و دوري از روشي كه خود، دربارهخداوند ما را از انحرا

                                           
ي سلف را تأييد و ). قابل يادآوري است كه تعداد زيادي از دانشمندان، عقيده3/3ي فتاوي (مجموعه - 1

مد بن ابي العز حنفي توان نام برد. همچنين محمد بن محاند كه از ميان آنها طحاوي را ميبيان نموده
نگاشته است. ابو الحسن اشعري نيز كتاب  »رشح العقيدة الطحاوية«شرحي را بر كتاب او بنام 

عقيدة «تحرير نموده است. محمد علي صابوني نيز كتاب  »االبانة عن اصول الديانة«ارزشمندي بنام 
ها را تأييد اند و اين انديشهلم زدهرا نگاشته است. همچنين تعداد زيادي از علما در اين زمينه ق »السلف
ايم و از خداوند عز و جل ايم و به راه و روش آنها رفتهاند. ما نيز در اين راستا از آنها پيروي نمودهنموده

  نماييم كه ما را روز قيامت با آنها حشر نمايد.مسئلت مي
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  فرمايد: قرآن ترسيم نموده است، برحذر داشته و مي

 mm  l k j i hg f e d c l  ١٨٠:[اعراف[  
(خداوند داراي زيباترين نامها است ـ كه بر بهترين معاني و كاملترين صفات داللت 

ست حاجات خويش از خداي سبحان ـ نمايند. پس به هنگام ستايش يزدان و درخوامي
كنند و به او را بدان نامها صدا زنيد و بخوانيد و كساني را كه در نامهاي خداوند الحاد مي

  يازند، رها كنيد.)تحريف دست مي
اصل الحاد در لغت عرب به معني تجاوز از حد اعتدال و ميل به سوي جور و «

  ي قبر بسوي قبله، لحد ناميده راسته انحراف است؛ و لحد قبر كه به سبب انحراف از
  1».شود، از همين ريشه و به همين معنا استمي

همچنين خداوند در راستاي پاكي و تنزيه خود از توصيف نابجايي كه ملحدين و 
  دهند، ميفرمايد:مشركين گمراه در اسماء او ايجاد كرده و به او نسبت مي

  m c  b a `l :١٥٩[صافات[     
پرست ـ اك و منزّه است از توصيفهايي كه ـ اين گروه مشرك و خرافه(خداوند، پ

    كنند.) مي
  فرمايد: اند، استثنا نموده و ميو تعريفي را كه بندگان مخلص از وي كرده

 m h g f  el :(مگر بندگان مخلص خدا.) ]١٦٠[صافات  

 ]١٨٠[صافات: mÑ Ð Ï Î Í Ìlفرمايد:و در جايي ديگر مي

است پروردگار تو ؛آن پروردگار عزّت و قدرت؛ از توصيفهايي كه ـ مشركان  (پاك و منزّه
    كنند.) بافند و سر هم ـ ميي خدا به هم ميدرباره

ي بعدي، خداوند به سبب سخنان درست و توصيف خداوند به نيكي بر و در آيه

                                           
  ).1/88معارج القبول ( - 1
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  فرمايد:فرستد و ميپيامبرانش سالم و درود مي

  m Õ Ô Ól :(و درود بر پيغمبران.)    ]١٨١[صافات   
 ي صفات خداوندديدگاه امام ابو الحسن اشعري درباره

  ي صفات خداوند بعضي از كساني كه مذهب و ديدگاه اهل سنت را درباره
پسندند، بر اهل سنت خرده گيري كرده و مدعي هستند كه مذهب اشاعره مخالف با نمي

تنها مذهب ما، مذهب اهل سنت است.  گويند:مطالبي است كه ما بيان نموديم. آنان مي
هم اكنون ما آنچه را كه امام ابوالحسن اشعري بعنوان مذهب اهل سنت و اصحاب 

ي من ي آن تصريح نموده است كه همين، اعتقاد و انديشهحديث نقل كرده و در خاتمه
  كنيم.است، بيان مي

   امام ابوالحسن اشعري عنوان اين مبحث را چنين مطرح كرده است:
گويد: سپس مي». ي تمام سخنان اصحاب حديث و اهل سنت استاين گزيده«

ي اعتقاد اهل حديث و اهل سنت عبارت است از: اعتراف به خداوند، فرشتگان، گزيده«
كتب آسماني، پيامبران و هر آنچه كه از نزد خداوند آمده، و همچنين هر آنچه كه راويان 

  اند و اينكه خداوند، خدايي يكتا و تنها و دهنقل كر صثقه و معتمد از رسول اهللا 
نياز است و غير از وي هيچ معبودي وجود ندارد، زن و فرزند ندارد، محمد بنده و بي

اند، قيامت آمدني است و در آن ترديدي و جود ي اوست، بهشت و دوزخ حقفرستاده
ارد همانطور كه كند و خداوند بر عرش خود قرار دندارد، خداوند مردگان را زنده مي

  فرمايد:خودش مي

  m | { z   yl  :٥[طه[     
   (خداوند مهرباني كه بر عرش قرار گرفته است.) 

  فرمايد:خداوند دو دست دارد كه چگونگي آنها معلوم نيست؛ چنانچه ميو  

  mµ ´ l   :آن را با دو دست خود آفريدم.) ( ]٧٥[ص  
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  دو دست خدا باز است.)(بلكه  ]٦٤[مائد: m Ã Â Ál و ميفرمايد: 
  وخداوند دو چشم دارد؛ البته كيفيت آنها براي ما روشن نسيت؛ چنانچه ميفرمايد:

  m | {l :كرد.)(اين كشتي زير نظر ما حركت مي ]١٤[قمر  

m x w v u  t  فرمايد:و خداوند داراي وجه و صورت است؛ چنانكه مي
 yl :ماند و بس.) ارجمند تو مي(و تنها وجه پروردگار با عظمت و   ]٢٧[رحمن   

و نبايد همچون معتزله و خوارج گفت كه اسماء خداوند از او جدا هستند. همچنين  
  فرمايد: كنند كه خداوند علم دارد؛ چنانكه مياهل سنت اقرار مي

 mg f  l:١٦٦[نساء[   
  خداوند آن را به مقتضاي دانش خويش نازل كرده است.) (

   ]١١[فاطر: mÞ Ý Ü  Û Ú Ù Ø × l : و در جايي ديگر ميفرمايد
داند ـ جنين او كند مگر اينكه خدا مي(هيچ زني باردار نميشود و وضع حمل نمي

  آيد.)پسر يا دختر است و در شكم مادر چه احوالي دارد و كي به دنيا مي
  اهل سنت، سمع و بصر را براي خداوند قائلند و آنها را مانند معتزله از او نفي 

اند؛ چنانكه خداوند متعال د. همچنين اهل سنت، قدرت را براي خداوند قائلكنننمي
   ]١٥[فصلت:mp o n m l k  j i h g   l ميفرمايد: 

دانستند كه خداوندي كه ايشان را آفريده است از آنان نيرومندتر (مگر آنان نمي
  است؟) 

م در وقف و در بله، اهل سنت ميگويند: قرآن كالم خداوند و غير مخلوق است؛ كال
لفظ غير مخلوق است. هر كس كالم را لفظ يا وقف بداند از نظر آنها مبتدع است و الفاظ 

  توانيم بگوييم.قرآن را نه مخلوق و نه غير مخلوق مي
شود گويند: خداوند در روز قيامت با چشمان سر ديده ميآنان (اهل سنت) مي 
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بينند؛ اما كافران فقط مؤمنان خداوند را مي شود؛ البتهآنگونه كه ماه شب چهارده ديده مي
  فرمايد:او را نمي بينند؛ زيرا كافران از خداوند در حجابند؛ چنانكه خداوند مي

  m y  x w v    u  tl :١٥[مطففين[   
اند ـ از (هرگز! قطعاً ايشان در آن روزـ به سبب كارهايي كه انجام داده   

   بينند.) ا نميپروردگارشان در حجابند؛ يعني او ر
پذيرند كه موسي عليه السالم تقاضاي رؤيت خداوند را در دنيا نمود و اهل سنت مي

خداوند بر كوه تجلي نمود و كوه را ريزه ريزه كرد و با اين روش به موسي عليه السالم 
  تواند خدا را ببيند؛ بلكه تنها در آخرت او را خواهد ديد.نشان داد كه او در دنيا نمي

نقل شده و در آنها تصريح شده است  صهل سنت احاديثي را كه از رسول اهللا ا 
آيا كسي هست كه طالب « فرمايد:نمايد و ميكه خداوند متعال به آسمان دنيا نزول مي

نقل شده  صپذيرند و همانگونه كه از پيامبر خدا ، مي»آمرزش باشد تا او را بيامرزم
  كنند. است، تصديق مي
آيد همانگونه كه در قرآن كريم اين باورند كه خداوند در روز قيامت مياهل سنت بر 

   ]٢٢[فجر: m ¿ ¾ ½ ¼ »l وارد شده است كه: 
  آيد و فرشتگان، صف صف حاضر آيند.) (و پروردگارت مي

شود؛ چنانكه پذيرند كه خداوند به مخلوقاتش هرگونه كه بخواهد، نزديك ميو مي 
  ]١٦[ق:  mN M    L K J  Ol مي فرمايد: 

  و ما از شاهرگ گردن به او نزديكتريم.)( 
ي آنچه را كه از اهل سنت و اصحاب حديث نقل سرانجام، ابو الحسن اشعري همه

ي تمام معتقداتي اين، خالصه و گزيده«رساند كه: نمايد، با اين سخنش به پايان ميمي
كنند و به آنها بدانها امر مياست كه اهل سنت و اهل حديث بدان اعتقاد دارند و مردم را 

نمايند. ما نيز به تمام آنچه كه از آنها نقل نموديم، اعتقاد داريم و به راه و روش عمل مي
كند. او خواهيم كه به ما توفيق دهد و ما را كفايت رويم و تنها از خداوند ميآنان مي
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ي ما و بازگشت همه كنيمخواهيم و بر او توكل ميبهترين كارساز است؛ از او كمك مي
  1».به سوي او است

ي اسماء و ي ابو الحسن اشعري دربارهاز توضيحات گذشته روشن گرديد كه عقيده
   2باشد.ي اهل سنت و جماعت ميصفات خداوند موافق با عقيده

                                           
مراجعه نماييد. قابل يادآوري است كه ما تنها آنچه را » 297- 290ص (» مقاالت االسالميين«به كتاب  - 1

ي اعتقادات اهل سنت كه مورد تأييد ايشان كه مربوط به صفات الهي بود، نقل نموديم و از نقل بقيه
  هستند، خودداري نموديم.

سن اشعري ام كه در آن معتقدات ابو الحاي بسيار ظريف و ارزشمند نگاشتهبنده در اين زمينه، رساله - 2
  ام.و منهج و راه و روش ايشان را بيان نموده





  

 

  فصل سوم
  1توحيد خداوند متعال

  مبحث اول: معناي توحيد و اقسام آن 
ات خودش، يگانه است و هيچ شبيه و نظيري ندارد و ما بايد بدانيم كه خداوند در ذ

  از داشتن همسر و فرزند، پاك و منزه است. 
 m O N M L K  J I H G F E D C B A

  S R Q Pl :٤- ١[اخالص[   
ي ي اميدها و برطرف كننده(بگو: اهللا، يگانه و يكتا است؛ اهللا، سرورِ واال، برآورنده    

  ) باشد.و زاده نشده است؛ و كسي همتا و همگون او نمينيازمنديها است؛ نزاده است 
خداوند متعال داراي صفات كمال است و در هيچ يك از صفاتش با هيچ كدام از 

  مخلوقاتش مشابهتي ندارد:

  m W V   U  TS    R Ql  :١١[شورى[   
(هيچ چيزي همانند اهللا نيست ـ و نه او در ذات و صفاتش به چيزي از چيزهاي 

                                           
توحيد حق عبارت است از: يكتا دانستن خداوند در ذات و صفاتش و بعد از آن هم عبادت خداي  - 1

ها رود. متأسفانه امروزه اين مفهوم، تحريف شده است؛ خيلييگانه و بي همتا بخشي از توحيد بشمار مي
معناي نفي صفات خداوند است؛ چرا كه اثبات صفات از ديدگاه آنان،  كنند كه توحيد بهتصور مي

  مستلزم متعدد شدن واجب الوجود است. بعضي از 
ي عموم مردم است؛ اما توحيد خواص آن ها هم معتقدند كه توحيدي را كه ما بيان نموديم، ويژهصوفي

از توحيد وجود دارد كه ويژه ي  است كه با حقايق اثبات گردد؛ همچنين آنان معتقدند كه نوعي ديگر
  ي اينها گمراهي هستند. خواص خواص است. ما بايد بدانيم كه همه
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ماند و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو ميو زمين ميآسمان 
  ماند ـ و او شنوا و بينا است.) 

ي آسمانها و زمين است؛ و هركس او به تنهايي آفريدگار، زنده كننده، ميراننده و نگاه دارنده
  رود.شمار نمييقين نداشته باشد كه خداوند در تمام اين امور، تنها و منفرد است، مؤمن ب

  "توحيد نظري كافي نيست بلكه توحيد عملي نيز ضرروي است"
كند؛ بلكه الزم است كه تنها براي مؤمن بودن، توحيد علمي و نظري كفايت نمي

خداوند را عبادت نماييم و به بجز او كس ديگري را عبادت نكنيم؛ چرا كه تنها ذاتي 
ي بدون عوض، دهنده، نعمت دهندهي پرستش است كه خالق، روزي مستحق و شايسته

زنده كننده، ميراننده، متصف به صفات كمال و پاك و منزه از تمام صفات نقص است. ما 
بايد تنها او را پرستش نماييم؛ زيرا ديگران، همگي آفريده شده و تحت فرمان او هستند تا 

ميشود جز توانند نفع و ضرري برسانند؛ پس چگونه جايي كه حتي به خودشان هم نمي
  او را عبادت نمود؟ 

  برندپرستند، در تناقض بسر ميكساني كه تنها خدا را نمي  
كافران، اعم از مشركين عرب و گروههاي زياد ديگري بر اين باور بودند كه خداوند 
در خلقت موجودات، رزق و روزي دادن، زنده كردن، ميراندن و پادشاهي جهان هستي 

پذيرفتند كه تنها خداوند را عبادت كنند و تنها به وجود اين، نمي متفرد و يكتا است؛ اما با
  او روي آورند و از عبادت غير خدا دست بردارند؛ آنها غير خدا را پرستش 

كردند و خواندند و به غير خدا توكل ميكردند، ديگران را در دعا و نيايشهايشان، ميمي
يار زشت است؛ زيرا آن ذاتي كه در پر واضح است كه اين حالت، يك تناقص و تضاد بس

خلق و ايجاد متفرد و تنها است، تنها او سزاوار عبادت، خضوع و تعظيم است. اينجا 
هاي طوالني است كه قرآن كريم در مورد اين تناقض مشركين با آنها به بحث و مناقشه

ا، تنها پرداخته و اين مطلب را براي آنان توضيح داده است كه وقتي به اعتراف خود شم
خداوند، آفريدگار و روزي دهنده و... است، پس بايد تنها او را پرستش كنيد و صرفا از 

  دين او پيروي نماييد. 
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  ي توحيد: معنا، فضايل و شرايط آن كلمه: مبحث دوم
ي آن است؛ ي توحيد است؛ اين كلمه، شامل ايمان و دربرگيرندهكلمه »ال اله اال اهللا«

اساس اسالم است؛ و معناي آن اين است كه: بجز اهللا تعالي هيج اين كلمه، عنوان و 
ي عبادت باشد. و كساني كه اين كلمه را چنين تفسير معبودي وجود ندارد كه شايسته

» اله«ي اند؛ زيرا كلمهكرده اند كه: هيچ موجودي بجز اهللا وجود ندارد، مرتكب خطا شده
، مفهوم آن، چنين خواهد بود كه: ال معبود به معناي معبود است؛ بنابر تفسير اين گروه

موجود اال اهللا، يعني هيچ معبودي بجز اهللا وجود ندارد. و اين، اشتباه است؛ زيرا اين معنا 
است. در نتيجه، آنچه را  "اهللا"مستلزم اين است كه هر معبودي خواه حق باشد يا باطل 

ماه و ستارگان و...همه خدا كنند مانند آفتاب و كه مشركان و ساير كفار عبادتش مي
آيد كه جز اهللا هيچ كسي ديگري عبادت نشده باشند. همچنين از اين قول چنين بر مي

  تر است. است و اين از هر باطلي باطل
بنابراين، معني صحيح و دقيق همان است كه در ابتدا بيان نموديم و آن اينكه: بجز 

  ي عبادت باشد.اهللا متعال هيچ معبودي وجود ندارد كه شايسته
ي توحيد و منافع زياد و بزرگ آن، داللت دارند نصوص زيادي كه بر فضيلت كلمه 

وارد شده است. ما در گذشته به بيان برخي از اين نصوص پرداختيم من جمله اينكه: 
». شودهركس بر مبناي اخالص و از اعماق قلب ال اله اال اهللا بگويد، وارد بهشت مي«

نمايد و ه انسان اين كلمه را به زبان بياورد، مال و جانش را بيمه ميهمچنين هنگامي ك
  گردد.ي اسالم ميوارد دايره

اما ما بايد بدانيم كه منظور از اين كلمه، فقط بر زبان آوردن آن نيست؛ بلكه تنها  
  اش مفيد خواهد بود كه داراي هفت شرط زير باشد.زماني اين كلمه براي گوينده

  ا بداندمعناي آنر-1
   ]١٩[محمد: m á  à  ß   Þ   Ý Ül فرمايد: خداوند متعال مي 
  بدان كه قطعاً هيچ معبود حقي بجز اهللا، وجود ندارد.)(
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   ]٨٦[زخرف: m À ¿ ¾ ½  ¼   »l  فرمايد:و در جايي ديگر مي
  (مگر كساني كه آگاهانه بر حق، شهادت و گواهي دهند.)

 صروايت شده است كه: رسول اهللا  ن عفان همچنين در روايت صحيحي از عثمان ب
نَّةَ «فرمود:  ـْجَ لَ ال هُ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ دَخَ نَّ مُ أَ لَ عْ وَ يَ هُ اتَ وَ نْ مَ (كسي كه بميرد در حالي كه  1.»مَ

 شود.)داند كه هيچ معبود حقي بجز اهللا وجود ندارد، وارد بهشت ميمي
   به آن، يقين داشته باشد-2

به وجود اهللا، بايد به مفهوم و معناي آن يقين كامل و قطعي داشته باشد؛ اقرار كننده 
گردد و ظن و گمان در قلمرو ايمان هيچ سودي چرا كه ايمان، تنها با يقين حاصل مي

  فرمايد: ندارد؛ چنانكه خداوند متعال مي

  m  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }  |l :١٥[حجرات[  
اند و بعد از آن، خدا و پيامبرش ايمان آورده (مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به 

  اند.)هيچگونه شك و ترديدي به خود راه نداده
ي فوق، عدم شك و ترديد را نماييد خداوند متعال در آيههمانگونه كه مالحظه مي

  شرط راستي و درستي ايمان مؤمنان معرفي نموده است.
 صاست كه رسول اهللا روايت  همچنين در حديث صحيح  مسلم از ابوهريره 

  فرمود: 
امَ إِالَّ «  اكٍّ فِيهِ َ شَ ريْ بْدٌ غَ ِامَ عَ لْقَى اهللاَ هبِ , الَ يَ ولُ اهللاِ سُ أَينِّ رَ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ هَ لَ أَشْ دَخَ

نَّةَ    دهم كه: هيچ معبود حقي بجز اهللا وجود ندارد و من (من گواهي مي 2.»الـْجَ
اي كه با اين كلمه به مالقات اهللا برود و در مفهوم و معناي . هر بندهي اهللا هستمفرستاده

                                           
  ).26) حديث شماره (1/55صحيح مسلم ( - 1
  ).27) حديث شماره (1/57صحيح مسلم ( - 2
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  شود.)آن، هيچ شك و ترديدي نداشته باشد، از ورود به بهشت، جلوگيري نمي
 كفشهايش را به ابوهريره  همچنين در صحيح مسلم آمده است كه رسول اهللا  

  داد و به او چنين فرمود كه:
ا« رَ نْ وَ يتَ مِ نْ لَقِ نَّةِ مَ هُ بِالْـجَ ْ بَرشِّ بُهُ فَ لْ ا قَ َ نًا هبِ تَيْقِ سْ , مُ دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ هَ شْ ائِطِ يَ ا الـْحَ ذَ   1».ءِ هَ
دهد كه هيچ معبود (هركسي را بيرون از اين باغ ديدي كه با يقين قلبي، گواهي مي 

  شود.)حقي بجز اهللا، وجود ندارد، مژده بده كه وارد بهشت مي

نماييد، يقين قلبي شرط ورود به بهشت ن حديث نيز همانگونه كه مشاهده ميدر اي
  دانسته شده است؛ و فقدان شرط مستلزم فقدان مشروط است.

  مقتضاي اين كلمه را با قلب و زبان بپذيرد -3
قرآن كريم براي ما بيان نموده است كه خداوند متعال چگونه تكذيب كنندگان  
اين كلمه سر باز زدند و از روي تكبر و غرور به آن عمل  هايي را كه از پذيرشامت

  نكردند، دچار عذاب ساخت: 

 m  q  p o n m l k j i h g  f e d     c b
  rl :٣٦-٣٥[صافات[  
  شد: هيچ معبود حقي بجز اهللا وجود ندارد، تكبر (هنگامي كه به آنان گفته مي  
   ؟!) ، معبودان خود را رها كنيمديوانه گفتند: آيا ما براي سخن شاعريورزيدند و ميمي

و  »ال اله اال اهللا«ي فوق، خداوند متعال استكبار ورزيدن، روي گردانيدن از در آيه 
  تكذيب پيامبرش را سبب عذاب آنان، معرفي نموده است.

  تسليم مدلول و مفهوم اين كلمه باشد  -4
¬ ® ¯ ° ± m ¶    µ ´ ³ ² خداوند متعال ميفرمايد: 

                                           
  ).31) حديث شماره (1/60صحيح مسلم ( - 1
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¸  º ¹l       :٥٤[زمر[   
(و به سوي پروردگار خود برگرديد و تسليم او شويد پيش از اين كه عذاب به   

  سراغ شما بيايد و ديگر، كمك و ياري نشويد.) 
  فرمايد:و در جايي ديگر مي

   m g f e  dc b a ` _ ~ } | {  z y
 hl :٢٢[لقمان[   

ه خدا كند، در حالي كه يكتاپرست و (كسي كه ـ دل به خدا دهد و ـ مطيعانه رو ب  
نيكوكار باشد، به دستاويز بسيار محكمي چنگ زده است؛ و بايد دانست كه سرانجام 

ي كارها به خدا بازگشت داده ميشود ـ و حسنات را پاداش، و سيئات را كيفر ميهمه
  دهد.) 

 به معني اين است كه اطاعت و فرمانبرداري» z  }«قابل يادآوري است كه 
 ةعرو«به معني اين است كه در عين حال، يكتاپرست باشد؛ و » ~ _«كند؛ و 
  اند.تفسير نموده» ال اله اال اهللا«(دستĤويز محكم) را نيز به  »الوثقی

   با صداقت آن را به زبان آورد -5 
شخص بايد در گفتن اين كلمه صداقت داشته باشد و دل و زبانش در اعتراف به آن، باهم 

  اشته باشند؛ خداوند متعال مي فرمايد: هماهنگي د

 m j i h  g f e d   c b a ` _ ^   ] \
 q p  o  n m l kl :٩- ٨[بقره[   

اي هستند كه ميگويند: ما به خدا و روز رستاخيز باور داريم. در (در ميان مردم دسته  
ا و مؤمنان آيند. آنان ـ به نظرشان ـ خدصورتي كه باور ندارند و جزو مؤمنان بشمار نمي

   فهمند.) زنند؛ ولي نميزنند، در صورتي كه فقط خود را گول ميرا گول مي
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  آورند و باطن آنها با ظاهرشان همساني ندارد.بله، اينان سخنان دروغي به زبان مي   
  فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا  در حديثي صحيح از معاذ 

دُ أَنْ الَ إِلَ « هَ شْ دٍ يَ نْ أَحَ ا مِ ىلَ مَ هُ اهللاُ عَ مَ رَّ بِهِ إِالَّ حَ لْ نْ قَ ا مِ قً دْ ولُ اهللاِ صِ سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ هَ إِالَّ اهللاُ وَ
  1».النَّارِ 

(هركس، با صداقت قلب، گواهي دهد كه هيچ معبود حقي بجز اهللا، وجود ندارد و 
  ي اوست، خداوند او را بر آتش جهنم، حرام ميگرداند.) محمد فرستاده
كنيم كه رسول مكرم اسالم در اين حديث، شهادتي را كه همراه با ه ميما مالحظ

  صداقت قلبي باشد، شرط نجات از آتش دوزخ قرار داده است.

  با اخالص بگويد  -6 
ي شوائب و آلودگيهاي اخالص به اين معني است كه شخص، عملش را از كليه

   ]٣[زمر: my x w  v  l شرك، پاك گرداند؛ خداوند متعال ميفرمايد: 
  (هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي اهللا است و بس.)  

   ]٥[بينه: m o n  m l k j i hl فرمايد: و در جايي ديگر مي
(به آنان دستور داده نشده است مگر اينكه اهللا را مخلصانه و حقگرايانه، عبادت 

  كنند.)
  فرمود: صروايت است كه نبي اكرم  و در حديثي صحيح از ابو هريره 

هِ « سِ فْ بِهِ أَوْ نَ لْ نْ قَ ا مِ الِصً الَ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ خَ نْ قَ ةِ مَ يَامَ مَ الْقِ وْ تِي يَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ  2».أَسْ
روز قيامت، سعادت بيشتري دارند تا از شفاعت من برخوردار شوند كـه بـا    (كساني از مردم 

  ويند.)اخالص و از صميم قلب، ال إله إال اهللا بگ
                                           

  ).128) حديث شماره (1/226صحيح بخاري ( - 1
  ).99) حديث شماره (1/193صحيح بخاري ( - 2
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 صروايت است كه رسول اهللا  همچنين در صحيح بخاري از عتبان بن مالك 
  فرمود: 

لَّ « جَ زَّ وَ هَ اهللاِ عَ جْ لِكَ وَ بْتَغِى بِذَ , يَ : الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ الَ نْ قَ ىلَ النَّارِ مَ مَ عَ رَّ دْ حَ   1».إِنَّ اهللاَ قَ
گويند، را بخاطر خشنودي او مي (خداوند دوزخ را بر تمامي كساني كه ال اله اال اهللا

  حرام ساخته است.)

  به اين كلمه محبت داشته باشد  -7 
شخص بايد نسبت به اين كلمه، مقتضيات، مدلول آن و همچنين كساني كه معتقد و 
پاي بند به شرايط آن هستند، محبت داشته باشد. و با تمام آن امور و افرادي كه باعث 

  فرمايد: و دشمني ورزد؛ خداوند متعال ميشوند، بغض نقض اين كلمه مي

  m { z y  xw    v u t s r q p o n  m
} |  l :١٦٥[بقره[  

گيرند و آنها را مانند خدا دوسـت  همتاياني براي خدا مي اي از مردم هستند كه(و عده
 دارند؛ و آنان كه ايمان دارند، خداوند را بيشتر دوست دارند.)مي

المت دوستي و محبت بنده با خداوند، مقدم داشتن و قابل يادآوري است كه ع
ها و خواهشات نفساني خود ها و دستورات خداوند در برابر رغبتترجيح دادن خواسته

باشد. همچنين شخص بايد نفرت و بغض اموري را در دل داشته باشد كه خداوند آنها مي
ش باشد. يكي ديگر از ي خوددارد اگر چه اين كار، خالف ميل وخواستهرا ناپسند مي

عاليم دوستي يك شخص با خداوند اين است كه با دوستان خدا و پيامبرش، دوستي و 
پيروي  صمحبت كند و با دشمنان خدا و پيامبرش، دشمني ورزد. همچنين از رسول اهللا 

  كند و هدايت و رهنمودهاي او را بپذيرد.

                                           
  ). 425) حديث شماره (1/519صحيح بخاري ( - 1
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  ي سلف به بعضي از شرايط مذكور اشاره
اهللا خطاب به فرزدق ؛شاعر معروف عرب؛ كه مشغول دفن  حسن بصري رحمه

همسرش بود، گفت: براي اين روز چه چيزي آماده كردهاي؟ فرزدق گفت: از هفتاد سال 
دهم كه هيچ معبود حقي بجز گويم؛ يعني گواهي ميمي» ال اله اال اهللا«پيش تا به امروز، 

ي بسيار خوبي است؛ اما بايد توشه» ال اله اال اهللا«اهللا، وجود ندارد. حسن بصري گفت: 
  بداني كه شرايطي دارد؛ هان، از تهمت زدن زنان پاك دامن پرهيز كن.

گويند: همچنين از حسن بصري پرسيدند: آيا درست است كه بعضي از مردم مي
شود؟ حسن بصري جواب داد: هركس الاله اال هركس الاله اال اهللا بگويد، وارد بهشت مي

  شود. حق آن را ادا كند و واجبات آنرا بجا آورد، وارد بهشت مياهللا بگويد و 
وهب بن منبه در جواب كسي كه از او پرسيد: آيا كليد بهشت ال اله اال اهللا نيست؟ 

هايي دارد؛ اگر شما كليدي گفت: بله، اين كلمه، كليد بهشت است؛ اما هر كليدي دندانه
ميكند؛ ولي هرگز با كليدي كه دندانه نداشته  بياوريد كه دندانه داشته باشد، قفل را باز

  شود. باشد، قفل باز نمي

  مبحث سوم: عبادت
  

  مطلب اول: تعريف عبادت
  كند: توحيد تنها با دو امر تحقق پيدا مي

  گواهي دادن به يگانگي خداوند در ذات و صفاتش.  اول:
  در تمام عبادات تنها او مقصود و مراد باشد.  دوم:

گردد كه مورد پسند و ي اقوال و اعمال ظاهر و باطني اطالق ميعبادت بر همه
رضايت خداوند متعال باشند. اعمال ظاهر مانند تلفظ شهادتين، نماز و روزه؛ و اعمال 

  باطن مانند ايمان به خدا، فرشتگان، كتابهاي آسماني، پيامبران، و بيم و اميد. 
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  كند و اميد سپري مي اش را با بيمعابد كسي است كه زندگي: مطلب دوم
عبادت راستين و واقعي آن است كه انسان، با محبت خداوند متعال و بيم از وي و 

  هايش زندگي كند.خشوع و فروتني در برابر او و اميد به رحمت
عبادتي كه توأم با محبت و بيم و اميد نباشد، صرفا حركات بي روحي است كه هيچ 

  گذارد.نميتأثيري در زندگي شخص عبادت كننده 
از طرفي ديگر، عبادت گذاري كه خدا را دوست داشته باشد اما در برابر او متواضع 

شود؛ چرا كه و فروتن نباشد و با بيم و اميد زندگي نكند، بسيار گرفتار گناه و معصيت مي
بيند و جرأت اين شخص به گمان اينكه خداوند را دوست دارد، نيازي به عمل نمي

كند. در دوران نبي مكرم اسالم نيز گروهي وجود داشتند كه بدون ا ميارتكاب گناه پيد
  انجام هيچ عملي مدعي محبت خداوند متعال بودند؛ اما خداوند متعال آنان را با اين 

  ي آزمايش قرار داد: ي قران كريم در بوتهآيه

 m e  d c  b a       ` _ ^l  :٣١[آل عمران[   
  داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد.)(بگو: اگر خدا را دوست مي 

بايد دانست كه هر كس، مدعي محبت خدا شود، اما از پيامبرش پيروي نكند، كاذب 
  و دروغگو است.

رود يا در اگر كسي را ديديد كه روي آب راه مي«گويد: امام شافعي رحمه اهللا مي
كند سخنش را پيروي مي صسول اهللا ايد كه از ركند، تا مطمئن نشدهفضا پرواز مي

  ».تصديق و باور نكنيد
شود تا انسان بر همچنين اگر اميد، همراه با خوف و خشيت خداوند نباشد، باعث مي

  انجام گناه جرأت پيدا كند و از عذاب و گرفت الهي غافل گردد: 

 m r q  p o  n  m l kj  i hl :٩٩[اعراف[  
اند؟ بايد دانست كه از خداوند متعال ايمن و غافل شده (آيا آنان از مجازات ناگهاني  

   شوند.) مجازات ناگهاني خداوند فقط زيانكاران غافل مي
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همچنين اگر ترس از عذاب خداوند متعال همراه با اميد به رحمتهايش نباشد، باعث 
گردد؛ چنانكه خداوند هايش ميبدگماني انسان نسبت به خداوند و نااميدي از رحمت

  ]٨٧[يوسف: m   U T   S R Q P O N Ml فرمايد: عال ميمت
  گردند.)(از رحمت خداوند جز كافران نااميد نمي

  پس عبادت راستين، عبادتي است كه با بيم و اميد انجام گيرد؛ خداوند متعال 
  فرمايد:مي

  mÃ Â Á  À  l :٥٧[اسراء[  
  .)و اميدوار به رحمت الهي هستند و از عذاب او هراسناكند(

  فرمايد: ي زمر ميو در سوره

 mÃ Â Á  À  ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸  l :٩[زمر[   
(آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم، بهتر است ـ يا كسي كه در اوقات شب با 
سجده و قيام، به طاعت و عبادت مشغول است در حالي كه از آخرت بيمناك، و به 

  رحمت پروردگارش اميدوار است.)
اقعي، عبادتي است كه با اميد به رحمت الهي و ترس از عذاب الهي بلي، عبادت و 

  فرمايد: مي ي ذكريا ي خانوادهانجام گيرد؛ چنانكه خداوند متعال درباره

 m Â Á À¿ ¾ ½   ¼ » º ¹  ¸
  Ãl :٩٠[انبياء[   

ر زدند و در برابشتافتند و با بيم و اميد، ما را صدا مي(آنان به انجام كارهاي نيك مي
  ما خاشع و فروتن بودند.) 

شتابد و گيرد و به كمك او ميي نيكوكار را ميگاهي، اين اميد است كه دست بنده
نمايد كه نزديك است از فرط شوق و خوشحالي به سوي چنان وضعيتي برايش ايجاد مي

 گيرد كه نزديك استخداوند به پرواز درآيد. و گاهي هم چنان بيم و هراسي او را فرا مي
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از خشيت الهي ذوب شود. پس چنين انساني، همواره در صدد جلب خشنودي خداوند 
ترسد. بلي، بندگان نيكوكار از عذاب است و در عين حال، از عقاب و عذاب وي مي

  هاي الهي اميدوارند.برند و به رحمتخداوند به خودش پناه مي

  مطلب سوم: اركان عبادت
  عبادت سه ركن دارد

ينكه هدف بنده از عبادت، خشنودي خداوند متعال و آخرت باشد. يعني ا اخالص:
  فرمود: صرسول اهللا 

» , ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ امَ لِكُ إِنَّ , وَ لُ بِالنِّيَّاتِ امَ امَ األَعْ هُ إِىلَ إِنَّ تُ رَ جْ ولِهِ فَهِ سُ رَ هُ إِىلَ اهللاِ وَ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ فَمَ
ولِهِ , سُ رَ انَتْ هِ وَ  اهللاِ وَ نْ كَ رَ مَ اجَ ا هَ هُ إِىلَ مَ تُ رَ جْ هِ ا فَ هَ نْكِحُ ةٍ يَ أَ رَ ا أَوْ إِىلَ امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِىلَ دُ تُ رَ جْ

يْهِ     1».إِلَ

هر كس شود. پس ها بستگي دارند و با هر كس، مطابق نيتش رفتار مي(اعمال به نيت
 براي خشنودي خدا و رسولش هجرت نمايد، هجرتش براي خدا و رسولش خواهد بـود. 

يابـد و  و هر كس، به خاطر مقاصد دنيوي يا ازدواج با زني، هجرت كند، به دنيا دست مي
كند. در نتيجه، دستاورد هجرت هر كس، همان چيزي اسـت كـه بـه    با آن زن، ازدواج مي

  خاطر آن، هجرت نموده است.)
  گردد.پس بايد بدانيم كه اگر كسي اخالص نداشته باشد، عبادتش باطل مي

منظور از صداقت، راستي در اراده و تصميم است؛ بدين صورت كه صداقت: -2
بنده تمام سعي و تالشش را در پيروي از اوامر خداوند و پرهيز از مناهي او به خرج دهد 

  و براي ديدار با خدا، خود را آماده كند و عجز و تكاهل و سستي در عبادت را ترك كند.
  صپيروي از سنت رسول اهللا  -3
اي كه خداوند فرموده و رسول اهللا ند را بايد مطابق شريعت و به شيوهيعني خداو 

                                           
  ).519ص (» مقاصد المكلفين«صحيح بخاري و صحيح مسلم؛ نگا: كتاب  - 1
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  آورد كه دستور داده است، عبادت كنيم؛ زيرا بندگي بدون علم، بدعت به همراه مي ص
مردم را از آن برحذر داشته و آن را مورد نكوهش قرار داده است و  صرسول اهللا 

  بعنوان ضاللت و گمراهي معرفي نموده است: 
اللَةٍ يفِ النَّارِ  « لُّ ضَ كُ , وَ اللَةٌ ةٍ ضَ عَ لُّ بِدْ كُ , وَ ةٌ عَ ةٍ بِدْ ثَ ْدَ لُّ حمُ كُ  ».وَ

(آري، هر نوآوري در دين، بدعت است و هر بدعتي، گمراهي است و هر گمراهي 
  در دوزخ است.)

ما بايد متوجه باشيم كه عمل انسان بدعت گذار مردود و غير مقبول است. در صحيح 
نْ «فرمود:  صم از عايشه رضي اهللا عنها روايت است كه رسول اهللا بخاري و مسل مَ

دٌّ  وَ رَ هُ نْهُ فَ ا لَيْسَ مِ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ ثَ ىفِ أَمْ دَ (هركس در دين ما از طرف خود چيزي بوجود  ».أَحْ
الً «آورد، مردود است.) و در روايتي از صحيح مسلم آمده است كه فرمود:  مَ لَ عَ مِ نْ عَ مَ

لَ  دٌّ لَيْسَ عَ وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ (هر كس، عملي انجام دهد كه طبق دستور ما نباشد، پذيرفته  1».يْهِ أَمْ
 نيست.)

لذا عباداتي كه اين سه ركن را نداشته باشند، از هيچ اعتباري برخوردار نيستند. پس 
يابد؛ زيرا كه ي راستين بوجود نيايد، عبادت تحقق نميتا زماني كه قصد و عزم و اراده

گمارد. در ت به يك آرزوي محض مبدل ميگردد وانسان به انجام آن، همت نميعباد
نتيجه، اراده و عزمي براي انجام عبادت، وجود نخواهد داشت. همچنين تا زماني كه 

 پذيرد. وجود نداشته باشد، خداوند عبادت را نمي صاخالص و پيروي از رسول اهللا 

  ير خدا را در آنها قصد كردانواع عبادتهايي كه نبايد غ: مطلب چهارم
  عباداتي كه نبايد هدف ما از انجام آنها غير خدا باشد، بر چند نوعند:

  اول: عبادتهاي اعتقادي
ي عبادتها را تشكيل ميدهند و عبارتند از اينكه: انسان اين عبادات، پايه و اساس همه
                                           

  ).75) حديث شماره (289/ 1نگا: جامع االصول تأليف ابن اثير ( - 1
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اشد و سود و زيان را به يگانه بودن خداوند در آفرينش و فرمانروايي (خلق وامر) معتقد ب
بدست او بداند و خداوند را بدون هيچ شريك و انبازي بداند و معتقد باشد كه بجز اذن 

ي ي خداوند، هيچ كسي حق شفاعت ندارد وجز او كسي نيست كه شايستهو اجازه
  پرستش باشد.

  دوم: عبادات قلبي
شان براي غير خدا عبادتهاي قلبي كه نبايد براي غير خدا انجام گيرد و انجام دادن

توان به بيم، اميد، دوستي، توبه، رود بسيار است كه از ميان آنها ميشرك به شمار مي
  فروتني و توكل اشاره نمود.

  سوم:عبادتهاي قولي و گفتاري
ي توحيد؛ زيرا تنها اعتقاد داشتن به مفهوم و معناي آن مانند بر زبان آوردن كلمه
ار نمود. همچنين طلب ياري و استعانت، پناه جستن از كافي نيست، بلكه بايد بدان اقر

  خدا، دعا، نيايش، تسبيح و تمجيد خدا و تالوت قرآن نيز جزو اين عبادات بشمار 
  روند.مي

  چهارم:عبادتهاي بدني
  مانند نماز، روزه، حج، ذبح، نذر و غيره.

  پنجم: عبادتهاي مالي 
  ساير نفقات.ها، قرباني و مانند زكات، انواع صدقات، كفاره

  چيزهايي كه با توحيد منافات دارند و با آن در تضاد هستند  مبحث چهارم:
آنچه كه با توحيد و يكتاپرستي تضاد و منافات دارد، شرك با خداوند متعال است. 
شرك به معني شريك قرار دادن ديگران در امور و كارها است. خداوند متعال در قران 

(و هارون را در  ]٣٢[طه:m Ê É È   l  لسالم ميفرمايد:كريم به نقل از موسي عليه ا
  كار ـ رسالت و تبليغ ـ شريك من گردان.)
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  شريعت بر دو نوع است: انواع شرك: شرك دراصطالح 
  نوع اول: شرك اكبر (بزرگ)

به كسي مي گويند دچار شرك اكبر شده است كه با اهللا سبحانه و تعالي پروردگار 
مانند نصاري كه خداوند را سومين خدا از سه خداي خود  ديگري را شريك قرار دهد؛

ميدانند. همچنين مانند مجوسيان كه حوادث خوب را به نور، و حوادث ناخوشايند و بد 
هاي آسمان دهند؛ و مانند صابئيها كه تدبير امور جهان را به ستارهرا به تاريكي نسبت مي

ثال اينها در جهان بسيار زيادند كه از دهند. قايل يادآوري است كه مشركاني امنسبت مي
توان به قبرپرستاني اشاره نمود كه بر اين اعتقادند كه روح اوليا و انسانهاي ميان آنان مي

رسند و نيازهاي ما را كنند و به فرياد انسان ميصالح پس از مردن در جهان، تصرف مي
د. آنان بر اين باورند كه اگر زدايننمايند و مشكالت و بالها را از سر راه ميبرطرف مي

كنند و هر كه به آنها پناه ببرد، پناهش كسي از آنها كمك بخواهد، ارواح به او كمك مي
رسند. نوعي ديگر از شرك اكبر اين است كه: فرشته يا پيامبر، يا ميدهند و به فريادش مي

ري در قالب دعا و يكي از اولياي خدا يا خورشيد يا ماه يا سنگ يا انسان يا هر چيز ديگ
نيايش، يا ذبح و قرباني و نذر و يا هر نوع عبادت ديگر، مانند خداوند مورد پرستش قرار 

  گيرد. 
در شرك شرط نيست كه مشرك غير خدا را از هر جهت با خداوند شريك و 

  مساوي بداند
الزم نيست كه شريك قرار داده شده از هر جهت با خداوند يكسان باشد؛ بلكه 

ثابت شود كه يك شخص، كسي يا چيزي را به عنوان انباز براي خدا قرار داده،  همين كه
براي مشرك شدنش، كافي است اگر چه آن را در علم و قدرت و توانايي و... پايين تر از 

  اهللا بداند.
    گويند:خداوند از زبان مشركان نقل ميكند كه مي

 m x w v u t s r q  p     o n ml :98- 97[شعراء[  
ايم؛ آن زمان كه ما شما ـ معبودان باطل (به خدا سوگند، ما در گمراهي آشكاري بوده
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  دانستيم.)ـ را با پروردگار جهانيان ـ در عبادت و طاعت ـ برابر و يكسان مي
بايد دانست كه در اين آيه، صرفا يكسان بودن در دوستي، بيم، اميد، فرمانبرداري و 

ر قدرت و توانايي و آفرينش و پديدآوردن؛ زيرا اطاعت، مد نظر است نه مساوات د
  كردند. مشركان به يگانگي خداوند در آفرينش اقرار و اعتراف مي

  خطرات و زيانهاي اين  نوع شرك
ما بايد بدانيم كه شرك اكبر بسيار خطرناك است؛ زيرا باعث نابودي اعمال انسان 

   گردد؛ چنانكه خداوند متعال ميفرمايد: مي
m  £ ¢ ¡ ¨ §        ¦ ¥ ¤  l:88[نعام[  

 گرديد.)ورزيدند، اعمالشان نابود مي(اگر آنان به خداوند شرك مي 

� ¡ ¢  £ m فرمايد: همچنين اهللا سبحانه و تعالي خطاب به پيامبرش مي
  ® ¬ « ª © ¨   § ¦ ¥ ¤l   ]:65زمر[  

عمالت باطل ورزي، ا (به تو و به پيامبران قبل از تو وحي شده است كه اگر شرك
 رود و از زيانكاران خواهي شد.)ميشود و از بين مي

ما بايد بدانيم كه صاحب چنين شركي براي ابد و هميشه در دوزخ خواهد ماند و 
  بخشد و هرگز وارد بهشت نخواهد شد:خداوند او را نمي

  m  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r
     §      ¦l :٤٨[نساء[  

بخشد؛ ولي گناهان جز آن را از هر (بيگمان خداوند ـ هرگز ـ شرك به خود را نمي
بخشد. و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را كس كه خود بخواهد، مي

  .)مرتكب شده است

 m  c  b  a  `_  ^  ]   \  [    Z  Y  X  W  V
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o  n  m  l  k    j  ih  g  f   e  d    ut  s  r   q  p
   z  y  x  w  vl :٧٢[مائده[   

(بيگمان كساني كه ميگويند: ـ خدا در عيسي حلول كرده است و ـ خدا همان مسيح 
اي را اسرائيل! خداي يگانهپسر مريم است، كافرند؛ حال آن كه عيسي گفته است: اي بني

انبازي براي خدا قرار  بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است. بيگمان هر كس
نهد ـ و جايگاه دهد، خدا بهشت را بر او حرام ساخته است ـ و هرگز به بهشت گام نمي

  او آتش است و ستمكاران يار و ياوري ندارند ـ تا ايشان را از عذاب جهنّم برهاند.) 

  ترين ستمبزرگترين گناه و زشت
م: چه گناهي نزد خداوند از پرسيد صميگويد: از رسول اهللا  عبداهللا ابن مسعود 

كَ «ي گناهان بزرگتراست؟ فرمود: همه لَقَ وَ خَ هُ وَ هللاِِ نِدا وَ عُ دْ   1».أَنْ تَ
  (اينكه براي خدايي كه تو را آفريده است، شريك قايل شوي).

   خداوند متعال ميفرمايد:
 m d c  b a `_ ^ ] \ [  Z Y X  W Vl 

  ]13[لقمان:
داد به او گفت: پسر ان در حالي كه پسرش را پند مي(يادآور شو زماني را كه لقم

  عزيزم! چيزي و كسي را انباز خدا مكن؛ واقعاً شرك ستم بزرگي است.)

 m   ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �~ } |  { z y  x w v  u t s r
  §l :48[نساء[  

بخشد؛ ولي گناهان جز آن را از (بيگمان خداوند ـ هرگز ـ شرك به خود را نمي
بخشد. هر كه براي خدا شريكي قايل گردد، گناه بزرگي را خواهد، ميهركس كه خود ب

                                           
  ).49) شماره (1/21( مشكاة املصابيحصحيح بخاري و صحيح مسلم و نگا:  - 1
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  مرتكب شده است.)
  نوع دوم: شرك اصغر (كوچك) 

اموري مانند رياي اندك، رفتار تصنعي براي رضايت مخلوقات و نداشتن اخالص در 
روند؛ گاهي يك شخص براي برآورده ساختن خواهشات عبادات، شرك اصغر بشمار مي

ش، گاهي هم براي امور دنيوي و گاهي هم براي بدست آوردن پست و مقام، دروني خوي
كاري را انجام ميدهد؛ به اين معني كه در اعمالش عالوه بر خداوند براي افراد ديگر يا 

دهد. همچنين اموري مانند سوگند به غير خدا و چيزهاي ديگر نيز بهره و نصيبي قرار مي
، »من جز تو و خدا كسي ديگر را ندارم«يا » بخواهيد اگر تو و خدا«گفتن جمالتي مثل: 

  روند.ي اينها شرك اصغر بشمار ميهمه
گويندهاش تبديل به البته بايد توجه داشت كه چه بسا شرك اصغر هم بنابر نيت 

  .شودشرك اكبر مي
ي پرتگاه قرار كند؛ اما صاحبش بر لبهشرك اصغر اگر چه انسان را از دين خارج نمي

گردد و چه بسا كه به طور كلي ثواب و باعث نقص اجر و پاداش شخص مي دهدمي
  برد؛ در صحيح بخاري و صحيح مسلم به روايت از عملش را از بين مي

آمد و گفت: يك نفر براي بدست  صآمده است كه: مردي نزد نبي اكرم  ابو موسي 
براي ديدن جنگد و ديگري جنگد و شخص ديگري براي شهرت ميآوردن غنايم مي

فرمود:  صشود؟ رسول اهللا مردم، ميجنگد، كدام يك از اينها در راه خدا محسوب مي
بِيلِ اهللاِ« وَ ىفِ سَ هُ يَا فَ لْ ىَ الْعُ ةُ اهللاِ هِ لِمَ ونَ كَ لَ لِتَكُ اتَ نْ قَ كسي كه براي اعال و پيروزي دين ( 1».مَ

  گردد.)جنگد، مبارزه و جهادش در راه خدا محسوب ميخدا مي
به نقل از پروردگارش  صچنين در صحيح مسلم آمده است كه رسول اهللا هم
  فرمود:

                                           
  ). 1904) شماره (3/1512) و صحيح مسلم (281) شماره (6/28صحيح بخاري ( - 1



 391  شناخت اهللا

هُ « كَ ْ رشِ تُهُ وَ كْ رَ ِي تَ ريْ عِي غَ كَ فِيهِ مَ َ الً أَرشْ مَ لَ عَ مِ نْ عَ , مَ كِ ْ ن الرشِّ اءِ عَ كَ َ نَى الرشُّ ا أَغْ نَ   1».أَ
كس كه كاري انجام دهد و از شرك، بي نيازترم؛ پس هرها ي شريكاز همهمن (

  .)نمايمديگري را در آن با من شريك گرداند، او را با شركش رها مي
إِنَّ «فرمود:  صو در مسند احمد بن حنبل رحمه اهللا آمده است كه رسول اهللا 

رُ  غَ كُ األَصْ ْ مُ الرشِّ يْكُ لَ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ : ». أَخْ الَ ? قَ رُ غَ كُ األَصْ ْ ا الرشِّ مَ ولَ اهللاِ, وَ سُ ا رَ وا : يَ الُ قَ
اءُ ال« يَ (خطرناكترين چيزي كه براي شما از آن بيم دارم، شرك اصغر است). صحابه  .»رِّ

بيهقي در شعب ». ريا است«عرض كردند: اي پيامبر خدا! شرك اصغر چيست ؟ فرمود: 
مَ «در ادامه فرمود:  صااليمان آورده است كه آنحضرت  وْ ولُ يَ قُ اىلَ يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ اهللاَ تَ

 الْ  َازِ ِدُ جيُ لْ جتَ وا هَ انْظُرُ يَا, فَ نْ مْ يفِ الدُّ لِكُ امَ ونَ بِأَعْ اءُ رَ نْتُمْ تُ ينَ كُ ذِ بُوا إِىلَ الَّ هَ : اذْ مْ هلِِ امَ بَادَ بِأَعْ ونَ عِ
? رياً خَ اءً وَ زَ مْ جَ هُ نْدَ (روزي كه خداوند، پاداش اعمال بندگان را ميدهد، به رياكاران  2»عِ

كرديد، برويد و ببينيد كه آيا نزد آنان، ر آنان كار ميگويد: نزد كساني كه در دنيا به خاطمي
  پاداش و خيري وجود دارد؟)
ي قرآن كريم نازل شده ي نهي از اين نوع شرك، اين آيهگفتني است كه در زمينه

  است:
 m  î í  ì ë ê é è  ç æ  å  ä      ã âl ]:110كهف[  

ايسته انجام دهد و در (پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است، بايد كار ش
  پرستش پروردگارش، كسي را شريك نسازد.)

                                           
  ). 2651) شماره (4/545جامع االصول (صحيح مسلم؛ نگا  - 1
  ). 5334) شماره (2/687( مشكاة املصابيحنگا  - 2





  

 

  فصل چهارم
  نگاهي به تاريخ عقيده

  مبحث اول: آيا عقيده به مرور زمان تكامل يافته و توسعه پيدا كرده است؟  
بيشتر محققان غربي بر اين باورند كه انسان در گذشته، عقيده را به صورت امروزي 

خت او از عقيده به مرور زمان و طي دورانهاي متفاوت تكامل نشناخته است؛ بلكه شنا
يافته و توسعه پيدا كرده است. البته چنين سخن باطل وخرافهاي از زبان گروهي كه 
خداوند آنها را از وجود كتابي كه تاريخ عقيده را به صورت آشكار و واضح بيان دارد، 

اينجا است كه افرادي كه خود محروم نموده باشد، هيچ جاي تعجب نيست؛ بلكه تعجب 
  كنند، چنين باوري دارند.را محقق اسالمي و روشنفكر ديني قلمداد مي

ـ كه در مورد تاريخ پيدايش عقيده 1»اهللا«عباس محمود عقاد در كتاب خود به نام 
بلي، او بر ». ي عقايد ترقي و تكامل يافته استانسان در زمينه«گويد: كند ـ ميبحث مي
است كه انسان در عقيده ترقي نموده و به تكامل رسيده همانگونه كه در ساير اين باور 

  علوم، پيشرفت نموده و به تكامل رسيده است.
ي انسانهاي نخستين متناسب با زندگي بدوي آنها بوده است؛ عقيده«گويد: وي مي

كاملتر  همچنين علم و صنعت آنها نيز اينگونه بوده است؛ لذا علم و تكنولوژي در گذشته
و پيشرفتهتر از باورها و عبادات آنها نبوده و اصوالً عناصر و عوامل پيشرفت يكي از آنها 

  ». بيشتر از عوامل و عناصر ديگري نبوده است
تر از تكامل علم و ي انسان خيلي دشوارتر و پيچيدهبلكه او معتقد است كه عقيده
كه تالش انسان در راستاي تغيير و شايسته است «گويد: صنعت بوده و در اين رابطه  مي

اش طوالنيتر و جديتر از تالش او براي علم و تكنولوژي باشد؛ چرا كه تكامل عقيده
                                           

  .) و بعد از آن را10اين كتاب توسط انتشارات دار الهالل در قاهره به چاپ رسيده است. نگا ص ( - 1
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تر از دسترسي به حقيقت تر و طوالنيدسترسي به حقيقت جهان هستي به مراتب سخت
ا را پردازد و گاهي هم صنعت آنهاي است كه گاهي علم به حقيقت آنها مياشياي پراكنده

  ».دهدمورد بررسي قرار مي
او بر اين باور است كه حقيقت ذات خداوند يك دفعه بطور كامل براي مردم روشن 

بازگشت به اصول اديان در عصرهاي جاهليت نخستين بر « :گويدنگرديده است؛ وي مي
بطالن دين و يا يك چيز محال و غير ممكن داللت نميكند؛ بلكه همگي بر اين نكته 

دارند كه حقيقت خداوند، بزرگتر از آن است كه يك دفعه و به صورت كامل در داللت 
  ».يك زمان نمايان گردد

پردازد و ميسپس به بيان آرا و نظريات محققين و پژوهشگران در تاريخ عقيده مي
اند كه سبب پيدايش عقيده، ضعف و ناتواني مردم بعضي از محققان بر اين عقيده«گويد: 

ي خود بوده است. ر نيروهاي طبيعي جهان و نيز در برابر دشمنان زندهدر ميان مظاه
ي ديني يك نوع بيماري در ميان افراد و توده بعضي ديگر از آنان بر اين باورند كه عقيده
گويند: اصل عقيده و باور ديني، عبادت يك هاي مردم بشمار مي رود. گروهي ديگر مي

ها به گمان خود حيواني را به نماد پدر و بزرگ يلهتوتم بوده بدين صورت كه بعضي از قب
  ». كردندخود قرار داده و گاهي هم سنگ يا درختي را به عنوان يك نماد تقديس مي

ي بسياري از نويسندگان سرايت كرد و تعداد به فكر و انديشه 1متأسفانه اين نظريه
نست كه چند نكته باعث البته بايد دا  2زيادي از پژوهشگران را تحت تأثير قرار داد.

  گرديد كه انان دچار اين اشتباه بزرگ شوند و آن نكات عبارتند از: 

                                           
خودش به اين نظريه گرايش پيدا نموده » اهللا«مصطفي محمود يكي از كساني است كه در كتاب  - 1

  است.
ي تحريف اي است كه اين چنين تغيير وتحول پيدا كرده است؟ آيا عقيدهدانم اين چه عقيدهنمي - 2

باشد؟ همينجا ه ميي فالسفي نصاري است يا اينكه عقيدهي تغيير يافتهي يهوديها است يا عقيدهشده
ي توانند نمايندهها هستند و نمياي از انحرافات و كج انديشيبايد بگويم كه اين عتقادات صرفا مجموعه

  ي صحيح باشند. يك عقيده
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اول: آنها چنين پنداشتهاند كه نخستين انسان به صورت ناقص آفريده شده و آمادگي 
ي حقايق بزرگ جهان هستي را نداشته است؛ بلكه و استعداد و توانايي فراگيري همه

تر و شبيهتر نخست به گونهاي است كه او را به حيوان نزديكتصور آنها از انسانهاي 
  ميدانند تا به انسان.

دوم: اينكه به گمان آنها، انسان خودش بدون معلم و راهنما و مرشد به عقيده دست 
ي شناخت خدا ترقي و پيشرفت كند همچنانكه در يافته است؛ بنابراين، بايد در زمينه

  فت و ترقي نموده است.ي علم و تكنو لوژي پيشرزمينه
شان مورد بررسي قرار ميدهند، فقط سوم: هنگامي كه آنها اديان را براي بيان تاريخ

به اين چند دين تحريف شده و منحرف دسترسي دارند و صرفا آنها را محور تحقيق و 
توانند حقيقت را از آن اديان بررسي و كاوشهاي خود قرار ميدهند؛ پس چگونه  مي

  كنند، بشناسند.كه تنها انحراف انسان را در فهم عقيده، بيان ميتحريف شده 

  تنها قرآن مي تواند تاريخ عقيده را به صورت واضح و آشكار بيان كند
هيچ كتابي در روي زمين وجود ندارد كه تاريخ عقيده را به درستي توضيح دهد و 

  زمينه  در اين بيان نمايد بجز كتاب خداوند سبحان كه مملو و سرشار از معلومات
باشد. در حقيقت، امكان ندارد كه علم بشر، اين موضوع را به درستي و به صورت مي

  كافي درك نمايد؛ آنهم به چند دليل:   
دانيم، اندك است. و معلومات آنچه كه ما در مورد تاريخ پنج هزار سال قبل مي اول:

شود. و تاريخ قبل از ز تلقي ميما در مورد ده هزار سال پيش بسيار اندك و در واقع ناچي
رود و اصوالً علم تاريخ، چيزي در مورد آن نمي آن در واقع، جزو مجهوالت بشمار مي

  داند. بنابر اين، بسياري از واقعيتها به سبب نابود شدن تاريخ انسان از بين رفته است.
ادي در حقيقتهايي كه انسان آنها را به يادگار گذاشته است، با باطلهاي زي دوم:

آميخته، بلكه در امواج متالطم و پرخروش محيطهاي وسيع و باز خرافات و دروغ و تغيير 
و تحريف ناپديد شده و از بين رفته است. و دليل بر اين سخن اين است كه نوشتن 
تاريخ شخصيت يا جماعتي كه در اين عصر زندگي ميكنند، از دشوارترين كارها محسوب 



 شناخت اهللا      396

  ه تاريخ دور و دراز بشر؟!گردد، حاال چه رسد بمي
اينكه قسمتي از تاريخ كه آميخته به عقيده بوده، روي زمين اتفاق نيفتاده، بلكه  سوم:

  تنها در آسمان مانده و كسي بدان آگاهي نداشته است.
تواند ما را در راستاي شناخت تاريخ واقعي و بدون تحريف و لذا تنها كسي كه مي

  است: تبديل، ياري دهد خداوند متعال

 m w v u t s r q  p  o n m ll  :5[آل عمران[  
  ماند). چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پنهان نمي(شكّي نيست كه هيچ

  تاريخ عقيده از منظر قرآن  مبحث دوم:
خداوند متعال به ما اعالم نموده است كه آدم را بطور مستقل و كامل و خوش قيافه 

در او دميد و در بهشت جايش داد و براي او و همسرش آفريد. سپس از روح خودش 
مباح و حالل گردانيد كه بجز يك درخت از ساير چيزها به هر شكل و كيفيتي كه دوست 

اش دارند، تناول نمايند و بخورند. اما ابليس كه دشمن آدم بود، او را گول زد و وسوسه
نمود و از فرمان پروردگارش كرد تا از آن درخت ممنوعه بخورد. آدم هم از او اطاعت 

سرپيچي كرد. در نتيجه، خداوند او را از بهشت بيرون نمود و به زمينش فرود آورد. اما 
قبل از اينكه او را به زمين بفرستد، به او وعده داد كه هدايت خود را بر او و فرزندان و 

بشناسد و به  نوادگانش فرو فرستد تا اينكه انسان خودش، پروردگار، منهج و شريعتش را
پذيرند و به آن جواب مثبت ميدهند، در دنيا راهنمايي و آنهايي كه هدايتش را مي

-هدايتشان كند و در آخرت نيز سرافراز و خوشبختشان نمايد؛ و به آناني كه تكبر مي

ي زندگي دشوار و سخت در دنيا و بدبختي و گردانند، وعدهورزند و از هدايتش روي مي
  يامت داد:سرافكندگي در ق

  m P O N M L  K J I H G F ED C B A
_ ^ ] \ [ZY XW V U T S R Ql   

  ]39- 38[بقره :
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(گفتيم: همگي از بهشت ـ به زمين ـ فرود آييد و چنانچه هدايتي از طرف من براي 
شما آمد ـ كه حتماً هم خواهد آمد ـ كساني كه از من پيروي كنند، نه ترسي بر آنان 

هاي ما را تكذيب كنند گين خواهند شد و كساني كه كافر شوند و آيهخواهد بود و نه غم
  ـ و ناديده بگيرند ـ اهل دوزخند و هميشه در آنجا خواهند ماند.)

  ي طه ميفرمايد:و در سوره

 m  ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³²  ± ° ¯
 Í Ì Ë  Ê É È  Ç  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

  Ú  Ù     Ø  ×  Ö Õ    Ô Ó Ò Ñ Ð   Ï ÎB A       D C
 J I   H G FEl :126-123[طه[  

(خداوند متعال فرمود: هر دو گروه شما با هم ـ اي آدم، حواء و اهريمن ـ از بهشت   
فرود آييد ـ و در زمين ساكن شويد و در آنجا ـ برخي ـ از فرزندانتان ـ دشمن برخي 

كه از هدايت و  ديگر خواهند شد. و هرگاه، هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هر كس
و هركس كه از ياد من روي   رهنمود من پيروي كند، گمراه و بدبخت نخواهد شد. 

بگرداند ـ و از احكام كتابهاي آسماني دوري گزيند ـ زندگي تنگ و دشواري خواهد 
. ـ چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد شد، و نه تسليم قضا و قدر داشت

ي قيامت گسيل و با ديگران در وز رستاخيز او را نابينا به عرصهالهي خواهد گشت ـ و ر
حال آنكه  ايخواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابينا حشر نموده او  آوريم. آنجا گرد مي

فرمايد: همينگونه آيات من به تو رسيد و تو آنها را ام؟ خداوند ميقبالً ـ در دنيا ـ بينا بوده
نام و نشان در آتش رها ميشوي ـ و بيم امروز ناديده گرفته ميناديده گرفتي؛ پس تو ه

   گردي). 

 نخستين نسل بشر بر دين توحيد بودند

آري، اينگونه آدم به زمين فرود آمد و خداوند از نسل او امتي بوجود آورد كه بر 
  توحيد خالص و يكتاپرستي بودند؛ چنانكه خداوند متعال ميفرمايد:
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 m u t s r q p o n  y x w v
 k j  i h g f e d c b a` _ ~  } | { z
 } | { zy x w v u t  s  r q p on m l

 ¢ ¡   � ~l : 213[بقره[  
كم دوره صرف فطري به پايان رسيد و (مردم يك امت و گروه بودند؛ ـ اما كم 

جوامع و طبقات پديد آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرايط اجتماعي، اختالفات و 
ضادهايي به وجود آمد ـ پس خداوند پيغمبران را برانگيخت تا مردم را به بهشت بشارت ت

دهند و از دوزخ بترسانند و كتاب ـ آسماني ـ كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت و 
كرد، بر آنان نازل نمود تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختالف ميعدالت دعوت مي

اه در مطالب و حقّانيت كتاب آسماني تنها كساني اختالف ورزيدند، داوري كند. آنگ
ورزيدند كه در دسترسشان قرار داده شده بود و به دنبال دريافت داليل روشن از روي 

توزي اختالف نمودند. پس خداوند كساني را كه ايمان آورده بودند، با ستمگري و كينه
زيده بودند، رهنمون شد. و ي خويش به آنچه كه حق بود و در آن اختالف وراجازه

   نمايد). خداوند هر كسي را كه بخواهد به راه راست راهنمايي مي
 صهمچنين در حديث ابو امامه رضي اهللا عنه آمده است كه مردي از رسول اهللا 

 ».نعم مكلم: «فرمود صپرسيد و گفت: اي رسول خدا! آيا آدم پيامبر بود؟ آنحضرت 
ي زماني ميان او و گفت.) آن مرد پرسيد: فاصلها سخن مي(آري او پيامبر بود و با خد

ده قرن). اين حديث » (عرشة قرون«فرمود:  صنوح عليه السالم چقدر بود؟ پيامبر اكرم 
اين «گويد: را ابن حبان در صحيحش روايت نموده است و ابن كثير در مورد آن مي

  1 ».وايت ننموده استباشد؛ اما مسلم آن را رحديث داراي شرايط امام مسلم مي

                                           
 البداية والنهاية) و شيخ شعيب ارناؤوط آنرا صحيح دانسته است. نگا: 6190روايت ابن حبان ( - 1
)1/101.(  
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  گفت: همچنين در صحيح بخاري آمده است كه ابن عباس رضي اهللا عنهما مي
 1».وكان بني آدم ونوح عرشة قرون كلهم علی االسالم«

ي ميان آدم و نوح ده قرن بوده كه همگي از اين روايت چنين برمي آيد كه فاصله
ي زماني بين آدم و نوح هزار ، فاصلهاند. و هر قرن، صد سال است؛ بنابر اينمسلمان بوده

  باشد.سال مي
ي زماني ميان آنها بيشتر از اين هم باشد؛ چرا كه در روايت آمده چه بسا كه فاصله

توان برداشت نمود كه در آن اند و از اين جمله مياست كه اين ده قرن بر اسالم بوده
  اند.رنها بر اسالم نبودهاند؛ اما مردم آن قفاصله، قرنهاي ديگري هم وجود داشته

  باشد؛ چنانكه خدا وند متعال ميفرمايد: وگاهي هم منظور از قرن يك نسل مي

 m ×Ö Õ Ô Ó  Ò Ñ Ðl :هايي كه ما (و چه بسيارند نسل ]17[اسراء
   آنها را بعد از نوح هالك نموديم). 

  ]31[مؤمنون:m h g f  e d  c  b  l ي مؤمنون ميفرمايد: و در سوره
  پس بعد از آنان؛ يعني قوم نوح، نسل هاي ديگري را بوجود آورديم). (س 

  اولين انحراف در عقيده و نخستين پيامبر
مدتها پس از اينكه مردم بر دين توحيد و يكتا پرستي بودند، اندك اندك، كژراهگي 

ي مردم پديد آمد و نخستين انحراف غلو و زياده روي در تعظيم و و انحراف در عقيده
  ي خدايي بود.گداشت صالحان و نيك مردان و رساندن آنها به درجهبزر

در صحيح بخاري به روايت ابن جريج از عطا روايت شده كه ابن عباس رضي اهللا 
m ¢  ¡ � ~ } | { z  y x w v  u ي: عنهما درتفسير آيه

                                           
  ).1/101( هايةالبداية والننگا:  - 1
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l1 ]:غوث، يعوق و نَسر) اينها («فرمود:  ]23نوحواع، يس ،دكار و صالحي نام مردان نيكوو
ي آنان را از قوم نوح بودند كه پس از فوت آنان شيطان به قومشان الهام نمود كه مجسمه

اند نصب نمايند و نام هر يك از آنها را بر خودش در مجالسي كه آنها در آن بوده
ها را پرستش كنند تا اينكه بگذارند. پس آنها اين كار را كردند بدون اينكه اين مجسمه

  2».از بين رفتند و اينها به مرور زمان، مورد پرستش قرار گرفتند نسل اول
اين نخستين انحرافي است كه در تاريخ بشريت دامنگير توحيد شد؛ اينجا بود كه 

  اي را كه به ابو البشر ؛آدم؛ خداوند متعال اولين پيامبر خود، نوح را فرستاد تا وعده
  تابهاي آسماني داده بود، تحقق بخشد.عليه السالم مبني بر فرستادن پيامبران و ك

دليل بر اين كه نوح نخستين پيامبري بوده كه خداوند او را فرستاده است، حديث 
  صحيح شفاعت است كه در آن چنين آمده: 

إن الناس يأتون بعد آدم نوحا, فيقولون له فيام يقولون: يا نوح, أنت أول الرسل إلی «
  3».األرض وسامک اهللا عبدا شكورا

هايشان كنند و در ميان صحبتروند و با او صحبت ميمردم بعد از آدم، نزد نوح مي(
ميگويند: اي نوح! تو نخستين پيامبري هستي كه خداوند تو را به زمين فرستاد و تو را 

  ي سپاسگذار نام نهاد.)بنده
 كنند كه نوح مردم را به سويآيات كتاب پروردگار ما خيلي آشكار و واضح بيان مي

  گفت: يكتاپرستي و توحيد ناب دعوت نمود و به قوم خود 

 m  h g f e d   c b  a ̀   _ ̂  ] \ [l ]:59اعراف[  
(اي قوم من! براي شما معبود حقي بجز اهللا وجود ندارد؛ پس تنها اهللا را عبادت   

                                           
  و گفتند: معبودهاي خود را وامگذاريد؛ و ود، سواع، يغوث، يعوق و نَسر را رها نكنيد).( - 1
  ).4920) شماره (8/667صحيح بخاري ( - 2
  ).  194) شماره (185ص 1صحيح مسلم (ج - 3
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   ترسم دچار عذاب آن روزِ بزرگ شويد ـ و به دوزخ رويد.) كنيد. من مي
  ر از قرآن كريم آمده است كه به قومش گفت:و در جايي ديگ

 m  £ ¢ ¡ � ~   } |{ z y x wl ]26:هود[  
(فقط اهللا را پرستش نماييد؛ بيگمان من از عذاب روز پر رنج ـ قيامت ـ بر شما مي  

   ترسم.) 

 m n m lk    j i h g f e  d c b  a ` _  ~l 
  ]23[مومنؤن:

او بديشان گفت: اي قوم من! خداوند را (ما نوح را به سوي قومش فرستاديم؛   
عبادت كنيد؛ چرا كه معبودي جز او نداريد. آيا ـ از عذاب خدا و زوال نعمتي كه به شما 

   پرهيزيد؟) داده است ـ نمي
و كساني كه دعوت توحيدي او را پذيرفتند و به آن جواب مثبت دادند، ضعيفان و 

به گمان خود صاحب عقل و خرد بودند،  ناتوانان بودند؛ اما اشراف و رؤساي قوم كه
  خود را از پيروي حق بي نياز دانسته و از آن روي گرداني كردند.

 mr q p o n m l  k j l  :60[اعراف[  
(اشراف و رؤساي قومش گفتند: ما شما را در گمراهي و سرگشتگيِ آشكاري مي  

  بينيم.) 
  ه نوح عليه السالم گفتند:كه همان اشراف و رؤساي قوم بودند، ب» مأل«همچنين 

 m    º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±l :٢٧[ھود[   

لوح ما از تو پيروي نكرده فكر و سادهبينيم كه كسي جز افراد فرومايه و كوته(ما مي
  .)است

اند. آري، آن چيزي كه بايد به سبب يعني آنها بدون تأمل و تفكر از تو پيروي نموده
گرفتند كه همان پذيرفتن حق بدون درنگ بود، برعكس باعث آن، مورد ستايش قرار مي
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سرزنش آنان شد؛ زيرا هرگاه كه واقعيت روشن گردد، نيازي به تفكر و تأمل ندارد؛ بلكه 
  بايد از آن پيروي شود.

همچنين آنان از اينكه خداوند انساني را به عنوان پيامبر مبعوث نمايد، تعجب كردند 
  و گفتند:

 m   ¯  ®  ¬  «  Ä °l :(ما تو را بشري مانند خود مي دانيم.)  ]٢٧[ھود  

 m ¢ ¡  � ~   } | { z y   x   w v u t      s r q p
 ª ©   ¨ § ¦ ¥ ¤  £l :24[مؤمنون[  

(اشراف و سران كافر قومش گفتند: اين مرد، صرفا انساني مانند شما است و مي  
مبري را به ميان ما روانه كند ـ خواست ـ پيغخواهد بر شما برتري گيرد. اگر خدا مي
فرستاد. ما چنين چيزي را در تاريخ پدران پيشين حتماً فرشتگاني را براي اين منظور مي

   ي خدا بداند.) ايم ـ كه انساني ادعاي نبوت كند و خود را نمايندهخود نشنيده
ي را كه از ستمندان و فقيرانخواستند كه منوح عليه السالم مي زسران و اشراف قوم ا

ي آنان تن نداد و طلبشان را رد كردند از خود دور كند؛ اما او به خواستهاو پيروي مي
  كرد: 

 m    Y  X     W  V  U  T  S  RQ  P   O  N   Ml 
   ]٢٩[ھود:

رانم؛ اند از مجلس و همدمي خود به خاطر شما نميمن كساني را كه ايمان آورده(
دانم كنند؛ اما من شما را گروه ناداني ميخود را مالقات مي آنان ـ در روز قيامت ـ خداي

دانيد نه در پيروي از حق و انجام كار ـ چرا كه معيار ارزش انسانها را در مال و جاه مي
   نيك.) 

ي ميان او و قومش ادامه داشت؛ چنانكه شد و مجادلهروزگار همچنان سپري مي
  خدوند متعال ميفرمايد:

 m Ã  Â Á  À ¿      Å Äl  :14[عنكبوت[  
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  (او نه صد و پنجاه سال در ميان آنان ماند.) اما فقط گروه اندكي به او ايمان آوردند. 
   اينجا بود كه نوح عليه السالم آنان را نفرين نمود:

 m Í Ì Ë Ê  É È Ç Æ  Å Ä Ã Â   Á   À ¿ ¾ ½
 Ò Ñ  Ð    Ï Îl  :27-26[نوح[  

چرا  دي از كافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار؛ (نوح گفت: پروردگارا! هيچ اح  
سازند و جز فرزندان بزهكار و كافرِ كه اگر ايشان را رها كني، بندگانت را گمراه مي 

   آورند.) زايند و به دنيا نميسرسخت نمي
  ي طوفاني بزرگ نابود ساخت:خداوند آنان را بوسيله سرانجام

 mo n m l k  j l  :37[فرقان[  
  (و قوم نوح را نيز هنگامي كه پيامبران را تكذيب كردند، غرق نموديم.)   

و اينگونه خداوند با لطف و رحمت خويش، نوح و پيروانش را نجات داد و زمين را 
از وجود ستمگران پاك گردانيد و بجز موحدان و يكتاپرستان هيچ كسي روي آن باقي 

از توحيد فاصله گرفتند، خداوند متعال نماند. و هنگامي كه اين گروه منحرف شدند و 
  پيامبران ديگري را به سوي آنان فرستاد: 

 m   l  k  j i h g f  e d  c  bl  :32-31[مؤمنون[  
پيغمبري  (سپس بعد از آنان؛ يعني قوم نوح؛ مردمان ديگري را بر سر كار آورديم و   

  از ميان خودشان به ميان آنان فرستاديم.) 
  آنها را به سوي يكتاپرستي دعوت نمود: آن پيامبر نيز 

  m ut s  r   q p o   n ml :32[مؤمنون[  
  (خدا را بپرستيد؛ زيرا جز او معبود حقي نداريد.)

شد، خداوند رفت و از راه منحرف ميبدين ترتيب، هرگاه بني آدم به كژ راهي مي



 شناخت اهللا      404

با نور هدايتش داد و متعال با لطف و رحمت خويش راه هدايت را به آنان نشان مي
  زدود.تاريكيها را از سر راهشان مي

 m ZY  X W V U TS R Q P O  N  ML K J I
 ^ ]    \ [l م]:44ؤمنون[  

(سپس پيامبران خود را يكي پس از ديگري ـ به سوي اقوامشان ـ فرستاديم؛ هر  
ي نهگروهي با آمدن پيامبر، تكذيبش كردند. ما هم آن اقوام را يكي بعد از ديگري روا

ي عبرت ديگران نموديم. نابود باد ديار نيستي كرديم و ايشان را نقل مجالس و مايه
  باورند.)ايمان و بياقوامي كه بي

اين چنين است سرگذشت واقعي انسان؛ كشمكش و مبارزه طوالني بين حق و باطل؛ 
ز آبا و اجداد ميان پيامبراني كه هدايت را به مردم عرضه نمودند و گمراهاني كه با پيروي ا

  شان از توحيد و يكتاپرستي اعراض و روي گرداني كردند:و هواها و خواهشات نفساني

  m  d c ba ` _ ~ } |  { z y x
 t s r q p o  n m l kj i h g fe

¡ �  ~ } | { z y x  w v     u  ¦ ¥ ¤  £ ¢
 ³ ² ± ° ¯  ®  ¬ «ª ©  ¨ §

´   Ä Ã   Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ
Æ Å   È Çl  :10- 9[ابراهيم[  

اند؟ قوم نوح و عاد و ثمود (آيا به شما نرسيده است خبر كساني كه پيش از شما بوده 
داند. پيامبرانشان و كسان ديگري كه پس از ايشان آمدند كه جز خدا كسي آنان را نمي

داليل روشن و معجزات آشكاري براي آنان آوردند؛ ولي آنان دستهايشان را روي 
  هاي خود گذاشتند ـ ايمان نياوردند ـ و گفتند: ما به آنچه كه فرستاده دهان
خوانيد، سخت در شك و ي چيزي كه ما را بدان ميايد، كفر ورزيديم و دربارهشده
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ي و ابداع كننده ي وجود خدا ؛آفرينندهگمانيم. پيامبرانشان به آنها گفتند: مگر درباره
خواند تا گناهانتان را ؟ او شما را فرا ميجود داردآسمانها و زمين؛ شك و ترديدي و

رسد ـ شما را بر جاي و محفوظ ببخشايد و تا مدت مشخّصي ـ كه در آن مرگتان فرا مي
خواهيد ما را از چيزهايي دارد. آنان گفتند: شما جز انسانهايي همچون ما نيستيد و شما مي

  اند. براي ما دليل روشني بياوريد.) پرستيدهمنصرف و به دور داريد كه پدرانمان آنها را مي

 است، نموده بيان ما گذشت آنها را براي سر قرآن كه پيامبراني ازدعوت دقت با

  گردد: روشن مي ما براي زير واقعيتهاي
خداونداز ابتداي خلقت انسان، او را كامل، زيبا و مستعد براي هدف معيني كه  اول:

د، آفريده است و استعداد و توانايي انجام اين وظيفه را باشعبادت و بندگي ذات اهللا مي
  نيز به او بخشيده است.

خداوند از ابتداي آفرينش انسان، او را به راز وجود خود آگاه نموده و براي  دوم:
ي خودش واگذار ننموده است؛ بلكه شناخت پروردگارش نيز او را به فكر و انديشه

  دادشان به تناسب نياز بشريت بوده است: پيامبراني را برايش فرستاده كه تع

 m u t s r    q p  o n ml k j i hl  :24[فاطر[  
ايم و هيچ ملّتي هم (ما تو را همراه حقّ، به عنوان مژده دهنده و بيم دهنده فرستاده 

   اي به ميانشان فرستاده نشده باشد.) نبوده است كه بيم دهنده
  دانيم.ن را نميبه همين جهت، ما نام تمام پيامبرا

 m ON M L K J  I H G F E D C B A
 a   ` _ ^ ] \ [ Z YX  W V U   T S R    Q P

 bl  :78[غافر[  
ايم؛ سرگذشت بعضيها را براي تو بازگو كرده و (ما قبل از تو پيامبراني را فرستاده  

اي را جزهايم؛ هيچ پيامبري حق نداشته است معسرگذشت برخيها را براي تو بازگو نكرده
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رسيد، دادگرانه داوري شده نشان دهد مگر به فرمان خدا. زماني هم كه فرمان خدا مي
  ) اند.است و آن وقت، باطل گرايان هالك و زيانمند گشته

اند، در دليل بر اين مسئله، اين است كه تمام امتهايي كه پيامبرانشان را تكذيب نموده
-كه پيامبران پيام و دعوت خداوند را به آنها رسانده نمايندروز قيامت، اقرار و اعتراف مي

  اند؛ چنانكه خداوند متعال ميفرمايد:

 m ± ° ¯ ®   ¬ « ª ©  ̈  § ¦   ¥  ¤  £ ¢ ¡ � ~     }
         » º ¹   ¸  ¶  µ ´  ³ ²l :9- 8[ملك[  

پرسند: آيا شوند، دوزخبانان از آنان مي(هر زمان كه گروهي به جهنم انداخته مي  
اي به گويند: آري! پيامبران بيم دهندهمي اي به ميان شما نيامده است؟ پيغمبر بيم دهنده

ميان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم: خداوند به هيچ وجه چيزي را به نام 
  ) وحي، براي كسي نفرستاده است و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد.

ي رحمت و عنايت خداوند به بندگان اريخ، نشانهفرستادن اين همه پيامبر در طول ت
و وفا به عهد و پيماني است كه خداوند به آدم عليه السالم داده بود و همچنين براي اين 

  اي نداشته باشد:است كه انسان در قيامت، عذر و بهانه

 m  } | { z yx w v u t s  r ql 165ء:[نسا[  
لي بر خدا براي مردمان باقي نماند ـ و نگويند تا بعد از آمدن پيامبران، حجت و دلي( 

آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش فرستادي، ايمان ميكه اگر پيغمبري به سوي ما مي
گرفتيم ـ خدا غالب و حكيم است و كارهايش از روي قدرت و حكمت انجام ميمي

  پذيرد). 

  m  ¿   ¾ ½ ¼    » ºl :15[اسراء[  
مي را مجازات نخواهيم كرد، مگر اين كه پيغمبري براي آنان (و ما هيچ شخص و قو  

  مبعوث و روان سازيم.)
ي پيامبران يكي بوده است؛ آنهم دعوت بسوي توحيد پايه و اساس دعوت همه: سوم
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و راهنماي مردم جهت شناخت معبود و پروردگار خود و بيان چگونگي و روش بندگي 
  . او

  بوده و بجز اسالم دين ديگري نداشتهاند: دين تمام پيامبران، اسالم :چهارم

 m  l k j i h g f e d c  b a ` _l  آل]
  ]85عمران:
شود و او در آخرت از (و كسي كه غير از اسالم، آييني برگزيند، از او پذيرفته نمي 
  ي زيانكاران خواهد بود.)زمره

  mu t s r ql نوح عليه السالم ميگويد: بعنوان نمونه 
  ) ي مسلمانان باشم.و به من دستور داده شده است كه از زمره( ]72[يونس:

  خداوند در مورد تورات ميفرمايد:

 m    ~     }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  q
l :٤٤[مائده[   

(ما تورات را نازل كرديم كه در آن رهنمودي و نوري بود كه پيامبراني كه مسلمان   
  كردند.) مي بودند، براي يهوديان، بدان حكم
  : و موسي به قوم خود ميگويد

 mr     q   p o n m l         k jl :84[يونس[  
   (اگر واقعاً به خدا ايمان داريد، بر او توكّل كنيد اگر واقعا مسلمانيد.)   

  دهد تا مسلمان شود:دستور ميعليه السالم همچنين خداوند به دوست خود ابراهيم 

 m t s r q  po n  m l kl  :131[بقره[  
(آن گاه كه پروردگارش بدو گفت: مسلمان شو. او گفت: خالصانه تسليم پروردگار  

  جهانيان گشتم.)
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 m ¥   ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z  y  x  w v
 ¦l ]:132بقره[  

(و ابراهيم فرزندان خود را به اين آيين سفارش كرد و يعقوب نيز چنين كرد؛ هر  
اي فرزندان من! خداوند، آيين توحيدي اسالم را براي  كدام به فرزندان خويش گفتند: 

  ) شما برگزيده است؛ پس نميريد جز اين كه مسلمان باشيد.
و هنگامي كه يعقوب از پسرانش در مورد معبود و خدايشان بعد از خودش پرسيد، 

  گفتند:

m Ã Â Á   À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹
Äl :133[بقره[  

اسماعيل و اسحاق؛ را كه همان خداوند يگانه (خداي تو و خداي پدرانت ؛ابراهيم و  
   كنيم و ما تسليم فرمان او هستيم.) است، عبادت مي

  أ گفت:ي سبهمچنين ملكه

 m ô ó ò ñ ð ï î í     ì ë  l:44[نمل[   
ام و هم اينك با سليمان خويشتن را تسليم (پروردگارا! من به خود ستم كرده

   نمايم.) پروردگار جهانيان مي
   از دعاهاي يوسف اين بود كه: ويكي

 m Ç Æ Å  Ä Ãl ]:مرا مسلمان بميران و به  ]101يوسف)
   صالحان ملحق گردان.) 

  ميفرمايد: صو پيامبر اسالم محمد 
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دٌ « احِ مْ وَ دِينُهُ تَّى وَ مْ شَ ُ اهتُ هَ , أُمَّ تٍ ةٌ لِعَالَّ وَ بِيَاءُ إِخْ َنْ األْ   1».وَ
درشان يكي اما مادران زيادي دارند.) (پيامبران همچون برادران پدري هستند كه پ

  يعني دين آنها يكي است؛ اما شريعتشان متفاوت ومختلف است.
هايشان شود، دليل بر اين نيست كه ديناين تنوعي كه در شريعتها مشاهده مي

مختلف و متفاوت بوده است؛ زيرا بعضي اوقات، خداوند قانوني را به خاطر حكمتي 
اسب شرايط و موقعيت به خاطر حكمت و مصلحتي كه خود نمايد، سپس به تنوضع مي

نمايد. و چه بسا كه اين دو حكم متضاد و متفاوت را مي داند، قانون ديگري را وضع مي
در يك شريعت وضع نمايد؛ چنانكه در اوايل اسالم به مسلمانان دستور داد كه 

نمود و دستور داد كه نمازهايشان را رو به بيت المقدس بگذارند. سپس اين حكم را نسخ 
رو به بيت اهللا الحرام نمازهايشان را بگذارند. ما مشاهده مي كنيم كه ابتدا مسلمانان رو به 
قدس مي نمودند؛ اما پس از مدتي اين حكم، تغيير يافت و رو به كعبه نمودند. شريعت 

و  نمايدپيامبران نيز همين گونه است؛ قانون جديد شريعت قانون قديمي را نسخ مي
ي تمام شريعتهاي پيش از شريعتي كه بر پيامبر اسالم نازل شده، پايان دهنده و نسخ كننده

  خود بوده است.
سبب به وجود آمدن شرك و بت پرستي در طول تاريخ، آنگونه كه عقاد و  پنجم:

كنند، ترقي و پيشرفت اعتقادي نبوده؛ بلكه سبب آن منحرف شدن و همفكرانش تصور مي
  ن مردم از قانون و شريعت خدا و عدم پيروي از پيامبران بوده است. روي گردانيد

                            m Ð   Ï Î Í Ì Ë  Ê É È  Ç  Æ Ål 
  ]124[طه:

(و هر كه از ياد من روي بگرداند، زندگي تنگ و سختي خواهد داشت و روز  
  ) كنيم.رستاخيز او را نابينا حشر مي
  و هوا پرستي و روي گرداني از هدايت الهي بوده است: يا پيروي از ظن و گمان

                                           
  ).3443) شماره (478ص6صحيح بخاري (ج  - 1
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m  Ì Ë Ê É È  ÇÆ Å Ä Ã Â Á Àl :23[نجم[  
كنند؛ حال آنكه هدايت و اساس و هواهاي نفس پيروي مي(آنان فقط از گمانهاي بي

   رهنمود از سوي پروردگارشان براي آنها آمده است.) 

 m N M L K J  I H G F E D C B A
 T S  R Q P O X W V Ul :77[مائده[  

(بگو: اي اهل كتاب! به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوييد و از خواهشات  
اند و از راه اند و بسياري را گمراه كردهنفساني و اميال گروهي كه پيش از اين گمراه شده

   اند، پيروي منماييد). راست منحرف گشته
  و در مورد يهوديان ميفرمايد:

mv   u      ~  }   |{  z  y  x  w
     ¨§  ¦    ¥  ¤  £  ¢¡  �l :١٣[مائده[    

شكني ايشان، آنان را نفرين كرديم و از رحمت خود محروم (اما به سبب پيمان 
داشتيم و دلهايشان را سخت نموديم. آنان سخنان را تحريف و بخش فراواني از آنچه ـ 

  ترك كردند.) در تورات ـ بديشان تذكّر داده شده بود،
  در مورد نصاري نيز ميفرمايد:

 m K J I H   G F E  D C B A
 TS R Q P  O N M Ll 14ئده:[ما[  

گويند: ما نصراني هستيم، پيمان گرفتيم؛ اما آنان قسمت قابل (و از كساني كه مي 
 اي را از آنچه كه بدانان تذكّر داده شده بود، به دست فراموشي سپردند؛ لذا بهمالحظه

  ي قيامت، ميان گروههاي مختلف آنان كينه و دشمني افكنديم.)پاداش آن، تا دامنه
  انحراف و روي گردانيدن آنها را از توحيد نيز اين چنين بيان مي نمايد:
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 m  ± ° ¯ ® ¬ « ª  © ¨
 Á À ¿¾   ½ ¼ »  º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

  Âl :31[توبه[  
خود، پارسايان خود و مسيح بن مريم  (يهوديان و ترسايان عالوه از اهللا، علماي ديني 

را هم به خدايي گرفتند؛ در صورتي كه بديشان فقط دستور داده شده بود كه تنها خداي 
يگانه را بپرستند و بس. هيچ معبود حقي بجز اهللا وجود ندارد و او پاك و منزّه از شرك

  دهند.)ورزي و چيزهايي است كه ايشان آنها را انباز او قرار مي
پيامبران از راه و روش كساني كه از منهجشان تخطي نموده و همين جهت، به 

  نمايند: منحرف گشته اند، اعالم برائت مي

 m | {z y x w v    u t s r q p o n m l
  r q   p o n ml k j    i h gf e d c b  a ` _ ~ }

u t s  ¨ § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ � ~  } | { z y  x wv
´ ³ ²± °  ̄® ¬  « ª©  ¾      ½ ¼ » º¹   ¸ ¶   µ

 À ¿l :117- 116[مائده[  
فرمايد: اي عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم (و خاطرنشان ساز آنگاه را كه خداوند مي  
گويد: تو را منزّه از آن اي كه جز اهللا من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد؟ عيسي ميگفته
و حق  را نسزد كه چيزي را بگويم و بطلبم كه وظيفهدانم كه داراي شريك و انباز باشي. ممي

من نيست. اگر آن را گفته باشم، بيگمان تو از آن آگاهي. تو ـ عالوه از ظاهر گفتار من ـ از 
داري راز درون من هم باخبري؛ ولي من ـ چون انساني بيش نيستم ـ از آنچه بر من پنهان مي

ام مگر آنچه را كه مرا به من به آنان چيزي نگفته هايي. ي رازها و نهانيخبرم؛ زيرا تو دانندهبي
اي و آن اين كه جز خدا را نپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما گفتن آن فرمان داده

است. من تا آن زمان كه در ميان آنان بودم از وضع ايشان اطّالع داشتم و هنگامي كه مرا 
  ) اي و تو بر هر چيزي مطّلع هستي.دهميراندي، تنها تو مراقب و ناظر ايشان بو





  

 

  فصل پنجم
  خدا در تصور امتهاي گمراه 

ي اين بحث در اين موضوع بيان تاريخ انحراف در عقيده نيست؛ هدف ما از ارائه
  ي قدرت بنده زيرا اوال اين موضوع به دليل كثرت انواع انحرافها، خارج از حيطه

ريك تاريخ نيست؛ چون كفر هر جا و در هر قالبي ي تاباشد. ثانيا نيازي به اين جنبهمي
رود؛ بلكه هدف ما از بيان اين موضوع، اين است كه كه باشد، يك دين و آيين بشمار مي

ي اسالمي براي كساني كه اند تا ارزش عقيدهبدانيم اين امتها به چه چيزهايي گرفتار شده
  آن را قبول كردهاند در اين ميان بيشتر روشن گردد. 

اند، بعد از اينكه حق ر واقع كساني كه باطل را تجربه كردهاند و آنرا خوب شناختهد
كنند اما افكار و اديان كنند؛ ولي آناني كه از اسالم پيروي ميرا بپذيرند، بهتر آنرا درك مي
افتند؛ چه زيبا است سخن تر در دام انحراف ميشناسند، زودمقابل و مخالف را خوب نمي

  ب رضي اهللا عنه كه ميگويد:عمر بن خطا
بزودي در دوران آن نسل مسلماني كه شناختي از جاهليت ندارند، تارهاي ريسمان « 

  ».اسالم يكي بعد از ديگري، پاره خواهد شد
تواند از روشنايي مسلم است كسي كه تاريكي شب را تجربه كرده است، بهتر مي

  به مصيبتي گرفتار آيد.روز لذت ببرد؛ همچنين قدر عافيت را كسي داند كه 
گويد: انسان سيد قطب رحمه اهللا اين حقيقت را خوب درك كرده است آنجا كه مي

ضرورت اين دين را درك نميكند و نياز به اين فاصله گيري و دور شدن از گمراهيهايي 
كه بشريت در تاريكيهاي آن سرگردان بوده و اهميت استقرار و ثبات يافتن بر يقين 

ينه اعتقادي را درك نخواهد كرد تا زماني كه از سنگيني و بزرگي اين ابرهاي آشكار در زم
هاي اعتقادي و تصوري و خرافي و متراكم و سنگين سرگرداني و سردرگمي، در زمينه

افكار و اوهام پليد و شعار و تقاليد و اوضاع و احوالي را كه بر دل و ديدگان بشريت 
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ا زماني كه واقعيت هرج و مرج و آشفتگي و پريشاني و زنگار زده بود را تجربه نكند. و ت
هايي كه بقاياي عقايد و باورهاي آسماني به سبب ديوانگي و اسارت و محدوديت

تحريف و تأويل و زياد و كم شدن از جانب بشريت و آميخته شدن آن با فلسفه و بت 
  » پرستي و خرافي گري را درك نكند.
  ز آنها اكتفا مي كنيم: ما در اينجا به ذكر سه نمونه ا

ي يكي از دولتهايي است كه مردم، آن را متمدن و با ي عقيدهيكي از انها نماينده
دانستند. دومي هم بيان انحراف يكي از اديان آسماني از حق است. و سومي فرهنگ مي

  باشد.مي صهم بيان بت پرستي اعراب قبل از بعثت نبي مكرم اسالم 

  1 ز ديدگاه يونانيهاپروردگار امبحث اول: 
دانند. هم اكنون ما پژوهشگران، يونانيها را يكي از ملت هاي متمدن دوران باستان مي

اندازيم تا ببينيم كه در چه گمراهي و نگاهي به باورها و اعتقادات اين ملت گمراه مي
  بردند.اي بسر ميسرگرداني
اش تند كه شكل و قيافهدانسرا رب االرباب و خداي برتر خود مي» جوبيتر«آنها 

بيشتر به شيطان شباهت داشت تا به خدا. او موجودي كينه توز، بدخواه و ستيزه جو، 
سرگرم شهوات و عشق بازي و خوردن و آشاميدن بود و به امور خدايان و مخلوقات 
توجهي نداشت مگر به ميزاني كه براي حفظ سلطه و قدرت و تداوم طغيان و جور و 

خداي صحت و بهداشت، خشمگين بود؛ زيرا او  » اسقوالب«او از  ستمش الزم بود.
هايي كه به زير كرد و اينگونه او را از دريافت مالياتي كه از روح مردهمريضان را مداوا مي

  ساخت.شدند، محروم ميخاك منتقل مي
؛خداي علم و صنعت؛ ناراحت و » برومثيوس«همچنين به گمان آنان، جوبيتر از 

داد كه آتش را در صنعت و تكنولوژي به كار ببرند د؛ زيرا او به مردم ياد ميخشمگين بو
و از معرفت، نيرويي كسب كنند كه مشابه و همسان نيروي خدايان است. به همين سبب، 

                                           
  مراجعه نماييد.» حقايق االسالم وأباطيل خصومه«به كتاب  - 1
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او را به مجازات و تنبيه هميشگي محكوم نموده بود و به مرگ و دور انداختنش از محل 
  واع شكنجه و عذاب را در حق او اعمال تجمع خدايان راضي نبود؛ بلكه ان

اي غل و زنجير و زنداني كرده و پرندگان را به كرد؛ از جمله، او را در كوه دورافتادهمي
فرستاد تا در طول روز جگرش را تكه تكه كنند و از آن بچرند و بخورند و سويش مي

عد نيز پرندگان گرديد تا روز بگشت و سالم ميهنگام شب، جگرش به حالت اولي برمي
برد و شكاري جهت گاز گرفتن و اذيت كردنش باز گردند...، مدام در اين عذاب بسر مي
  شد. كسي حق شفاعت را برايش نداشت و هيچ دعا و التماسي نيز برايش پذيرفته نمي

را » برومثيوس«علت و سبب خشم خدايان از » هزيود«شاعر و فيلسوف بت پرست 
ها استخوان»  جوبيتر«و در مراسم عروسي و وليمه خدايان، در سهم كند كه اچنين بيان مي

ي را بيشتر و گوشت و چربي را كمتر قرار داده است. جوبيتر معتقد است كه او به واسطه
برتري دارد. چون او در ميان » بروميثوث«اش بر معرفت، حكمت و هوشمندي و زيركي

ردار است كه خداي بزرگ از آن بي بهره اي از معرفت و فراست برخوخدايان به اندازه
  بوده است.

» جوبيتر«شاعر و فيلسوف نهايت سعي خود را براي تنزيه و پاك جلوه دادن » هزيود«
ي مقدس و بزرگي براي مردم به تصوير كشيده كه با شكل نموده و او را در شكل و قيافه

ه عبادت را در دين ي خداي معبود تناسب داشته باشد؛ البته پس از اين كو قيافه
  يونانيهاي قديم تاحدي ارتقاء داده است.

ميگويند: او » جوبيتر«اما با وجود آن، پژوهشگران و دانشمندان يوناني در مورد 
فرستاد تا داد و خداي ابرها را به سوي مدار خورشيد ميرا فريب مي» ههير«همسرش 

د تا همسرش هنگام طلوع موقع طلوع خورشيد بر مدار آن بروند و افق را بپوشانن
  خورشيد از عشق بازيهاي او با معشوقانش با خبر نشود.

سر زده نزد او رفت و او را ديد كه در حال » جوبيتر«همسر » هيره«گويند: روزي، مي
است. قابل يادآوري است كه جانيمير چوپاني بسيار زيبا بود. » جانيمير«بوسيدن ساقهاي 

از تهمت فريفته شدن به » جوبيتر«سمان برد. بهرحال، پس جوبيتر او را ربود و به آ
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ساقهاي جانيمير نتوانست نجات حاصل كند؛ به همين سبب، اين اقدامش را براي 
  كرد. همسرش توجيه مي
ي شرك آميزي است كه مبناي آن را خرافات و اي از گمراهي و عقيدهبله، اين نمونه

يك افسانه تبديل شده است. تعداد خدايان  خياالت و اوهام تشكيل ميدهد تا جايي كه به
-كشند و شكنجه ميدهند و همديگر را مينزد يونانيها متعدد هستند كه با هم مسابقه مي

كنند و به همسرانشان آشامند، با هم ازدواج ميخورند و ميدهند و همانند انسان مي
گيرند و.... پس مي كنند و اشتباه يكديگر را ناديدهخيانت ميكنند و همجنس بازي مي

تواند داشته باشد؟ چگونه بر اخالق و رفتار اي چه تأثيري در دل پيروانش ميچنين عقيده
اي كه آلوده به شرك و انحراف است چه گذارد؟ و چنين عقيدهافراد و جامعه تأثير مي

  ارزشهايي را مي تواند براي جامعه به ارمغان بياورد؟ 

  1 مبحث دوم: خدا وند نزد يهود
تصورات بت پرستي، خرافات، آلودگيهاي ناسيوناليستي و ملي گرايي، دين بني 
اسرائيل ـ يهوديت ـ را به طور كلي تحت تأثير قرار داده بود. پيامبران بني اسرائيل يعني 

و در رأس آنها خود اسرائيل با يكتا پرستي و  †يعقوب پسر اسحق پسر ابراهيم 
به آنها ياد داده بود، به سوي قومشان مبعوث  † توحيد خالصي كه پدرشان ابراهيم

؛ نيز با دعوت و پيام توحيد و با †شدند؛ سپس پيامبر اولوالعزم و بزرگ ؛موسي
شريعت موسوي كه بر اساس توحيد و يكتا پرستي بنا نهاده شده بود، به سوي قومش 

حد بت پرستي فرستاده شد؛ اما ديري نپاييد كه بني اسرائيل از راه منحرف شدند و تا 
ها را در تنزل كردند و در كتاب مقدسشان (تورات) انواع خرافات و خزعبالت و افسانه

هايي كه هيچ هدايت ترين اعتقادات ملتاي كه در پستي خدا ثبت نمودند به گونهباره
  الهي و كتابي آسماني نداشتند، سقوط كردند. 

اي پاك، شفاف ده بود، عقيدهفرستا ي توحيدي كه خداوند براي ابراهيم عقيده

                                           
  ) تأليف سيد قطب با اندكي تصرف. 11ص (» خصائص التصور االسالمي«برگرفته از  - 1
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ي آن به مقابله و مبارزه با شرك و بت پرستي فراگير و كاملي بود كه ابراهيم به وسيله
كشد و اي شديد، قاطع و جدي چنانكه قرآن آنرا به تصوير ميپرداخت؛ آن هم مبارزه

رش را ابراهيم پسرش را بدان سفارش نمود همانگونه كه يعقوب قبل از اينكه بميرد، پس
  بدان سفارش نموده بود:

 m  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c      b  a   `  _
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هنگامي كه به پدرش ـ   (اي پيامبر! سرگذشت ابراهيم را براي كافران بيان كن؛ آن   
نيد؟! آنها گفتند: بتهاي كپرست خود گفت: چه چيزي را پرستش ميآزر ـ و قوم بت

گفت: آيا هنگامي كه  مانيم. ابراهيم پرستيم و دائماً بر عبادتشان ماندگار ميبزرگي را مي
يا   كنند؟ شنوند و نيازتان را برآورده ميخوانيد، صداي شما را ميآنها را به كمك مي
ما پدران و نياكان  سازند؟ گفتند: فقطرسانند و يا زياني متوجه شما ميسودي به شما مي

بينيد كه شما آيا متوجه هستيد و مي  كردند. ابراهيم گفت: ايم كه اين چنين ميخود را ديده
ي آنها ـ معبودان ـ همه شما بايد بدانيد كه  پرستيد؟! تان چه چيزي را ميو اجداد گذشته

ست و هم او مرا آن پروردگاري كه مرا آفريده ا دشمن من هستند بجز پروردگار جهانيان؛ 
ميراند نوشاند. آن كسي است كه مرا مينمايد؛ آن ذاتي كه مرا ميخوراند و ميراهنمايي مي

گرداند و آن كسي است كه اميدوارم در روز جزا و سزا گناهم را و سپس مرا زنده مي
ي شايستگان و بيامرزد. پروردگارا! به من كمال و معرفت عنايت كن و مرا از زمره

     ان گردان و براي من ذكر خير و نام نيك در ميان آيندگان بر جاي دار.)بايستگ
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(چه كسي از آيين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن كه خود را خوار و كوچك  

ي شايستگان است. بياد دارد. ما او را در اين جهان برگزيديم و او در جهان ديگر، از زمره
ا كه پروردگارش بدو گفت: اخالص داشته باش. او گفت: خالصانه تسليم آور آن زماني ر

پروردگار جهانيان گشتم. ابراهيم فرزندان خود را به اين آيين سفارش نمود و يعقوب ـ 
ي او نيز چنين كرد و هر كدام به فرزندان خويش گفتند: ـ اي فرزندان من! خداوند نوه

ده است. پس نميريد جز اين كه مسلمان باشيد. آيين توحيدي اسالم را براي شما برگزي
آيا ـ شما يهوديان و مسيحيان ـ هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد، حاضر بوديد؟ آن  

پرستيد؟ گفتند: خداي تو و هنگامي كه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چيزي را مي
و ما تسليم فرمان  خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه خداوند يگانه است

   او هستيم.) 
ي ناب و اين اعتقاد در اما نسل هاي بعدي آنان، از اين توحيد خالص و اين عقيده

مورد آخرت، برگشتند و پيمان خود را شكستند و بر اين پيمان شكني خود پافشاري و 
ي توحيد و يكتا پرستي به سويشان آمد و با عقيده اصرار كردند تا اينكه موسي 

جدداً اين عقيده را از نو باز سازي نمود؛ اما باز هم آنها بر آن دوام نيافتند و پايداري م
  نكردند؛ بلكه از آن روي گرداندند و منحرف شدند.

در ميانشان بود كه انحراف آنها آغاز گرديد؛ آنان شروع به  بلي، هنوز موسي 
ساخت كه از زنان مصري  اي كردند كه سامري آنرا از طال و جواهراتيپرستش گوساله

  گرفته و با خود آورده بود.
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  ]88- 87:طه[
ايم؛ ليكن بارهاي سنگيني از ي تو سرپيچي نكرده(گفتند: ما به اختيار خود از وعده  

ور انداختيم و سامري نيز از خود زيورآالت مردمان بار ما شده بود و ما آنها را از خود د
اي را براي مردم بيرون آورد كه صداي گوساله ي گوسالهسپس مجسمه دور افكند؛ 

داشت. پس سامري و پيروانش گفتند: اين معبود شما و معبود موسي است و او دچار 
   فراموشي شده است ـ و در طلب آن به كوه طور رفته است.) 

، از موسي كه قبل از اينكه به پرستش گوساله روي آورندالبته قابل ياد آوري است 
 :خواسته بودند كه بتي را برايشان قرار دهد تا او را پرستش كنند  

 m N M LK J  I H G F E   D C  B A
 Y X  W V  UT S    R Q   P Ol :138[اعراف[  

ند كه بتهايي اسرائيل را از دريا گذرانديم؛ آنها در مسير خود به گروهي رسيد(و بني 
داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. در اين هنگام، به موسي گفتند: اي موسي! براي ما 
معبودي بساز همانگونه كه آنها داراي معبودهايي هستند. موسي گفت: شما گروه ناداني 

   هستيد.) 
ناگفته نماند كه قرآن كريم نيز بسياري از انحرافات، اعتقادات شرك آميز و بت 

  دانستند: هاي آنها را بيان ميكند؛ آنها خداوند را داراي فرزند ميتيپرس

 m ut s r  q p o n  m l kl 
  ]30[توبه:

   گفتند: مسيح پسر خدا است.) (و يهوديان گفتند: عزَير پسر خدا است و ترسايان   
  كردند:همچنين يهوديان خداوند را بخيل و تهي دست معرفي مي
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گويند: دست خدا با غل و زنجير بسته است. دستهايشان بسته باد! و به (يهوديان مي 
بخواهد، مي گويند نفرينشان باد؛ بلكه دو دست خدا باز است؛ هرگونه كهسبب آنچه مي

شود، نمايد. و گفتني است كه آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل ميبخشد و انفاق مي
افزايد. ما در ميان آنان ـ به سبب انحراف بر سركشي و كفرورزي بسياري از آنان مي

اند ـ تا روز قيامت، دشمني عقيدتي و معيارهاي غلطي كه به نام خدا به آيين خود راه داده
ايم. آنان هر زمان كه آتش جنگي عليه پيغمبر و مؤمنان افروختند، توزي افكندهنهو كي

خداوند آن را ـ با شكست ايشان و پيروزي پيغمبر و مؤمنان ـ خاموش ساخته است. آنان 
كنند و خداوند مفسدان و تباهكاران را دوست نميبراي ايجاد فساد در زمين تالش مي

  دارد.)

 m H G F E D C B A P O N M  LK J I
 W V U  T S   R Ql  :182[آل عمران[  

نيازيم. (بيگمان، خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند: خدا فقير است و ما بي  
آنچه را گفتند و به قتل رساندن پيامبران را به ناحق، برايشان خواهيم نوشت و بدانان 

   خواهيم گفت: بچشيد عذاب آتش سوزان را.) 
گفتند: خداي ما از ي آنان، اين بود كه ميقادات ناسيوناليستي پليد و آلودهيكي از اعت

خودمان است و ما را بجز در موارد رفتار ما با يكديگر در ساير موارد به قانون اخالق 
محاسبه نميكند؛ به اين معني كه ما را به سبب بداخالقي با بيگانگان (غير يهوديان) 

  نمايد: برايمان بازگو مي محاسبه نميكند؛ چنانكه قرآن

 m z  y x w v u t s   r   q p o n m l k
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(و در ميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر دارايي فراواني به رسم امانت بديشان   
يان آنان كساني هستند كه اگر ديناري دهند. همچنين در مبسپاري، آن را به تو بازپس مي

دهند مگر آن كه پيوسته باالي به رسم امانت بديشان بسپاري، آن را به تو بازپس نمي
گويند: ما در برابر اميها (يعني سرشان ايستاده باشي. اين بدان خاطر است كه ايشان مي

دند حال آن كه ميبنغير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم! و بر خدا دروغ مي
   .) دانند

اند كه از ي آنان اوصافي را براي خدايشان بيان كردههمچنين كتابهاي تحريف شده
  اند، دست كمي ندارد.براي خدايانشان ذكر كردهپرستان اوصافي كه بت 

آدم پس از اينكه مرتكب اشتباه شد و از آن «در اصحاح سوم از سفر تكوين آمده كه: 
صداي ي صاحب اصحاح، درخت معرفت خير و شر) تناول نمود، درخت (طبق گفته

زد. به هنگام وزش بادهاي سحري، آدم و در بهشت قدم ميكه  پروردگار را شنيد درحالي
همسرش در وسط بهشت خود را از خداوند پنهان كردند. پس خداوند فرياد زد: اي آدم! 

و را در بهشت شنيدم و از تو تو كجا هستي؟ آدم جواب داد: اي پروردگار! من صداي ت
ترسيدم؛ زيرا من لخت هستم؛ لذا خود را از تو پنهان نمودم. خداوند فرمود: چه كسي به 
تو اعالم نمود كه لخت هستي؟ آيا از درختي كه به تو توصيه نمودم از آن نخوريد، تناول 

  ايد؟نموده
ر را تشخيص سپس خداوند فرمود: اين انسان مانند يكي از ما شده و خير و ش

ميدهد و شايد هم اكنون دستش را دراز كند و باز از درخت حيات بخورد و براي هميشه 
زنده بماند. پس پروردگار او را از بهشت بيرون راند تا در زميني كه از آن آفريده شده به 
كار و كوشش بپردازد؛ پس انسان را از بهشت بيرون راند و فرشتگاني را در شرق باغ 

هاي شمشيري كه در حال چرخش هستند، گمارد تا از درخت زندگي  علهعدن با ش
  ».نگهباني و حراست كنند
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پر واضح است كه در سخنان فوق، خداوند متعال به جهل متصف شده است به 
دانست آدم كجا است تا اينكه آدم خودش را معرفي نمود. همچنين اي كه نميگونه

رود. و سبب رانده شدنش از بهشت اه ميخداوند تشبيه شده است كه مانند بشر ر
كند؛ بلكه سبب آن اين بود كه خدا معصيت و گناه كردن آدم نبود چنانكه قرآن بيان مي

ترسيد از اينكه آدم از درخت زندگي بخورد و براي هميشه ماندگار بماند! و خداوند مي
گرفت كه از درخت شناخت خير و شر را به آدم ياد نداده است، بلكه هنگامي آن را فرا 

  اند.ياد شده خورد. تمام اينها دروغ و افتراهايي است كه بر خداوند سبحان بسته
شود كه حيات و زندگي جاويد و ابدي خدا به سبب از سخن آنان چنين برداشت مي

خوردنش از درخت زندگي بوده است؛ خداوند منزه و پاك و فراتر از چيزهايي است كه 
  آنان ميگويند. 

دهند، اندوه و پشيماني و ندامت را نيز به ، همچنانكه جهل را به خدا نسبت ميآنان
دهند و ميگويند: هنگامي كه در دوران نوح عليه السالم شر و فساد انسان خدا نسبت مي

و چون پروردگار، «گسترش يافت، خداوند از آفرينش انسان نگران و اندوهگين شد: 
و بديهايش بسيار زياد است و تمام افكار و تصورات انسان را ديد كه در روي زمين شر 

اش برنامه ريزي براي بدرفتاري در آن روز است؛ بنابراين، خداوند از اينكه انسان روزانه
را روي زمين آفريده و كار و بار زمين را به او واگذار نموده است، غمگين شد و در دل 

كنم، روي زمين محو و نابود مي خود پشيمان شد، پس پروردگار گفت: من انسان را از
انسان با چهار پايان و پرندگان آسمان و خرسها يكي است؛ زيرا ترسيدم از اينكه او را در 

  ».ام، اما نوح نعمتي را در چشمان پروردگار ديدزمين گمارده
پس از «اين خرافات را بشنويد كه در إصحاح دوازدهم از سفر تكوين آمده است: 

ي ذريه و فرزندان نوح آباد نمود و همه يك زبان و يك لغت ه وسيلهاينكه زمين را ب
گفتند، در سفرشان به شرق، نعمتي را در سرزمين شنعار ديدند ودر آنجا سخن مي

سكونت گزيدند و به يكديگر گفتند: بياييد با هم آجر درست كنيم و آن را داغ كنيم و 
را گرفت و گفتند: بياييد براي  بپزيم. پس آجر براي آنها جاي سنگ و سنگ جاي گل

اي بسازيم تا اينكه روي زمين پخش و ي بلند و سر به فلك كشيدهخود شهر و قلعه



 423  شناخت اهللا

  پراكنده نشويم. 
دند از بو اي را كه بني آدم بنايش كردهپس پروردگار فرود آمد تا اين شهر و اين قلعه

ن هستند و اين ابتداي نزديك ببيند. پروردگار گفت: اينها يك رنگ و هم دل و يك زبا
دهند بدون اينكه مانعي داشته باشند. زود كارشان است؛ هرچه دلشان بخواهد انجام مي

باش برويم و در آنجا فرود آييم و زبانشان را درهم و برهم و مشوش كنيم تا سخنان 
يكديگر را نفهمند؛ پس خداوند آنها را از هم جدا نمود و در زمين پراكنده ساخت. بدين 

رتيب از ساختن شهر و قلعه دست كشيدند. به همين جهت، آنجا را بابل نام نهادند؛ زيرا ت
پروردگار در آنجا زبانها را ايجاد نمود و گسترش داد و از همان جا انسانها را روي زمين 

  ».متفرق و پراكنده ساخت
يك ها را وارونه ميكند و نزداي است كه حقيقت بنگريد اين چه خرافات و افسانه

  است كه واقعيتها را به طور كلي نابود و محو نمايد! اين چه خدايي است كه اين 
  ترسد و از تجمع و گردآمدنشان كنند؟ خدايي كه از ا نسان ميها ترسيم ميافسانه

پردازد پيش از اينكه آنها متحد و هم هراسد و اين چنين به مبارزه و مقابله با ايشان ميمي
نمايد، پس از آن كه زبانشان را متنوع را در زمين متفرق و پراكنده ميرأي شوند. و آنها 

  نمايد؟ مي
دهند، همچنانكه پشيماني و ندامت آري، يهوديان كردار شر و بد را به خدا نسبت مي

از كردارش را به او نسبت دادند. در سفر صموئيل دوم، اصحاح بيست و چهارم چنين 
يان بني اسرائيل آمد و از مردمي كه به چاه هفتم آمده بودند، پروردگار بامدادان به م«آمده: 

ي مرگ دستش را به سوي اورشليم دراز كرد تا آنجا را هفتاد هزار مرد را كشت و فرشته
ي نيز نابود كند؛ اما پروردگار از بدي پشيمان شد و به فرشتگان ويرانگر و نابود كننده

  »مردم گفت: حاال بس است، دست برداريد.
اگر ما سخنان قرآن را در مورد گمراهيهاي يهوديان در وصف پروردگارشان و 

اين كتابي كه » تلمود«هايي كه در تورات آمده به كناري بگذاريم و به همچنين تحريف
اند كه جايگاه و اهميتش از نظر آنها خيلي بيشتر از خاخامها و دانشمندان يهود نوشته
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  از گمراهي و سرگردانيهايي كه يهوديان در آن تورات است، بنگريم و دقت كنيم، 
هاي شريعت، وحشت زده ي اعتقادي، بلكه در تمام زمينهاند، انسان نه تنها در زمينهافتاده

  گردد.و دچار رعب و هراس مي
كه راجع به ارجمندي » الكنز المرصود في قواعد التلمود«ما به نقل قسمتي از كتاب  

كنيم؛ خداوند از ديدگاه آنان به خواندن و ياد كند، بسنده ميو بزرگواري خدايان بحث مي
  گرفتن نياز دارد و همچنين به ياوه گويي و مزاح و بازي كردن سرگرم 

روز، دوازده ساعت است كه خدا سه ساعت «شود؛ چنانكه در تلمود آمده است كه: مي
، حكم و فرمان ي شريعت سپري ميكند و در سه ساعت دوماول را به نشستن و مطالعه

نمايد و در سه ساعت سوم، به طعام دادن جهان مشغول است و در سه ساعت صادر مي
  »پاياني، سرگرم بازي با حوت ؛پادشاه ماهيان؛ است.

خداوند جز خواندن و مطالعه نمودن تلمود همراه با «از اين بدتر و خطرناكتر بشنو: 
با فرشتگان، بلكه همراه با أسموديه يعني آن هم نه تنها » فرشتگان هيچ كار ديگري ندارد.

  ي آسمان.پادشاه شياطين و اهريمنان در مدرسه
اما حوتي كه خداوند با او مشغول لهو و لعب است، كيست؟ حوت، ماهي بسيار 

تواند يك ماهي را كه طولش سيصد فرسخ باشد، قورت دهد بدون بزرگي است كه مي
از بس كه اين حوت، بزرگ است، خداوند اينكه در قورت دادنش دچار زحمت شود. 

شود. لذا ترسد كه چنين موجودي زاد و ولد و توليد مثل كند؛ زيرا تمام دنيا نابود ميمي
كرد، ددان و جانداران بزرگ، همهزنش را بر او حرام نمود. و اگر خداوند اين كار را نمي

. به همين جهت خداوند با رفتندكردند و تمام ساكنانش از بين ميي دنيا را اشغال مي
قدرت و نيروي خويش جنس نر حوتها را باقي گذاشت و جنس مادهشان را كشت و به 

  عنوان غذاي لذيذ مؤمنان در فردوس مهيا و آماده نمود.
ي آنها گرديده است، ميگويند: عالوه بر اين خرافات و ترهات كه پايه و اساس عقيده

، ديگر با حوت بازي نكرد و ميل رقصيدن با حوا را خداوند پس از نابود كردن آن هيكل«
  ». نداشت؛ بلكه او را با لباسهايش آراست و گيسوها را برايش بافت
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خداوند آنها را هالك و نابود گرداند؛ آنان سخنان كافران و ملتهاي گمراه و مشرك 
ندارد؛ مانند  ها هيچ تفاوتيكنند. بر اساس تصورات آنان، خدا با انسانگذشته را تكرار مي

كند، مانند انسانها رفتار مي نمايد، گاهي سرگرم بازي است، گاهي مي انسانها فكر مي
رقصد، گاهي شاد و گاهي دلتنگ و محزون است، گاهي هم گريه ميكند! براي چه؟ به 

  ي يهود كه سليمان برايشان ساخته بود.سبب ويران شدن مجسمه
ه و عظمت يهود بود؛ خداوند از تاريخي كه بله، آن مجسمه به زعم آنان، رمز شكو

آن مجسمه نابود شده تا امروز سه چهارم شب را با گريه و ناله سپري ميكند و همچون 
ي خود را ويران و هالك و نابود شوم؛ چرا كه من خانه«زند و ميگويد: شير نعره مي

  »مجسمه را نابود كردم و فرزندان خود را دستخوش چپاول و غارت نمودم.
بلكه از اين بيشتر در تحريف و دروغ بستن، مبالغه و زيادهروي نموده و ميگويند: 
خداوند در حسرت نابودي آن مجسمه، كوچك، ضعيف و ناتوان گرديد. بزرگي خداوند 

ي تمام ي چهار آسمان است در حالي كه قبل از بين رفتن آن مجسمه به اندازهبه اندازه
  آسمانها و زمين بود.

كنند كه خداوند، هنگام تمجيد و ستايش از جانب را چنين توصيف ميخداوند 
  اندازد؛ چنانكه بندگانش (يهوديها) احساس حقارت ميكند و سرش را پايين مي

شنود، احساس حقارت هنگامي كه خداوند ستايش خود را از زبان مردم مي«گويند: مي
ت است خدايي كه ستايش و اندازد و ميگويد: چه خوشبخكند و سرش را پايين ميمي

شود با وجود استحقاق و شايستگيش براي آن؛ اما پدري كه فرزندانش را بزرگداشت مي
  ».ي هيچ گونه ستايشي نيستدر رنج و مشقت رها نمايد، شايسته

  اند.بايد گفت: خداوند نابودشان گرداند؛ دچار چه انحراف بزرگي شده
دهند، اين است كه خداوند خداوند نسبت مي يكي ديگر از افتراها و دروغهايي كه به

به سبب بدبختي و سيه روزي يهود و آنچه كه برايشان پيش آمده است، به سر و 
و «گويند: شود؛ آنها ميزند و گريه ميكند و اشك در چشمانش سرازير ميصورتش مي

  بيند، كه يهود را در بدبختي و شقاوت رها كرده است، پشيمان چون خداوند مي
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شود و هر روز به سر و صورتش ميزند و گريه مينمايد تا جايي كه دو قطره اشك از مي
افتد؛ طوري كه صداي افتادن آنها را تمام موجودات چشمانش سرازير شده و در دريا مي

شنوند و درياها به حركت و جنب و جوش در ميĤيند و هستي از آغاز دنيا تا پايان آن مي
  »دهد.آيد و زلزله رخ ميبه لرزه در مي بيشتر اوقات، زمين نيز

  عالوه بر اين، آنها خطا و اشتباه و اعتراف نمودن به گناه را به خدا نسبت 
دهند و به گمان آنها، خداوند در آفريدن ماه دچار اشتباه شده است ـ خداوند پاك و مي

تو به خطا «ويد: منزه است از دروغ و بهتانهاي كه به او نسبت مي دهند ـ ماه به خدا ميگ
رفتهاي كه مرا كوچكتر از خورشيد آفريدهاي. پس خدا اشتباه خود را قبول كرده و به آن 

ي گناه من ذبح كنيد؛ زيرا من ماه را كند و ميگويد: يك حيوان براي كفارهاعتراف مي
ز دانم آنها چگونه كفاره دادن را براي خداوند مجامن نمي». امكوچكتر از خورشيد آفريده

  اند و اصوالً كفاره دادنش براي چه كسي است؟ شمرده
  هايي كه اين افتراها و دروغها را به خداوند عز و جل نسبت در واقع، انديشه

دهند، خيلي هرزه و بيخردند. عقلي كه اين ترهات را قبول كند و به آنها ايمان داشته مي
داي را كه ما را به سوي باشد و تصديقشان كند، خيلي سبك و فرومايه است. سپاس خ

  حق و راستي راهنمايي نموده است.
ي آنها نيز گرديده، اين ها و بيخرديهاي آنها كه جزو عقيدهيكي ديگر از سبك سري

شود؛ چنانكه هنگام  سبك سري و بي خردي بر خدا نيز چيره مي«گويند: است كه مي
ا از زندگي هميشگي و حيات خشمگين شدن بر بني اسرائيل و سوگند ياد كردن كه آنها ر

نمايد، دچار اين عارضه گرديد؛ اما پس از برطرف شدن سبك سري و جاويد محروم مي
نادانيش، پشيمان گرديد و سوگندش را عملي نساخت؛ چرا كه محتواي سوگندش خالف 

  ».عدالت بود
بله، آنها تنها به نسبت دادن سبك سري و بيخردي به خدا و ياد كردن سوگندهاي 

كنند، بلكه به گمان آنها، خداوند طا و انحرافي و ظلم كردن و كفاره دادن هم اكتفا نميخ
هرگاه «ي سوگندش را بپردازد؛ در تلمود آنها چنين آمده است كه: نياز دارد كه كفاره

خداوند مرتكب سوگند اشتباه و غير قانوني شود، نياز دارد كه كسي او را از سوگندش 
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اش را بدهد؛ يكي از خردمندان بني اسرائيل شنيد كه خداوند فرمود: آزاد سازد و كفاره
سازد و كفاره آن را ميدهد؟ و ام، آزاد ميچه كسي مرا از اين سوگند كه بر زبان آورده

ي سوگند خداوند را هنگامي كه ساير خاخامها اطالع پيدا كردند كه آن شخص كفاره
يك االغ شمردند؛ چرا كه خداوند را از  نپرداخته و او را آزاد نساخته، آن شخص را
اي را ميان آسمانها و زمين به نام ها  فرشتهسوگندش بري نساخت. به همين سبب، خاخام

  1».ي سوگند و نذرهاي خدا را ادا نمايدتعيين كردند تا در مواقع ضروري كفاره» مي«
است كه پايه و  ي انحرافي و جعلي يهوديانهايي از عقيدهآنچه بييان گرديد نمونه

نماييد آنها در گرايش اساس دينشان بر آن بنا نهاده شده است. همانگونه كه مالحظه مي
هاي يونانيان و بت پرستان در مورد به پستي و انحطاط دست كمي از دروغ و افسانه

  خدايانشان ندارند.

  انحراف اعراب از توحيد: سوم مبحث
وحيد و يكتا پرستي بودند و تا حدود يعني ت اعراب بر دين پدرشان ابراهيم 

چهار صد سال قبل از بعثت بر يكتاپرستي باقي ماندند. در اين دوران، فردي به نام عمرو 
بن عامر خزاعي در ميان آنان ظهور كرد كه مردم از وي بطور كامل حرف شنوي داشتند 

برداري بد وهيچ كس توان آن را نداشت كه با او مخالفت كند. وي از جايگاهش بهره 
  كرد و دين اعراب را تغيير داد.

  فرمود: صروايت شده است كه پيامبر اكرم  در صحيح بخاري از ابوهريره 
يَّبَ « نْ سَ لَ مَ انَ أَوَّ كَ , وَ بَهُ يفِ النَّارِ ُرُّ قُصْ يَّ جيَ اعِ زَ يٍّ الـْخُ رِ بْنِ حلَُ امِ نَ عَ و بْ رَ مْ أَيْتُ عَ رَ

ائِبَ  وَ    2».السَّ
هايش را در آتش، بدنبال خود ميبن لُحي خزاعي را ديدم كه روده(عمرو بن عامر 

  كشيد؛ زيرا او اولين كسي بود كه سايبه را رواج داد.) 

                                           
  اند.نوشته» تلمود«اي از ترهات و خرافات فراواني است كه يهوديان در آنچه بيان گرديد فقط گوشه - 1
  ).4623) شماره (8/283صحيح بخاري ( - 2
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  .]كردندها، رها ميگويند كه كفار آنرا بنام بت[سايبه به حيواني مي
 صروايت شده است كه رسول اهللا  بباز هم در صحيح بخاري از عايشه 

أَيْتُ «فرمود:  يَّبَ  رَ نْ سَ لُ مَ وَ أَوَّ هْ , وَ بَهُ رُّ قُصْ ُ رواً جيَ مْ أَيْتُ عَ رَ ا, وَ ا بَعْضً هَ ْطِمُ بَعْضُ نَّمَ حيَ هَ جَ
ائِبَ  وَ   1.»السَّ

كند و عمرو بن عامر بن جهنم را ديدم كه بخشي از آن، بخش ديگرش را نابود مي«
؛ زيرا او اولين كسي كشيدهايش را در آتش، بدنبال خود ميلُحي خزاعي را ديدم كه روده

  ». بود كه سايبه را رواج داد
بله، همين عمرو بن عامر خزاعي بود كه دين اعراب را با دعوت آنان بسوي بت 
پرستي و ايجاد بدعت، تغيير داد و بر اساس خواهشات نفساني خويش، حاللها را حرام، 

  كريم اشاره  و حرامها را حالل ساخت كه خداوند متعال به بخشي از آنها در قرآن
  نمايد:مي

 mÓ  Ò ÑÐ  Ï Î  Í Ì  Ë  Ê É È Ç Æ  × Ö Õ    Ô
   Ü  Û Ú ÙØl   :103[مائده[  

را مشروع و مقرّر نداشته است و ليكن  2(خداوند بحيره، سائبه، وصيله، و حامي

                                           
  ).4624) شماره (8/283صحيح بخاري ( - 1
زاييد و پنجمين آنها گفتند كه پنج شكم ميبه معني گوش شكافته است؛ و آنان به شتري مي» بحيره« - 2

شكافتند و بار كردن، سوار شدن و خوردن گوشت آن را حرام نرينه بود. در اين صورت، گوشش را مي
  داشتند.دانستند و از هيچگونه چراگاه و آبي آن را باز نميمي

كرد كه اگر به سالمت گفتند كه صاحبش نذر مياي ميمعني رها است؛ و آنها به شتر ماده هم به» سĤئبه« 
 شد.از سفر برگردد، آن را رها كند. چنين شتري مانند بحيرَه براي وفاي به نذر معاف و آزاد مي

تند كه به صورت گفاي ميي مادينهبه معناي واصله يعني رسيده و پيوسته است؛ و آنها به برّه» وصيلَه« 
  شد. گرديد و به خادمان بتان داده مياي متولّد ميدوقلو همراه نرينه
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   فهمند.)بندند حال آنكه بيشتر آنان نميكافران بر خداوند دروغ مي

ي عربستان ها را در شبه جزيرهرو بن عامر خزاعي بتي اينكه چگونه عمدرباره
گويند: عمرو با يك كاهن از جنيها سر پخش كرد، روايات مختلفي وجود دارد. برخي مي

و كار داشت و آن كاهن مكان بتهايي را كه مورد پرستش قوم نوح عليه السالم بودند و 
آورد و در يجه، او آنها را بيرون ميداد؛ در نتدر همان زمان دفن شده بودند، به او نشان مي

  كرد. ميان اعراب پخش مي
  برخي ديگر ميگويند: هنگامي كه عمرو مردم شام را ديد كه بتها را پرستش 

كنند، از آنها خواست كه يكي از آن بتها را به او بدهند. آنها يك بت به او دادند و او مي
  1نيز آن بت را با خود آورد و در مكه نصب كرد.

علت پيروي عربها از عمرو بن لحي هم اين بود كه وي در ميان آنها از موقعيت 
ي قدرتمند خزاعه را به عهده داشت. بااليي برخوردار بود؛ او در آن زمان رهبري قبيله

ي جرهم را شكست داده و بر مكه و بيت اهللا مسلط شده بودند و اينگونه ها قبيلهخزاعي
و فرمانرواي خود پذيرفته بودند؛ لذا هر بدعتي را كه پديد  اعراب عمرو را بعنوان رهبر

  دادند؛ چرا كه او مردم را در ي زندگي خود قرار ميآورد، آن را قانون و برنامهمي
هاي مختلف، لباس و غذا ميداد و چه بسا كه در يك موسم تا سقف ده هزار شتر موسم

   2ديد.يكرد و براي ده هزار نفر نيز لباس تدارك مذبح مي
برخي هم ميگويند همين عمرو بن عامر بن لُحي خزاعي بود كه مردم را به پرستش 

نام مردي در طائف بود كه باالي سنگ بزرگي » الت«دعوت كرد. گفتني است » الت«
كرد. هنگامي كه آن مرد نوعي هريسه (غذايي از گندم و گوشت) براي حاجيان درست مي

                                                                                                             
گرديد و شد كه از نژاد آن ده نسل متولّد ميبه معني حامي و حافظ است؛ و به شتر نري گفته مي» حامٍ«

شد. مشركان با ف ميچريد و از باربري و سواري معادر اين صورت، همچون بحيرَه و سĤئبه آزادانه مي
  تا به خدايانشان نزديك شوند. حيوانات اينگونه رفتار مي كردند 

  ) تأليف ابن هشام.1/121( ةالسرية النبوي - 1
  ).2/187( والنهاية  ةلبدايا - 2
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بود كه آن مرد فوت نكرده است؛ بلكه به درون آن  فوت نمود، عمرو بن لحي معتقد
  سنگ رفته است؛ لذا به مردم دستور داد تا آن سنگ را عبادت كنند.
دهند، اين است كه او يكي ديگر از اموري كه به عمرو بن عامر بن لحي نسبت مي

و  را كه اعالم توحيد و يكتاپرستي بود »لبيک اللهم لبيک, ال رشيک لک لبيک«كلمات 
گفتند، تغيير داد. حاجيان از زمان ابراهيم عليه السالم تا دوران عمرو بن لحي آن را مي

ي پير مردي كرد كه شيطان به شكل و قيافهروزي، او لبيك گويان اطراف كعبه طواف مي
به كلمات باال (مگر يك شريك) را » اال رشيكا هو لک«ي در كنارش ظاهر شد و جمله

اي است؟ شيطان شنيدن اين كلمات برآشفت و گفت: اين چه كلمه افزود. ابتدا عمرو از
گفت: اين كلمه اشكالي ندارد؛ آن را بگو. پس عمرو نيز آن را گفت و بعد از آن، اعراب 

  گفتند. نيز آن را مي

  آغاز انحراف
ابن اسحق كيفيت و چگونگي آغاز انحراف اعراب نسل اسماعيل عليه السالم را كه 

نخست، آنها حرم مكه را «كند و ميگويد: شدند، براي ما بيان مي دچار سنگ پرستي
  شد و بر آنها فشاري وارد نمودند و تا هنگامي كه زائران آنجا زياد نميتعظيم مي

  كردند. اما هنگامي كه براي كسب و كار حرم را ترك آمد، آنجا را ترك نمينمي
  هاي حرم را براي تعظيم با خود رفتند، سنگي از سنگكردند و به مناطق ديگر ميمي
گذاشتند و مانند كعبه پيرامون آن گرفتند، سنگ را ميبردند و هر جا كه منزل ميمي

كردند. سپس اندك اندك به پرستش اين سنگها پرداختند تا جايي كه هر كجا طواف مي
  1»كردند.يافتند، آنرا عبادت ميسنگ خوبي مي
ه اندك اندك دچار انحراف شدند و سرانجام به نماييد كه اعراب چگونمالحظه مي

كنا نعبد احلجر فی اجلاهلية, فإذا وجدنا حجرا «كجا رسيدند؛ ابو رجاء عطاري ميگويد: 
أحسن منه نلقی ذالک ونأخذه, فإذا مل نجد حجرا مجعنا حثية من تراب, ثم جئنا بغنم, فحلبنا 

                                           
  ).1/122ي ابن هشام  (سيره - 1
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  (صحيح بخاري) ».عليه, ثم طفنا به
  نموديم؛ و هرگاه سنگ بهتري پيدا يت، سنگها را پرستش مي(ما در دوران جاهل

- داشتيم؛ اگر احيانا سنگي نميانداختيم و سنگ جديد را برميكرديم، سنگ قبلي را ميمي

دوشيديم و آن آورديم و روي آن ميداشتيم و گوسفندي ميمييافتيم، يك مشت خاك بر
  نموديم.) را طواف مي

رين عادتهاي آنها در جاهليت اين بود كه هرگاه به يكي ديگر از شگفت انگيزت
بردند؛ سه تا را براي زير ديگهايشان استفاده رفتند، چهار سنگ همراه خود ميمسافرت مي

  كردند.كردند و يكي را هم پرستش ميمي

  هاي عرب بت
اعراب نيز بتهايي را براي عبادت خود انتخاب كردند؛ هشام بن محمد بن سائب 

نام داشت كه در كنار درياي سرخ از جانب  "منات"قديمي ترين بت آنها «يد: كلبي ميگو
ي اعراب آن را بزرگ مشلل در قُديد (نام جايي) ميان مكه و مدينه نصب شده بود و همه

هاي اوس و خزرج و ساكنان مكه و مدينه و مناطق نزديك به داشتند. طائفهو گرامي مي
دادند؛ البته با اين كردند و به آن هديه ميايش قرباني  ميدانستند و برآنها آنرا مقدس مي

داشتند. احترام و ارزش نهادن ي اوس و خزرج آن را بزرگ نميهمه، هيچ كس به اندازه
-ي حج را به جا مياوس و همسايگان يثربي آنان به جايي رسيده بود كه وقتي فريضه

دادند اما در تراشيدن سر از مردم مي آوردند، تمام مناسك و اعمال حج را با مردم انجام
تراشيدند و معتقد بودند كه بدون انجام اين رفتند و سر خود را ميجدا شده و نزد آن مي
  گردد. كار، حجشان كامل نمي

سال فتح  صبت طوايف هذيل و خزاعه بود. رسول اهللا » منات«گفتني است كه 
منهدم نمايد و از بين ببرد. بعد از آن، دستور داد تا آن را  مكه به علي بن ابي طالب 

را در طائف به عنوان بت خود قرار دادند. الت سنگ مربع شكلي بود كه » الت«آنها 
ي ثقيف خدمت گذاري و سرپرستي آن را به عهده داشتند و روي آن بنايي ساخته طايفه

را زيد الالت بودند. قريش و تمام اعراب آن را تعظيم مي نمودند. به همين جهت، افراد 
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ي سمت چپ مسجد ناميدند. قابل يادآوري است كه آن را در جاي منارهوتيم الالت مي
گرفت تا طائف امروزي قرار داده بودند. اين بت همانجا بود و مورد پرستش قرار مي

مغيره بن شعبه و ابو  صي ثقيف مسلمان شدند؛ آنگاه رسول اهللا هنگامي كه طايفه
  رستاد و آنها آنرا تخريب كردند و آتش زدند.سفيان بن حرب را ف

اين چنين از مجاهد  m� ~ }l 1 ي اما ابن جرير طبري در تفسير آيه
كرد. بعد از اين كه فوت روايت ميكند كه: الت براي حاجيان پِست (سويق) درست مي

عباس كردند. ابو الجوزاء نيز از ابن كرد، مردم به قبرش هجوم آوردند و او را تعظيم مي
  كرد. (صحيح بخاري)روايت ميكند كه: الت براي حجاج سويق درست مي

تر بود. تازه» الت«از » عزي«را به عنوان بت خود انتخاب كردند؛ » عزي«بعد از آن، 
گفتني است كه ظالم بن سعد در وادي نخله باالتر از ذات عرق آنرا انتخاب كرد و مردم 

شنيدند. كلبي از ابن عباس روايت ميكند كه: مي روي آن بنايي ساختند و از آن صدايي
عزي در نخله يك شيطان مؤنثي داشت كه آن شيطان، نزد سه درخت سمر در وادي نخله 

  آمد. مي
مكه را فتح نمود، خالد بن وليد را فرستاد و خطاب به  صهنگامي كه رسول اهللا   

شان را قطع كن. خالد رفت لياو فرمود: به وادي نخله برو؛ در آنجا سه درخت ميبيني؛ او
فرمود: آيا  صبرگشت، آنحضرت  صو آن را قطع نمود. و هنگامي كه نزد پيامبر اكرم 

چيزي ديدي؟ خالد گفت: خير. فرمود: برو درخت دومي را نيز قطع كن. خالد درخت 
فرمود: آيا چيزي ديدي؟ گفت:  صدومي را نيز قطع نمود. هنگام برگشت، پيامبر اكرم 

فرمود: برو سومي را هم قطع كن. خالد رفت و در آنجا يك زن  صبي اكرم خير. ن
حبشي را ديد كه موهايش را باز و پراكنده ساخته و دستانش را باالي شانههايش گذاشته 

  هايش را به نمايش گذاشته بود. و نيش
 ام كه خداوند تو راورزم؛ تو پاك و منزه نيستي؛ من ديدهخالد گفت: به تو كفر مي

  خوار و ذليل نموده است.
                                           

   آيا چنين مي بينيد و اينگونه معتقديد كه الت وعزي.... ] يعني19[نجم: - 1
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اي به او زد و سرش را به دو نيم نمود؛ ناگهان آن زن مانند خاكستر سپس ضربه
 صگرديد. آنگاه درخت را قطع و نگهبانش را به قتل رساند. بعد از آن، نزد رسول اهللا 

آن، عزي بوده است؛ ديگر «فرمود:  صآمد و ماجرا را برايش بيان نمود. پيامبر اكرم 
قابل يادآوري است كه عزي بت اهل مكه بود و در جايي ». ا عزايي نخواهند داشتعربه

  كردند.نزديك عرفات قرار داشت و آن، درختي بود كه مردم كنار آن ذبح و دعا مي
قريش در درون كعبه و اطراف آن بتهايي «(بتها) ميگويد: » األصنام«كلبي در كتاب 

و بر اساس خبري كه به من رسيده آن را از عقيق بود. » هبل«داشتند كه بزرگترين آنها 
شدند يا قرمز رنگ به شكل يك انسان ساخته بودند. آنها هنگامي كه دچار اختالف مي

رفتند و در كنار آن، با تيرهاي معروفي كه خواستند به مسافرت بروند، نزد هبل ميمي
  زدند.داشتند، با قرعه، فال مي

توان اشاره نمود. برخي ميگويند: زن و و نائله مي هاي ديگرشان به إسافو از بت
مردي در بيت اهللا زنا كردند. خداوند آنها را مسخ كرد و به دو سنگ تبديل نمود. قريش 
براي عبرت مردم آنها را در كعبه گذاشتند؛ اما وقتي كه بت پرستي رواج پيدا كرد و مردم 

  پرستش قرار گرفتند.بت پرستي را آغاز كردند، آنها نيز با بتها مورد 
مكه را فتح نمود، پيرامون كعبه سيصد و شصت بت  صهنگامي كه رسول اهللا 

  زد و با كمان خود به سر و صورت و چشمان آنان مي صوجود داشت؛ آنحضرت 
  ]81ء:[اسرا m  r     q p o  nm l k j il فرمود: مي

رفتني و نابود شدني (و بگو: حق آمد و باطل رفت و نابود گشت؛ اصوالً باطل    
   است.) 

 m H G  F E D  C B Al 49أ:[سب[  
اي را ميتواند انجام دهد و نه كار گذشتهاي مي(بگو: حق آمد و باطل نه كار تازه  

   تواند از سر گيرد.) 
ها يكي پس از ديگري نمود كه بتدر حالي اين آيات را تالوت مي صآنحضرت 

 صافتاد؛ آنگاه طبق دستور رسول اكرم به زمين مي  شكست وبر اثر ضربات، در هم مي
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  آنها را از مسجد بيرون كردند و آتش زدند.
روايت  امام بخاري و مسلم اين حديث را در كتابهاي صحيح خود از ابن مسعود 

- را ذكر نكرده» افتادشكست و به زمين ميها در هم ميآن بت«ي اند؛ اما آنها جملهنموده

بتها را  صپيامبر اكرم «در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است كه: همچنين ». اند
  »زد.با چوبي كه در دست داشت، مي
هاي مكه بتي وجود اي گسترش يافته بود كه در تمام خانهآري، بت پرستي به اندازه

  كردند. هر گاه يكي از آنان قصد سفري داشت كه صاحبان خانه آن را پرستش مي
  داد، مسح نمودن آن بت بود و اگر از سفر كاري كه انجام ميكرد، نخستين مي

  كرد.گشت، باز همين كار را ميبرمي
هاي دوس، خثعم، بجيله و ساير ذو الخلصه بت طائفه«ابن اسحق كلبي ميگويد: 

اعراب سرزمين آنان بود و آن، عبارت از سنگ سفيدي بود كه شكل تاجي را روي آن 
 به جرير بن عبداهللا بجلي  صاخته بودند. پيامبر اكرم حك كرده و بنايي بر آن س

(آيا با از بين بردن ذو الخلصه مرا راحت نميگرداني؟) ? »ةاال تكفينی ذا اخللص«فرمود: 
هاي به سوي احمس كه ذو الخلصه در آنجا قرار داشت، رفت و با قبيله آنگاه جرير

ذو الخلصه را ويران نمود و آنجا را  يخثعم و باهله جنگيد تا آنها را شكست داد و خانه
  آتش زد. 

  روايت است كه:  همچنين در صحيح بخاري و مسلم از جرير بن عبداهللا بجلي 
ةِ «خطاب به وي فرمود:  صرسول اهللا  لَصَ نْ ذِي الـْخَ حيُنِي مِ رِ ؟ (آيا با ويران كردن »أَال تُ

ي خثعم خانهاي در قبيلهذو الخلصه مرا راحت نمي كني؟) گفتني است كه ذو الخلصه، 
ناميدند. پس من همراه يكصد و پنجاه اسب سوار جنگجو ي يماني ميبود كه آن را كعبه

ي خثعم داراي به سوي ذو الخلصه كه در أحمس قرار داشت، رهسپار شديم. طايفه
توانم خودم را روي اسبهاي نشان دار وچابك بودند؛ لذا گفتم: اي پيامبر خدا! من نمي

ام زد كه اثر انگشتانش را روي چنان با دستش به سينه صگهدارم. پيامبر اكرم اسب ن
يا«ام مشاهده نمودم. سپس فرمود: سينه دِ هْ ا مَ ادِيً هُ هَ لْ عَ اجْ , وَ بِّتْهُ مَّ ثَ هُ (پروردگارا! او را  »اللَّ

  اش گردان.)ثابت و استوار نگه دار و هدايت كننده و هدايت يافته
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  سوي ذو الخلصه رفت و آنرا شكست و از بين برد.اينگونه جرير به 
نمايم كه بتهايي كه در دوران جاهليت در ميان مردم پخش و در پايان، يادآوري مي

  منتشر بودند، خيلي بيشتر از مواردي است كه ما ذكر نموديم.

  تاريكي شديد هنگام بعثت 
  ي آسماني كه انبيا فقط نور اندك و كم سويي از نورها صقبل از بعثت پيامبر اكرم 

عليهم السالم آورده بودند، باقي مانده بود كه به سبب ضايع شدن منهج حق و آميختن آن 
با خرافات و اوهام باطل فراوان براي راهنمايي و باز گرداندن مردم به راه حق كفايت 

  فرمود:  صنمي كرد؛ در حديث آمده است كه رسول اهللا 
لِ إِنَّ اهللاَ نَظَرَ ـ قبيل ال« نْ أَهْ ا مِ ايَ قَ مْ إِال بَ هُ مَ جَ عَ مْ وَ ُ هبَ رَ مْ عَ تَهُ قَ مَ , فَ ضِ لِ األَرْ بعثة ـ إِىلَ أَهْ

 ».الْكِتَابِ 
اندكي قبل از بعثت، خداوند نگاهي به زمين انداخت؛ پس بجز تعداد اندكي از اهل (

  كتاب، تمام عرب و عجم مورد خشم خداوند قرار گرفتند.)
ده است كه در يكي از جشنهاي قريش، كنار يكي از در كتب تاريخي به ثبت رسي

بتها، چهار نفر از خردمندان آنان به نامهاي ورقه بن نوفل، عبيداهللا بن جحش، عثمان بن 
اي رفتند حويرث بن عبد العزي و زيد بن عمرو بن نوفل از جمع جدا شدند و به گوشه

شما بر دين درستي نيستند. آنها دانيد كه قوم و با يكديگر گفتند: سوگند به خدا، شما مي
به انحراف و خطا رفتهاند. اين سنگ چيست كه ما آن را  ؛از دين پدرشان ابراهيم 

تواند هيچ سود و زياني برساند؛ اي بيند و نميشنود و نميكنيم؟ او نميطواف مي
شي دوستان! براي خودتان به دنبال ديني باشيد؛ به خدا سوگند كه شما بر هيچ دين و كي

  برآمدند.؛ نيستيد. بعد از آن، در شهرها پراكنده شدند و در جستجوي دين ابراهيم 
و اينگونه ورقه بن نوفل محكم و استوار به نصرانيت چنگ زد و بدنبال كتابهاي 

  نصراني رفت و معلوماتي را در اين زمينه بدست آورد.
اينكه سرانجام اما عبيداهللا بن جحش در همان شك و ترديد خود باقي ماند تا 

مسلمان شد؛ آنگاه همراه مسلمانان و همسرش ؛ام حبيبه دختر ابوسفيان؛ كه او نيز 
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مسلمان شده بود، به حبشه هجرت نمود؛ اما وقتي كه به حبشه رسيد، از اسالم برگشت و 
  به نصرانيت گرويد و با همين انديشه، مرد.

آنجا نصراني شد و نزد او  عثمان بن حويرث هم نزد قيصر ؛پادشاه روم؛ رفت و در
  موقعيت خوبي بدست آورد.

اما زيد بن عمرو بن نوفل به همان حال خودش باقي ماند؛ نه مسيحي شد و نه 
يهودي؛ بلكه از قومش جدا شد و از بتها فاصله گرفت. او گوشت مردار و حيواني را كه 

دختران به شدت خورد و با كشتن و زنده به گور كردن براي بتها ذبح شده بود، نمي
پرستم و دين قومش را مورد گفت: من پروردگار ابراهيم را ميمخالفت مي نمود و مي

  داد.انتقاد قرار مي
در صحيح بخاري از عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنها روايت شده است كه پيامبر اكرم 

 ي بلدح (غربقبل از نزول وحي، زيد بن عمرو بن نفيل را در قسمت پايين دره ص
سفرهاي آوردند؛ زيد كه در آنجا حضور  صمكه) مالقات نمود. آنگاه براي رسول اهللا 

هم چيزي خورده باشد ـ و  صداشت، چيزي نخورد ـ البته ثابت نيست كه پيامبر اكرم 
كنيد و همچنين گوشت گفت: من از گوشت حيواناتي كه شما براي بتهايتان ذبح مي

خورم. همچنين زيد بن عمرو هميشه شوند، نميمي حيواناتي كه بدون ذكر نام خدا ذبح
گفت: خداوند گوسفند را كرد و با تعجب و شگفتي مياز روش ذبح قريش انتقاد مي

آفريده و از آسمان برايش آب نازل نموده و در زمين برايش گياه رويانده است؛ آنگاه شما 
  1آنرا به نام ديگران ذبح مي كنيد؟
لم بن عبداهللا برايم روايت نمود ـ فكر نمي كنم جز از موسي بن عقبه ميگويد: سا

عبد اهللا بن عمر از كس ديگري نقل كرده باشد ـ كه: زيد بن عمرو بن نفيل در جستجوي 
ديني كه از آن پيروي كند، به شام رفت. در آنجا با يك دانشمند يهودي مالقات نمود و 

دين شما را برگزينم و آن را به  در مورد آيين آنها از وي سؤال نمود و گفت: شايد من
توانيد دين ما توانيد برايم توضيح دهيد. او گفت: شما نميعنوان آيين خود قبول كنم؛ مي
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را قبول كنيد مگر اينكه سهمي از خشم خدا را برگيريد. زيد گفت: من از خشم خدا فرار 
شم خدا را توانم خكنم؛ پس هرگز چيزي از غضب خدا را برنميگيرم و چگونه ميمي

كني؟ دانشمند يهودي گفت: من بجز دين تحمل كنم! آيا مرا به ديني ديگر راهنمايي مي
دانم. زيد پرسيد: حنيف چيست؟ گفت: آيين ابراهيم كه نه يهودي حنيف چيز ديگري نمي

  بود و نه نصراني، و جز خدا كسي را عبادت نمي نمود.
ان سؤال اولش را از او نيز پرسيد. او بعد از آن، زيد نزد يك عالم نصراني رفت و هم

نيز در جواب گفت: تو نمي تواني وارد دين ما شوي مگر اينكه سهم خود را از لعنت او 
كنم و از نفرين و خشم خدا چيزي بگيري. زيد گفت: من از لعنت و نفرين خدا فرار مي

كني؟ اهنمايي نميتوانم چنين كاري بكنم! آيا مرا دين ديگري ررا برنميگيرم و چگونه مي
دانم. زيد پرسيد: حنيف چيست؟ گفت او گفت: من بجز دين حنيف چيز ديگري نمي

  آيين ابراهيم كه نه يهودي بود و نه نصراني.
زيد وقتي كه نظر آنها را در مورد ابراهيم شنيد، برخاست و رفت و دستانش را بلند 

است و من آن را پذيرفتم و  دهم كه دين ابراهيم حقكرد و گفت: خدايا! من گواهي مي
   1».بر دين ابراهيم خواهم بود

موسي بن عقبه ميگويد: ليث گفت: هشام بن عروه به روايت از پدرش به نقل از 
  اسماء دختر ابوبكر برايم نوشت كه:

ولُ « قُ , يَ بَةِ عْ هُ إِىلَ الْكَ رَ هْ ا ظَ نِدً سْ ائِامً مُ , قَ يْلٍ فَ و بْن نُ رِ مْ نَ عَ دَ بْ يْ أَيْتُ زَ ا رَ اهللاِ مَ , وَ يْشٍ رَ َ قُ عَارشِ ا مَ : يَ
تُلَ ابْ  قْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لِ إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ , يَ ةَ ودَ ءُ ْيِي املَْوْ انَ حيُ كَ ِي, وَ ريْ يمَ غَ اهِ رَ ىلَ دِينِ إِبْ مْ عَ نْكُ : الَ مِ نَتَهُ

تْ  عَ رَ عْ رَ ا تَ إِذَ ا, فَ هَ ذُ يَأْخُ ا, فَ تَهَ ئُونَ ا مَ هَ يكَ فِ ا أَكْ نَ ا أَ هَ تُلْ قْ إِنْ تَ , وَ ا إِلَيْكَ تُهَ عْ فَ ئْتَ دَ ا: إِنْ شِ َبِيهَ الَ ألِ قَ
ا تَهَ ئُونَ يْتُكَ مَ فَ ئْتَ كَ    2».شِ

  زيد بن عمرو بن نفيل را ديدم كه در حالت ايستاده به كعبه تكيه داده بود و ( 
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گفت: اي گروه قريش! به خدا سوگند، جز من كسي از شما بر دين ابراهيم نيست. مي
  داد؛ به مردي كه زيد دختران را از زنده به گور شدن نجات ميگويد: راوي مي

ي زندگيش را گفت: او را نكش؛ من هزينهخواست دخترش را زنده بگور كند، ميمي
رسيد، به تأمين ميكنم و اينگونه او را از پدرش ميگرفت. و همينكه به عنفوان جواني مي

گردانم؛ و اگر دوست نداري، باز هم من خواهي او را به تو باز ميگفت: اگر ميپدرش مي
 ».گيرماش را به عهده ميخودم نفقه

فرمود:  صپرسيدند، آنحضرت  صو هنگامي كه در مورد ايشان از رسول اهللا 
  ».وحده بينی و بني عيسی ابن مريم ةحيرش ذاک امّ «

(او به تنهايي بعنوان يك امت ميان من و عيسي بن مريم حشر خواهد شد.) قابل 
  ادآوري است كه ابن كثير سند اين حديث را جيد و خوب دانسته است.ي

 ة,دخلت اجلن«فرمود:  صعايشه رضي اهللا عنها نيز روايت ميكند كه پيامبر خدا 
  ».فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتني

(وارد بهشت شدم؛ در آنجا دو درخت بزرگ را ديدم كه متعلق به زيد بن عمرو بن 
  كثير سند اين حديث را نيز جيد و خوب دانسته است.نفيل بود). ابن 

پس از اين تاريكي و ظلمتي كه بشريت را فراگرفته بود، خداوند عز و جل اجازه داد 
تا فجر اسالم طلوع كند و مردم را با نور خود روشنايي بخشد و هدايت خود را شامل 

  آنان نمايد؛ پس ستايش و منت تنها براي اوست.
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ني الشنقيطيی, انتشارات دانشگاه اسالمی, ـ منهج ودراسات آليات األسامء والصفات, حممد ام٣٨

 هـ.١٣٨٨مدينة منورة, چاپ دوم, 
 ـ األسامء والصفات, بيهقی, چاپ تصويری, بريوت.٣٩
 ـ الصواعق املرسلة, ابن قيم, چاپخانه امام, قاهره.٤٠
ـ خمترصالعلوم, ذهبی, آلبانی آن را اختصار نموده است, كتابخانه اسالمی چاپ دوم, ٤١

 م.١٩٩١هـ/١٤١٢
 ـ معجم الوسيط, ابراهيم أنيس و ديگران, دار إحياء الرتاث العربی, بريوت, چاپ دوم.٤٢
 عقاد, دار اهلالل, قاهره. "اهللا"ـ كتاب ٤٣
 م. قاهره.١٩٦٠هـ /١٣٨٠ـ فوائد املجموعة, شوكانی, چاپخانه: السنة املحمدية, ٤٤
 ـ الرسالة, . امام شافعی, دار الفكر, بريوت.٤٥
 هـ.١٩٧٧سبح اهللا, حممد حسن محصی, دار الرشيد, دمشق, چاپ دوم, ـ نحلة ت٤٦
 ـ رد الدراسی علی املريسی, دارمی,  دار الكتب العلمية, بريوت.٤٧
ـ رشح العقيدة الواسطية, حممد خليل اهلراس, انتشارات دانشگاه اسالمی مدينه منوره, چاپ ٤٨

نارص الدين آلبانی. مهراه با جمموعه  ايامن, ابو عبيد قاسم بن سالم, باحتقيق شيخ–چهارم, 
 چهار رساهلای حتت عنوان: من كنوز السنة. چاپخانه عمومی دمشق. 

 


