
 

  
  

 
 

  

 

 



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

مهندس ابراهيم حنيف نيا 



 

  
  

 

  
          

   
  

  
  
  
  

  ناشر برتر سال
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  انتشارات نوروزي: دفتر مركزي

  

  2242258: فن تل– 22خيابان شهدا، الله : گرگان
www.entesharate-noruzi.com  

  
  

  

  سرشناسنامه
  ان و نام پديد آورنده عنو

  ات نشرمشخص
  صات ظاهريمشخ
  شابك

  وضعيت فهرست نويسي
يادداشت                                          

  موضوع
  ندي كنگرهرده ب
  دي ديوييرده بن
  اره كتابشناسي مليشم

  كد پيگيري

  حنيف نيا، ابراهيم: 
  ابراهيم حنيف نيا/ گامي به سوي خدا : 
  1389گرگان؛ نوروزي، : 

   ص225:  
 :978-684-151-264-6  

  فيپا:  
    خداشناسي: 
   خداشناسي—مباحث: 
   43/  ح7 د 1389: 

  :718  
  :2240964  
  :2240654  

  

  گامي به سوي خدا     :نام كتاب
  ابراهيم حنيف نيا  :مؤلف
  نوروزي  :ناشر

  1389-اول  :نوبت چاپ
  جلد 2000  :شمارگان

 نوروزي  :  صحافي و چاپ
  978-964-151-264-6   :شماره شابك

تومان   3500  :   قيمت



  
 

 )أ (

  
  
  
  
  

    مطالبفهرست  
  

  صفحه                عنوان
  

  

  پيشگفتار
   1            شناسياهميت خدا

  2            هاترين دانشـ عالي1
  3            ـ عبادت خداي واقعي2
  3              ـ شوق بندگي3
  4            ـ نورانيت روح وجان4
  5              ـ هدف خلقت5

  
  7            آثار اعتقاد به خدا

  7              انسان بي خدايعني هيچ
  9             قرار  آرامش وـ1
  13              ـ اميدواري2
  17            ـ لذت عبادت و بندگي3
  20          .پرهيز از گناه ـ سازندگي و4
  23            حركت  ـ پويايي و5
  25            ـ وحدت و اتحاد6

  
  
  

 )الف(



  
 

)ب (

  27          هيچ دليلي برانكارخدا نيست
  28          خالف غير قابل دفاع  ـ انكار خدا ،1    
  32           انكار هستي  ، انكار خدا-2    
  

  35            دليل انكارخدا تنها
  35          خدا به حس در نمي آيد: 1پاسخ      

  37         نديدن دليل بر نبودن نيست: 2   پاسخ 
  38          ظرفيت محدود بشر : 3   پاسخ 

  
  41             معرفت صنع خداست

  44            ـ شواهدي از كالم وحي   
  48             ـ عجز بشردر شناخت خدا 

  
  53           معرفت خدا در عالم ذر

  56              ـ آية ذر و ميثاق1  
  58              ـ آية فطرت2  
  

  61         دنيا فرصتي براي آزموني ديگر
  62              صحنة آزمون

  
  65          علت فراموشي معرفت فطري

  65          .پرنده اي در قفس تن: 1نكته
  68            اختيار انسان :2نكته 
  71        بل تكرار استمعرفت فطري قا :3نكته 

  

  75             فطرت چيست؟
  75                                                                                                              ـ معني فطرت 

  77          هاي نادرست از فطرت ـ ديدگاه
  80            ـ عوامل فطرت پوش



  
 

)ج (

  
  83            هاي فطرته جلو
 84             فراگير بودن   -1
  86             روانكاويتحقيقات -2
  88             تجربه در گرفتاري ها-3
  90          گرايش به معبود هاي باطل-4

  
  93            وظيفة انبيا در معرفت خدا

  96            معرفت بسيط و مركب 
  

  101        تفاوت راه انبياء و بشر در خداشناسي
  
  109          هاي يادآوري خداي فطري راه

  110               انفس-1
  111                            اسي   ـ راز خود شن   
  114               آفاق -2
  117                         خواستگاه تعقّل و تفكّر -    
  118              حجت عقل-3
  121              ـ شرط رهنموني عقل  
  122           ـ حد واجب عقل در خداشناسي   
  126            .  ـ اتمام حجت با فطرت  
  127                بال-4
  128          از غير خدا  ـ عامل رهائي   
  130              ـ كشتي نشستگان  

  134              فقر -5   
    134              ـ غرق فقر وفاقه  

  136             غناي حق ء  ـ آيينه
  138           ـ همه هرچه داريم از اوست 
  140               ـ سيناي نياز 



  
 

)د (

  141            ـ بي نيازي در نياز  
  143              ـ رمز نياز  

6-الت و تطو144            رات تحو  
  145            .ـ چهره هاي تحول
  147            ـ طور مصنوعيت

  148          ـ به سوي محول الحول واالحوال
  149            ـ براي منكران مغرور

  151             اطاعت و بندگي -7
  151              ـ نقش عبادات

  154            ـ رابطة اخالق و معرفت
  155            ـ انقطاع به سوي خدا

  157            دگيـ شهد دلپذير بن
  

  159          اثبات يا تذكّر وجود خدا 
  
  163            هاي خداشناسي راه

  164              عقلي راه  
  166                            برهان نظم  -1    
  171            برهان هدايت -2    
  176            برهان عليت -3    
  182             برهان حركت-4    

  187          ويژگي هاي خداشناسي عقلي  
  191              راه وجدان

  193              ـ بيان معرفت وجداني
  194          ـ فرق ادراك مفهومي و شهود وجداني

  195              ـ شأن پيامبران
  196            ـ دستاوردهاي وجدان خدا
  199            ـ رابطة عرفان و عبوديت 

  200            ـ حجاب ها و موانع وجدان خدا



  
 

)ه (

  201            ـ باليا رافع وجدان محجوب
  203              ءاهللا  ـ معني لقا

  204             ـ مرگ لقاء همگاني خدا    
  207          ژگي هاي خداشناسي فطري  وي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

)و (

  
  
  
  

  پيش گفتار
  بي شك، اعتقاد به وجود خداي متعال، نقشي بنيـادين در سـر و سـامان دادن                 

  هـا در   كند و ضامن سـعادت واقعـي آن   ها ايفا مي   به حيات فردي و اجتماعي انسان     
  .سراستدو 

معرفت توحيدي، آن چنان كارآمد و اثرگذار و كمال آفرين است، كـه تـابش                     
  .كندد آدميان را غرق در نور و صفا ميانوار تابناك آن همة زواياي وجو

  معرفت خداي متعال، گنج پنهاني اسـت كـه كـشف آن، هـدف خلقـت را معنـي                   
 و شرف عروج 2ه اوج عزّتبخشد و آدمي را ب ميو به زندگي شور و نشاط 1كندمي
  .دهدمي

  حساسيتِ اين مسئله به قدري است، كـه شـناخت حقيقـي خـدا، بـه عنـوان                        
ترين ويژگي پيروان راستين امامان معصوم و حماسه ساز شيعه مطرح گشته            شاخص

صـلّي  ﴿مردي بر حضرت صادق آل محمد     چنانكه در روايت چنين آمده كه،       . است
ين و پيـروان      : توكيـستي؟ گفـت   :  وارد شد، حضرت فرمود    ﴾اهللا عليه و آله    از محبـ

ستان گونـاگوني   ما دو :  فرمود ﴾عليه السالم ﴿امام   ). مِنْ محِبيكُم و موالِيكُم   ( شمايم  
  )  اَنت مِنْ أَي محِبينَا( يك هستي؟ داريم، تو از كدام

  .آن مرد سكوت كرد و نتوانست چيزي بگويد      

                                     
  

1  رَفاُع الْخَلْقَ لِكَي فَخَلَقْت ،رَفاَنْ اُع تباً فَاَحبخْفِيكَنْزاً م 199ص  / 6حديث  / 81باب  / 87ج/ بحار ( ـ كُنْت(   

   )  10آيه / سوره فاطر( ـ فَلِلّهِ العِزَّةُ جميعاً 2
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   :ر، كه يكي از ياران نزديك امام ششم بود، عرض كردسدي

  ؟كَم محِبوكُم يا ابنَ رسولِ اللَّه
  اند؟مگر دوستان شما چند دسته! ول خدا اي پسر رس

  .اندسه دسته: حضرت فرمودند
  .اي كه فقط در ظاهر ما را دوست دارندـ دسته1
  .اي كه فقط در پنهاني دوستدار مايندـ دسته2
  .ورزندگردر ظاهر و باطن به ما دوستي مياي دي دستهـ3

هاي هر دسـته بـه طـور مجـزّا          سپس، آن حضرت به شرح حال و ويژگي       
دسته سوم بهترين دوستان و پيروان مايند، كه انواع بالها به           : ... پرداختند و فرمودند  

  ...شوند و فاقه آزمايش ميها و فقر ها و گرفتاريها روان است و به سختيسوي آن
عليـه  ﴿حـضرت صـادق     !  من از دسـته سـوم هـستم       : گاه كه مرد گفت   آن

  :   فرمودند﴾السالم
   و در آشكار و نهان دوسـتدار ماينـد        ها كه جزو گروه سوم هستند       براي آن 

  !شوندهايي هست كه بدان شناخته مي عالمت
  ها كدامند؟ آن عالمت:مرد گفت

  :    چندين عالمت است كه: حضرت فرمود
  . ولُها اَنَّهم عرَفُوا التَّوحيد حقَّ معرِفَتِهِاَ

گونه كـه شايـسته     ست كه، آنان توحيد الهي را آن      ها اين ا  اولين آن عالمت        
                           1.انداست فراگرفته

  اهللا، يكي از بارزترين صـفات حميـدة يـاران راسـتين امـام عـصر               نيز معرفت       
  .باشد مي﴾ تعالي فرجهعجل اهللا﴿

                                     
  276 و275ص  / 68ج/ بحار  ـ1
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خواهنـد در   اند و مـي   طر دلپذيرِ يگانه گلِ گلزار هستي     كه مشتاق بوئيدن ع   آنان      
گريز و گزيـري از آن      ركاب پرافتخار آن خورشيد فروزانِ زندگي به سر برند، هيچ           

 در صفات ياران حـضرت مهـدي        ﴾عليه السالم ﴿گونه كه اميرالمؤمنين  همان. ندارند
  : فرمودند﴾ تعالي فرجهعجل اهللا﴿

  رِجالٌ مؤمِنُونَ عرَفُوا اهللاَ حقَّ معرِفَتِهِ، و هم اَنْصارالْمهدي في آخِرِالزَّمان
  گونـه كـه حـق اسـت شـناخته انـد، آنـان يـاوران                مردان با ايماني كه خدا را آن      

  1 1.حضرت مهدي در آخرالزّمان هستند
عارفِ نابِ وحياني، در كالم قرآن و معصومين هاي پر بهائي از علوم و مذخيره      

ري از معرفت هاي پر نوها، دريچهوري از آنك به جاي مانده، كه تمسك و بهرهپا
چشيدن لذّت واقعي از اين نعمت بزرگ و طي اين . گشايدخدا را بر روي ما مي

 كتاب معصوم و امام معصوم،( طريقِ با طراوت، جز با وساطت و داللت معصوم 
  .نمايد و بلكه محال مي، امري دشوار)قرآن و عترت

 انـد  بزرگي در اين راستا برداشته     هاينهاد ما از ديرباز تا كنون، گام      بزرگان پاك      
       مؤثّر افتد و مورد قبول درگـاه        " گامي به سوي خدا    "اميد كه نوشته حاضر در حد 

  .خداي سبحان قرار گيرد
 را در شمار ياوران واقعي آن امام عزيزي قرار دهـد            باشد كه خداي متعال، ما          

  .كه تا نيايد، زمين احيا نگشته، زمان به كام نمي گذرد
را نگي رهاي زيباي عدالت و يكگستر راستيني كه با ظهورش، شكوفهآن عدالت     

  .هاي پژمرده از ظلم و بيداد خواهد نشاندبر شاخه
دل            همو كه جهان تفتيده در جهل را،              به گلستانِ با طـراوت علـم و معرفـت بـ

را بر بلنـداي بـام      " يعبدونَني ال يشْرِكُونَ بي شَيئاً      " خواهد نمود و نداي پر شكوهِ       
  .گيتي طنين افكن خواهد ساخت، امام مهدي روحي و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا

                                     
 نوشته گنجي شافعي / 15ص / كتاب البيان في اخبار صاحب الزمان  / 2انتهاي ج/ الزام الناصب  ـ1
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    اللّهم عجل فرجه     

  رجهوسهل مخ                      
  و اجعلنا من اعوانه                

  .                                 و انصاره و شيعته      
  

           27/1/1380  
 گرگان ـ ابراهيم حنيف نيا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  



  
  
  

  اهميت خداشناسي
  

تـرين  اساسـي ترين و    معارف ديني، معرفت خدا از پرشور      در بين همة علوم و    
  .هاستشناخت خالق هستي، زير بنا و جهت دهندة همة دانش. هاستمعرفت

  : فرمايد مي﴾عليه السالم﴿ امام علي 
      رِفَتُهعينِ ملُ الداَو  
    1».ابتداي دين معرفت خداست«     

 سـاير   شد، و يا در اين معرفت ضعيف باشد       اگر انسان به خدا معرفت نداشته با            
. اعمال و حركات او هم در زندگي از هدف و آرماني واال برخوردار نخواهـد بـود                

در ايـن    ﴾عليه السالم ﴿علي  .  ناقص و بي فايده است     ،هر معرفتي بدون اين معرفت    
      :فرمايدباره مي

       رَفنْ عمرِفَتُهعم لَتاهللاَ كَم  
    2».كسي كه خدا را شناخت، شناخت او كامل است« : يعني      
هـا را   دهد، و آن  ه همة رفتار و افكار آدمي شكل مي       شناسي است كه ب   اين خدا       

  . بخشدارزش مي
  : فرمايد  مي﴾عليه السالم﴿اميرالمؤمنين      
كُونَ مِنَ الجوارِحِ   حرِّكُم ما تُ  ي ينْفَع  ماتَعبدونَ، حتّ  ةَعِرفَماَنْفُسِكُم  سكِّنُوا في         
رِفُونَِةبِعِبادنْ تَعم   

                                     
 خطبه اول/ نهج البالغه  ـ1

 7999به نقل از غررالحكم  / 11934حديث/ ميزان الحكمه  ـ2



         گامي به سوي خدا    
      
2 

 تـا عبـادت بـه جـوارح و          ،پرستيد در دل جاي دهيد    معرفت خدايي كه مي   «       
  1».اعضاء براي شما سودمند باشد

 به انحاء مختلـف بـر       در آيات و روايات، تأكيد زيادي بر اين شناخت شده، و                
 به خاطر ايـن اسـت كـه آدمـي از     ،اين همه اصرار. اهميت آن پا فشرده شده است   

  .بها محروم نگردد نتايج پر ثمر و دلپذير ناشي از اين گوهر گران
لذّت هر علمي به قدر شرف آن علم است، و شرف هر علمي به قدر شرافت                «       

شد كه اشرف و اجـلّ و اعظـم از همـه      معلوم است پس اگر در معلومات، چيزي با       
  2».ها خواهد بودباشد، علم به آن هم الذّ همة علوم و اشرف و اكمل آن

كنيم، تا اهميت آن آشـكارتر      هاي معرفت خدا اشاره مي    اينك به برخي از جلوه         
  :شود

  
  هاعالي ترين دانش. 1

ن شك ريشة اين    ها و معارف ديني را به درختي تشبيه كنيم، بدو         اگر همة دانش  
علوم ديگر بايد از اين ريشه تغذيـه          است، كه همة   "معرفت اهللا " شجرة پاك همان  

  .كنند
ترين دانش كدام عالي. ما رأس العِلمِ :مردي به خدمت رسول خدا آمد و پرسيد       

  است؟
   .هِ حقَّ معرِفَتِاهللاَ ةُفَمعرِ :حضرت فرمودند 

   3».گونه كه شايسته اوستشناخت خدا آن« 

                                     
                   150ـ تحف العقول حكمت 1
  573ـ  معراج السعاده مال احمد نراقي ص  2

   14 ص 3 ـ بحار ج3
  
    



   اهميت خداشناسي

    
3 

  :  نقل شده كه فرمود﴾عليه السالم﴿چنين از امام علي هم 
  .  اهللاَ سبحانَه اَعلَي الْمعارِفِمعِرفَةُ     
     1».ترين شناخت هاستشناخت خداي سبحان، عالي«      

  

  عبادت خداي واقعي .  2
اگر خداي خالق هستي شناخته نشود، ممكن است به جاي او خدايان دروغين             

 در پاسخ ﴾عليه السالم﴿كه امام صادق چنان. ري، يا جسمي و بت پرستيده شوند     فك
  :به اين سؤال كه، چرا معرفت خدا واجب شده فرمودند

و معرفت به خدا، بر همه واجـب        اگر اقرار   : به دالئل مختلفي، از جمله اينكه     «       
رت، بـه سـوي     ودر اين صـ   . شد، ممكن بود به خدايان زيادي اعتقاد پيدا شود        نمي

تيد پرسـ ميشدند، و هر انساني غير از خالق واقعي خود را           خالق هستي هدايت نمي   
   2»...كردو عبادت مي

  

 شوق بندگي  . 3

ور و شـوق  شناخت خداوند قادر مهربان، با آن همه صفات جمال و جالل، شـ            
 بـه او    ، و پرسـتد  و او از اينكه چنين خالقي را مي        انگيزاندبندگي را در آدمي بر مي     
اگر معرفـت اوج گيـرد      . گيردبالد و از عبادت او نشاط مي      تكيه دارد، به خويش مي    

  .خواهد يك لحظه از خالقش جدا شودرسد كه عارف نميبه جايي مي
  :فرمايد  مي﴾عليه السالم﴿امام صادق 

      قَلْب الخَلْقِ و عم هشَخْص اَلْعارِف   اهللاِ، لَو عم ـ   ه ع هها قَلْبـ نِ اهللاِ   س  عـينٍ   ةَطَرفَ
هِ لَماتقاً اِلَيشَو   
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. لي قلبش پيش خداسـت     و اهل معرفت است، جسمش در بين خلق،      كسي كه   «
جـان  خاطر شوقي كه به سوي او دارد         به   اي از ياد خدا غافل شود،     اگر دلش لحظه  

  1».دهدمي
  : فرمايد مي ﴾عليه السالم﴿امام صادق       
         لَمعي لَورِ ما في فَضْلِ     النّاسعِةفم    لَّ، ما مجزَّوـ     اهللاِ ع ع دوا اَعينَهم اِلي ما متََّ

 عِنْـدهم مِمـا     وكانَت دنْياهم اَقَّلَّ  .  االدنيا و نَعيمِها   هِ الحيا ِةاهللاُ بِهِ االَعداء مِنْ زهرَ    
 و تَلَذَّذُوا بِها تَلَذُّذَ منْ  لَم  يـزَل           ،اهللاِ جلَّ وعزَّ   فَِةِبمعِريطَؤُونَه بِاَرجلِهِمِ، ولَنَعموا    

  .في روضاتِ الجنان مع اَولياءِ اهللاِ
گـاه   اگر مردم بدانند چه فضيلتي در شناخت خدا نهفتـه اسـت، هـيچ             « : يعني      

ـ دوخ به دشمنان خود داده چشم نمي      ،بدانچه خداوند از شكوفائي زندگي دنيا       و  دتن
هـاي بهـشت     و مانند كسي كه در باغ     . تر بود  ها از خاك زير پايشان پست      دنياي آن 

شدند و از    مند مي  همراه اولياء خدا در لذّت دائمي است، از نعمت معرفت خدا بهره           
  2».بردند آن لذّت مي
  و خانمان را چه كند عيال  و  فرزند   تو را شناخت جان را چه كند    آن كس كه 

  چه كند دو   جهانش   بخشي     ديوانـة تو هر دو جـهان را     كني   هر ديوانـه 
  
 نورانيت روح وجان. 4

          بنـابراين، علـم   . و خداشناسي بهترين علم هاست    ) اَلعِلم نُور   ( علم نور است     
 را نـوراني  و جـان  نوردد، و روحمي هاي وجود آدمي را در  تاريكي"معرفت اهللا"

آورد و در    رانيت دروني و روح، روشنائي جسماني را بـه همـراه مـي            نو. سازد مي
  .شود چهره ظاهر مي
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  شـود، و او    فتي راستين باشـد، عـارف نـوراني مـي         آري، اگر معرفت خدا معر          
  .تواند چراغ راه خود و ديگران باشدمي

  ين  درحديثي، پس از اينكه معرفـت خـدا را بـاالتر           ﴾عليه السالم ﴿امام صادق         
  :فرمايدشمارد، ميها ميها و لذّتنعمت
، و نُور   ٍة، و صاحِب مِنْ كُلِّ وحد     ٍةوحشزَّوجلَّ آنِس مِن كُلِّ      اهللاِ ع  ةَفَمعرِاِنَّ        

  . ٍةظُلْممِنْ كُلِّ 
معرفت خدا، انيس هر وحشتي، و همدم هر تنهايي، و نور هر تـاريكي              « : يعني      
   1».است

  
   هدف خلقت.5

در البته كمال انسان و هويت انـساني او         . خداوند انسان را براي عبادت آفريد      
اند، كه انسان خـدا را      همة انبياء فرستاده شده   . شودپرتو عبادت و بندگي نمايان مي     

  :عبادت كند
  .طّاغُوت رسوالً اَنِ اعبدواهللاَ واجتَنِبوا الٍةماُولَقَد بعثْنا في كُلِّ       
تي رسولي را فرستاديم، تا خدا را عبادت كنند و از           تحقيق در بين هر ام    ه  و ب «       

  2».طاغوت دوري گزينند
  دهـد هاي او شكل مي    از آنجا كه اعمال و رفتار آدمي را همان افكار و انديشه                 
  وقتـي   عبادت خدا  ، عليهذا .انديشد كند كه مي   آن گونه عمل مي   دانيم هر كس     و مي 

 استوار و مطلـوبي     شود كه از زير بناي فكري و شناختيِ       خوبي تحقق بخشيده مي   ه  ب
  .برخوردار باشد

                                     
 ـ همان1
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به همين دليل در    . آري، عبادت واقعي خدا، با معرفت و شناخت او ميسر است                
  :بعضي تفاسير ذيل آيه

   1»وما خَلَقْت الجِنَّ و الْاِنْس اِلّا لِيعبدون«       
معني شده است؛ يعني جن و انس را نيافريـدم  "  ليعرفون "،  " ليعبدون "جاي   هب

  .مگر براي معرفت
 بر ﴾عليه السالم﴿روزي امام حسين   :  نقل شده كه   ﴾عليه السالم ﴿از امام صادق         

  : اصحاب خود وارد شد و فرمود
        ا النّاسههللاِ، ما خَلَقَ الْعِب      ! يا اَي رِفُ  اِنَّ اهللاَ وعاِلّا لِي اد      وهـدبع رَفُـوهفَـاِذا ع ،وه 

نْ عِبادتِهِ عتَغنُوا بِعِباداِس وهدبِةفَاِذا ع ن سِواهم...  
 اينكـه او را     اي مردم، به خدا قسم خداوند خلق نكرد بندگان را مگـر           « : يعني      

تيب، با عبادت خدا كه او را شناختند عبادتش كنند؛ و بدين ترپس هنگامي. بشناسند
  2».نياز گردند از عبادت غير او بي
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  آثار اعتقاد به خدا
 
  !انسان بي خدا يعني هيچ  •

كه بـه  آن. زندگي برايش قابل تفسير نيستدهد، و انسان بدون خدا معني نمي   
  !خواهد معني كند؟اد ندارد، بودن خويش را چگونه ميخدا اعتق

كاره است و براي چه  بگويد، در اين عالم بدون خدا چهتواندكس نميهيچ      
          .گر هدف خوردن و خوابيدن و حركت كردن باشد كه حيوانات برترنداآمده؟ 

 نه انسان بي خدا در اين عالم هيچ محلي از اعراب ندارد، نه آغازش معلوم است و
ماند كه با ساير اعضاء در ارتباط نيست، و وجودش او مثل عضو زايدي مي. پايانش
  . هددجيه نبوده، معنيِ هيچي و پوچي ميقابل تو

فلزي سياه را در نظـر      . توان براي زندگي منهاي خدا ارزشي يافت      گاه نمي       هيچ
و هرگاه گردد آتش قرار گيرد، سرخ و درخشنده ميوقتي كه در مجاورت  آنآوريد،

  .از آتش جدا شود همان فلز سياه است
               شـكل داده و معنـي      دهـد، هويـت واقعـيش را        چه به آدمي شخـصيت مـي      آن      
   بخـشد در اين حيـات كوتـاه دنيـا رهـائي مـي           كند، و او را از عاطلي و باطلي         مي

دهد، اعتقاد به وجود خداوندي     او را پاسخ مي   "  چگونه زيستنِ " و  " چرا زيستن "
  .است كه به حالِ همة بندگان آگاه است

 خـوب و بـد      اعتقاد به يك منبع غيبي كه ناظر بر اعمال و رفتار بندگان است،                  
 دهـد، از   و كيفر مي   دهد، از كردار بدشان ناخشنود گشته     بيند و امتياز مي   ها را مي  آن
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دهد، اين خود بهترين توجيه بـراي زنـده         ال نيكشان خشنود گشته و پاداش مي      اعم
  :گويد مورخ مشهور فرانسوي مي"ويل دورانت".  ماندن است

   1».ت، و جسدي بي روح استزندگي بدون دين مالل انگيز وپست اس«       
 دانشمند فيزيولوژي و داراي درجات دكتراي دكتر آندرو كانوي آيويهمچنين       

 متخصصين سرطان و امراض     ترينب و علوم و حقوق و يكي از برجسته        فلسفه و ط  
مفهوم كامل و غايي و معقول زندگي، جز با ايمان به خدا توجيـه              « : گويدروده مي 

دهـد  سازد و نشان مي    كه شخصيت بشر را محرز مي      ان به خداست،  ايم. پذير نيست 
  2».باشدميكه انسان چيزي مافوق ماده و قوه 

من اين طور حس مي كـنم كـه تمـام ملحـدين و              « : گويد همين دانشمند مي        
منكرين در مغز خود يك نقطة كور دارند كه توأم با ترديد بي ثمري، مانع تشخيص                

ها دريابند كه تمام اين عوامل، چه جانـدار و          گذارد آن شود، و نمي  ها مي درست آن 
  3».جان بدون قبول وجود آفريدگار معني و مفهومي ندارندچه بي

را ندارد كـه انـسان       و مال و ثروت و ماديات، ارزش آن         زندگي پر زرق و برق        
  نـه  چگو. هـا توجيـه نمايـد     بدان دل خوش كند، و هستي و بـودن خـود را بـا آن              

           اش اعتباري و مجـازي اسـت و بـه يـك دم از دسـت                توان به اين دنيا كه همه     مي
  !مي رود دل بست، و از خداي خالق هستي غفلت ورزيد ؟

  كندزندگي را سخت فاني مي كند            هر كه  بـي او زندگاني مي
  كندجاوداني  مي ا          زندگي  ركند     و آنكه  با او زندگـاني مي        

  :فرمايد در دعاي عرفه است كه مي﴾عليه السالم﴿اين سخن زيباي امام حسين    
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      كدجنْ وم ا الَّذي فَقَدم و ،كنْ فَقَدم دجاِلهي ماذا و  
  ».كه تو را ندارد ، و آنكه تو را دارد همه چيز داردخدايا چه دارد آن« : يعني      

  .ها را بايد در اعتقاد به خدا جستجو كردو خوبيها همة عزّتها و  زيبائيرمز همة 
  . لِلّهِ جميعاًةَالِعزفَاِنَّ       
  1».ها از آن خداست همه عزت«       

  ياي و با مني با همه همهاي           گر بياي و بي مني بي همه     گر با همه
ن  و يادشان جاودانه گشته، و در هر عصري از آنـا           ها كه در اين دنيا نامشان       آن    
  تـر  اي كـه بـه خـدا نزديـك        ، بـه هـر درجـه      شود  عنوان الگوهاي زندگي ياد مي    به

  .اند ارزش يافتهبوده اند، بيشتر
  :فرمايداين نسخة يگانه و زيباي زندگي مي ﴾عليه السالم﴿علي        

اً         اِلهي كَفي بي عِزّاً اَنْ اَكُونَ لَكبكَفي بي فَخْراً اَنْ تَكُونَ لي رداً، وبع   
خدايا اين عزّت مرا بس كه بندة تو باشم، و اين افتخار مرا كافي است               « : يعني      

  2».كه تو پروردگارم باشي
 اعتقاد به خداي متعال، عالوه بر تأثير گـذاري در حيـات اخـروي، در قلمـرو                  

  اينــك برخــي از . يــز  ثمــرات فراوانــي داردزنــدگي فــردي و اجتمــاعي بــشر ن
  :شماريمدستاورد هاي آن را بر مي

  

  آرامش و قرار .1
هـا و     انسان در عين اين كه با لطفي كه خـدا بـه او نمـوده، داراي توانمنـدي                 

هاي زيادي است، با اين همه، موجودي بسيار ضـعيف اسـت كـه بـا انـواع                    قدرت
  .آيد اندك حادثه اي از پاي در ميمصائب و شدائد دست به گريبان است، و با 

                                      
             139آيه / ـ نساء1
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غـم از   . شماري روبروست هاي بي  واپسيهركس در طول زندگي خويش با دل            
دست دادن نزديكان، غم از دست رفتن مال و ثروت، غصه از دست رفـتن مقـام و                  

هـا و    ايـن ... هـا و      ها، مـرض    موقعيت، دغدغة بالياي طبيعي، نگراني از انواع جنگ       
 خيال ديگر، به آدمي هجوم مي آورد، و بر اضطراب و تشويش خاطر              هزاران فكر و  

  .افزايد او مي
 هـا، فـرار از خانـه      هاي رواني، خودكشي  وج روز افزون مبتاليان به بيماري     م       

 جامعـه بـشري را بـه        گسترش اعتياد و غيره به مشكلي جدي تبديل گشته و امنيت          
آرامش رواني گمشده نوع      "برخي امروزه كند، بطوري كه به اعتقاد      شدت تهديد مي  

  " .هاي جهان است انسان
هاي گوناگون علم و تكنولوژي، نتوانسته او را        دانيم پيشرفت بشر در عرصه          مي

چرا كه مي بينيم در كشورهاي به ظاهر        . از دام نابساماني ها و نگراني ها نجات دهد        
  .اشدبن مشكالت به صورتي حادتر رايج ميپيشرفته، اي

اين خود نشانگر آن است كه بشر نيازمند به يك تكيه گاه معنوي و الهي است،                      
تنها يـاد و    . تا در پناه آن بر مشكالت فائق آيد و روح و جان خويش را آرام سازد               

دهـد و    ها پايان مي  ست كه به همة اضطراب ها و نگراني       اعتقاد به خداي عالميان ا    
  .بخشد هاي بي قرار، قرار ميدر دل

  1اعتقاد و ياد تو اي ذوالجالل           كرده جبران اين همه رنج و مالل
  : خوانيم  در قرآن مي      
  اِنَّ الَّذينَ آمنُوا ولَم يلْبسوا ايمانَهم بِظُلْمٍ اُولئِك لَهم اْالَمن       
اند، برايـشان امنيـت و    دهرا با ستم نپوشانيها كه داراي ايمانند، و آن آن« : يعني      

   2».آرامش است
                                     

  نويسنده                                          -1
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    . في قُلُوبِ المؤْمِنينَ لِيزْدادوا ايماناًةَينکَلسااَنْزَلَ     
  1».آورد، تا بر ايمان خود بيفزايند هاي مؤمنين فرود مي اوست كه آرامش را در قلب«

     حي مالهو هِملَيع فاهللاِ ال خَو لِياءزَنُونَاَال اِنَّ اَو  
  2».آگاه باش براي دوستان خدا ترس و اندوهي نيست«     
  :فرمايد درباره نقش آرامش بخشي ايمان مي﴾عليه السالم﴿امام صادق     
ما مِنْ مؤمِنٍ اِلّا وقَد جعلَ اهللاُ مِنْ ايمانِهِ اُنْساً يسكَنُ اِلَيهِ حتّي لَو كانَ علـي                     
  .ستَوحش جبلٍ لَم يقُلَِّة

كه خداوند به وسيلة ايمانش براي او انـسي         هيچ مؤمني نيست مگر آن    « : يعني      
  3».قرار داده كه با آن تسكين و آرامش دارد، اگر چه تنها، بر روي قلّه كوهي باشد

 نقشي كه ايمان و اعتقاد به خدا در زدودن فشارهاي روحي و رواني و تـسكين                    
ت كه بسياري از دانشمندان و روانكاوان بـه آن اعتـراف            ي اس آالم بشر دارد، حقيقت   

 :اندنموده

  :گويد روانشناسي به خود گرفته است، مي كه لقب پدر" ويليام جيمز      " 
كسي كه به حقايق بزرگ معنوي متّكي است، از تغييرات و تطورات مختصر             «       

اني و تشويش نخواهـد     و فراز و نشيب هاي دائمي و جاري زندگي، دستخوش نگر          
 از هـر اضـطراب و   داز اين رو است كه شخصي كه صاحب ايمان مذهبي باش         . شد

   4».ماندتشويش مصون مي
  : گويد دانشمند معروف روسي مي"تولستوي"      
  5».اگر مذهب ما راتسليت نمي داد، زندگي رقّت انگيزي داشتيم«       

                                        
    111ص  / 77ج/ بحار  ـ3           62آيه / ـ يونس2                              3آيه / فتح ـ1
                49ص  / 2ج/ ـ چكيده انديشه ها 5    231ص / چگونه تشويش و نگراني را از خود دور سازيم  ـ4
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  :گويد مي" لردآويبوري"همچنين       
دين براي فراغت خاطر و آرامش خيال، بيشتر از آنچه بتـوانيم تـصور كنـيم                «       

تواند مي  اي است كه  ختي و بيچارگي، دين بهترين وسيله     در روزگار بدب  . مفيد است 
   1».تر سازدما را تسليت داده، فشار مصائب مان را سبك

ستجوگر او در تالش    روح ج .  است " طالب كمال  " انسان ذاتاً    ،از جهتي ديگر        
شتاق  هر دم م   ،در اين دنيا  . براي رسيدن به كمال واقعي يك لحظه آرام و قرار ندارد          

ي او را فرو    ولي هيچ چيز عطش كمال خواه     . شودچيزي و خواهان چيز ديگري مي     
هر چيـزي   كشد و به     سر مي   به هر دري   ،يابي به مراد خويش   براي دست . نشاندنمي

  .بندددل مي
 ،ا نيافت، باز هم حيران و سرگردانهي آنگاه كه قرار دل بي قرارش را در آن   ول      

طلوب رود، بلكه مطلوب خويش را بيابد، و تا هنگامي كه به م           سراغ چيز ديگري مي   
  .يابدحقيقي دست نيافته آرامش نمي

  

  ما  را ز جهـان  ياد  خدا  بس  باشدكسي  كـه  ناكس  باشد           دنيا  طلبد 
   باشد ساگرش كَ س، همه عالم  بي كَش نباشد، باشد         سكس كه خدا كَ هر 
  

رهانـد؛ و اگـر بـه آن        كند و از حيرت و سردرگمي مي      چه انسان را آرام مي    آن      
 نـشاط   يابد، و آن حقيقـت    زّت و سعادت خويش را حاصل شده مي       دست يافت، ع  

را رهـا   د، و ديگر محال اسـت آن      شوزار و خسته نمي   بخشي كه اگر به او رسيد بي      
  .كند، اعتقاد به خالق يكتاست

را يافتـه، و دلـش      در اين صورت است كه او مطلوب و محبوب حقيقي خود                  
  :چه زيباست كالم دل نشين قرآن. كنداطمينان پيدا مي

                                     
 48ص / همان  ـ1
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  . تَطْمئِنُّ الْقُلُوبرِ اهللاِاَلَّذينَ آمنُوا وتَطْمئِنُّ قُلُوبهم بِذِكْرِاهللاِ، اَال بِذِكْ      
گيـرد،آري دل آرام    هاشان به ياد خـدا آرام مـي       دند، دل كساني كه ايمان آور   «       

  1».گيرد به ياد خدا
    تنها تو مي خواهي مرا با اين همه رسوائيم  تنها توئي تنها توئي در گوشه تنهائيم  

  
  اميدواري  .2

در انسان غيـر قابـل انكـار        "  اميدواري "نقش دين و ايمان در ايجاد روحية        
دارد و  آنان را از حركت و پويائي باز مـي        كه اگر اين روحيه در افراد نباشد،        . است

نه مادري فرزند خـود را      . بينندي ادامه تالش و تكاپو در خود نمي       اي برا هيچ انگيزه 
  .نشانددهد، و نه باغباني درختي مير ميشي

  

  كـار  عالـم  ز  نظـام  افتاديدادي                  ـ اميد   ام گـر  نباشد  ز        
  اميد                  كسي از يأس به جائي  نرسيد آدمي زنده به عشق است و       

  

  :فرمايد       قرآن مي
  2».از رحمت خدا نا اميد نشويد«   ال تَيئَسوا مِن روحِ اهللاِ       

اداش الهي، اميد به امداد و لطف خداوند، اميد بـه           پ اميد به رضايت خدا، اميد به        
گيري اولياء اهللا، اميد به جهان آخرت، و اميد به اينكه سر انجام با هر سـختي                 دست

  .راحتي هست، بهترين رمز ادامه بقاء و جلوگيري از دل سردي و يأس است
  

  بر اميد تو من اميد ها را                بر اوراق فراموشي سپردم
ايـن مـسأله بـه      . ترين آفت در سير تكاملي انسان است      اميدي، بزرگ يأس و نا        

كنـد، در  كه روح را پژمـرده مـي    قدري جدي است، كه حتّي نوميدي، عالوه بر اين        
  . جسم هم اثر گذار است

                                     
 28آيه / ـ رعد1

 87آيه / ـ يوسف2
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اِنَّ اهللاَ يغْفِـرُ     اهللا   ِةرمحعِبادِي الَّذينَ اَسرَفُوا علي اَنفُسِهِم ال تَقْنَطُوا مِنْ          قُلْ يا       
   .الذُّنُوب جميعاً

بگو اي بندگان من كه برخودتان زياده روي و ستم روا داشته ايـد، از               « : يعني      
  1».بخشدشويد كه خداوند همة گناهان را ميرحمت خدا نااميد ن

  

   آوردم           چشمي گريان قدي چو بيد آوردم روي   سيه   و  موي   سپيـد 
  كفر است           فرمان   تو  بردم   و اميد   آوردمد گفتي كه نااميدي چون خو

  

خـدا در معالجـات       "، در مقالـه اي تحـت عنـوان        "پول ارنست آدلف  "دكتر        
، ضمن بيان داستاني از دوران طبابت خود، تأثير اعتقاد به خدا در اميدوار  " پزشكي

  : دهدميگونه شرحساختن افراد به زندگي را اين
كه در بيمارستان انترن بودم، يكي از بيماران ما پيرزني بود هفتـاد             من هنگامي «       

  در موقـع معالجـه، بـا مطالعـة سـري           . ساله كه استخوان باالي رانش شكسته بـود       
دهـد، و در     مـي  راديوگرافي متوجه شدم كه نسج استخوانيش واكنش خوبي نـشان         

  او ديگـر بـا صـندلي       . و سريعش تبريك گفـتم    نتيجه به او از جهت شفاي استثنائي        
جراحي كـه او    . توانست با چوب زير بغل راه برود        كرد و مي  چرخ دار حركت نمي   

تواند بعـد از بيـست و چهـار سـاعت             اين زن مي  : را معالجه كرده بود به من گفت      
   كـه مريـضش بـه ايـن زودي        و از اين  . بيمارستان را ترك كرده، به خانه خود برود       

روز يكـشنبه، يعنـي همـان       . رسـيد   العاده خوشحال به نظر مي    يافته بود، فوق  بهبود  
روزي كه من با جراح معالج وي صحبت كرده بودم، مطابق معمول هفتگي، دختـر               

مي تواند فردا مادرش را به خانه ببرد چون         : پيرزن به عيادتش آمد و من به او گفتم        
  .تواند با چوب زيربغل راه برود يحال او خوب و به قدر كافي بهبود يافته است و م

                                     
 53آيه / ـ زمر1
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دختر راجع به نقشه هايش به من چيزي نگفت و مستقيماً رفت تا بـا مـادرش                       
كه شوهرش با وي صحبت كـرده و متاسـفانه نخواهنـد            : و به او گفت   . مذاكره كند 

البته امكـان داشـت     . توانست در بازگشت از بيمارستان، او را در خانة خود بپذيرند          
  .ي داده شود تا او را به نوانخانة پيران و سالخوردگان ببرندكه ترتيب

حالش خيلي خراب بود،    . چند ساعت بعد مرا كه انترن بودم پيش زن خواستند               
  ولي نه در نتيجه شكـستگي اسـتخوان        !و بيست و چهار ساعت بعد زن بيچاره مرد        

  !بلكه در نتيجة شكستن دلش
زم را براي اعادة سالمت وي بكـار بـرديم ولـي            گرچه ما تمام وسايل طبي ال           

فايده نبخشيد؛ استخوان شكسته بدون زحمت بهبود يافت، امـا شـفاي دل شكـسته               
  .امكان نپذيرفت

 بـاالخره او    ،هاي معدني و وسايل شكسته بندي     ها و آب  با وجود تمام ويتامين         
هـا بهـم جـوش      انما مطمئن بوديم كه انتهاي اسـتخو      . نتوانست جان سالم بدر برد    

  !خورده بودند، و مفصل ران وي نيز قوي بود، ولي او مرد، چرا؟
بنـدي    ها و معـدنيات و يـا شكـسته        ترين عامل شفاي مريض ويتامين    چون مهم      

                    كـه مـريض اميـد خـود را باخـت          و وقتـي    . استخوان نيـست، بلكـه اميـد اسـت        
  ".نه عزيمت اثر كند نه عالج "

اين ماجرا تأثير عميقي در روح من باقي گذاشت و اعتقاد مرا به كلّـي عـوض          
زيرا من ديدم كه اگر اين خانم مانند يك موحد واقعي به خدا اميـد و ايمـان                  . كرد
در اينجا من با مريضي مواجـه شـده بـودم كـه             ... مي شد   شت، نتيجه غير از اين    دا

 اتّكاء و اميدش فقط دختر منحـصر بـه          سالمت خود را باز يافته بود، اما چون نقطه        
فردش بود، وقتي از وي نوميد شد، روح خود را باخت و به جاي زندگي، مرگ را                 

من به اين نكته پي بردم كه از اين پس بايد جسم مـريض را               ... در كنار خود يافت     
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با بكار بردن وسائل طبي و جراحي، و روح وي را با تقويت ايمان او نسبت به خدا                  
  1».جه كنممعال
 شاعر و انديشمند بـزرگ فرانـسه     ويكتور هوگو بد نيست در اينجا به سخنان               

  :گويداو مي. اي داشته باشيمس ملي اين كشور ايراد كرده، اشارهكه در مجل
هر چه انـسان    . به عقيدة من تعليمات ديني امروز از همه وقت الزم تر است           «       

به عقيدة من در دورة    . تر شود تر و عقيده اش محكم    املكند، ايمانش بايد ك     ترقّي مي 
ما يك بدبختي پيش آمده است كه شايد تنها بدبختي ما باشد، و آن تمـايلي اسـت                  

و چـون   . كه پيدا شده كه همه چيز انسان را منحصر به ايـن زنـدگاني دنيـا كننـد                 
نا خواهـد   اقبتش نيستي و ف   زندگاني مادي دنيا را هدف آرزوهاي خود قرار دادند ع         

يابد، و بر رنج و محنت كه الزمـة حيـات          ها و شدائد فزوني مي      وقت سختي آن. بود
شـود، و احـوال   يعني زندگاني درست جهـنم مـي      . گردد است نوميدي هم مزيد مي    

 و ما خواه قـانون گـزار باشـيم        . ديدمردم دستخوش تشنّجات و انقالبات خواهد گر      
كليـه نيروهـاي اجتمـاعي را بـه انـواع           خواه كشيش، خواه نويسنده، موظّفيم كـه        

ها را بـه سـوي آسـمان        سرهاي آن . گوناگون براي تخفيف شدائد مردم به كار بريم       
 جـا سـراي  ها را هدايت و به زندگاني آينده اميدوار سازيم، كه آن          متوجه كنيم و آن   

كه هر كس رنـج     گويم  و به بانگ بلند مي    . شودعدل است و سزاي هر كس داده مي       
     2»...يابد و مرگ عدم نيست رود، و مزد خود را ميند به هدر نميبي مي
  
  

                                     
 252 -250ص/ ـ اثبات وجود خدا 1
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   زندگاني     به  اميـد  زنده  دل  شو   كه  بدور
   دل  زنده  گـر نداري ره  زندگي  نـداني

  به تو چون زنا اميدي شود اين جهان چو زندان   
  ثمري  ز  زندگاني  چه بري به كنج زندان    

  
  يلذّت عبادت و بندگ .3

آن كه شهد دل انگيزِ بنـدگيِ خـالقِ   . هاستعبادت خدا لذّت بخش ترين لذّت    
گيرد كه وصف ناكردني      چنان نشاطي روح و جانش را فرا مي         خويش را چشيده، آن   

  .است
  .و في مناجاتِك روحي و راحتي، و عِنْدك دواء عِلَّتي      
  1».و تو دواي درد مني. نشاط و راحتي من در مناجات با توست! خدايا «       

  

  خاك درت بهشت مـن                      مهر رخت سرشت من
  عشق تو سرنوشت  من                     راحت من  رضـاي  تو

  

 فـروزان محبـت     هاير آفريدگار خويش كرده باشد، شعله     كه دل را النة مه          آن 
كند، كه قطع ايـن رابطـه او را در ظلمـت              چنان افروخته مي  ود، وجودش را آن   معب

  .سازد افكنده، به عذابي سخت مبتال مي
دين                       آري، اين خاصيت دوستي با خداست، كه طبـق فرمـايش مـولي الموحـ
   :﴾عليه السالم﴿علي

و نُور اهللاِ ال يطْلَع علي شَيءٍ اِلّا        حب اهللاِ ناراً ال تَمرُّ علي شَيءٍ اِلّا اِحتَرَقَ،                
اَضاءه.  

                                     
  مناجات المريدين/ ـ مفاتيح الجنان 1
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سوزاند، و نور خدا      را مي دوستي خدا آتشي است كه بر هر چيزي بگذرد آن          «       
               1».كند  كه آن را روشن مي تابد، مگر آن بر چيزي نمي

  

  ل خود يله كن دگران را زد  مهراي يكدله دل،  صددله  دل، يكدله كن            
  يك  صبـح ز  اخالص  بيا  بر  در  ما             برنايد  اگر كام تو از ما  گله كن

  

و به هيچ كند، را چشيد، همه چيزش را فدا مي  اين لذّت است، كه اگر كسي آن     
  :گويدمورد مي در اين " پاسكال ". بنددچيز و به هيچ كس دل نمي

  2».كندنه كام معرفت را سيراب نميخدا تشهيچ چيز غير«       
   هر كه ديد آن سرو سيم اندام راسرو اندر چمن           ننگرد ديگر به 

   :﴾عليه السالم﴿چه زيبا فرموده امام العارفين حضرت سجاد       
   محبتِك فَرام مِنْك بدالًةَحالواِلهي منْ ذَالَّذي ذاقَ       
                      3»! كه شيريني محبت تو را بچشد، و غير تو را برگزيند؟كيست! خدايا«       
ب،                   حـبـه   هنگام مناجات با قاضي الحاجات، و رازگوئي با محبوب، مرغ دلِ م 

شـود كـه از هرچـه ماسـواي اوسـت دل              چنان شيدا مي  گشايد، و آن    سوي او پر مي   
 دهد، و بـه وصـال   ال و زيبائي عروج ميچرا كه اين پرواز او را به اوج جم     . برَد  مي

كه در عرش سير كرده، چگونه زنـدگي در فـرش را            گاه، آن آن. سازد  يار واصل مي  
  !پسندد؟ مي

  

       به هـواي سر كوي تو برفت  از  يادمايه طوبي و دلجويي حور و لب حوض س

  

                                     
  226ص / 2ج/ ميزان الحكمه  ـ1
 4ص / 1ج/ ـ چكيده انديشه ها 2
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تر   و خالص تر  ئبههر چه درجه بندگي و تسليم در پيشگاه خداي عالميان بي شا                 
تـر    باشد، تجلّي لطف خدا بر بنده شديدتر، و ثمرة آن كه لذّت و بهجت است فزون               

چه بسا بـه    . شود  هاي ديگر در مقابل آن ناچيز مي        كه همة لذّت  تا جائي . خواهد بود 
حدي منتهي گردد، كه هر لذّتي جز لقاء و همدمي با دوست او را متأذّي گردانـد و                  

  :بگويد
 بِغَيرِاُِنْـسِك و مِـنْ كُـلِّ        راحٍة بِغَيرِِ ذِكْرِِك، و مِنْ كُلِّ       لَذٍَّةفِرُك مِنْ كُلِّ    اَستَغْ      

تِكرِ طاعمِنْ كُلِّ شُغْلٍ بِغَي و ،رِ قُرْبِكرُورٍ بِغَيس.  
عذر مي خواهم، از هر لذّتي غير از ياد تو، و از هر آسايـشي غيـر از                  ! خدايا«       

ـ       اُنس با تو،   اي غيـر از  ر از همـدلي بـا تـو، و از هـر مـشغله      و از هر شـادماني غي
  1».فرمانبرداري تو

  

  بس از در خويش خدايا به بهشتم مفرست       كه سركوي تو از كون ومكان ما را
  

منقول است كه چون زليخا ايمان آورد يوسف او را به نكـاح در آورد، و او                 «       
و چون روز، يوسف او را بـه        . ت الهي مشغول شد   از يوسف كناره گرفت و به عباد      

 شب دادي، و چون شب درآمـدي بـه روز تـأخير             ءخلوت دعوت كردي، او وعده    
ت    : يوسف با او به عتاب آمد و گفت       ! افكندي چه شد آن دوستي ها و شوق و محبـ

اي پيغمبر خدا من تو را وقتي دوست داشـتم كـه خـداي تـو را                 : زليخا گفت ! تو؟
ها را از دل خود بيـرون كـردم، و          ا شناختم همه محبت   ، اما چون او ر    نشناخته بودم 

  2»!كنم ديگري را بر او اختيار نمي
  
  

 

                                      
 584ص/ ـ معراج السعاده 2جات الذّاكرين                         منا/ مفاتيح الجنان  ـ1



             گامي به سوي خدا
      

20 

  سازندگي و پرهيز از گناه .4
كيست كه به تأثير بسزاي عقيده بـه خـدا، در جلـوگيري انـسان از گنـاه و                     

بـوده، و   هـا     آوران الهي تهذيب آدميان از بدي       هدف همة پيام  ! آلودگي آگاه نباشد؟  
هاي عفّـت و    ها، گل اي است كه عمل به آن     تورات و تعاليم ديني به گونه     تمامي دس 

  .رهاندها ميظلمها و ها را از زشتيو آننشاند،  ان ميپاكي را در بوستان وجود همگ
. ترين پشتوانة مصونيت انسان در برابر رفتار ناپـسند اسـت           اعتقادات ديني بزرگ      

  . نسان با خدا زيادتر شـود، درجـة مـصونيت او بيـشتر اسـت              هرچه درجة ارتباط ا   
داند، و شرم دارد كـه در       را ناظر و حاضر بر اعمال خويش مي       زيرا او همواره خدا     
  .محضر خدا گناه كند

  اَلَم يعلَم بِاَنَّ اهللاََ يري :فرمايد قرآن مي      
  1»!بيند؟ داند كه خدا مي آيا انسان نمي«      
  :فرمايد مي﴾عليه السالم﴿م صادقاما      
فِ اهللاََ كَاَنَّك تَراه، فَاِنْ كُنْت ال تَراه فَاِنَّه يراك، فَاِنْ شَكَكْت اَنَّه يراك              خَ...       

        ثُـم راكي اَنَّه قَنْتاِنْ اََي و ،فَقَد كَفَرْت    تَـهزعـصِ  بارِبالْمنَ      ِةيـواَه لْتَـهعج فَقَـد ، 
كالنّاظِرينَ اِلَي.  

بيني او تو را  بيني، و اگر تو او را نمي گونه كه او را مياز خدا بترس آن«       
اي، و اگر يقين داري كه او تو  بيند كه كافر شده اگر شك داري كه تو را مي. بيند مي

  كني، خدا را  بيند، و با اين وجود با گناه و معصيت با او مخالفت مي را مي
   2».اي ترين بينندگان پنداشتهنناتوا

                                     
 14آيه / علق ـ1

 324ص / 5ج / بحار  ـ2
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. جا بودگاه كه زليخا يوسف را به خلوت طلبيد، بتي در آنآن" : اند گفته      
زليخا تو را چه شده است؟ آيا : يوسف گفت. اي بر آن بت افكند برخاست و پرده

  "!كني، من از حضور خداي جبار حيا نكنم؟ تو از حضور جمادي حيا مي

ها كار نيك انجام دهند  توان داد، كه انسان اد به خدا چه تضميني مي بدون اعتق      
  :گويد  كه ميروسوبه قول ! و دست به گناه نيااليند؟

اي است كه قاضي در آن حكمهاي كه خالي از ذكر خدا باشد، چون مسينه      « 
  1».وجود ندارد

  :فرمايد   مي﴾عليه السالم﴿امام رضا      
  .ولَم ينْتَهِ عنِ ارتِكابِ الْكَبائِرِِ معاصيهِ م يقِرَّ بِاهللاِ عزَّوجلَّ لَم يجتَنِبنَّ منْ لَإ     
گزيند  اگر كسي به خدا اعتقاد نداشته باشد، از گناه و معصيت او دوري نمي«       

   2».كند و از ارتكاب گناهان كبيره خودداري نمي
 گر چه نيك و زيباست، اما به تنهايي "دار نيكپندار نيك، گفتار نيك و كر"     

يابد كه با پشتوانه  وقتي صورت عيني و خارجي مي. شعار و لفظي بيش نيست
كه صورت عملي به خود اي براي آنوگرنه هيچ انگيزه. خدا تقويت شودعقيده به 

  .گيرد وجود ندارد
  .    فْعلونَيا اَيها الَّذينَ آمنوا لِم تَقُولُونَ ما ال تَ      
   3»!كنيد؟ گوئيد، آن چه را كه عمل نمي چرا مي! اي ايمان آورندگان«      

داند كه براي تقّرب به سوي معبـودش، هـيچ    يك انسان با ايمان، اين را خوب مي        
 هـا، و   ايمان راستين پيوسـته دافـع پليـدي        .چيز بهتر از ترك گناه و معصيت نيست       

                                     
 4ص / 1بخش / ـ چكيده انديشه ها 1
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 كه به شـدت در سـازندگي و هـدايت او بـسوي              همان چيزي . هاست  جاذبِ نيكي 
  .هاي انساني مؤثر است كرامت

  : نقل شده كه فرمودند﴾عليه السالم﴿از اميرمؤمنان علي      
                  فنْظُرْ كَياهللاِ فَلْي عِنْد نْزِِلَتُهم فكَي لَمعاَنْ ي مِنْكُم ن اَرادنْزمةُلَم     عِنْـد اهللاِ مِنْه 

بِحيثُ تَمنَعه مِنْهـا، فَكَـذلِك       ةًميعظ اهللاِ عنْده    ةُلَمنزِفَاِنْ كانَت   .  الذُّنُوبِ ارتِكابِ
    .منْزِلتُه عِنْداهللاِ

خواهد بداند كه مقام و منزلتش در نزد خدا چگونه است، بنگرد كه  هر كه مي«       
دا در نـزد او     وقت گناه كردن خداوند در نظرش چگونه است، كه اگـر منزلـت خـ              

شود، مقام او نيز در نـزد خـدا همـين طـور               چندان بزرگ است كه مانع گناه او مي       
   1».است

ها كه معتقدند علم به تنهائي در نجات انسان از فساد و زشتي مؤثر است،   آن      
 ولي اعتقاد گردد لم، آدمي بر طبيعت مسخّر ميزيرا به وسيله ع. سخت در اشتباهند

  .كند ا بر نفس سركش مسلّط مي او ر،به خدا
  :گويد  مي"ميلر بروز "دكتر      
  علم ما را به آن چه هست آگاه : گفت در پرينستون از انيشتن شنيدم كه مي«      
  2».كند و دين است كه به تنهائي، ما را به آن چه كه بايد باشد مطلع مي. سازدمي

  :گويد معروف فرانسوي ميدانشمند جراح و فيزيولوژيست "الكسيس كارل "دكتر
پندارند، شكست خورد، و  تز اخالق بدون مذهب كه سقراط را مبتكر آن مي«      

  3».تهذيب اخالق بدون ايمان و مذهب محال است

                                      
                                   ترجمه ميرباقري                     / 280ص / 1ج/  مكارم االخالق -1
 بنقل از الثقافه االسالميه / 11ص/ فائده و لزوم دين  ـ2
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   و حركت  پويايي .5
گاه از تالش و تكاپو باز  اگر انسان زندگي خود را خدايي شكل دهد، هيچ

  .داند  بزرگترين سد تقرب بسوي خدا ميتعهدي را چرا كه سكون و بي. ايستد نمي
عليه ﴿امام باقر. تفاوتي سازگار نيست اصوالً اعتقاد به خدا با سستي و بي      
      .اَلْكَسلُ يضُرُّ بِالدينِ والدّنْيا  :فرمايد  مي﴾السالم
  1».زند آدم تنبل به دين و دنياي خود زيان مي«: يعني      
  :  وارده مي خوانيمهم چنين در دعاهاي      
  .اَعوذُ بِك مِنَ الْكَسلِ و الْفَشَل      
  2».خدايا به تو پناه مي برم از تنبلي و سستي«: يعني

  

  رـراحـت  دنيا   نما    بيرون   ز  سـ  پسـر            راه  ايمان   گر گزيدي اي  
  عدالت گستـري   است راه   فرياد  و  راه ايمان ني ره تن پروري است             

  3ضعف و سستي ريشه زن از بيخ و بن           ن   خود   آماده    پيكار  كن   جا
  

چون مطمئن . گاه به وضع موجود خود قانع نيست، هيچ خداپرست  انسانِ   
در نتيجه . باشد كه وضع موجودش همان باشد كه ايده آل و مطلوب است نمي

برد و پيوسته براي  وبتر در تالش و كوشش به سر ميهمواره براي وضعي بهتر و مطل
  .رسيدن به ايده آل خويش در جوش و خروش و حركت است

  :فرمايد  مي﴾عليه السالم﴿امام باقر      
  

  . الَّتي اَنْت علَيهاِةِبالْحالَكَاستِهانَتِك بِالذَّنْبِ، و رِِِضاك َ ةبيصمو ال...       

                                     
 310ص / ترجمه غفاري / تحف العقول  ـ1
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و به وضع .  باالتر از اين نيست كه گناهت را كوچك شماريهيچ مصيبتي«      
  1».موجود خويش راضي باشي

هاي راه زندگي آدمي و پاداش او نباشد، مشكالت و سختي اگر اعتقاد به خدا       
اي كند، و انگيزه دامه راه دلسرد ميدارد، و او را در ا را از حركت و تالش بازمي

شود، و درجا  بيند، در نتيجه متوقّف مي ويش نميبراي از سر گرفتن حركت در خ
  . زند مي

  :فرمايدقرآن مي      
                                                .اَلَّذينَ قالوا ربنَا اهللاُ ثُم استَقاموا فَال خَوف علَيهِم      
دند، هيچ گاه پايداري و استقامت ورزيهللا است، آنا كه گفتند خداي ما اهآن      «

   2».ها نيستخوفي بر آن
 انسان با ايمان، با اتّكال به خدا، و اين كه خدا ناظر و حاضر بر احوال اوست،      

زند، و به حركت انساني  كند، پرتالش و اميدوار موانع را كنار مي و او را ياري مي
  .دهد خويش ادامه مي

جا آن. دد و ياري دهدگران در راه خويش را م متعال وعده داده، تالشخداي       
  :فرمايد كه مي
      .والَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدِينَّهم سبلَنا      

   3».كنيم هاي خودمان هدايتشان مي ها كه براي ما تالش كنند، به راهآن« 
  

  ي نمائي رحمت  استزندگي حرمان و رنج و زحمت است           گر شكيبائ
  4 پايمردي رمز و  راز  عزّت  استدان   همت   است          ر  مـز  پيروزيـرم

                                     
                                      294ص/ مه غفاري ترج/ تحف العقول  -1
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: گفتند دميدند و مي اي در شيپور تبليغات خود مي  گذشت آن دوران، كه عده       
  " !دين افيون توده هاست "
ـ   اكنون بر همه كس آشكار گشته كه دين و اعتقاد بـه خـدا، مهـم             رين عامـل  ت

گرچه ممكن است با هر اعتقادي بتوان اجتماعي را بـه           . ها است حركت و قيام ملت   
 بلكـه    مهم نيست  " حركت كردن  "حركت واداشت، اما پر واضح است كه، صِرف         

  ! مهم است" چگونه حركت كردن "
، در " لنين " و"انگلس" و "ماركس"بي روح اعتقاد به ايده هاي خشك و      

  سال70 پس از حدود كي تحولي ايجاد كرد؛ اما حاصل آن كره خابخشي از اين
بهشت . ها چيز ديگري نبودجز بدبختي و پشيماني و فروپاشي براي پيروان آن

  .موعود كمونيسم، سر از جهنّمي درآورد كه طرفدارانش را سوزاند
 بخشد، و به سوي را كرامت ميهايي كه رنگ و بوي الهي دارد، انسان اما حركت

اين . فشارد دهد، و بر پاسداشت حرمت انسان پاي مي هاي واال سوق ميارزش
  .آورد حركت، سعادت و عزّت انسان را در دنيا و آخرت به ارمغان مي

   حرف حق اين است بيا لج مكن             راه خود و خلق   خدا كـج مـكن
  برگرد راستديدي خطاست             كج مرو اي گم شده  راه  خطا رفتي و 
  
  وحدت و اتحاد. 6

 اعم از سياه و ،هاي روي زمينة انسانايجاد وحدت و يك پارچگي در بين هم
ترين دست ها، از مهمد، عرب و عجم و همة نژادها و قومسفيد، سرخ و زر

و اگر . گاه گسستني نيستوحدت راستيني كه هيچ. آوردهاي اعتقاد به خداست
 و ل آسايش و امنيت بسر خواهند بردر ساية آن در كماها دايجاد گردد، همة انسان

  .از آثار مثبت آن به نفع خويش سود خواهند جست
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ها را از زير چتر يك آرمان و يك عقيده، آنگرد آمدن همة جوامع بشري در      
كه هاي موجود در آنان، به جاي اين لرهاند، و پتانسي تشتّت آراء و پراكندگي مي

كنده و بيهوده و مورد اختالف گردد، در جهت رفاه و سعادت بشر صرف مسائل پرا
  .شود بكار گرفته مي

  اختالفـالف          اختالف است،اختالف است،خ   يـ ب ت  اوالد  آدم ـذلّ
شوند، با  ها در پرتو اعتقاد به خداي واحد، همگي چون يك پيكر مي انسان      

ر آيد و ه پارچگي به وجود مي يكاعضاي مختلف كه در بين آن ها صميميت و
گاه كه عضوي از اين پيكر را درد و آن. داند خود را در غم ديگري شريك مي،يك

  .ماند فرا گيرد، براي دگر عضوها هم قرار نمي
 انبياء و سفيران الهي با هدف دعوت به سوي خدا بيشترين نقش را در ايجاد      

  .اندوحدت و يكپارچگي بين مردم داشته
  :فرمايد قرآن در اين زمينه مي      

  

 سواءٍ بينَنا و بينَكُم اَالّ نَعبد اِالّ اهللاََ و ال کَِلمٍةقُلْ يا اَهلَ الْكِتابِِ تَعالَوا اِلي       
  .نُشْرِِك بِهِ شَيئاً

سخني كه ميان ما و شما مشترك بيائيد به سوي ! بگو اي اهل كتاب« : يعني      
  1». كه جز خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او قرار ندهيماست
ها وحدتي به وجود ناوين ديگري هم موقتاً بين انسانممكن است بتوان تحت ع      

 جز عادت واقعي همگان را تأمين نمايد،آورد، ولي آن وحدت راستيني كه بتواند س
تي اين چنين آرماني است كه آيد، وحد نه بدست نميدر پرتو پرستش معبودي يگا

هاي اختالفها و ها بال بگستراند، و از جداييند بر همة نژادها و ملّيتتوامي
ضدانساني بدورشان دارد، و همه بسان يك كاروان، با شتاب و همراه يكديگر روي 

  .به كعبه مقصود گام نهند
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  هيچ دليلي بر انكار خدا نيست
  
چنان روشن و در شدت ظهور است، كه هيچ عقل وجود خداي متعال آن     

 تاكنون منكرين وجود خدا. تواند دليلي بر انكار ذات مقدسش ارائه دهد سالمي نمي
  .اند هيچ دليلي براي اثبات مدعاي خود نياورده

يولوژيست آمريكائي، كه داراي درجات ، دانشمند فيز"آندرو كانوي آيوي"      
  :گويد فلسفه و طب و حقوق است و شهرت جهاني دارد در اين مورد مي

شايد . كند، ولي در نفي وجود خدا عاجز است منطق وجود خدا را ثابت مي«     
وجود خدا را انكار كنند، كه در گذشته نيز اتّفاق افتاده، چنانبعضي اشخاص هم

من ... اند دليلي معقول براي اثبات ادعاي خود بياورند  ز نتوانستهكدام هرگولي هيچ
ام كه برهان قاطعي براي انكار وجود  تا امروز در تمام مطالعات خود كسي را نيافته

   1».امشماري ديده د خدا داليل معقول بيخدا داشته باشد، و برعكس در اثبات وجو
  :گويد مي "تنس" همچنين دانشمند ديگري به نام       
  2».اگر اعتقاد به خدا مشكل باشد، انكارش دشوارتر است«       
  :  مي فرمايد﴾عليه السالم﴿امام علي      
      تَطيعال تَسدحتَفَكِّرينَ جقُولُ المع ه.  
  3».عقل متفكرين قدرت انكار خدا را ندارد« : يعني       
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  :خوانيم در زيارت جامعه مي
  .كلْمنْصِف لِعقْلِهِ اِنْكار افَال يطيقُ

  1».فرد با انصاف با عقلش توان انكار تو را ندارد« 
  :فرمايد از دعاي پر شور و زيباي عرفه مي  در قسمتي﴾عليه السالم﴿امام حسين

 كلَيلُّ عدليلٍ ياِلي د تاجتّي تَحح تتي غِبم  
  ».2 دليل داشته باشداي تا وجودت نياز بهكي ناپيدا و نهان بوده« 

  
  انكار خدا، خالف غيرقابل دفاع. 1

  :فرمايد گونه كه قرآن ميهمان. خدا هست و هيچ شكّي در وجود او نيست 
      .اَفِي اهللاِ شَك فاطِرِِ السمواتِ والْاَرض

  » !؟3ها و زمين شكّي وجود داردآيا در خداي شكافنده آسمان« 
  

   دل ندارد،  كه  ندارد به خداوند  اقراراسـت     دل  آفرينش  همه  تنبيه  خداونـد
  هر كه فكرت نكند، نقش بود بر ديوار    ود وجـاين همه نقش عجب بر در و ديوار

  
پذيرد، بايد براي اثبات  كه منكر وجود خداست، و اين اصل يقيني را نميآن      

 بر اين اعتقاد و او هيچ حرف حسابي. ادعاي گزاف و عجيب خويش دليل بياورد
خود ندارد، و هر دليلي كه بياورد، دليل نيست؟ بلكه در حكم توجيه خالف مسلّمي 

  .است كه مرتكب شده است
هركه كار : كهها حاكم است و آن اين يك اصل كلّي و اساسي بر روابط انسان      

يازي گذارد، هيچ ن كند، و به قوانين و مقررات جامعه احترام مي منطقي و درست مي
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كند، و به بلكه به كسي كه خطا مي. نيست تا بر اين عمل درست خود دليلي بياورد
گيرند، و او بايد براي رفتار ناپسند خويش دليل  زند، عيب مي مقررات پشت پا مي

پرسند دليل تو بر اين كار  كند، نمي از كسي كه مقررات را رعايت مي. بياورد
كه خالف  آنباشد س ملزم به انجام آن ميو هركعمل پسنديده نيكوست، ! چيست؟

گذارد، و به هرج و مرج معتقد است مورد اعتراض  كند و به قوانين احترام نمي مي
بديهي است كه فرد متخلّف هر دليلي كه بياورد مورد قبول واقع . گيرد قرار مي

  .شود نمي
  كه باطل اصوالً اعتقاد به حق و راه حق هميشه پسنديده و مقبول است، آن     
  .رود، بايد بر اين راه غلط دليل بياوردمي

ها كه گاه قابل دفاع نيست و آن عليهذا، انكار خدا باطل و خالفي است كه هيچ     
به آفريدگار جهان عقيده ندارند، هيچ دليل منطقي بر اين عمل غلط و ناحق خود 

  :فرمايد كه قرآن ميندارند، چنان
  . لْ هاتُوا برْهانَكُم اِنْ كُنْتُم صادِقينَأََ اِله مع اهللاِ، قُ

  1».گوييد بگو دليل شما چيست اگر راست مي! آيا غيرخدايي هست؟« 
كند و  اعتقاد به روز روشن، طبيعي و منطقي است، آنكه آن را انكار مي         

  !معتقد است كه شب است و تاريكي، چه دليلي بر اين مدعاي واهي خود دارد؟
 كه به نقش نور در برطرف كردن ظلمت و اهميت آن در حيات موجودات كسي  

  اي درست دارد، هيچ دليلي بر اين اعتقاد خود  نمايد، چون عقيده اعتراف مي
  .خواهدنمي

شود، بايد بر اين عقيده غلط  كه اين نقش قطعي را براي نور منكر ميبلكه آن
  . هم نخواهد داشتكه البته هيچ دليلي . خويش دليل اقامه نمايد
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  :فرمايدقرآن مي
  . و منْ يدع مع اهللاِ اِلهاً آخرَ ال برْهانَ لَه بِهِ، فَاِنَّما حِسابه عِنْد ربهِ

  بر اين كار غلط هيچ دليلي نداردخواند،كسي كه غير خدا را مي« : يعني
   1».پس حسابش با خداست

ت، و به نقش حياتي و جايگاه مهم آن  آن كه معتقد است آب مايه حيات اس     
در زندگي موجودات اعتقاد دارد، نيازي نيست براي اين اعتقاد خويش دليل اقامه 

كند، بايد از او  كند؛ بلكه كسي كه اين نقش مثبت و اساسي را براي آب انكار مي
  !پرسيد دليل تو چيست؟

  .دپذير بديهي است، هر چه بظاهر دليل بياورد، كسي از او نمي
پسند ي از او متصاعد است، و آن بوي دلآن كه به خود عطر زده و بوي خوش     

برد،   لذّت ميرا ببويدهمه جا را پر كرده است، هركس شامه سالم داشته باشد، و آن
  .و نياز نيست هيچ دليلي بر مصرف بوي خوش اقامه كند

  
   گردد به بويمگوي             گرت هست خود فاش اگر مشك خالص نداري 

  

كه به جاي استفاده از بوي خوش، از مواد ناخوشايند و مشمئز كننده  بلكه آن     
معلوم است كه . استفاده كرده، بايد بر اين عمل غير اصولي خويش توجيهي بتراشد

  .چون عمل او غير منطقي است، هر دليلي بر اين فعل قبيح بياورد، قابل قبول نيست
 هداشت از جسمي سالم برخوردار استكه با رعايت اصول بچنين، آنهم       

كس كه با خوردن غذاي آلوده خود را اعتراض و انتقادي ندارد، بلكه آنكسي به او 
آيا چنين فردي هيچ دليلي ! بيمار ساخته، بايد بر اين عمل غيرمنطقي دليل بياورد

  !دارد، جز جهالت و ناداني؟
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ريان آب حركت مي كند، هيچ كـس بـه او عيبـي             نيز آن كه در مسير طبيعي ج           
بلكه آن كه برخالف جريان ميخواهـد حركـت         . خواهد  گيرد، و از او دليل نمي       نمي

  !كند، بايد براي اين عمل خالف خويش دليل بياورد
آري، اعتقاد به خدا چون حركت در مسير جريان آب است، چون استفاده از بوي 

اما .  بهداشتي است، لذا دليل نمي خواهدخوش است، و چون رعايت نمودن اصول
كسي كه برخالف جريان طبيعي هستي حركت مي كند و خداي هستي را انكار 

سازد و سالمت  كند، و آن كه با انكار خدا، بوي ناخوش از خويش متصاعد مي مي
  !تواند داشته باشد؟افكند، چه دليلي مي را به خطر ميخود و ديگران 

گونه كه بدون  همان. ا، شديدتر از نياز او به نور و آب و هواست نياز بشر به خد    
اين ها نمي تواند زنده بماند و وابستگي او به اين ها انكار ناكردني و بديهي است، 

هركس بخواهد . همين طور اعتقاد به خدا، نياز شديد و طبيعي و فطري بشر است
  .تواند ارائه دهدنميحسابي دار را انكار كند، هيچ حرف  اين نياز اساسي و ريشه

 دانشمند زيست شناس و برجسته آمريكائي كه داراي "سيسيل بويس هامان"      
  :گويد درجات مختلف علمي است مي

اگر كسي نخواهد به ميكروسكوپ يا عكس آميب نگاه كند، خواهد گفت كه «      
ولي اگر او در . آميب اصالً وجود ندارد، شايد دالئلي هم بر اين ادعا بتراشد

از و داليلش ميكروسكوپ نگاه كرده، آميب را ببيند عقيدة وي عوض خواهد شد، 
  كه كسي از توجه به مادامي . در مورد خدا هم جريان چنين است. بين خواهد رفت
 با صداي گردد ، فارغ از شائبه و غرض نميورزد و در كارهاي خداخدا امتناع مي

ولي وقتي كه يك لحظه، فقط يك لحظه، به . نداردبلند خواهد گفت كه خدا وجود 
سوي او برگشت، او را به چشم جان خواهد ديد و ديگر دم از انكار وي نخواهد 
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ا شود، با هيچ البتّه اين يك تجربه شخصي است، اگر كسي نخواهد متوجه خد. زد
  1».توان او را به قبول وجود خدا قانع كرددليل و برهاني نمي

  
  ، انكار هستي استانكار خدا. 2

كه خدا از ديده و حواس و ادراك بشر پنهان است و هيچ ابزاري در عين اين  
براي پي بردن و يافتن چگونگي ذات مقدسش در ما وجود ندارد، اما وجودش در 

  .نهايت بروز و ظهور است
است كه از شدت ظهور، در خفاء نيز ذات پاك الهي به قدري بديهي و آشكار      

  .)هور باطن است و در عين باطن ظاهربدين سبب خدا در عين ظ(است 
  

   2يا منْ هو اِخْتَفي لِفَرْطِ نُورِهِ            اَلظّاهِرُ الْباطِنُ في ظُهورِهِ
  

  كي بوده اي نهفته كه پيدا كنم تو  را كه تمنّا كنم  تو  را        دل  زاي  كـي رفته
   را پنهان نگشته اي كه هويدا كنم توضور        حطالب  اي كه شوم  غايب نگشته 

* * *  
  

  روي تو هم روي توست در همه حال  حجاب
  ه  پيدائيـاني  زبس  كـهـان ز چشم جـهـن                                             

   
چنان بر در و ديوار ديهي است و نشانه هاي وجود او آنهستي خدا به قدري ب       

  .توان يافتست كه هيچ دليلي بر انكار او نميشكار اوجود، آ
  :فرمايد   مي﴾عليه السالم﴿در دعاي عرفه، امام حسين

ظْهِرَ لَكالْم وكُونَ هتّي يح لَك سورِ ما لَيمِنَ الظُّه رِكنُ لِغَيكُوأََي.    
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   »آيا چيز ديگر ظاهر تر از تو هست كه بخواهد او ظاهركنندة تو باشد؟« 
. هرچيزي هستي خود را از او دارد و همه چيز، بودن خود را مديون بودن اوست 

    خود معتقد استهركس به هستي و بودنِ! توان او را انكار نمود؟ چگونه مي
  .تواند به هستي خالق خود معتقد نباشد نمي

كه به وجود خود آن! خدا نيست: تواند بگويد من هستم، نمي: گويد هركه مي      
 كه آندرو كانوي آيويبه قول . تواند به موجِد خود اعتراف ننمايد معترف است، نمي

  :گويد مي
-من همچنان. آيا خدايي وجود دارد؟ بلي، مسلم است كه خدائي وجود دارد«      

  1».كنم، به وجود و هستي خدا هم اعتقاد دارمكه به هستي خود اقرار مي
  هاي ديدن پديده، و "در و ديوار وجوداين همه نقش عجب بر  "با وجود     
  ها را  آنةتوان خالق و پديدآورند و شگفت در اين عالم، آيا ميشمار  بي

  !انكار كرد؟
  

   .عجِبت لِمنْ شَك فِي اهللاِ و هو يري خَلْقَ اهللاِ
   2».بيند، ولي در خدا شك مي كند در شگفتم از آن كه خلق خدا را مي«       
هاي هستي  به پديده! تواند بنا را ببيند، باني را نبيند؟ كدام انسان عاقل مي      

  .اين محال است! بنگرد، پديدآورنده را منكر شود؟
. ماند كه آدمي نور خورشيد را ببيند، و خورشيد را انكار كنداين بسان آن مي     

ست، و ديده خورشيدي كه روشنائي هر چيز به اوست، اگر نباشد هيچ چيز روشن ني
  .شود نمي

   بينا نداردء  هر آنكس ديده    نبيند نور خورشيد عيان را
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  :فرمايد  در قسمتي از دعاي عرفه مي﴾عليه السالم﴿امام حسين
 خَسِرَت قيباً وها رلَيع نٌ ال تَراكيع تمِيمِنْ فْقَةَُصع لْ لَهعتَج دٍ لَمبع 

  . حبك نَصيباً
اي كه بيند، و زيانمند باد معاملة بنده اد چشمي كه تو را نمينابينا ب« 

    ».اي از محبت تو ندارد بهره
  اين كمال ! ما در اين عالم غرق در نعمتيم، ولي از صاحب نعمت غافليم        
هاي  كه در باغ گردش كنيم، و از ميوهانصافي و ضعف عقل و منطق است،بي

مائيم، اما وجود باغبان يا صاحب باغ را قبول نداشته گوناگون و زيباي آن استفاده ن
  !باشيم
اين بشر ضعيف و ناتوان كه شب و روز و لحظه به لحظه، غرق در ! شگفتا     

كند، چگونه به  اق ميكشد و ارتز ها و الطاف خداست، و در ملك او نفس مينعمت
يم سر به دهد كه چنين جسورانه و جاهالنه در برابر خالق كرخود جرأت مي

  !عصيان و سركشي بردارد، و به انكار آفريدگار خويش قد علم نمايد؟
كه هيچ نيازي به خلق نداري، و تو چه حليم و رحيمي، با وجود اين! خدايا     

كني و ها تحمل ميند، باز هم اين همه عناد و جسارت را از آنوأهمه نيازمند ت
  !فرستي عذابي نمي

  

      وماَر فَلَملَيع بدٍ لَئيمٍ مِنْكلي عرَ عبكَريماً اَص وني . ليعتَد اِنَّك بيا ر
كاِلَي غَّضفَاَتَب اِلَي ببتَتَح و نْكلّي عفَاُو.  

اي كه بر بندة پست خود شكيباتر از تو باشد ريم و بخشندهام موالي ك نديده«      
تو با من . گردانم  ميني و من از تو رويخواتو مرا ميخدايا . نسبت به خودم

                                                  1»!كنم؟ورزي و من با تو دشمني ميمهرباني مي
                                     

 دعاي افتتاح/ ـ مفاتيح الجنان 1
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آري، آفريدگار مهرباني كه اين همه به بندگان لطف كرده، و همة اسباب كمال      
 ها و ن، با وجود عنايتها را فراهم آورده، اما متأسفانه اين انساو سعادت آن

ها و امكاناتي كه هاي بي شمار الهي، سوء استفاده نموده، و با همين نعمتمحبت
  !خدا به او عطا كرده، به مخالفت و انكار او پرداخته است

قُتِلَ الْاِنْسانُ ما اَكْفَرَه.      
  1»چه ناسپاس است! مرده باد انسان« 

  
  تنها دليل انكار خدا

 تنها دليل ـ يا بهتر بگوئيم تنها بهانه ـ كه منكرين وجود خدا ترين وقديمي 
كنيم، پس  بينيم و حس نمي چون خدا را نمي: گويند آورند، اين است كه مي مي

  !وجود ندارد
  
  آيد خدا به حس نمي : 1پاسخ 

ها آن  ها انتظار دارند خداي عالميان هم چون ساير موجودات، يا مثل خود اين
 ماده و محدود به زمان و مكان ها خدايي را از جنس عالمآن!  باشدمحدود و محتاج

كه چنين چيزي هرگز ! خواهند تا با حواس محدود خود بتوانند او را ببينندمي
  .ممكن نيست

   نبينـي مـرنجـان دو بيننـــده  را    به بيننـدگـان آفرينـنـده را
  اهـ برتر از نام و  از  جايگكه  او     نيز  انديشه  راه             بدو  نيابد

 خـود در    ة، بـا سـفين    "يوري گاگارين " وقتي اولين فضانورد شوروي سابق بنام           
شد و در تمـامي ايـن كـشور           هاي راديويي كه با او انجام مي        فضا بود، در مصاحبه   

                                     
  17آيه/ عبس  ـ1
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كرد كـه     ت طنز و تمسخر از او سؤال مي       شد، خبرنگار با حال     سوسياليستي پخش مي  
  !نه: اي؟ او نيز با تمسخر جواب مي دادها و روح را ديدهشتهآيا خدا و فر

خدايي و  در جامعة ضدرا،وسيله عقيده به خدا خواستند بدينها ميآن      
  .ماترياليستي خود از بين ببرند

  1:در همان روزها اشعاري به اين صورت سروده شد و انتشار يافت      
  

 نوردي خواندم كه   يكي   فضـا       
  

 گفت كه در فضا خدا نيـست مي
  

ا  خدا    نديـدم ـگشتم  همه   ج     
  

از   من  كه  برَد  بـر  او   پيـامي 
  

وا     پريـدن ـبا    چند   قَدم   ه          
  

طارم   چرخ   اگـر    نـشيني  بر  
  

 يـدار   خـدا    بــود    ميـسر          د 
  

 اسـت تن  در  ره  عشق  نـاتوان           
  

 برگشته  ز    جو     الجـوردي              
  

 !دم   فرشته ها      نيـست           ـرد ق 
  

 !آواي   فرشتــه ها     نديــدم          
  

 كاقاي       فضانوردِ     نــامي             
  

 داي     ديـدن ـنتوان ملك و خـ    
  

 خدا ،   خدا   نبينـي        هـرگز به     
  

 ه ديدة   ســـر     ـبا ديده  دل ،  ن      
  

 اين كار بزرگ كار  جان اسـت       
  

                                       * * *        
 گـردد و نيـاز پيـدا               ده شود، در اين صـورت او محـدود مـي         آري، اگر خدا دي        
توان او را درك    ك از حواس نمي   دي نيست و با هيچ ي     خدا شبيه هيچ موجو   . كندمي
خدا كه محسوس نيـست كـه بـه         . حواس ابزار درك ماده و محسوسات است      . كرد

  .حس درآيد
! هيچ چيز مانندش نيست، او چگونه ديده شود؟       ،  لَيس كَمِثْلِهِ شَيء   :خدايي كه       

  .بلكه بايد با ديده دل او را ديد و اعتراف كرد

                                     
  25ص/ شماره دهم  / 23سال/ اسالم ـ مجله مكتب 1
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  اين كجا مرتبت چشم جهان بين من است        بايدجان بين ءديدهديدنِ روي تورا
  

  نديدن دليل نبودن نيست : 2پاسخ 
. كنيم، نمي توانيم بگوييم وجود ندارد       كه ما چيزي را نمي بينيم و حس نمي        اين

  .گاه نديدن چيزي، دليل بر نبودن آن چيز نيستهيچ
  ها را انكار كرد؟توان آنبينيم، ولي مگر ميدر اين عالم چيزهاي زيادي را نمي

  توانند بگويند فاقد آن هستند؟بينند، آيا مي عقل خود را نميمثالً منكرين خدا
 روي جاذبه، الكتريسيته، غـم، شـادي      تواند بگويد من چون انرژي، ني     كدام عاقل مي  

  !درد و خيلي چيزهاي ديگر را نمي بينم، پس وجود ندارند؟
  بسياري از اشـياء ايـن عـالم را بـا اينكـه             گونه كه   بنابراين، منكرين خدا همان        

  كنند، و اين نديدن شـيء را دليـل نبـودن آن شـيء               نمي بينند، ولي به آن اقرار مي      
طور ناچارند به وجود خدايي كه هست ولي قابل رؤيت بـا چـشم              دانند، همين نمي

  .نيست، اقرار نمايند
ا از ايشان    در جواب زنديقي كه براي وجود خد       ﴾عليه السالم ﴿امام صادق 

  :دليل خواست فرمودند
ي اَنَّك اِذا  نَظَرْت اَال تَر. وجود الْاَفاعيلِ دلَّت علي اَنَّ صانِعاً صنَعها

  .ناءٍ مشَيدٍ مبني علِمت اَنَّ لَه بانِياً، و اِنْ كُنْت لَم تَرَ الْبانِي و لَم تُشاهِدهاِلي بِ
  اي دارند، مگـر    اللت دارد بر اينكه، آنها سازنده     دوجود مصنوعات   « : يعني

كني كه سازنده و باني     اي را ببيني، يقين پيدا مي     داني كه وقتي ساختمان افراشته    نمي
  1».داشته، اگرچه تو آن بنّا را نديده و مشاهده نكرده باشي

  

                                     
  107ص / 1ج/ ترجمه مصطوفي / اصول كافي  ـ1
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  ظرفيت بشر محدود است : 3پاسخ 
د و معيني دارد، و بـا ايـن         هر موجودي در اين عالم يك توان و ظرفيت محدو         

  .ظرفيت بايد اشياء را در نظر گرفت، و متناسب با آن از هر چيزي توقع داشت
  !نبايد از يك ليوان انتظار داشته باشيم كه آب دريا را در خود جاي دهد

 از اين قاعده مستثني     ،انسان هم كه قدرت و امكانات محدود و مشخصي دارد               
ته باشد كه توان همه چيز داشته باشد، و در همه امور، خـود              نبايد توقع داش  . نيست

  .را قادر انگارد
ادعاي حس كردن يا ديدن خدا، درخواست گزاف و خارج از تـوان وجـودي                    

انسان است، و خلعت ناموزوني است كه برازنـده او نبـوده، و بـر بـدن او راسـت                 
  ».زه دهان برداشتلقمه را بايد به اندا« : اند از قديم گفته. آيد نمي
انسان با اين عجز و درماندگي و امكانات محدود، چطور قدرت و لياقت ديدن                   

  بيند؟ خدا را در خود مي
  

   فرو مانده در كنه ماهيتش                   ق بر الهيتشان متّفـهـج
    

  تواند حتّي بـراي چنـد لحظـه، آري فقـط چنـد لحظـه، بـه يكـي از                      او نمي       
ميمي اگر بخواهـد چنـين تـص    . هاي خالق هستي كه خورشيد است نگاه كند       دهآفري

 قدرت و   ها و با اعضاي اين بدن     چگونه با اين چشم   . شودبگيرد، چشمانش كور مي   
  شايستگي ديدن آفريدگار عالم را خواهد داشت؟

  :فرمايد مي﴾عليه السالم﴿امام صادق
كند، و اگر بر چشمت     خورد سيرش نمي  اي ب ب تو را پرنده   اگر قل ! اي پسر آدم  «      

خواهي بـا   مي ، تو   )و ديگر نبيني  (بپوشاند  را  به اندازه سر سوزني سوراخي نهند آن      
 گويي اين خورشيد است     ها و زمين را بيابي؟ اگر راست مي       اين دو، ملكوت آسمان   
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كه مخلوقي از مخلوقات خداست، اگر توانستي چشمت را به آن بدوزي، چنانـست         
  1»!گويي ميكه تو 

  : فرمايدهمچنين آن حضرت مي
 و  و كرسي يك هفتادم نور عرش     . ي است اين خورشيد، يك هفتادم نور كرس     «      

هـا راسـت    اگـر آن  . عرش يك هفتادم نور حجاب، و حجاب يك هفتادم نور سـتر           
  2»!گويند، چشم خود را به همين خورشيد وقتي كه در ابر نباشد بدوزند مي
   

                                     
  ترجمه مصطفوي                      / 126ص / 1ج / ل كافي ـ اصو1
   132 و 131ص/ ـ همان 2





  
  
  
  

  معرفت صنع خداست
  

زير بناي همة اعتقادات و سنگ اول بناي دين، اعتقاد به توحيد است كه اگر 
  .شودعمال و افكار آدمي درست هدايت ميدرست بنا نهاده شود، ساير ا

 توحيد. هيچ حركتي موجب نجات نيستداشت خالق عالميان،       بدون باور
ن، نجات و سعادت هرگز ميسر حصن حصيني است كه بدون پناه گرفتن در آ

   .)لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حِصنِي فَمنْ دخَلَ حِصنِي أَمِنَ مِنْ عذَابِي ةُکَِلم( .نخواهد شد
  ناچيز، و ضعف و ناداري خويشاز سويي، ممكن است بشر، بر طبق توانِ      

ه در عمل گونه كن درستي از مسئلة خدا داشته باشد؛ همانتواند استنباط و برداشتِ
  كنيم كه انسانِ به خود رها شده، در فهم و دريافت اين مهم به مشاهده مي

را معبود خود ساختند  و ... اي ماه، خورشيد، دريا، كوه وعده. راهه افتاده استبي
اي ديگر مخلوقات را خدا قرار دادند و ارباب متفرّق را پرستيدند، هر يك عده

  .پرستي جاي خداپرستي را گرفت بتو ود خدايي گزيدندمطابق ذائقه وساليق خ
هاي ناصواب اين همه اختالف و انحراف در مسئلة خدا، ناشي از اين برداشت      

از اين رو خداي مهربان، از سر لطف و رحمت خويش بندگان . هاستشخصي آن
ب خلق بر ها را آسان نموده و با معرّفي خويش و تقرير قلورا رها نساخته، كار آن

ربوبيتش، حجت را بر همگان تمام فرموده، تا خلق در شناخت خالق خويش هيچ 
 و اين خشتِ ، و دچار حيراني و سردرگمي نگردد دغدغه و نگراني نداشته باشد



             گامي به سوي خدا
      

42 

اصلي بناي دين مبين، كه همه چيز بر آن استوار و معيار سنجش همه چيز است، در 
  .جاي خود نهاده شود

 رضاگونه كه امامهمان. رگ سپاس فراوان گفت بر اين نعمت بزلذا بايد خدا را

  :  فرمود﴾عليه السالم﴿
  . ربوبِيتِهِِةمعِرفَاَلْحمد لِلّهِ الْملْهِمِ عِباده الْحمد، و فاطِرِهِم علي 

ها را بر شناخت شكر خداي را كه حمد را به بندگانش الهام كرد، و آن« 
  1». ساختربوبيتش مفطور
  :فرمايد همچنين در ضمن حديثي ديگر مي﴾عليه السالم﴿ رضاامام

، لَجاز اَنْ يتَوهموا مدبِرينَ اَو اَكْثَر مِنْ ةُالْمعِرفَ و م يجِب علَيهِم الْاِقْرارانَّه لَو لَ... 
مانِعِ لَهتَدوا اِلي الصهي لَم ذلِك اِذا جاز و ،رِهِذلِكمِنْ غَي  . ملِاَنَّ كُلَّ اِنْسانٍ مِنْه

فَال يكُونُونَ . ذي خَلَقَه و يطيع غَيرَ الَّذي اَمرَهكانَ اليدري لَعلَّه اِنّما يعبد غَيرَ الَّ
  .هممن صانِعِهم و خالِقِ ٍةقَيحقعلي 
، امكان داشت خدايان گشت و معرفت به خداي يكتا مقرّر نمياگر اقرار«       

 به سوي صانع واقعي شد، كسيها توهم گردد، اگر چنين ميزيادي در ذهن انسان
يافت، و هر يك از مردم اين نگراني را داشتند كه ممكن است خودش راه نمي
اشد، پس خالق كنند و دستورش را اطاعت نمايند كه خالق آنها نب كسي را عبادت

  2».شدو صانع حقيقي گم مي
   و در زمرة هيچ قسم از اقسام علوم و عل خداست ف" معرفت اهللا " بنابراين،      
علم حضوري يا : گيرد، تا كسي بتواند تحت عنوانهاي بشري قرار نميدانش

  . يا هر چيز ديگر به آن بپردازد،حصولي، بديهيات اوليه يا ثانويه

                                     
                                    56ص/ حيد صدوقـ تو1
    23حديث  / 11ص / 3 ج /بحار ـ2
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انسان محال است با .  خدا قابل حصول نيستگيريِ بدون دستاين معرفت،      
حواس، وسيلة شناخت . قوا و امكانات و معلوماتي كه دارد، بتواند خدا را بشناسد

چه مادي است، از اين دريچه اجازه ورود را دارد؛ ولي هيچ  محسوسات است؛ آن
  چنانكه در . ابزاري براي ورود در ذات خدا به بشر داده نشده است

  :خوانيممي ﴾عليه السالم﴿ ك حضرت زين العابدين از زبان مبار"العارفينمناجات"
  

رِفَتِكعنْ مزِ عجاِلّا بِالْع رِفَتِكعلْ لِلْخَلْقِ طَريقاً اِلي معتَج لَم و .  
  

اي، مگر اينكه از ي به سوي معرفتت براي خلق نگشودهخدايا تو هيچ راه« 
  ».معرفت تو عاجزند

        اگر رسد خس به قعر دريابه كنه ذاتش خرد برد پي         
  

 لهي، بر زبان هر انساني ظاهر شود،آفرين، بدون عنايات اشناخت هستي ادعاي     
 و تير به تاريكي رها اي بسيار بزرگ براي دهان آدميهوده و لقمهادعاي گزاف و بي

  . ساختن است
  مخلوقِ ضعيفِ سر تا پا ضعف و نياز كجا و خالق بي همتا كجا؟

    كفْتَقِرٌ اِلَيودِهِ مجفي و وبِما ه كلَيلُّ عتَدسي فكَي.  
   1».چگونه به تو استدالل جويد كسي كه در وجود خود فقير و نيازمند توست«    
گيري خدا، چنين سرودي را توانِ سراييدن دست تر از آن است كه بي بشر ضعيف    

  .ن حمل اين بارِ كالن در او باشدداشته باشد و خُردتر از آن است كه توا
  

 دهان ماانگشت حيرت است زبان در      ما     ند زبان ـو بـات تـاي حيرت صف

                                     
  دعاي عرفه/ مفاتيح الجنان  ـ1
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  شواهدي از كالم وحي •
، قدرت و ابزاري به بنده داده نشدهسبب اين كه، در اصل معرفت خدا، هيچ به 

و تسليم تنها مكلّف است تبعيت نموده . اي ندارد او در اين خصوص هيچ وظيفه
          .كند اين خداست كه هر كس را بخواهد هدايت مي. پروردگار خويش گردد

  .كه در آيات و روايات فراواني به اين حقيقتِ روشن تصريح شده استچنان
  

o دينا لَلْْهلَياِنَّ ع  
  1».همانا هدايت و راهنمائي بر ماست« 

  

o ديالْه وي اهللاِ هداِنَّ ه 

  2».سوي خدا باشد، هدايت واقعي استهدايتي كه از « 
  

o  ي اهللاددي هاِنَّ الْه  
  3».هدايت، هدايت خداست« 

  

o   شاءنْ يدي مهلكِنَّ اهللاَ يو تببنْ اَحدي مال تَه اِنَّك  
كني، بلكه خداست كه هر كس را بخواهد تو هر كه را كه بخواهي هدايت نمي« 

  4».كندهدايت مي
  

o كلَيع سلَي شاءنْ يدي مهلكِنَّ اهللاَ يو مديهه   
  5».كندكه خدا هر كس را بخواهد هدايت ميها به دست تو نيست، بلهدايت آن« 

                                     
  12آيه / ـ ليل1
  120آيه /  ـ بقره71آيه/ ـ انعام2
  73آيه / ـ آل عمران3
    56آيه / قصص ـ4
        272آيه / ـ بقره5
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o  ئِلَ اميرالمؤمنينالم﴿س؟ قال ﴾عليه السكبر رَفْتع بِم :رَّفَني نَفْسبِما عه.   
: روردگارت راشناختي؟ فرمودچگونه پ:  پرسيده شد﴾عليه السالم﴿از اميرالمؤمنين «

  1».به معرّفيِ خودش، او را شناختم
o منصور بن حازم مي گويد:  

اِنَّ اهللاَ جلَّ : اِنّي ناظَرْت قَوماً، فَقُلْت لَهم:  ﴾عليه السالم﴿قُلْت لِاَبي عبداهللاِ 
فَقالَ . اْلعِباد يعرَفُونَ بِاهللاِجاللُه اَجلُّ و اَعزُّ و اَكْرَم مِنْ اَنْ يعرَف بِخَلْقِهِ، بلِ 

  .رحِمك اهللاُ
 من با جمعي به مناظره پرداختم:  عرض كردم﴾عليه السالم﴿به امام صادق «        

 ؛كه به وسيلة آفريدگان شناخته شودتر از آن است خدا بلند مرتبه: و به آنان گفتم
:  فرمود﴾عليه السالم﴿امام . دشناسنگانند كه به معرّفي خدا او را ميبلكه اين بند

   2».خدا تو را رحمت كند
o  الم﴿اميرالمؤمنينفرمود﴾عليه الس :  

 . اِعرِفُوا اهللاَ بِاهللاِ

  3».خدا را به خود خدا بشناسيد« 
o  البي عبداهللا الم﴿قُلْتِرفَ : ﴾عليه السع؟ قالةُاَلْمنْ هِينْعِ منْعِ :  مِنْ صمِنْ ص

             .عِبادِ فيها صنْعاهللاِ، لَيس لِلْ
معرفت خدا كار چه « :  پرسيدم﴾عليه السالم﴿راوي گويد، از امام صادق       

   4».كار خداست نه بندگان: كسي است؟ فرمود
                                      

                115 ص /1ج/ ترجمه  مصطفوي / اصول كافي  ـ1
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o  البي عبداهللا الم﴿قُلْتاهللاُ : ﴾عليه الس كلَحعِلَ في النّاسِ اَصلْ جاَداةٌ ه 
 ؟ةَالْمعِرفينالُونَ بِها 

ال،علَي اهللاِ الْبيانُ، اليكَلِّف اهللاُ نَفْساً :؟ قالةَالْمعِرففَهلْ كُلِّفُوا : ال، قُلْت:فقال: قال
 . اِلّا وسعها

آيا در مردم ابزاري نهاده « :  گفتم﴾عليه السالم﴿به امام صادق : گويد      راوي مي
آيا به كسب : ض كردم  عر نه،: وسيلة آن به معرفت برسند؟ فرموده شده كه ب

ه خدا هيچ كس را جز ب. نه، بر خداست كه بيان كند: معرفت تكليف دارند؟ فرمود
  1».كندمقدار طاقت تكليف نمي

o  الم﴿عن ابي عبداهللالِلْخَلْقِ : قالَ ﴾عليه الس رِفُوا وعلي خَلْقِهِ اَن يلِلّهِ ع سلَي
لِلّهِ ع و مرِّفَهعلَي اهللاِ اَنْ يلُواعقْباَنْ ي مرَّفَهلي الْخَلْقِ اِذا ع.  

           بر خداست معرّفي خود و بر . ها نيست انسانشناخت خدا بر عهدة«       
   2».هاست پذيرش او، پس از تعريفانسان

o  الم﴿عبداهللا عن ابيقال ﴾عليه الس :كَلِّفي لَم ِرفةَ اهللاُ الْعِبادعلْالْمعجي لَم و  
  .لَهم اِلَيها سبيالً

ها را بر معرفتِ خويش خداوند انسان« :  فرمود﴾عليه السالم﴿امام صادق      
  3».ها قرار ندادهمكلّف نساخته است و راهي هم براي معرفت در انسان

 لذا به همين مقدار بسنده .انجامد به اطاله كالم ميذكر روايات بيشتر در اين زمينه،
  4.كنيممي

                                      
          30ص / 1ج/ ترجمه  مصطفوي / اصول كافي  ـ1
                                                  231ص/ همان  -2
 221ص / 5ج/ ـ بحار 3
 
   9 كتاب بحار  باب 5و جلد )  روايت 17 ( 64رجوع شود به كتاب توحيد صدوق باب ـ همچنين 4
  ) روايت 13( 
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 در همين رابطه، در البالي ادعيه وارده از سوي معصومين ،هاالوه بر اينع   
  .شود نكات فراواني ديده مي﴾عليهم السالم﴿

       لَم ال اَنْت لَو و كتَني اِلَيوعد و كلَيلَلْتَني عد اَنْت و رَفْتُكع اِلهي بِك  
رِ ما اَنْتاَد.  

 تو مرا به سوي خود راهنمائي كردي و. خودت شناختمخدايا تو را به «       
   1».شناختمكردي تو را نميدعوت نمودي، اگر اين كار را نمي

  يا منْ دلَّ علي ذاتِهِ بِذاتِهِ      
   2».اي كسي كه خودش من را به خودش هدايت نمود«       

انسان خود به : همة اين فرمايشات بر اين حقيقت صراحت آشكار دارد كه        
استقالل، توان و ابزار شناخت خدا و دريافت معرفت او را در اختيار ندارد، چنين 
چيزي از او خواسته نشده و خداي مهربان از روي كرم، معرفت خويش را به او 

  . عطا فرموده است
 تا وظيفه و نقش انسان در اين رابطه فراموش ،البته اين نكته نبايد موجب شود    

ها در اين مسئله آن است كه پس از معرفي خدا، شده تلقّي گردد؛ بلكه وظيفة انسان
  .وظيفه همين است و بس )هللاِ علَي الْخَلْقِ اِذا عرَّفَهم اَنْ يقْبلُوا (  .بپذيرند

ي عالميان بر دل انسان معرفتي موهوبي است كه از نزد خدا " معرفت اهللا "لذا 
دگي خداي واحد هيچ تابيده شده، تا حجت بر او تمام گردد و در راه عبادت و بن

  .اي نداشته باشدعذر و بهانه
. د بوده و چگونگي ندار" شهودي " و " وجداني "گونه معرفتِ موهبتي، اين      

  .را بچشدشخصي است و هر كس بايد خود آن
  

                                     
 دعاي ابوحمزه ثمالي/ مفاتيح الجنان  ـ1

 دعاي صباح/ ـ همان 2
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   است            داند كه متاع ما كجايي استآن كس كه زكوي آشنايي
هذا، هر كس بخواهد خالف آنچه گفته شد، خداي را از راه عقل، يا علوم      علي

. و صناعات فكري يا تصوري و تصديقي بشناسد، ال جرم به گمراهي خواهد افتاد
  :يا شود دقّت فرمائيد تا مطلب كامالً گو﴾عليه السالم﴿به اين فرمايش امام صادق 

فَمنْ . فَكَيف يوحده منْ زعم اَنَّه عرَفَه بِغَيرِهِ، و اِنَّما عرَف اهللاَ منْ عرَفَه بِاهللاِ      
رَهغَي رِفعاِنَّما ي ،رِفُهعي سبِهِ فَلَي رِفْهعي لَم.  

ه غير خودش مي تواند چگونه خدا را يگانه مي داند آنكه مي پندارد او را ب«       
پس آنكه خدا . بشناسد؟ قطعاً خدا را شناخته كسي كه او را به خودش شناخته باشد

را به غير خدا شناخته، در حقيقت او خدا را نشناخته، بلكه غير خدا را شناخته 
  1».است

  
  عجز بشر در شناخت خدا •

ه، اگر  هم تصريح شد﴾عليهم السالم﴿گونه كه در فرمايشات معصومين همان
ن فضل بزرگ هاد و اينها  نمي  خداي مهربان از روي كرم، معرفت خود را در دل

ن به استقالل و با امكانات مادي داشت،  محال بود كه انسارا از بندگان دريغ مي
  .بتواند خدا را بشناسد و از او دريافتي داشته باشد

 مجموعة ادراكات و  اصوالًظهار داشت كه، بايد ا،براي توضيح اين مطلب       
. يابدها دست مي ها هستند كه از راه حواس پنجگانه به آنمعلومات بشر، همان

ها از راه حس بينايي، بعضي از راه حس شنوايي، بعضي ديگر از راه  بعضي از دانش
عضي هم بوسيلة حس چشائي حاصل حس المسه، برخي از راه حس بويائي و ب

  . شودمي

                                     
   192ص / ـ توحيد صدوق 1
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  تواند هيچ فهمي از ة ديدن اشياء خارج را ندارد، نمينابينا كه وسيلمثالً،        
تواند بفهمد رنگ سبز يا او هيچ نمي. داشته باشد... ها و  ها و تفاوتها، رنگشكل

هاي ديگري نيز وجود گر از راه گوش نشنيده بود كه رنگو ا. سفيد چگونه است
 توانست داشته باشد و حتّي نام ها نميدارند، اصالً هيچ اطالعي از انواع رنگ

تواند دركي از انواع صداها يا ناشنواي مادرزاد، هرگز نمي. تدانسها را نميرنگ
  .چنين ساير حواسداشته باشد و هم

علومات در آدمي، همين پنج هاي ورود اطالعات و م روي اين اصل، دريچه       
، از راه شودمغز ما ذخيره مي يا باشد، و تمامي معلوماتي كه در وجود ماحس مي

ما اگر بخواهيم تصديقي و قضاوتي در مورد اشياء . شودهمين چند دريچه وارد مي
ها را تصور كرده باشيم، خارج  داشته باشيم، بايد قبالً به كمك حواس خود، آن

هاي حسي، وارد مغز ما شده باشد،  يعني نقشي از آن اشياء، به كمك يكي از دريچه
 آن چه كه كانال ورود در ما ندارد، ما ازپس آن. منشأ دريافت و فهم ما شودن، تا آ

گاه كه ما به كمك يكي از حواس آن. آوريمخبر نداريم و چيزي سر در نمي
توانستيم حقيقت اشياء خارجي را دريابيم، دو كانال خروجي در وجودمان تعبيه 

  : فته هاي خود را صادر نمائيمتوانيم معلومات و يا شده، كه به كمك آن دو، مي
  

  .هاي انسان است دريافت" بيان "ـ زبان، كه ابزار 1
  . و ثبت معلومات است" كتابت "ـ قلم، كه ابزار 2

  

 و ديگري " زبان "بنابراين، كانال خروجيِ معلومات و ادراكات بشر، يكي 
حواس وارد تواند آنچه را كه از پنج كانالِ ورودي  ميكه اين دو،. است  "قلم"

 داخل " دريچة ورودي حواس "معلوم است، كه تا معلومات از . شده، خارج كند
صادر ها تحليل كند و حكمي درباره آنها را تجزيه و تواند آننشود، مغز هم نمي

 و چيزي هم فعال نخواهد شد) بيان و كتابت(د؛ در نتيجه، خروجي زبان و قلم نماي
  .براي صدور نخواهد داشت
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  اگر آنچه كه راه ورود در وجودمان نداشته باشد، از آن : گوييمميحال        
توانيم در مورد خداي خالق  توانيم هيچ اطالع و فهمي داشته باشيم، چگونه مي نمي

خويش اطالعي و فهمي و دريافتي داشته باشيم؟ خدا كه با هيچ يك از اين حواس 
اي ورود و خروج اطالعاتِ مربوط به اي بر و ما هيچ دريچه. ما قابل دريافت نيست
  .خدا در اختيار نداريم

      ورال ص و مال جِس واسِ ةٌاِنَّهبِالْح كردال ي و سجال ي و سحال ي و 
هامالْاَو رِكُهال تُد سِ والْخَم.   

ا  قابل حس و لمس است، بهمانا خدا نه جسم است، نه صورت دارد، نه«       
  1».گردد و اوهام او را در نيابدنميگانه درك حواس پنج

 پس نه ابزاري براي دريافت و آگاهي از خدا در ما نهاده شده كه بتوانيم با آن       
، و نه خدا از سنخ محسوساتِ عالم ماده است، )لَا تُدرِكُه االَبصار(خدا را بشناسيم 

، تا بتوان از راه )لَيس كَمِثلِهِ شَيء(ه است و نه با هيچ شيئي از اشياء عالم ماده شبي
  .بيان و نوشتار، به معرفي او پرداخت و او را شناساند

گوئيم، فكر و انديشة بشر به هيچ وجه در خدا راه ندارد و جاست كه مي اين       
كرد و خودش را به بندگانش ا صنع خود اوست و اگر او لطف نميمعرفت خد

بود كسي بتواند او را بشناسد و از اين روست كه گفته شده شناساند، محال نمي
   2.اِِعرِفُوا اهللاَ بِاهللا:  خدا را بايد به خداشناخت

   :خوانيمدر دعاهاي وارده هم مي

   .هو كَما قالَ و فَوقَ ما نَقُولُ، و اهللاُ سبحانَه كَما اَثْني علي نَفْسِهِ

                                     
  110ص  / 1ج / ترجمه مصطفوي/ ـ اصول كافي 1
  113ص / ـ همان 2
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خداوند سبحان، . گوييمچه ما ميوق آنگونه است كه خود گفته و فاو آن« 
  1».همان گونه است كه خودش، خودش را ستايش نموده

عليه ﴿ صحيفة سجاديه، از امام الساجدين و زين العابدين45در دعاي          
  :خوانيم مي﴾السالم
 فيه حظَّهم علي ما و اَنْت الَّذي دلَلْتَهم بِقَولِك مِنْ غَيبِك و تَرْغيبِك الَّذي       

مههاماَو تُلْحِقْه لَم و ،مهماعتَعِهِ اَس َلم و ،مهصاراَب رِكْهتُد َلم منْهع تَرْتَهس لَو.  
ها را هايت مردمان را به سوي غيب خويش ، رهنمون گشتي و آنتو با گفته«       
   داشتي ها پنهان ميكه اگر از آنبرند ترغيب نمودي، چه از آن بهره ميبه آن
را نداشت و اوهام و ها توان دريافت آنها قدرت درك، و شنوائي آنهاي آن ديده

  ».يافتهاشان بدان دست  نمي انديشه
خود فرمايشات توحيدي در قسمتي از  ﴾السالمعليه ﴿صادقچنين امام هم      

  :فرمودند
       عنْ زم هدحوي فبِاهللاِفَكَي رَفَهنْ عاهللاَ م رَفاِنَّما ع رِهِ، وبِغَي رَفَهع اَنَّه م .

رَهغَي رِفعاِنَّما ي ،رِفُهعي سبِهِ فَلَي عرِفْهي نْ لَمفَم.  
  كند خدا را به غير خدا ه وحدانيت شناخته، آن كه خيال ميچگونه خدا را ب«       
پس . كه خدا را به خدا بشناسدا را به حقيقت شناخته، آنهمانا خد. تواند بشناسدمي

كسي كه خدا را به غير خودش بشناسد، او خدا را نشناخته، بلكه غير خدا را 
   2».شناخته است

  به همين دليل، اسماء و صفات الهي هم توقيفي است و كسي حق ندارد، از      
 ن چه در قرآن و كالمجانب خود، براي خدا اسم و صفتي تعيين كند و غير آ

                                     
 هاي رمضاناعمال روز/ مفاتيح الجنان  ـ1
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زيرا او هر چه بگويد، بيهوده است و ادراكات خود را . معصومين آمده، ابراز دارد
 و قلم، به همان علّتي كه گفته شدزبان . گفته كه مربوط به خداي واقعي نيست

در مورد خداي هستي سخني بگويند، ) غير آنچه در دين آمده ( محال است بتوانند 
  .يا بنگارند



  
  
  
  
  

  معرفت خدا در عالم  ذر
  
 و " ذر "كه به اين دنيا بياييم، در عالمي كه طبق روايات، عالم قبل از اين  

 ناميده شده، طي چندين مرحله، از همة فرزندان آدم امتحان به عمل آمده 1"ميثاق"
  .است
 "توحيـد"موضوع اين آزمايش بزرگ و سرنوشت سـاز، پذيرش يگـانگي و       
عليهم ﴿ ائمة اطهار "واليت" و ﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿ پيامبر خاتم "نبوت" ،سپس
  . بوده است﴾السالم
 و ِةيِببوكانَ الْميثاقُ مأخُوذاً علَيهِم ِهللاِ بِالرُّ:  ﴾عليه السالم﴿ عبداهللاعن ابي      

 و محمد اَلَست بِرَبكُم: فَقال. مِةالْاِمابِ ِئمِةالْأ و لِاَميرالمؤمِنينَ و ِةبِالنُّبولِرَسولِه 
ليع و كُمنَبي و ِة اِمامكُم؟ فَقالُوا الْأِئمتكُمونَ اَئِملي: الْهادب ...  

ها بر ربوبيت خدا و ميثاق گرفته شده از آن« :  فرمود﴾عليه السالم﴿امام صادق      
خداي .  بوده است﴾عليهم السالم﴿مه نبوت رسولش و امامت اميرالمؤمنين و ائ

                                     
عالم ذر، كه به اعتبار مراحل مختلف آن گاهي به ذر اولي، ذر ثانيه، ذر ثالثه، يا عالم اظلّه و اشباح ، عالم     ـ1

  از آن ياد شده، مجموعاً عالمي است قبل از اين ﴾عليهم السالم﴿ ارواح وعالم طينت، در روايات معصومين
از اين عالم، در كتب معتبر حـديثي، در        . عالم خاكي، كه از اصول بديهي و انكار ناپذير دين اسالم مي باشد            

هاي مختلف به آن پرداخته شده؛ كه بحـث    هاي گوناگون سخن به ميان آمده، و به طور متواتر در باب           قسمت
ل از آن در حوصلة اين نوشته نيستمفص.  
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 پيامبر شما و علي و ﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿آيا من پرودگار شما، محمد : گفت
  1».آري: امامان هدايت يافته، پيشوايان شما نيستند؟ گفتند

ها سخن در آن عالم خداي مهربان، خويش را بر همة خلق معرفي نموده و با آن     
  :گفته
م و ردوا ميع خَلْقِهِ، برَّهم و فاجرَهقَد كَلَّم اهللاُ ج:  ﴾عليه السالم﴿ فقال علي      

  .علَيهِ اِلْجواب
  2».خدا با همة خلقش، نيكوكار و فاجر، سخن گفت و آنها به او پاسخ دادند«      

ح و چنان واضه اكنون از ما محجوب است، ولي آن اين شناسائي، در عين حال ك   
  اي و رو در رو، انجام پذيرفته اي و معاينهصريح بوده كه به صورت مشاهده

را نداشته، و همه از روي  و هيچ كس توان انكار آن،) اهللاُةنيكَانَ ذَلِك معا( 
، با زبان فطرت بر توحيد الهي اعتراف كرده، و در برابر اين "اكراه" يا "ميل"

آيا من پروردگار شما ( الست بربكم : رمودهها نموده و فسؤال كه خداوند از آن
 و پاسخ " بلي" :اندذري، به زبان فطري آن عالم، گفتهبدون هيچ وقفه و ع) نيستم؟ 

  .مثبت داده اند
ها را بر خودشان شاهد و گواه ساخته، تا روز قيامت خداوند متعال هم آن     

  .نگويند غافل بوديم
ها آن اند، اما خداوند به رت موجودات ريز ذري بودهم به صوكه ذرية آدبا اين      

            عطا فرموده و در گزينش راه  براي تشخيص و انتخاب،قدرت و اختيار كامل
  .اندكامالً آزاد بوده) رار يا انكار اق( خواه دل

                                     
  247ص  / 1ج / به نقل از تفسير القمي  / 53ص/ ـ ميزان المطالب 1
           41ص  / 2ج /  تفسير عياشي - 2
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به آن حضرت  :گويد مي﴾عليه السالم﴿بصير، از ياران امام صادقكه اباچنان
  :گفتم

  كَيف اَجابوا و هم ذر؟ قالَ جعلَ فيهِم ما اِذا سأَلَهم اَجابوه، يعني       
  . فيِ الْميثاقِ

ها نيرويي قرار خدا در آن: چگونه پاسخ دادند و حال آنكه ذره بودند؟ فرمود«       
  1».ها بپرسند، بتوانند پاسخ گويند، يعني در عالم ميثاقداد كه چون از آن

 البتّه ما اكنون از آن معاينه و گفتگوي بي پرده و مستقيم هيچ تصوري نداريم       
اي به آن گشود، والّا عقل هم در  بايد از طريق نقل، دريچه. دانيمچ چيزي نميو هي

  .راهيابي به آن ناتوان است
ه اين م، و با آن نقش باين معلوم است كه ما نقشي از آن معرفت بر سينه داري      

يابيم، ادوار تاريخ به نحوي خدا پرست ميها را در همة اين كه انسان. ايمدنيا آمده
گر اين مسئله اند، خود نمايانري، مردمان تا كنون بي خدا نبودهو در هيچ روزگا
 حامل معرفت فطري است، كه خدا او را با آن مفطور ساخته و به ،است كه انسان

. آن نبود، در اين عالم هيچ كس از خدا خبري نداشت اگر. اين عالم آورده است
) هبر داَح عرِفلَم ي لَولَا ذَلِك(  

 در. ترين نعمت را به انسان عطا نموداقع خداوند با اين عمل، بزرگو در      
  : فرمايد در ابتداي آن مي﴾عليه السالم﴿حديث مشهور اهليلجه امام صادق

  

هِ الْعِظام و آالئِهِ الْجِسام الّتي اَنْعم بِها تَقْريرِهِ قُلُوبهم بِرُبوبيتِهِ فَكانَ مِنْ نِعمِ      
  ... و اَخذهِ ميثاقِهِم بِمعرِفَتِهِ

                                     
  19ص  / 3ج / ترجمه مصطفوي / اصول كافي  ـ1
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ترين نعمت ها و الطاف خدا به بشر اين بود كه قلوب آنان را بر ربوبيت از بزرگ« 
  1».تها پيمان گرفخويش تقرير داد و بر معرفت خويش از آن

   جانم وِرد    بود  مدام م               ذكر  توـيا رب به توهم واله وهم  حيران
  طرفش گردانم هر به تو رو  آرد  حاجت و دلم قبله نماست             ءتو قبله

  

ها دو آيه را كه كه از بين آن22در قرآن آيات زيادي به اين مسئله اشارت دارد      
 معروف است، با توضيحاتي "فطرت "، و دومي به آية " ميثاقذر و  "اولي به آية 

  .آوريممي اندها بيان فرموده در ذيل آن﴾عليهم السالم﴿كه امامان معصوم 
 
  آيه ذر و ميثاق. 1

تاَلَس لي اَنْفُسِهِمع مهداَشْه و متَهيذُر ورِهِممِنْ ظُه مني آدمِنْ ب كباِذْ اَخَذَ ر و 
اَو تَقُولُوا .  اِنّا كُنّا عنْ هذا غافلينَمِةبِرَبكُم، قالوا بلي شَهِدنا، اَنْ تَقُولُوا يوم الْقِيا

  . مِنْ بعدِهمِْ أَفَتُهلِكُنا بِما فَعلَ الْمبطِلُونَيةًذُراِنَّما اَشْرَك آباؤُنا مِنْ قَبلُ و كُنا 
دم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را بر خودشـان           آپروردگار تو از پشت بني    «    

 .دهـيم آري، گـواهي مـي    : آيا من پروردگارشما نيستم؟ گفتند    : گواه گرفت و پرسيد   
  يـا نگوييـد پـدران      . كه در روز قيامت نگوئيـد مـا از ايـن غافـل بـوديم              براي اين 

                                     
       152ص  / 3ج / بحار  ـ1
  :                اياتي كه ذيل اين آيات آمده مطلب كامالً صريح و گوياستاز جمله آيات زير است، و با رو ـ2
   )25آيه / لقمان ... ( ولَئِنْ ساَلْتَهم منْ خَلَقَ السمواتِ و الْاَرض لَيقُولُنَّ اهللا  •
سي بنِ مريم و اخذنامنهم ميثاقاً و اِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبيين ميثاقَهم و مِنْك و مِنْ نوحٍ و ابراهيم و موسي و عي •

   )7آيه / احزاب ( غليظاً 
   )110آيه / انعام ( و نُقَلِّب اَفْئِدتَهم و اَبصارهم كَما يؤمنُوا بهِ اولَ مرّةٍ  •
  )       74آيه / يونس ( فَما كانوا لِيؤمِنُوا بِما كَذَّبوا بِه مِنْ قَبلُ  •

   )56آيه / نجم ( ر الْاولي     هذا نَذيرٌ من النُّذُ
 ...   و 20آيه /   ـ رعد5آيه /  ـ حج101آيه /   ـ اعراف83آيه / آل عمران: و نيز آيات 
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ره اي جـز    و چـا  (ها بـوديم    شرك ورزيدند و ما هم فرزندان بعد از آن         ما قبل از ما   
  گرايـان انجـام دادنـد مجـازات        چـه باطـل   آيا ما را به آن    ) ها نداشتيم پيروي از آن  

  1»كني؟مي
 دهد در عوالم پيـشين    وارد شده كه نشان مي    روايات فراواني در ذيل اين آيه              

وسيله اخذ ميثاق، در چنـد   كريمة فوق استدالل گشته، و بديندر مراحل متعددي به 
 و "ارواح" ذيالً به ذكر دو روايت، يكي مربـوط بـه عـالم         . نوبت اتفاق افتاده است   

 .پردازيم ميديگري مربوط به عالم ذر

o الم﴿عبداهللا عن ابينَّالْاَرواح اَما تَقُولُ فِي: قال ﴾عليه السنٌها ج وددنجٌةم  
 اَنا نَقُولُ ذلك: فقلت: ف؟ قالناكَرَ مِنْها اختَلَفما تعارف مِنها ائتَلَف و ما ت

 بلَ قَةاَِظلَّفانَّه كذلِك، انَّ اهللاَ عزَّوجلّ اَخَذَ مِنَ الْعبادِ ميثاقَهم و هم : قال
الْميالدِ و هعزّوجل ولُقَو ك مِن بني آدم"هبو اِذ اَخَذَ ر..."  

o  الم﴿ امام صادقداوند از بندگان، در حالي كه آنها همانا خ« :  فرمود﴾عليه الس
بودند، قبل از تولد در اين عالم، پيمان گرفته است و در ) سايه گون ( اظله 

 كباِذْ اَخَذَ ر 2».اشاره كرد ) 172آيه / اعراف ... ( مورد اين مطلب به آية و   
o  َرارو قالجلَّ: ةُززَّونْ قولِ اهللا عع ألْتُهس اِذْ اَخَذَ: و مِنْ و كبر   

مني آد؟...ب  
                  ِ فَخَرَجوا كَالذَّر فَعرَّفَهم و مةاَخْرَج مِنْ ظَهرِ آدم ذُريتَه اِلي يومِ الْقيا: قال    
   صلّي اهللا ﴿اهللا قال رسول: به، و قالاَحد رو لَوال ذلِك لَم يعرِف  .نَفْسه راهمأ

   ... بِاَنَّ اهللاَ خالِقُه ةُالْمعِرف، يعنيِةالِفطْركُلُّ مولُودٍ يولَد علَي: ﴾عليه و آله

                                     
  173 و 172آيات / اعراف  ـ1
  77باب  / 39ص/ طبع قديم / ـ علل الشرايع 2
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خداوند فرزندان آدم را تا « :  درمورد آيه ميثاق فرمود﴾عليه السالم﴿ امام باقر       
پس خود را به  ها ذرات كوچكي بودند، د و آنازپشت آدم بيرون آور روز قيامت، 

كه پيامبر شناخت و اين كسي پروردگارش را نمي اين نبود،آنان شناساند و اگر 
   بر فطرت متولد  آيد، هركس كه به دنيا مي:  فرمود﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿
   1».يعني بر معرفت به اين كه خدا خالق اوست شود،  مي

  
  آيه فطرت. 2

ديلَ لِخَلْقِ فَاَقِمها ال تَبلَيع اهللاِ الَّتي فَطَرَ النّاس نيفاً فِطْرَتلِلّدينِ ح كهجو      
  .      اهللاِ ذلِك الدينُ الْقَيم و لكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ اليعلَمونَ

به سوي دين حنيف روي آور، فطرتي كه خدا همه را بدان فطرت آفريده است و « 
                  دين پاك و پايدار  اين است ولي بيشتر مردم . ش خدا تغييري نيستدر آفرين
  2».نمي دانند

ژه عالم ذر مي باشد و   است كه وي"معرفت شهودي"فطرت در اين آيه، نوعي       
در زمينه فطري  در كتب مختلف حديثي، . ها با آن معرفت به اين دنيا آمده اند انسان

 در جلد اول كتاب ،از جمله. روايات فراواني نقل شده است ، بودن معرفت خدا
 باب "توحيد صدوق" روايت آمده، نيز در كتاب 56، در ابتداي آن "الهداهاثبات"

  ... روايت و 5 "اصول كافي"چنين در جلد سوم كتاب  روايت و هم10، تعداد 53
 اَصلَحك اهللا قول اهللاِ ﴾معليه السال﴿جعفَر قُلْت لِاَبي:  قالةزرارعنْ       

فَطَرَهم علَي التُّوحيدِ :  قال" اهللاِ الَّتي فَطَرَ النّاس علَيهاةَِفطْر "عزَّوجلَّ في كِتابِهِ 

                                     
                                               30آيه / روم  ـ1
 277 ص  /3ج / ـ بحار 2
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مهبر رِفَتِهِ اَنَّهعلي مالْميثاقِ ع عِنْد .؟ قال: قُلْتوهخاطَب قالَ: و ثُم هفَطَأْطَأَ رأس :
  .هم و ال منْ رازِقُهملَموا منْ ربذَلِك لَم يعلَو ال 
هنگام ها را خداوند انسان« : مورد آيه فطرت فرمود  در﴾عليه السالم﴿امام باقر       

ها آيا خداوند آن: زراره پرسيد. ميثاق برشناخت ربوبيتش، بر توحيد مفطور ساخت
: ه عالمت تأييد تكان داد و فرمود را برا مورد خطاب قرار داد؟ امام سر مبارك خود

  1.شناختندنمياگر اين خطاب نبود، آدميان پروردگار و روزي رسان خود را 
  
  
  
  
  
  
  

                                     
                                           277ص  / 3ج / ـ بحار 1





  
  
  
  
  

  دنيا فرصتي براي آزموني ديگر
  
ادلّه و شواهد فراواني بر اين نكته تصريح دارد كه همة فرزندان آدم در عالم   

  :اندتحان الهي به دو دسته تقسيم گشتهذر، پس از گذر از مراحل مختلفِ ام
ـ اصحاب يمين، يا اصحاب ميمنه، كه بي چون و چرا، به خواست و امر الهي 1  

   ها افروخته شددند، و طبق دستور خدا، در آتشي كه براي آزمايش آنگردن نها
و قَالَ لِأَصحابِ ( .ها سرد و سالمت گشتبي مهابا پا گذاشتند، ولي آتش براي آن

و به جهت موفقيت در  ) الْيمِينِ ادخُلُوها فَدخَلُوها فَكَانَت علَيهِم برْداً و سلَاماً
  .شمار آمدنده و اهل نجات ب"ابرار" گشتند و در زمرة "دسعي"اين آزمون، 

گاه كه امر شدند تا چون ، يا اصحاب مشئمه، اين دسته، آنـ اصحاب شِمال2  
 اطاعت ها افروخته شده بود وارد شونداصحاب يمين، در آتشي كه براي امتحان آن

امتحان چند بار كه بنا به درخواست خودشان اين و با اين. نكردند و سر باز زدند
فَقَالَ أَصحاب الشِّمالِ يا رب أَقِلْنَا فَقَالَ قَد (  .تكرار شد، ولي باز هم تسليم نگشتند

چنين، در مقابلِ عرضة واليتِ ائمة معصومين هم 1 )أَقَلْتُكُم اذْهبوا فَادخُلُوها فَهابوها
 شدند و "شقي"و بدين سبب . دها، عناد و سرپيچي ورزيدن بر آن﴾عليهم السالم﴿

  . و اهل دوزخ قرار گرفتند"فجار"از جملة 

                                     
  13ص / 3ج / ـ اصول كافي 1
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شان در كالبد جسم ذري قرار بر اين اساس در همان عالم، كه آدميان روح      
كه آن.  جدا شدند"اَشقياء" و " سعداء " پس از انجام آزمون، به دو دستة داشت

  . يافت"طينت سجيني"، و آنكه شقي گشت، "طينت علّييني"سعيد شد، 
 
  صحنة آزمون •

پس از آن، دگر بار لطفِ عميم و سرشارِ ذات اليزال الهي شامل حال بندگان 
بار ديگر و البته براي آخرين  كه يكشد، و ارادة خداي رحمن بر اين تعلّق گرفت،

بار، پس از مراحل مختلف در آن عالم، همگان را مورد مرحمت و عنايت خويش 
آيد و با ها بگذارد، تا بلكه شقي به خود رصتي ديگر در اختيار آنقرار دهد و ف

شود، دوباره متنبه و بيدار شود و سر تسليم و اقرار در مقابل مهلتي كه به او داده مي
و . و اگر بيدار نشد، حجت بار ديگر بر او تمام گردد. دستورات الهي فرود آورد

 جهت كمال و تعالي خويش گام نهد و كه سعيد است با اين فرصت، دگر بار درآن
 .يك بار ديگر بر پايداري و ثبات خويش بر بندگي و اطاعت خدا امتحان گردد

 به همين جهت پس از اين دنيا، ديگر به درخواست عاصيان و دوزخيان، مبني      
حاً فِيما قالَ رب ارجِعونِ لَعلِّي أَعملُ صالِ(  .بر بازگشت مجدد، اعتنائي نخواهد شد

   ) هو قائِلُهاكَِلمةٌتَرَكْت كَلَّا إِنَّها 
منتهي، اين بار صحنة آزمون و چگونگي آن با مراحل قبلي كامالً متفاوت شد،      

اي ديگر و در قالب گونهصت جديدي كه به انسان داد، بهو خداي مهربان در اين فر
ورت كه روح فرزندان آدم را بدين ص. ها را تجديد نمود عالم خاكي امتحان انسان

كه در آن عالم در بدن ذري بود، با طينتي كه در آن عالم به او داده بود، در اين دنيا 
 جسم مادي ساخت و طي گذر از عالم رحم، و مراحل مختلف رشد و نمو وارد

جسماني، با عقل و اختياري كه به وي عطا نمود، بار ديگر او را مورد ابتالء و 
و با هشدارها و انذارهاي متعدد و مكرر، و ارسال رسل و نشان . امتحان قرار داد
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او را در انتخاب راه  ) مِنَ الغَي شدقَد تَبينَ الرُّ ( " غي " و " رشد " دادن راه
  .، كامالً آزاد گذارد"انكار" يا "اقرار"، "كفر" يا "شكر"

  .اِنّا هديناُ السبيلَ اِما شاكِراً و اِما كَفُوراً      
  1».انسان را بسوي هدايت رهنمود ساختيم، خواه شكر ورزد، خواه كفر«       
 رخ داده بود، و مراحل اي، كه در عالم ذر معاينهدر ضمن، معرفت فطري و       

، و با تعلّقِ روح )فَأنساهم المعاينَه( ها برد و فراموشاند را، از ياد انسانمختلف آن
       ، در صحنة عالمِ خاكي، آنان را مختار و داراي استطاعتِ بر 2به بدن جسماني

  . آزاد گذاشت" الحاد " يا " تسليم "
  .َنٍةيَب و يحيي منْ حي عنْ َنٍةيَبيهلِك منْ هلَك عنْ لِ      
          كه زنده شود از روي بينه و دليل هالك گردد، و آنكه هالك ميتا آن«       
  3».شود از روي بينه زنده گرددمي

  من از اين خاك نيم  ز آب و هواي دگرم 
   برمجامة عاريت است اينكه تو بيني به

  
چنانچه از .  فراموشانندة آن معرفت و مكالمة شهودي خود خداست،بنابراين      

  : در مورد آية ميثاق نقل شده كه فرمود﴾عليه السالم﴿امام صادق 

                                     
 3آيه / دهر  ـ1

را مورد تدبير و تـصرف قـرار         كه با تعلق يافتن به بدن، آن       ـ روح داراي قوا و استعدادهاي فراواني است،       2
مثل « :  فرمود﴾عليه السالم﴿امام صادق   . عليهذا، ارتباط روح و بدن، ارتباطي تعلقي و تديبري است         . دهدمي

          روح در بدن مؤمن، چون جوهر است در صندق، هنگامي كه جوهر از صـندق خـارج شـود صـندوق رهـا            
شوند و اتكال بر بدن  ندارند، بلكـه بـر آن            همانا ارواح با بدن ممزوج نمي     . شوددان توجهي نمي  شود و ب  مي

    ) 41 و 40ص  / 61ج / بحار ( »  .حاكمند و بدان احاطه دارند
  42آيه / انفال ـ3
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       عاَيَنةُكانَ ذلِكعامالْم مال َنةَي اهللا فَأنْساه لَو و ورِهِمدفي ص الْاِقْرار تاَثْب و 
 الماذلِك و خالِقَه داَح رَفع لُ اهللاِ . رازِقَهقَو وه نْ  ": وم مئَلْتَهلئِن س و

  ". خَلَقَهم لَيقُولُنَّ اهللا
پس خداوند اين معاينه را . در ميثاق، مردم بالعيان خدا را مشاهده نمودند«       

گر اين معاينه و اقرار و ا. هايشان باقي گذاشت فراموشاند و اقرار به خدا را در دل
نبود، كسي آفريننده و روزي رسانِ خويش را نمي شناخت و اين مطلب نظر دارد 

    1».خدا: ها بپرسي چه كسي آنان را آفريده است؟ خواهند گفتاگر از آن: به آية
* * *  

                                     
  223ص  / 5ج / ـ بحار 1
 



  
  
  
  
  

  علت فراموشي معرفت فطري
  

 در عالمي قبل از اين آيد اين است كه اگر ما خدا راپرسشي كه به ذهن مي
ايم، پس چرا با او سخن رانده، با مهر و معرفت او به اين دنيا آمدهايم و عالم يافته

اكنون هيچ اطالعي از چگونگي اين معارفه در خاطر نداريم و هيچ تصور و 
  آوريم؟اينة شهودي با خدا را به ياد نمي مكالمه و معتصويري از آن

  :پردازيم نكته مي3بيين اين مطلب، به ذكر براي توضيح و ت
  

  پرنده اي در قفس بدن:  1نكته 
ما در اين دنيا اسير طبيعتيم و در بند پوستينِ تن؛ عالم ذر از سنخ اين عالم  

تعلق يافتن ما به عالم . شدماده نيست كه قابل دريافت با قواي حسي و مادي با
اين تنِ ما حجابِ ما . است خاك و محصوريت در كالبد بدن، ما را محدود ساخته

  .گشته و ما را از دريافت بسياري از حقايق باز داشته است
         گردد، از محدوديتش كاسته  كه روح كمي از بدن رها ميهنگام خواب،      
 توان نوردد و با قدرت بيشتر،مير زماني اندك درشود و بسياري از فضاها را دمي

گردد، همان موجود كه به قفس بدن باز ميكند؛ اما همينبسياري از امور را پيدا مي
  .ضعيف و ناتوان است
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  حجابهاي مادي كنار مي رود و روحسرانجام، هنگام مرگ و انقطاع روح از بدن،
  واز مي يابد و همه چيز عيان قفس سنگينِ مادي تن را رها مي كند و توان پر

  .گرددمي
   .فَكَشَفْنا عنْك غِطائَك و بصرُك الْيوم حديد      
ات تيز بين   شود و ديدهها از جلوي تو برداشته ميپرده) قيامت(در آن روز «       
   1».گرددمي

رفت فطري آنگاه كه ما متعلّق به دنيا شديم و به سراي خاك آمديم، آن مع      
   2)فاطرهم علي معرفه ربوبيته . ( فراموشمان شد ولي در كنه ذاتمان باقي است

  
  بس كه ماندم به قفس رنگ گل از يادم رفت             

  گرچه با عشق وي از مادر گيتي زادم                                           
  

انسان آن هنگام كه در : زيم بد نيست با ذكر مثالي مطلب را روشن تر سا      
ها غافل و در ها را واجد است، ولي از آن خواب است، بسياري از معارف و دانش

حال اگر در همان عالم خواب، كسي شما را به معلوماتي كه در . فراموشي است
، از حال فراموشي و ها را به يادتان آوردنفستان منقوش است متذكر سازد و آن

  .گرديديد مي و متوجه همه چيزهائي كه در بيداري ديده اشويدغفلت خارج مي
  .اَلنّاس نيام فَاِذا ماتُوا اِنْتَبهوا      
   3».ها خوابند، آن هنگام كه بميرند بيدار مي شوند انسان«       
        .اَهل الدنْيا كَرَكْبٍ يساربِهِم و هم نيام:  ﴾عليه السالم﴿قال علي      

                                     
 22آيه / ـ ق1

 56ص / توحيد صدوق  ـ2

  43ص  / 4ج / ـ بحار 3
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   1».كه خوابندبرند در حاليها را مياهل دنيا چون كارواني اند كه آن«       
  

  مردمان غـافلند  در  دنيا                      همه گويـا بـه خفتگان مانند
  ندچـون بميرنـد آنگهي  دان ورزند                     ضرر غفلتي كه مي

    

 چون در .كه بميريم هشيار مي شويمنگامي، هايم       اكنون ما در بستر بدن خفته
نماياندن خدا خودش را به . خواب هستيم از آنچه در عالم ذر بر ما گذشته، غافليم

ما، با ديده حس، وهم، خيال و عقل نبوده، بلكه به ديده خودش كه كيفيت ندارد، 
  .خودش را به ما نمايانده است

  
  ز هر چه نه مهر توست بيزارم كنو ارم  كـن        گرفتــه محبتت ب يا رب 
  نخواب بيدارم كخم آبي زن         يـك چشم زدن ز ر ت خويش براز رحم

  
 مؤمن و چه كافر هنگام مردن كه در حقيقت نوعي بيداري است، همه، چه     

  .گونه كه قبالً ديده بودند، اما اين ديدن چگونگي نداردآن. بينندخداي خويش را مي
  :  در اين زمينه توجه فرماييد﴾عليه السالم﴿ از امام صادق به حديثي      
اَخْبِرْني عنِ اهللاِ عزّوجلَّ، هلْ : قُلْت لَه: قال ﴾عليه السالم﴿عن ابي عبد اهللا       

تي؟ م: ، فَقُلْتِةمنَعم و قَد رأَوه قَبلَ يومِ الْقِيا: ؟ قالِةميراه الْمؤمِنُونَ يوم الْقيا
و اِنَّ :  ثُم قالَساعةًاَلَست بِرَبكُم قالُوا بلي ثُم سكَت : حينَ قالَ لَهم: قالَ

و ... اَلَست تَراه في وقْتِك هذا؟. ِةمالْمؤمِنينَ لَيرَونَه فِي الدنْيا قَبلَ يومِ الْقِيا
  ...                               عينِ بِالْ ِةي بِالْقَلْبِ كَالرُّؤةُ يالرُؤْلَيستِ 

                                     
  61حكمت / ترجمه فيض / ـ نهج البالغه 1
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آيا مؤمنان در روز قيامت خداوند را :  سؤال شد﴾عليه السالم﴿از امام صادق «       
او را   روز قيامت همبله، و قبل از:  فرمود﴾عليه السالم﴿مشاهده خواهند كرد؟ امام 

وقتي كه به :  فرمود﴾معليه السال﴿در چه زماني؟ امام : سؤال شد. اندمشاهده كرده
همانا : گاه مدتي سكوت كرده و فرمودندآن. ألَست بِرَبكُم قَالُوا بلَي: ها گفته شدآن

           نند، آيا اآلن خدا را مشاهده بييا و قبل از قيامت نيز خدا را ميمؤمنان در دن
   1».مشاهدة قلبي نظير مشاهدة با چشم نيست... كني؟نمي

*  *  *  
  
  اختيار انسان:  2ته نك

ها مستقر ساخت، با فطرت الهي  خداي مهربان، كه معرفت خويش را در دل
. ها را به دنيا تعلق داد، و آن)فَاطِرهم علي معرِفَهِ ربوبِيتِهِ (همگان را مفطور نمود 

اه گاه با فراموشاندن آن معارفه و فطرت، زمينه را براي اختيارِ آزادانه انسان در رآن
  .، هموار ساخت" انكار و كفر "، يا " تسليم و شكر "

شد، تحت تأثير نيروي پر جاذبه و رفت، در اين دنيا فراموشانده نمياگر آن مع      
ها هيچ توجهي به زندگي روز مرّة خود نداشتند و چرخ مستمر ياد خدا، انسان
عاد جسمي و ي به ابآمد، و هيچ توجهها به چرخش در نميزندگي جسماني آن
نمودند؛ در اين صورت، مسئله ابتالء و امتحان الهي، در اين عالم، مادي خويش نمي

  .و در نتيجه، كمال و خليفه اهللا بودن انسان معني نداشت
 ِةالِْجن مِنّي لَأَملَأَنَّ جهنَّم مِنَ  هديها ولكِنْ حقَّ الْقَولِلَو شِئْنا لَاتَينا كُلَّ نَفْسٍ      

  .  و النّاسِ اَجمعينَ
  

                                     
  117ص/ ـ توحيد صدوق 1
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آورديم، وليكن اين سخن تخلف واستيم همه را به راه راست در ميخاگر مي«       
  1».ناپذير من است كه جهنم از عاصيان جني و  انسي پر شود

آوريم ـ با مراحل گوناگون آن هيچ به ياد نمي بنابراين، اگر ما از عالم ذر و      
 كهودن احاديث اين بخش توان انكار آن را نداريم، تا جائياينكه به لحاظ متواتر ب

اعتقاد به عالم ذر از ضروريات مذهب بوده، و بسياري از معارف ديني با توجه به 
 آن بنا شده است ـ به اين علّت است كه خداوند، خود آن نعمت بزرگ را منسي

ي متوجه انسان نگردد و در و فراموشانده، تا هيچ گونه جبر) منسِي نِعمتِه ( ساخته 
اين مهلت دوبارة دنيائي، او با اختيار كامل در برابر اين فطرتِ پاك، از سر تسليم 

  .در آيد و در دين، هيچ گونه جبر و اكراهي ايجاد نگردد
      نَ الرُّشْد مِنَ الْغَييتَب ينِ قَدفِي الد 2ال اِكْراه.   
 حديثي را آورده، كه 342 و 341لتوحيد ص مرحوم شيخ صدوق در كتاب ا      

  . باشدن حديث گوياي مطلب مورد اشاره مياي
يا بنَ :  فَقالَ له﴾عليه السالم﴿سأل المأمونُ يوماً علي بنَ موسي الرّضا       

 فِي الَارضِ  و لَوشاء َربك آلمنَ منْ":رسولِ اهللاِ ما معني قَولِ اهللاِ عزَّوجلَّ 
و ما كانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ .  اَفَأَنْت تُكْرِه النّاس حتّي يكُونُوا مؤمنينكُلُّهم جميعاً
اَنَّ الْمسلِمينَ قالُوا لِرَسولِ  ... ﴾عليه السالم﴿ فَقالَ الرّضا. "اِلّا بِاِذْنِ اهللاِ

 يا  رسولَ اهللاِ منْ قَدرت علَيهِ مِنَ النّاسِ لَو اَكْرَهت:  ﴾صلّي اهللا عليه وآله﴿اهللاِ
فَقالَ رسولُ اهللاِ ما كُنْت لِاَلْقَي اهللاَ . علَي الْاِسالمِ لَكَثُرَ عددنا و قَوينا علي عدوِنا

   فَاَنْزَلَ اهللاُ تَبارك . لَم يحدِثْ اِلَي فيها شَيئاً و ما اَنَامِنَ الْمتَكَلِّفينَعٍةبِبِدعزَّوجلَّ 

                                     
 13آيه / سجده  ـ1

  256آيه / بقره  ـ2
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 علي "ولَو شاءِ ربك لĤَمنْ منْ فِي الْاَرضِ كُلُّهم جميعاً  "يا محمد : و تَعالي
 الْبأْسِ فِي ِةي و رؤْنِةيسبيلِ الْاِلْجاءِ و الْاِضْطِرارفِي الدنْيا كَما يؤمِنُونَ عِنْد الْمعا

و لكِنّي اُريد  علْت ذالِك بِهِم لَم يستَحِقُّوا مِنّي ثَواباً و المدحاً، ولَو فَِةالĤْخِرَ
 ودوام اْلکَرامةَالزُّلْفي و طَرّينَ لِيستَحِقُِّوا مِنّيِمِنْهم اَنْ يؤْمِنُوا مخْتارينَ غَيرَ مضْ

  ... الْخُلْدِجنِةالْخُلُودِ في 
 پرسيد، اي پسر رسول خدا معني ﴾عليه السالم﴿رضا مامروزي مأمون از ا       « 

اگر خدا مي خواست، همة كسانيكه در روي زمين هستند ايمان مي آوردند، " : آية
آيا تو مي خواهي مردم را به اجبار وادار به ايمان نمايي، هيچكس ايمان نمي آورد  

  چيست؟ )100آيه / يونس  ( "مگر به اذن خدا
عليه ﴿از علي بن ابي طالب ... پدرم از پدرانش:  فرمود﴾عليه السالم﴿رضا امام      
اي :  گفتند﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿ نقل فرمود كه، مسلمين به رسول خدا ﴾السالم

 تعداد ما زياد اسالم نماييهايي را كه اسير مي شوند مجبور به اگر آن! رسول خدا
 ﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿ رسول خدا .شويمود و در برابر دشمنان مان قوي ميشمي

كه از پيش خود بدعتي گذاشته كنم در حاليگاه خدا را مالقات نميهيچ: فرمود
باشم كه خدا در آن، چيزي به من نفرموده باشد، و من از متكلّفين و اجبار كنندگان 

خواست، همة اگر خدا مي! اي محمد ": الي فرمودسپس خداي تبارك و تع. نيستم
جبار و ناچاري در ، از روي ا" آوردند كه در روي زمين هستند، ايمان مييكسان

آوردند، ايمان ) در عالم ذر ( بدون اختيار، در هنگام معاينه گونه كهاين دنيا، همان
- كه مجبور به ايمان شوند، در اينو اگر كاري كنم. آورندو نيز در قيامت ايمان مي

كنند، بلكه من اراده ب و ستايشي پيدا نميحقاق هيچ ثواصورت از جانب من است
  كه اضطرار ايمان آورند، براي اينگونه جبر و ام كه از روي اختيار و بدون هيچكرده

  » ...شايستگي نزديكي به من و گرامي شدن و ماندن در بهشت جاودان را پيدا كنند
* **   
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  معرفت فطري قابل تكرار است:  3نكته 
قبل از اين دنيا، در نشئه اي ديگركه از سنخ اين زمين و چه خداوند متعال  گر

ايم، مايانده، و ما خدا را وجدان كردهزمان، هوا و خاك نيست، خودش را به ما ن
اما اين . ولي به دليل تعلق يافتن به دنيا، هيچ صورت ذهني و ادراكي از آن نداريم

 روي آدمي مسدود، به اه دستيابي و تكرار آن معرفتاي نيست كه رگونه، بهامر
پذير و ان خداي واقعي در اين دنيا امكانراه دريافت معرفت فطري و وجد. باشد

  .قابل تكرار است
  :  مي پرسند﴾عليه السالم﴿چنان كه وقتي از اميرالمؤمنين       

        » ،كبر تأَيلْ رآيا خدايت را ديده اي؟ه  
  .كنمخدايي را كه نبينم عبادت نمي لم اَره، د رباًما كُنْت أعب :فرمايدمي       
  :فرمايدپرسند، مي، از آن حضرت مي وقتي از چگونگي اين ديدن،گاهآن       
  . األَبصارِ ولكِنْ رأتْه القُلُوب بِحقايِقِ الْايمانمشاهدِةال تُدرِكُه الْعيونُ في        
  ها خدا را با حقيقت ايمان كنند، بلكه قلبك نميديدة سر او را درها با چشم
   1».بينندمي

  
  به نزد آنكه با چشم عيان بيند نهان استي     

  به پيش آنكه با چشم نهان بيند عيان استي                                      
  

  :  هم چنين آمده﴾عليه السالم﴿در حديث امام صادق 
           .٢مةالْقِيا لَيرَونَه في الدنْيا قَبلَ يوم و اِنَّ المؤمنينَ      
  » .بينند همين دنيا، قبل از روز قيامت ميهمانا مؤمنان خدا را در«       

                                     
  131ص / 1ج /  ـ اصول كافي 109ص/ ـ توحيد صدوق 1
                 117توحيد صدوق ص  -2
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  خدا اين لطف را به بشر روا خواهد داشت، و اين نور معرفت را در قلبش    
 به شرطي كه انسان خود خواهد تاباند و او را مورد عنايت خويش قرار خواهد داد،

  .بخواهد و با اختيار، تسليم خدا و بندة او باشد
 ﴾عليه السالم﴿ در مورد آية ميثاق سؤال شد، امام ﴾عليه السالم﴿از امام صادق    

  :فرمود
  ... في قُلُوبِهِم ونَسوا الْموقِف و سيذكُرونَه يوماًةُالْمعِرفثَبتَتِ       
خت خدا در قلبها ثابت ماند، و آنها موقف ميثاق را فراموش كردند و شنا«       

  1».روزي به يادشان خواهد آمد
  .كه آيات و روايات زيادي به اين مطلب تصريح داردچنان      
   .فَاِنْ اَسلَموا فَقَدِ اهتَدوا، و اِنْ تَولّوا فَاِنَّما علَيك الْبالغ      
گردان شدند، بر تو تبليغ دند، پس هدايت يافتند، و اگر رويشاگر تسليم «       

   2».است و بس
ناه و معصيت و گ.  عبادت و بندگي خداست،بهترين راه وجدان معرفت فطري      

در قرآن و همة اديان آسماني از . ترين مانع لقاء پروردگار استحب دنيا هم، بزرگ
  : عامل انكار خدا ياد شده استتريناه و رذايل اخالقي، به عنوان مهمگن

   . الّذينَ اَساؤُا السواي اَنْ كَذَّبوا بĤِياتِ اهللاعاِقبةُثُم كانَ       
هائي كه اعمال زشت انجام دادند، اين شد كه آيات خدا را سپس عاقبت آن«       

   3».تكذيب كردند

                                     
               280 ص3بحار ج  ـ1
  20آل عمران آيه ـ 2
         44انعام آيه ـ 3
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اِنَّ الحِجاب عنِ (.  بنابراين، عامل حجابِ خداي از خلق، اعمال ناپسند است   
يارانت را از : خداوند به داود پيغمبر وحي فرستاد و فرمود)  ذُنُوبِهِم�ِةَالخَلقِ لِكَثر

   :حب شهوات بر حذر دار، زيرا
ـْمعلَّفَاِنَّ          . عنّيمحجوبةٌ قُلوبهم بِشَهواتِ الدّنيا قُلُوبهم ةَقَال
ها از من محجوب و تي شهوات دنياست، قلب آنكساني كه قلوبشان اسير دوس«       

  1».پنهان است
  ان      وز آفــت ديـده و زبـانم بره  م برهان  ـانم و جـيا رب تو ز قيد جس

  هانم برهانقيـد اين جو    يكبـاره زخلوتگه انس      وـه بومـرا راهـي بـنـما 
                                                  *      **  

                                     
  154 ص1بحار ج  -1
 





  
  
  
  
  

  فطرت چيست؟
  
  معني فطرت •

در آيات قرآن، فطر به . 1فطرت در لغت به معني آفرينش، ايجاد و خلقت است
  : معني آفريدن و فاطر به معني آفريننده آمده

o ِضالْاَر مواتِ وهي لِلَّذي فَطَرَ السجو تهج2و  

o الَّذي فَطَرَني دبال اَع مالِي 3و  

o رَاهللا ِاضِقُلْ اَغَيالْاَر مواتِ واً فاطِرِ السلِي4تَّخَذَ و  

 كه  "طبيعت يا طبع "را با آيد، نبايد آنگاه كه سخن از فطرت به ميان مي      آن
خواص جمادات و رود و خاصيتي از كار مي به" موجودات بي جان "در مورد 

 " حيوانات " ، كه در مورد" غريزه "ها است؛ و نيز با جاننباتات و بخصوص بي
ده و براساس آن، زندگي ها نهاده شرود و ميلي است كه در سرشت آنميكار به

  .چرخانند، اشتباه نمودخود را مي

                                     
رجوع شود به . ( آفريندا شكافتن ميخداوند موجودات را ب. ريشة فطرت، از فطر، به معني شكافتن است ـ1

  )ذيل فطر / علي اكبر قرشي  سيد/ قاموس قرآن 
                     79آيه / ـ انعام 2
          22آيه / ـ يس 3
  14آيه / انعام  ـ4
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فطرت، فقط در مورد انسان به كار برده شده، و گرچه چون طبيعت در جمادات      
 ولي ها گذاشته شده،و غريزه در حيوانات، امري تكويني است، كه در ذات انسان

  : از جمله. هاي اساسي با آن دو داردتفاوت
. داند كه فطرتي دارديعني انسان مي.  است" خودآگاه "ـ فطرت در آدمي 1      

 است و معلوم نيست كه موجودات به " ناخودآگاه "برخالف طبيعت و غريزه، كه 
 . اين خاصيت خود علم داشته باشند

          توان به آن روي آورد، يا با  ميفطرت و حفظ آن اختياري است،ـ 2      
 از جمله گناه و پيروي از هواي نفس و عدم توجه به راهنمايي و تذكّر هاييحجاب

و . را پوشاندرا انكار نمود و روي آنهي، از توجه به آن سرپيچيد يا آنسفيران ال
 . طبيعت و غريزه قابل تمرّد و سرپيچي يا انكار نيست،كهحال آن

ـ فطرت از نوع معرفت و علم است، آن هم معرفتي خاص و شهودي نسبت 3      
به خالق هستي؛ در صورتي كه طبيعت و غريزه، از نوع صفت و خصلت و حالت و 

 .كشش است

  يك"1فِعلَه"بر وزن  " فِطرَت "مادة فطر، در قرآن مكرّر آمده، ولي با صيغة       
  : خوانيممي  كه در آيه فطرت چنان. انسان استبار بيشتر نيامده، كه آن هم در مورد 

فَاَقِم وجهك لِلدينِ حنيفاً، فِطْرَت اهللاِ الَّتي فَطَرَ النّاس علَيها، ال تَبديلَ       
  .لِخَلْقِ اهللاِ ذلِك الدينُ الْقَيم،  ولكِنَّ اَكْثَرَ النّاسِ ال يعلَمونَ

هيچ . ها را با آن آفريدفطرت الهي كه همه انسانبه سوي دين حنيف روي آور، « 
  2».دانندنمياين دين استوار است، وليكن اكثر مردم . در خلق خدا نيستتبديلي 

                                     
آيد و داللت مي كند بر اين       ه در ثالثي مجرد بر وزن فِعله مي       در ادبيات عرب، اسم نوع مصدري است ك        ـ1

يـا  . جِلسه، يعني نوع خاصي نشـستن     : مثالً، اگر بگوييم  . كه كار به شكل و نوع مخصوص انجام گرفته است         
 . العبدِ، يعني مثل بنده نشستمةَِجلسجلَست : اگر گفتيم. رِكبه، يعني نوع خاصي ايستادن

  30آيه / ـ روم 2
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 و 3، دين قيم2، اسالم1حنيفيت:  از فطرت، در منابع ديني به تعابيري چون      
دي با آن  است كه هر مولو" علم و معرفت " ياد شده، و آن نوعي خاص از 4صبغه

اي رقم زده، كه حقيقت او با آن لق هستي آفرينش انسان را به گونهخا. شودزاده مي
معرفت و دريافت، سرشته شده و نفس او حامل آن است، كه در روايات معصومين، 
خوديابي و معرفت نفس، قرين آن دريافت شهودي از خداي متعال قلمداد شده 

  )ربه من عرَف نَفسه، عرَف . (است
جايگاه و منشاء اين گوهر به وديعت نهاده شده در آدمي، عالم ديگري به نام       
ولي . گونه صورت ذهني و ادراكي از آن نداريم بوده، كه ما اكنون هيچ" عالم ذر "

طالعه و م.  در وجود همة آدميان دفن است و همه با آن مفطورند،آن گوهر تابناك
شماري كه در ذيل آيات مربوطه، از جمله آية ذر و بيغور در آيات و روايات 

گر اين حقيقتِ مورد اشاره است، كه طالبان به منابع ميثاق و آية فطرت آمده، بيان
   5.مربوطه رجوع نمايند

* * *                                          
  

  هاي نادرست از فطرت ديدگاه •
ر مورد فطرت قلم زده اند رجوع ي كه دگاه كه به كتب و آثار نويسندگانآن  

د و متناسب با مشرب ها هر يك، به فراخور طرز فكر خوبينيم كه آنكنيم، ميمي

                                     
 281 و ص 1حديث  / 276 و ص 11حديث  / 279ص  / 3ج /  بحار -1

  7حديث  / 278ص / ـ همان 2
   )30آيه / روم ( ـ ذلك الدين القيم  3
  20 و 19 و 15 و 14حديث  / 281 الي 279ص  / 3ج / ـ بحار 4
  ، از نويـسنده، بـه   "گفتـار در بـاب فطـرت    ": ي تحـت عنـوان    اـ بحـث مربـوط بـه فطـرت، در نوشـته           5

  .اي نسبتاً مبسوط آورده شده است گونه
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، طبق ذوق و سليقه اند، به نوعي اعتقادي كه برگزيدههاي خاصفكري و زمينه
  :يمنمايميها اشاره اند، كه به بعضي از آنشخصي، فطرت را تبيين و تفسير كرده

  

 .رت، يعني ميل و كشش غريزيفط 

در برابر . ( فطرت، همان ادراكات بديهي، اعم از تصوري و تصديقي است 
 ).ادراكات نظري و اكتسابي 

  .منظور، فطرتِ عقل و فطرت دل است 
 .فطرت، عقيده به خداوند است 

 .فطرت، عبارت است از گرايش به خدا 

 . فطرت، همان توان و استعداد خدا جويي است 

 .طلبد را ميانسان بدان متصف است و فعليت خاصي اي كه سرشت  ژهحالت وي 

 شعور حس مذهبي، بعد مذهبي، شعور ديني: گاهي از فطرت، با تعابيري چون 
 . شود ياد مي... عد چهارم روح انساني و  روح، بباطني، حالت قدسيِ

 تعابير با توجه به آنچه در مورد فطرت بيان شد، واضح است كه هيچ يك از       
به  بايد ،براي فهم درست معناي فطرت. فوق نمي تواند بيانگر جامعيت فطرت باشد

گونه پيش فرضِ شخصي و پرهيز از هرگونه كتاب خدا رجوع كرد و بدون هيچ
خود رأيي و با توجه به توضيحاتي كه حاملين حقيقيِ وحي و مفسرين راستين 

جالب است كه فطرت . به نتيجه رسيداند، ن، يعني معصومين پاك بيان فرمودهقرآ
براي اولين بار در قرآن مطرح شده، و هيچ كس قبل از آن، اين تعبير را در مورد 

           نهاد و بياناي سبحان بر آدمي منّت نميانسان به كار نبرده است، و اگر خد
بر اين اساس، چون واضع و كاشف اين . كرد، كسي از آن خبري نداشتنمي

بها خود قرآن است، بايد ديد كه خودِ قرآن و حاملين معصوم آن، در   گرانحقيقتِ
  .را در چه موردي به كار برده انداين باره چه فرموده اند، و آن



   فطرت چيست؟

    
79 

 نش شهودي نسبت به خداي متعال استآري، فطرت به معناي نوع خاصي از بي  
 فطرت فقط در روايات هم كاربرد. كه سرچشمة اين آگاهي شاهدانه عالم ذر است

 همه همين هامربوط به همان معرفت بوده، كه آية فطرت و ميثاق و روايات ذيل آن
  آن معرفت خاص، كه از آن به فطرت تعبير شده و همة . گويدرا مي
و   ها، با آن مفطورند، قابل تصور و ادراك با هيچ يك از ابزار و قواي بشري انسان

  .يستقابل سنجش و مقايسه با هيچ عنواني ن
 و غيره، هيچ يك جاي فطرت سرشت، ميل، غريزه، ذات، نهاد: عباراتي چون      

نيز تعابيري . هاست و شبيه هيچ كدام نيست باالتر از همة اين،فطرت. گيردرا نمي
ذهبي، گرايش توحيدي، استعداد عقيدة م: كه در مورد فطرت شده، از قبيل

ها هيچ يك فطرت نيست، بلكه آثار اين... جويي، حس مذهبي، شعور ديني و خدا
آن مشعل فروزان، داراي چنان گسترة شديد و بازي است كه اين . فطرت است

  هاي نيكِ بشر را  تعابير و بسياري ديگر از صفات و خصوصيات و گرايش
 كه خداي عالميان به انسان موهبت نموده ،توان پرتوي از آن به حساب آوردمي

  . است
ذلـك الـدين     ( آن چنان نفوذ و اثري است كه با تعبير دين قيم           فطرت، داراي        

 مبنا و اساس همة تعاليم و معارف الهي قرار گرفته و اگر آن نبود، نـه حـس                   ،)القيم
نبـود؛  مذهبي، نه گرايش ديني، نه حالت قدسي و نه هيچ انگيزة ديگري در اين دنيا                

ــود خــود را نمــيبلكــه هــيچ ــيكــس معب ــاييشــناخت و چــون موجــود ب    معن
  يعلمـوا مـن ربهـم و ال مـن          لوال ذلك لم  . ( دانست كه ربش و رازقش كيست     نمي

 در ند كه خداي خالق هستي، درعالم ذراها همه، فروغ همان نور تابناكاين) رازقهم
  .ها به وديعت نهاده استوجود انسان
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   عوامل فطرت پوش •
گرايـد و  ايدار است كه هرگز به خاموشـي نمـي      چنان قويم و پ    نور فطرت، آن  

  . هـا را در برگرفتـه و غيرقابـل تبـديل و تغييراسـت              همـة وجـود انـسان      پرتو آن، 
اما اگر انسان به سخن سفيران معـصوم الهـي          ) ديل لخلق اهللا، ذلك الدين القيم     التب(

طعـاً  توجه نكند و نخواهد با اختيار، به آن معرفت موهوبيِ قدسي محـل بگـذارد، ق      
... تحت تاثير القائات شيطاني، عوامل محيطي، پدر و مادر يهـودي يـا نـصراني و                  

 دريافت فطـرت و     ترين مانعِ هاي اخالقي، بزرگ  گناه و آلودگي  . محروم خواهد ماند  
مقابل فطـرت   معصيت، در. ترين حجاب، در مقابل تابش اين نور تابناك است        عظيم

ي كـه مقابـل چـراغ پرنـور        ة سياه ضخيمي،  كند و مثل پرد   توحيدي مانع ايجاد مي   
  :درحديث آمده كه خداوند فرموده است. گرددقرارداده شود، مانع تابش آن مي

  

  . عنّيمحجوبةٌ قُلُوبهم بِشَهواتِ الدنْيا، قُلُوبهم ةَالْمعلَّقَفَاِنَّ ...     
  

   1».ماندان ازمن محجوب مياند، قلبش دادهها كه خود رابه شهوات دنيا پيوندآن«   
 بـا يكـي از متفكـرين        ﴾عليه السالم ﴿اي كه امام رضا     يار آموزنده  در مناظرة بس      

هست، چرا پوشيده مانده است؟      اگرخدا:  در پاسخ به اين سئوال او كه        مادي داشته، 
  :حضرت فرمودند) فَلِم احتَجب؟ ( 
  .ذُنُوبِهِم ِلكَثْرِةاَنَّ الْحِجاب عنِ الْخَلقِ  

  2». به خاطر زيادي گناهانشان  خلق است، همانا حجاب از«       
  :خوانيم فرازي از دعاي ابوحمزة ثمالي ميچنين درهم      

                                     
                                    154ص / 1ج/ بحار  ـ1
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       قَريب كاِنَّ الرّاحِلَ اِلَي سافَواِلّا اَن ِةالْم نْ خَلْقِكع تَجِبالتَح اِنَّك و 
مالُ داالَع مهبجتَحونَك.  

هركه بخواهد به سوي تو آيد، راهش نزديك است، همانا تو از خَلْقَت پوشـيده               «   
  ».ها  پنهان داشته استنيستي، بلكه اين اعمال خلق توست، كه تو را از آن

به آيات فراواني بر مي خوريم كه بـر نقـش فطـرت پـوش اعمـال                   در قرآن،         
  تـرين  نـي و برونـي، يكـي از مهـم         اپـسند درو  ناشايست تأكيـد گـشته و كـردار ن        

  .هاي شناخت خدا و محروم ماندن از هدايت الهي قلمداد شده استحجاب
 6 فـسق   ،5 ، ظلـم   4، علـو و برتـري جـويي        3بخـل   ،  2، كبـر و اسـتكبار     1هواي نفس 
          ز جملة اين پـرده هـاي فطـرت پـوش          ا... و 9، پيروي از شيطان   8، دروغ 7رفتارسوء

  .گرددها خودداري ميات در اين زمينه زياد است از ذكر آنباشند كه چون آيمي
 معرفت خدا امري است فطري، كه اگـر در راسـتاي شـكوفايي و رشـد                  آري،      

 لّي خويش را باز خواهـد يافـت و در         خود، به موانع رشد مبتال نشود، فعليت و تج        
 ه و عرصـة   هم چنان در پس پرده مستور ماند        غير اين صورت، اين خورشيد درون،       

هاي امام صـادق    يكي از نوشته  .  محروم خواهد ماند   زندگي از فروغ روح بخش آن     

                                     
  87آيه /  ـ  بقره14آيه /  ـ  محمد3آيه /  ـ  قمر45آيه /  ـ  جاثيه50آيه / ـ قصص 1
  17آيه /  ـ  بقره31آيه /   جاثيه ـ56آيه / غافر ـ2
                76آيه / توبه  ـ3
         14آيه / ـ نمل4
     14آيه /  ـ  نمل49آيه / ـ عنكبوت 5
    99آيه /  ـ  بقره6آيه / منافقون ـ6
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                 3آيه / ـ زمر 8
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         شـرح منـاظرة امـام        معـروف اسـت،      " رساله ي اهليلجه   "كه به       ﴾عليه السالم ﴿
فـضّل  يكـي از      وقتـي كـه م    . باشـد با يكي از اطباي معاصرش مي         ﴾عليه السالم ﴿

خواهد كـه كتـابي در    نويسد و از ايشان مي    رت مي اي براي حض  شاگردان امام، نامه  
 ﴾عليـه الـسالم   ﴿رد شبهـات منكرين وجـود خـدا تأليف نماينـد، حضرت صادق          

  :فرمايددر ابتداي رسالة اهليلجه مي. وشتاين رساله را براي او ن
      رَولَي ماَنَّه و هِمبلِ رالُ مِنْ قِبهري ما اَتَي الْجملَعو الالتِ الواضِحاتِ ونَ الد

 االَرضِ و مواتِ ولَكُوتِ السعايِنُونَ مِنْ مما ي و ناتِ في خَلْقِهِميالماتِ الَبالْع
ولكنَّهم قَوم فَتَحوا علي اَنفُسِهِم . الصنْعِِ العجيبِ المتقَنِ الدالِّ علي الصانِعِ

لَها سبيلَ الشَّهواتِ، فَغَلَبتِ االَ هواء علي قُلُوبِهِم و  اَبواب المعاصي و سهلُوا
  .استَحوذَ علَيهِم الشَّيطانُ بِظُلمِهِم علَيهم، و كَذلِك يطبع اهللاُ علي قُلُوبِ المعتَدينَ

به جانم سوگند كه خداوند در شناساندن خود به اين جاهالن كوتاهي نكـرده              «     
  ن داليل واضح و عاليم روشن و قـاطع الهـي را در آفـرينش خـود                 زيرا آنا   است،  

تقني را كه داللـت بـر       ها و زمين و مصنوعات شگفت و م       بينند و ملكوت آسمان   مي
نـاه را بـر     اند كـه درهـاي گ     كنند؛ بلكه اينان مردمي   صانع خويش دارند مالحظه مي    

هـا بـر    ر نتيجه هوس  د. اندراني را بر خود هموار نموده     خويش گشوده و راه شهوت    
هـا تـسلّط يافتـه      بـر آن    ها بر خويش،    در اثر ظلم آن     هاشان چيره شده و شيطان،      دل

  1».نهدهاي متجاوزان مهر ميچنين خداوند بر دلو اين. است
كه خداوند متعـال      نمايد،  فرمايش، امام به صراحت اعتراف مي     بينيم در اين    مي      

هي نكـرده، بلكـه آنـان خـود، در نـشناختن خـدا              در معرفي خود به معاندان كوتا     
  .مقصرند

                                     
  152ص  / 3ج / ـ بحار 1
  
  
 



  
  
  
  

  جلوه هاي فطرت
  

كه در عالمي قبل از عـالم دنيـا           معرفتي است از خداي عالميان،        گفتيم فطرت،   
مگان را به اين دنيا آورده       ه ،به انسان عطا شده و خداي مهربان، با آن گوهر قدسي          

براساس اخبـار رسـيده از   . ن، نقشي از آن معرفتِ شهودي در وجودشان دارند       و آنا 
 اين دنيا به خـدا گـرايش         كسي در    اگر آن معرفت نبود،    ﴾المعليهم الس ﴿معصومين  
صلّي اهللا ﴿رسول گرامي اسالم . شناختكرد و خالق و رازق خويش را نميپيدا نمي
  :  فرمود﴾عليه و آله

 .  بِاَنَّ اهللاَ خالِقُه  ةَفَِ، يعنيِ الْمعرِةكُلٌ مولُودٍ يولَد علَي الْفِطْرَ      

   1».يعني برمعرفت به اينكه اهللا خالق اوست دي بر فطرت زاده مي شود، هرمولو«   
ــات و پ   ــدترين تحقيق ــم جدي ــروز ه ــشناسي  ژوهش ام ــشمندان روان ــاي دان     ه

 باستان شناسي و علوم ديگر، اين نكته مهم را تصديق مي كنـد كـه                 تاريخ شناسي، 
 .اعتقاد به خدا، درعمق وجود انسانها ريشه دارد

امري اصيل و   ... به فرزند و     ونه كه احساس گرسنگي و تشنگي و عالقه       گ      همان
نيـاز بـه    ، انسان در عمق وجود خـود   ها،  شديدتر از آن    با وجود آدمي عجين است،      

  .تواند بدون خدا زندگي كندكند و هرگز نميآفريدگار را احساس مي
انـسان   "ب  نويـسندة كتـا     فيزيولوژيـست معـروف و       " الكسيس كارل  "دكتر      

  :گويدو برندة جايزه نوبل مي " موجود ناشناخته

                                     
 21ص / 3ج/ ترجمة مصطفوي / اصول كافي  ـ1
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احساس عرفاني جنبشي است كه از اعماق فطرتِ ما سرچشمه گرفته است و        «       
به خدا    گونه كه به آب و اكسيژن نيازمند است،         همان  انسان،  . يك غريزة اصلي است   

  1».نيز محتاج است

خـصوصاً در قـرون اخيـر     يع و شـديدي كـه      با وجود تبليغات وس     از اين رو،          
برعليه مذهب و خداپرستي صورت گرفت، هرگز نتوانست دين و اعتقاد به خـدا را               

مـورخ      "ويل دورانت "دراين جا به يادسخن     . ها محو نمايد  از صفحة زندگي انسان   
  : معروف مي افتيم كه چنين گفته

   2».شود زنده ميهر چه آن را بكشي دوباره دين صد جان دارد، «       
چنان شديد و قوي اسـت كـه نقـش          ايي در بشر، آن   فطرت خداگر   در هر حال          

هـاي گونـاگون، در     حيات انساني ظاهر ساخته و به شكل      خود را درابعاد گوناگون     
تر اين مسأله   براي تبيين بهتر و علمي    . شده است رفتار و اعمال خارجي او جلوه گر        

  :پردازيماي فطرت ميهاينك به برخي از جلوه 
  
  فراگير بودن. 1

  :توان آشكار نمودفراگير بودن اعتقاد به خدا را از دو راه مي 
  ـ مطالعه در تاريخ بشر1
  ـ مطالعه در آثار باستاني2
بريم كه اعتقاد به خـدا      پي مي   از بدو پيدايش تاكنون،       ،   با مطالعه در تاريخ بشر         

گرچه در . ها وجود داشته است همه اقوام و ملتو پرستش، درهمة اعصار و در بين
  اين كه خدا كيـست و چيـست، اخـتالف نظـر بـوده و در مـصاديق آن بـه خطـا                      

منكرين هم  ولي همين     اند،   منكر خدا شده    اند كه در گفتار،   اند؛ و يا كساني بوده    رفته

                                     
  دكتر الكسيس كارل/ ـ كتاب نيايش 1
 153ص/ مرتضي مطهري / ـ فطرت 2



   جلوه هاي فطرت

    
85 

ـ اند اعتراف به خالق هستي را بپوشانند، و علـي         نتوانسته  در جاي خود،     م انكـار   رغ
ــاني ــروز داده ، زب ــه نحــوي ديگــر آن را ب ــه خــود  ب ــه محــض اينكــه ب ــد و ب   ان
  . اندد، به سراغ همان معروف فطري رفتهانآمده

دهد كه در جوامع مختلـف      دانان نشان مي   شنـاسـان و تاريخ   تحقيقات جـامعه       
ـ     و سرزمين   و  اع و زمان  اجتمـ  ايي نظير اقليم،    هاي گوناگون، بدون توجه به متغـيره

هميشه مسئلة پرستش معبـود مطـرح         بدون وابستگي به هيچ عامل و شرط ديگـري         
  :گردده ذكر چند نمونه كوتاه مبادرت ميبوده است كه در اينجا ب

o "گويد مي"مكس مولر:  
اسالف ما از آن موقع به درگاه خدا سرفرود آورده بودند كه حتي براي خدا               «       

  1».د بگذارندنام هم نتوانسته بودن
o "گويد مورخ مشهور مي"پلو تارك:  

هـا و امـاكن را    بـسياري از محـل   اگر شما به صفحة گيتي نظري بيندازيـد،        «       
    نه علم است و نـه صـنعت         نه سياست،   خواهيد يافت كه در آنجا نه آبادي هست و          

                             2».توان پيدا كرداما يك جا كه خدا نباشد نمي لت، نه حرفه است نه دو

o "نويسدرب مي مورخ و تمدن شناس معروف غ"ويل دورانت: 

دانند مي زيرا    ،  كنند فروتنانه در برابر دين تعظيم مي      حتي مورخان شكاك هم   «       
  3».كه دين در هر سرزميني و هرعصري در كار است

o گويدنشمند در كتاب تاريخ تمدن خود ميهمين دا: 

  4».ن از قديم االيام با تاريخ همراه بوده استدي«       
                                     

 31ص/ ـ مقدمه نيايش 1
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o " در كتـاب جامعـه شناسـي خـود            جامعـه شـناس معـروف،        "ساموئل كنيك  
  :گويدمي

نژاد شناسان و جهان گردان     . كليه جوامع بشري داراي نوعي مذهب بوده اند       «       
ـ  اند كه كيش و مذهبي نداشتند،بلغان اوليه، از طوايفي نام برده    و م  داً معلـوم   لكن بع

دانشمندان جامعه شناس بـه دقّـت ايـن         ... ها مبنايي ندارد    هاي آن  شد كه گزارش  
  انـد كـه، اساسـاً طايفـه و        و بـه ايـن نكتـه برخـورده         انـد ضوع را بررسي كرده   مو

ـ               جامعه شـمار  ه  اي بدون معتقدات و آداب و رسومي كه در واقع كيش و مـذهب ب
دارد، بلكـه   ، نـه تنهـا مـذهب وجـود          امروز در سراسر جهان   . رود وجود ندارد  مي

  دهـد، طوايـف نخـستينِِ بـشر نيـز داراي نـوعي مـذهب               تحقيقات دقيق نشان مي   
    1»اندبوده

ترين آثار باستاني بـه جـاي مانـده، حكايـت از                  عالوه بر مطلب فوق، قديمي    
   سـاختمان . اي براي عالم اسـت    ها و اعتقاد به آفريننده    داشتن روح مذهبي در انسان    

معبدهاي باستاني، آالت و ادوات و بناهائي كه با رنگ و بوي اعتقاد به خدا ساخته                
 ، همه و همهب النّوع ها و اشياء ديگر تاريخيها و ر شده، و حتّي انواع مجسمة بت

حاكي از روحيه گرايش انسان به خداست، كه گاهي ايـن روحيـه از مـسير خـود                  
  .هاي گوناگون ظهور يافته استلنّوعها و رب ا و به صورت الههمنحرف گشته

  
  تحقيقات روانكاوي. 2

يق و جـالبي در     امروزه دانشمندان روان شناس يا پسيكولوژيست، مطالعات عم       
اند، كه نياز بشر به خدا، در عمـق روح و روان انـسان جـاي                اين ارتباط انجام داده   

  :تا جايي كه در گذشته براي روح انسان سه بعد قائل بودند. دارد
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ها به سوي علـوم گـرايش       قيقت جويي، كه بر اساس آن، انسان      ـ بعد دانايي يا ح    1
  .كنند و تكيه گاه تحقيقات و اختراعات استپيدا مي

ـ       2 كنـد و   ر كـس در درون خـود آن را احـساس مـي            ـ بعد زيبايي دوستي، كـه ه
  .سرچشمة تمامي هنرهاست

  . انساني استـ بعد نيكي خواهي، كه باعث پيدايش اخالق و فضايل نيك3
 عالوه بر آن سه بعد، بعد چهارمي هـم در روح            ،گويد كه       ولي دانش جديد مي   

 " حس مـذهبي   "تر از آن سه بعد است و آن،       تر و قوي  رد كه اصيل  آدمي وجود دا  
گرايش به كمال مطلق، بعد قدسي      "اين بعد كه از آن با تعابير گوناگون نظير          . است

بـه سـوي    نند، همان نيرويي است كه بر پاية آن، انـسان           ك و غيره ياد مي    "و يزداني 
ـ يل داشته باشـد كند و بي آنكه نيازي به دلمذهب و خدا گرايش پيدا مي      ه وجـود   ب
  .آوردخالقي براي جهان ايمان مي

انشمندان در ايـن زمينـه      اي از اظهار نظرهاي علمي د           در اينجا ما به ذكر نمونه     
  :ورزيممبادرت مي

  :گويدوان شناس برجسته و معروف چنين مي ر" ا نه گي دوكه نه تنت "      
ترين و ي است، اصليحس ديني، يكي از عناصر اوليه ثابت و طبيعي روح انسان«    

... ترين قسمت آن، كه به هيچ يك از رويداد هاي ديگر قابل تبـديل نيـست                 ماهوي
 ز مجراي طبيعي خـارج    ثبوت عمل ديني در روح بشر به قدري بارز است كه اگر ا            

ــه  ــاه ديوان ــه گ ــصورت ديگــري ك ــود، ب ــدار ش   وار و وحــشت آور اســت، پدي
طور كه يكي از مزاياي عصر حاضر، ايـن اسـت كـه در عـالم                شود، ولي همان  مي

 كشف شد، كه از سه بعد       "جايگاه " يا   " فضا زمان  "طبيعت، بعد چهارمي به نام      
است؛ همچنين در اين عـصر، بـه        فضايي مشخص و در عين حال جامع آن سه بعد           

زيبايي و نيكويي و راستي، مقوله چهارم قدسي يا يزداني، كه در : موازات سه مفهوم
 در اين مقام نيز، اين بعـد      . حقيقت بعد چهارم روح انساني است، دوباره كشف شد        
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چهارم روحي هم كه از سه مفهوم ديگر مجزّا است، ممكن است منشأ توليد سه بعد      
  1». باشدديگر بوده

  :دارد صريحاً اظهار مي" فرايدا فوردهام " روان شناس برجستة ديگري به نامي 
ش با همـان نيرومنـدي در وي        انسان داراي يك كنش مذهبي است و اين كن        «       

علي رغم گرايش و طرز تلقي جديد كه . مؤثر است كه غرايز جنسيت و پرخاشگري
مبتني بر طرد افكار ديني است، مردان و زنان كنوني همـان انـدازه فطرتـاً مـذهبي                  

   2».هستند كه در گذشته بودند
كـارل    "،  شـناس معـروف جهـان      در اينجا توجه شما را به عبـارتي از روان               

  :كنيم جلب مي" گوستاو يونگ
تـرين  تـرين و عمـومي    ن انكار كرد كه دين يكـي از قـديمي         توااين را نمي  «       

تظاهرات روح انساني است و بنابراين، واضح است كه هرگونه روانشناسي كه سـر              
تواند ايـن حقيقـت را      اني شخصيت انسان باشد، الاقل نمي     و كارش با ساختمان رو    

بلكه براي بـسياري    .  بگيرد كه دين تنها يك پديدة اجتماعي و تاريخي نيست          ناديده
  3».افراد بشر، حكم يك مسئلة  مهم شخصي را دارد

  
  تجربه در گرفتاريها. 3
  خسته دل ندانم چيست                                                             رون من در اند    

  كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست                                         
  

هر كس در زندگي شخصي، اين را تجربه كـرده كـه هنگـام بالهـا و هجـوم                         
هاي طاقت فرسا، به يك قدرت پنهان و اليزالي پناه برده و از او ياري طلبيده                سختي
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شـود  ي بسته مي  روي آدم آري، در لحظاتي كه همة اسباب ظاهريِ نجات، به          . است
 سـقوط   سـيل رسد، مثالً هنگام مـرض، زلزلـه، طوفـان و           و كارد به استخوانش مي    

             اينجـات دهنـده   درخـشد و رو بـه سـوي         نوري از اعماق جانش مي    ... يما و   هواپ
  . آورد كه قادر بر نجات اوستمي

  ي به عنوان يكـ    " بال " نقش   ءگونه كه در صفحات آينده، آنجا كه درباره             همان
  هاي يادآوري معروف فطري سخن رانده شده، خواهـد آمـد، حتّـي افـرادي               از راه 

  كه در شـرايط عـادي بـه خـدا گـرايش ندارنـد، مـشاهده شـده كـه در هنگـام                       
اند اين حالـت خـداگرايي را در خـود          ي هاي سخت و خرد كننده، نتوانسته      گرفتار

  .پنهان كنند
  :مورد فوق تصريح نموده استخدا در آيات فراواني به       
                    مرِّ اِذاهاِلَي الْب ميها نَجينَ، فَلَمالد خْلِصينَ لَها اهللاَ موعوا فِي الْفُلْكِ دكِباِذا ر

   .يشْرِكُونَ
خوانند و  مي آن گاه كه سوار كشتي شوند، خدا را از روي اخالص در دين              «       
   1».ورزندمي گاه، آنان شركساند، آنآنان را سالمت به خشكي رچون 
  : و باز در آيه اي ديگر مي فرمايد      
                      مِنْـه ـماِذا اَذاقَه هِ، ثُمنيبينَ اِلَيم مهبا روعضُرٌّ د النّاس ساِذا م ـ و محاِذا  ةًر 

  . فَريقٌ مِنْهم بِرَبهِم يشْرِكُونَ
و بـه   خواننـد   ها رسد، در آن حال خدا را مي       ي به آن  كه رنج و سخت   هنگامي      « 

و از آن (هـا چـشانيد   كه خدا رحمت خود را به آن كنند، پس از آن سوي او رو مي   
   2».ورزندها به خداي خود شرك ميباز گروهي از آن) سختي نجاتشان داد

                                     
                              65آيه / ـ عنكبوت1

 33 آيه/ روم -2
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در بزرگترين روانـشناس آمريكـا       "هادلي كانتريل "هم صدا با اصل ياد شده،             
  :  كرده نوشته استماهيت ايمانتحقيقاتي كه دربارة 

شـود كـه دربـارة      به احتياج مبرم به ايمان واقـف مـي        بشر فقط در مواردي     «       
. توانايي خود براي مواجهه با مشكالت بزرگ شخصي كه دچار آن است ترديد كند             

 اي  يا وقتي كه حوادث خارج به او نشان دهد كه ديگر بر سرنوشـت خـود سـلطه                 
مادام كه بشر گمان كند، زندگي او با جهان خارج و عالم دروني وي سازگار . ندارد

از توجه بـه عـالم      است، اشتغاالت روزانه، هر گونه نگراني و پريشاني خاطر ناشي           
  1».پوشاندوان آن را نگراني خرد ناميد ـ ميتديگر را ـ كه مي

   ممكـن اسـت بـه دو صـورت         البتّه اين تجربة شخـصي و درونـي، در افـراد                
  :حاصل شود

  .ـ اختياري، كه ممكن است در اثر عبادت و تهذيب نفس ايجاد شود1      
  .ـ اضطراري، كه در هنگام سختي و بال رخ عيان مي سازد2      

  
  گرايش به معبود هاي باطل. 4

يكي ديگر از جلوه هاي فطرت توحيدي در بشر، گرايش او به سوي خـدايان                
مسلّم است كه بشر از ابتدا، داراي فطرت خدا پرستي          .  انتخاب بدل است   دروغين و 

 گـذارد؛ نمياست و اين فطرت آن چنان در درون انسان فعال است كه دمي آرامش         
چـه  ( تا جايي كه بدنبال جستجوي گمشدة خود، در تشخيص مصداق راسـتين آن              

عي، پرستش خداي واقرود و به جاي  به خطا ميگاهي اوقات) به عمد، چه به سهو     
همـين انحـراف از فطـرت خـدايي در انـسان، و      . بردبه خدايان غير واقعي پناه مي  

اگـر فطـرت    . عبادت خدايان دروغين، دليل نياز فطري او به خداي عالميان اسـت           

                                     
 چاپ چهارم / 12ص / ترجمه مهندس عليقلي بياني /  حس مذهبي يا بعد چهارم روح انسان -1



   جلوه هاي فطرت

    
91 

خدايي اصالت نداشت و حقيقت نبود، دليلي نداشت كه خدايان بدلي و سـاختگي              
  .عبادت شود

شود كه اصل   غير واقعي و تقلّبي وقتي رايج مي      هميشه چيزهاي   شود،    گفته مي       
  مـثالً هـيچ كـس اسـكناس نهـصد تومـاني را جعـل               . آن چيز وجود داشته باشـد     

  بلكـه اسكناسـي را جعـل       . شـود   كند، چون اصـل آن در خـارج يافـت نمـي             نمي
  .كنند كه اصل آن رايج باشد، مانند اسكناس هزار توماني مي

ها، از فطرت منحرف شده و به كـرنش در          ها در طول زمان   ر انسان بنابراين، اگ       
اند، خود بهترين گواه بـر اصـالتِ فطـرت          ر خدايانِ دست ساختة خود پرداخته     براب

  .خداپرستي است، كه اگر اين نبود، آن هم نبود
  : دانشمند روان شناس، چنين است" دوكه نه تن "سخنان آقاي         
شود، بلكه از اين حيث مورد  طبيعت براي خودش پرستش نمييز درهيچ چ«         

سازد، يا به حقيقت ديگري غير       چيز ديگري غير خود را نمايان مي       پرستش است كه  
هر اندازه شيئي به سبب اصلش يا محلش يا صـورت ظـاهرش             ...  خود تعلّق دارد    

انه هايي كـه  اما غرض از افس. بيشتر نمودار چيزي غير طبيعي باشد، مقدس تر است    
اي نيست، بلكـه منظـور      فته اند، وصف شاعرانة حركت ستاره     دربارة آفتاب يا ماه گ    

اين است كه از خالل يك حادثة طبيعي، به يك حقيقت باالتري كه بيرون و برتر از                 
 البتّه طبيعت انحـاء ابـراز و نمـايش يـا تجلّـي            .    آن حادثة طبيعي است اشاره كنند     

 گذاشته است، ولي نفسِ مفهومِ مقدس، قبل از مـشاهده    را در اختيار بشر    "قدسي"
  1».و تأمل در طبيعت وجود دارد

اگر روح تشنه و خـداجوي او از     . آري، تشنگي و گرسنگي در انسان اصل است           
انبيـاء  . سموم را هـم بياشـامد     منبع راستيني تغذيه نشود، ممكن است آب آلوده و م         
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ن سـيراب  ب گوارا و دل پذير معرفتِ خداي سبحااند، تا روح تشنة بشر را با آ     آمده
  .ها بر حذر دارندها و بتنمايند و از عبادت طاغوت

  .  رسوالً اَنِ اعبدوا اهللاَ و اجتَنِبوا الطّاغُوتٍةاُملَقََد بعثْنا في كُلِّ       
از طاغوت  كه خدا را عبادت كنند و         براي اين  ،در هر امتي رسولي فرستاديم    «       

   1».اجتناب نمايند
 در قسمت ديگري از مقالة علمي خود، كه بخشي از آن " تنگي دوكه نهنهتا "      

  :گويددر سطور گذشته آمد، مي
موسي و عيـسي و محمـد پيـدا نـشده     : هر جا كه مصلحين بزرگ ديني مانند   «      

ـ   سقوط تدريجي از مفهوم      ": باشند، به قول الياد    ، ديـده   " الم جـسماني  يزداني به ع
  زمين، يـا خـداي توليـد و بركـت     شود و بدين نحو، خدايان آفتاب يا مهتاب يا     مي

   2».اندپديد آمده

                                     
 36آيه / ـ نحل1
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  وظيفه انبياء در معرفت خدا
  
تـرين نعمـت    شـمار، بـزرگ   هاي بي ها و نعمت  خداي متعال، عالوه بر عنايت     

دايت خلق، او را مورد تفـضّل       خويش را بر بشر تمام كرد و با ارسال انبياء براي ه           
م را اعزام نمود، تا چون پـدري        سفيران پاك نهاد و هاديان معصو     . اي قرار داد  ويژه
 مردمان را ياري    ،و مهربان، گام به گام و دم به دم در پندار، گفتار و كردار             خوار  غم

  .دهند و با عمل خويش اسوة ره جويان باشند
ه نيز آن ذوات مقدس و پاك را معصوم ساخت و از هـر گونـه خطـا و اشـتبا                         

هـا دهـد و بـا        دل به آن   اي آرام و خيالي مطمئن،    مصون داشت، تا انسان با انديشه     
  . گوش جان سپارده، به دستوراتشانكري آسودف

هـا را   دشـوارترين مـسئوليت   اين هاديان راستين الهي، بـراي هـدايت خلـق،                 
 تـرين   ابنـاء بـشر واقـع شـدند و سـهمگين           رين بي مهريِ  ت مورد سخت  ،هـذيرفتـپ

ـ     ـها را به جان خريدند، اما پ      ها و شكنجه  عذاب          دگان خـدا   ـايداري ورزيدند تـا بن
  .ها كه طالب هدايتند، هدايت يابندبي ياور نمانند و آن

  
  دا جمله مسـافرـيكي خط است از اول تا به آخر           در آن خلق خ  
  ددلـيل  و  رهنـماي  كارواننــنبياء چون سارباننـد           در اين ره  ا  

  
يت انـسان و راهنمـايي او       با اين وجود، نقش پيامبران، در ارتباط با مسئلة هدا               

 فرستادگان الهي كـسي را    .  دارد " يادآوري " و   " تذكّر "به سوي خدا، فقط جنبة      
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انّما انـت   (ها همگي مذكّر انسان هستند      كنند، بلكه آن  مجبور به پذيرش توحيد نمي    
و بدين وسيله او را دستگيري مي كنند، تا بتواند موانعي را كـه بـا مـشغول                  ) مذكّر

  . دگي مادي، او را از خدا غافل ساخته به كناري زندشدن به زن
آدمي نقشي از معرفت زالل و بي چون از خداي عالم را در سينه دارد و واجد                      

 ولـي چـون     مخزون است آن است؛ اين گنج گرانمايه در خزينه وجود او موجود و            
) لموقف ونَسوا ا  ُةاملعرفَفَثَبتَتِ  .(  عرفان فطري مدفون و فراموش گشت      آنبه دنيا آمد،    

  . فراموش شده است همان معروفِپيامبران وظيفه شان تذكّرِ
  

  راهي است نهاني ز دل خلق سوي حق         
  از خضر بپرسيد  كه اين راه كدام است                                       

  
* * *  

  
  :رد بر نقش تذكر دهندگي انبيا تأكيد دا،قرآن در آيات زيادي     

o ٌذَكِّرم 1فَذَّكِرْ اِنَّما اَنْت   
o تِ الذِّكْريخْشي. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعنْ يذَّكَّرُ مي2س  
o  ْالْقُرْآنَ لِتَشْقي اِلّا كلَيةًما اَنْزَلْنا عذِْکرخْشيتنْ ي3 لِم  
o َاِلّا ذِكْرٌ لِلْعالَمين و4اِنْ ه  
o ِشَراِلّا ذِكْري لِلْب ما هِي 5و           

                                     
   21آيه / ـ غاشيه1
 10 و 9آيه / ـ اعلي2

  3 و2آيه / طه ـ3
  87آيه / ـ ص4
 31آيه / ـ مدثر5
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   ء  در خطبه اول نهج البالغه در مورد وظيفـه انبيـا            ﴾عليه السالم ﴿اميرالمؤمنين        
  :                     فرمايدمي

                   مـذَكِّرُوهي ميثاقَ فِطْرَتِهِ و موهتَأْدسلِي اَنْبِيائَه هِمواتَرَ اِلَي و لَهسر ثَ فيهِمعفَب
  .   و يحَتجوا علَيهِم بِالتَّبليغِ و يثيرُوا لَهم دفائِنَ الْعقُولِمنْسِي نِعمتِهِ

پس خداوند پيامبرانش را در ميان آنها مبعوث ساخت و پي در پي رسـوالن               «       
خود را به سوي آنها فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان باز پـس گرفتـه و نعمتهـاي                    

ورند و با ابالغ نمودن، حجت را بر آنها تمـام كننـد و              فراموش شده را به ياد آنها آ      
  ».هاي پنهان شده در عقلها را آشكار سازند گنج

شود، وظيفة انبياء يادآوري فطرت الهي است كـه            همان گونه كه مالحظه مي      
به سخني ديگر، اساس دعوت فرسـتادگان       . مورد نسيان و غفلت واقع شده است      

 از نظـر دور   "اصل"، و يادآوريِ  )فراموش شده  (" يحقيقت منس  "الهي، تذكّرِ   
ــا   ــده و ي ــته ش ــاه داش ــه"نگ ــولٌ عن ــي"مغف ــد م ــام. باش ــوالن عظ   آن رس

ها را آشـكار     گنجينة نهفته در اعماق دل انسان      كوشيدند تا به شيوة تذكّر، اين       مي
  .ساخته، غبارهاي بنشسته بر معرفت فطري را از صفحة وجود آدمي بزدايند

ن سبب، پيامبر عظيم الشأن اسالم، از همان ابتداي رسالت، با عباراتي  به همي       
اهللا اكبر، الحمدهللا، سبحان اهللا و ال اله اال اهللا دعوت خود را آغـاز نمـود و                 : چون

  قولـوا ال الـه اال اهللا تفلحـوا  و يـا     : بدون هيچ گونـه مقـدمات خاصـي فرمـود     
پس از آن هم، از طريق بيان آيات        .  اهللا اَدعوكُم الي شهاده ان ال اله اال      : فرمودمي

بـه معرّفـي خـداي      ... هاي خدا در آفاق و انفس، شگفتي هاي خلقت و             و نشانه 
  .معروف فطري پرداخت

  .و يبينُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرُونَ      
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  1».به بيان آيات خدا براي مردم پرداخت، تا شايد متذكر خدا شوند«      
  فقط ﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿با وجودي كه پيامبر : نكتة درخور توجه اين كه     

وظيفه دارد همگان را به معروف بالفطره تذكّر دهد و بيان معـارف الهـي بـر او                  
واجب نيست، اما اگر مردم به او رجوع نمايند و بخواهند كه او ابـواب معـارف                 

درك و فهمـشان، افقهـاي پـر فـروغ و           الهي را به روي آنها بگشايد، بـه قـدر           
گر چه اين پيام آور رحمت، با اينكه        . درخشاني بر روح و قلبشان خواهد گشود      

ان بيان  مردمان نيامدند، اما بر بشر منّت نهاد و گوشه هايي از معارف را براي ايش              
 اي دانـش توحيـدي در قالـب خطبـه هـا،                       ترين جلوه ه  بهترين و گرانبها  : فرمود

  و جانـشينان     ﴾صلّي اهللا عليه و آله    ﴿به زبان پيامبر    ... گفته ها، احاديث، ادعيه و      
پاك و معصومش جاري گشته، تا اگر طالبين بخواهند، از اين چشمه ي جوشـان     

  . و زاللِ نابِ معرفتي بي نصيب نمانند
و نـوع   هللا، به توضيح د    ا ن وظيفه انبياء در رابطه با معرفة      براي روشن تر شد          

  .پردازيم مي" بسيط و مركب "معرفت 
  

    معرفت بسيط و مركب
  :انسان در عرصة انديشه و آگاهي با دو نوع دانش مواجه است

 ها را دارا است    مجموعة معلوماتي است كه انسان در كنه ذات خود آن          بسيط،. 1      
  .ولي بدان توجه ندارد و از آن غافل است

اكات را آدمي واجـد اسـت و در وجـودش، خيلـي از              بسياري از علوم و ادر          
ها علم دارد، ولي يادش نيست و هنگامي كه كسي          اطالعات نقش بسته، كه او به آن      

ه     علوماتِ فراموش شـده را بـه يـاد مـي          به او تذكر دهد، آن م      آورد و بـدان متوجـ             

                                     
  231 آيه /بقره ـ1
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 بـر دو قـسمت   گويند كه خـود نه معلومات و دانش ها را بسيط مي      اين گو . شودمي
  :است
  قبل از آمدن به دنيا آدمي آنها را دارا است و وقتي پا               . موهوبي است  قسم اول       

 مثـل   ها را از كسي فرا گيرد، با خـود همـراه دارد           به اين عالم نهاد، بدون اينكه آن      
دانـد كـه موقـع      ، بدون اينكه آموزش ديده باشـد مـي        آيداينكه، نوزاد تا به دنيا مي     

  . شـود ادر را بـا اشـتياق فـراوان جويـا مـي           گرسنگي، بايد گريه سر دهد و سينة م       
  . ها خدادادي و موهبت الهي است و كسي در القاي آن به انسان نقشي ندارداين
  ).بسيط موهوبي ( 

-گذارد، هـيچ نمـي    نسان آنگاه كه به اين عالم پا مي       ا. قسم دوم اكتسابي است         

وعـة  مجم. يابـد  به بسياري از مطالب دسـت مـي         تدريج با قواي خدادادي،    به. داند
ها را در خود اندوخته مي سازد از ايـن  كند و آن  معلوماتي را كه هر كس كسب مي      

  )بسيط اكتسابي ( قسم است 
  .و اهللاُ اَخْرَجكُم مِنْ بطُونِ اُمهاتِكُم ال تَعلَمونَ شَيئاً: فرمايد      قرآن مي

  خدا شما را از شكم مادرانتان خـارج سـاخت در حـالي كـه هـيچ چيـزي                   «       
      1».دانستيدنمي

هـيچ  : فرمايـد  در بدو تولّد بشر نظر دارد و مي      اين آيه، به نفي علوم اكتسابي             
بلكه بايد از راه تالش و كوشش با چـشم  . شودكس در بدو تولد دانشمند زاده نمي      

. دا باشـد  دي به تحصيل معلومات بپـردازد و سپاسـگزار خـ          و گوش و قلب خدادا    
  :فرمايدچنانچه در ادامه آيه مي

       و صارالْاَب و عمالس لَ لَكُمعج ةَوتَشْكُرُونَالْاَفِْئد لَّكُملَع .  

                                     
 78آيه / نحل ـ1
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هـا  آن ها  توجـه دارد و از        هايي است كه انسان بدان    مجموعه آگاهي  ،مركّب. 2      
  .تغافل نيس

رياضيات، طبيعيات و علـوم و فنـون        : هاي زيادي از قبيل   مثالً، هر كسي دانش         
صطالح بـسيط   صورت كلي و به ا    ه   در خود دارد و ب     ،گوناگون را كه قبالً فرا گرفته     

 نفس خويش واجد است، كه هر گاه بخواهد و موردي پيش آيـد،              آنها را در خزينة   
در اين صورت . دهد و مورد استفاده قرار ميكندها توجه ميدر صورت لزوم، به آن

  .ها را از حالت بسيط، به حالت مركب در آورده استآن
 گشته و بـه حالـت       ذلك، علوم بسيط با يك توجه، از حالت بساطت خارج         مع      

 ولـي از آن غافـل   " علـم دارد  " گاهي انـسان  ،به عبارتي ديگر  . آيدمركّب در مي  
 علم   يعني با يك تذكّر    ).مركب (" علم به علم دارد    "م  ولي گاهي ه  ). بسيط(است  

  .شود بسيط، مركب ميكند، كه در اين صورت آن علمِبه علمش پيدا مي
 اسـت   كه، معرفت خداي متعال از نـوع بـسيط موهـوبي           حال با توجه به اين          

قوي در عمق   اي پاك و زالل و بسيار        كه به گونه   ،) َاهللا الّتي فطر النّاس عليها       ةفِطر(
و ميثـاق    در عالم ذّر،  بر اين عرفـان از ا          وجود انسان ريشه دارد و خداي عالميان،      

، آن معرفت بسيط را كه در كنه ذات آدمي موجود است و             " تذكر "گرفته ؛ انبيا با     
 :يعنـي . آورنـد رج ساخته، به مرحله تركيبـي در مـي        صنعِ خداست، از بساطت خا    
.   نماينـد  مـي   معروف است، با معرفت تركيبي معروف      خدايي را كه با معرفت بسيط     

  :توان گفتبراي وضوح بيشتر مي
ط خـدا انجـام پذيرفتـه، در          "بال واسطه "     معرفت بسيط، در عالم ذر        توسـ 

 تذكر انبيـاء از حالـت       "به واسطة "صورتي كه آن معرفت بسيط در اين عالم،         
. شـود  قلب تابيده مـي به صورت تركيبي بربساطت خارج شده و با لطف خدا،       

 . است" مع الواسطه "و دومي  " بال واسطه "پس، از اين نظر، اولي معرفت 
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 كه داراي خلوص     مربوط به عالمي قبل از اين عالم ميباشد؛        معرفت بسيط،  
 در مقابـل،    . هاي خاكي عاري و متنزّه بوده است      وده و از شائبه   و لطافت خاصي ب   

ينـات و تظـاهرات     اي از تع  ي مادي و در ميـان هالـه       نيا با بدن  معرفت تركيبي در د   
  تــوان آن يكــي را  ، مــيلــذا از ايــن جهــت  . افتــدملكــي اتّفــاق مــي  

 .  ناميد" معرفت دنيا " و ديگري را " معرفت عليا "
  

 همه از   ، كه گونهو آن ) فيهم المؤمن و الكافر     ( ه  معرفت بسيط، عمومي بود    
انـد؛ صـحنة    اي جز اعتراف نداشـته    هيچ چاره  ) ميل يا بي ميلي   ( ره  روي طُوع يا كُ   
قد كلّم اهللاُ جميع خلقه، بـرّهم و فـاجرهم و ردوا            :  اي تنظيم شده كه     معاينه به گونه  
ي اما معرفت تركيبي اختيـاري و مخـصوص كـسان         . بلي: اند، همه گفته  عليه الجواب 

ا فقـط نـصيب     را بپذيرند و خداوند اين معرفت ر      است كه با ميل و دلخواه خود آن       
از ايـن   . 1كند كه به دستورات انبياء گردن نهند و از سر تـسليم در آينـد              هايي مي آن

، و معرفـت تركيبـي را   " باالضـطرار  "توان معرفت بسيط را همگـاني و     ديدگاه مي 
 .  و فقط براي مؤمنين به شمار آورد" باالختيار "خصوصي و 

موجـود  ) استعداد نهـاني  (ورتِ بالقوه    به ص  ،، در همه  هذا، معرفت به خدا   علي       
اند تا اين قوة اصيل و پرنفـوذ را بـا تـذكرات خـويش بالفعـل                 است، پيامبران آمده  

 دفائن  يثيروا لهم ( ، و اين گنج نهفته در نفس را آشكار سازند           2)عملي كنند (گردانند
يافته، از  ها رها شوند و نشاط       در پرتو اين نور تابناك از ظلمت        بندگان ، كه )العقول  

  . بندگيِ خدا لذّت برند
  

                                     
   )54آيه / نور (   .     ـ اِنْ تُطيعوه تَهتَدوا ؛  اگر او را اطاعت كنيد، هدايت مي يابيد1

  )20آيه / آل عمران(  .     فَاِنْ اَسلَموا فَقَدِ اهتَدوا ؛  پس هرگاه تسليم شدند هدايت مي يابند

  گـردد كـه بطـور مجـزّا بـه آن          م بأساء و ضرّاء تركيبـي مـي       ـ معرفت بسيط گاهي هم به نزول بال و هنگا         2
  .خواهيم پرداخت
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  ـا     ـي بـاد صبــ مزرعــه و دايگـ"رحِـمِ" 
  را شرط حيات است كه همت اين اسـت"دانه"              

  رفتـن            عصيان   و  طاعت اختياريست، ره   
  اسـت ن  بسي مسكيـاين كوي، بي عصا رهرو                

       "شعله ي عشق"ن اثر فروزا  باد  جاودان  
  مين اسـت آن سيــءكه فــروغ ابــدي جلوه                       

بندي به شرع و طاعت و بندگيِ ت تركيبي در بندگان، به نسبت پاي البته، معرف    
 را در اولياء و امامان معصوم ها، در پيشگاه خدا متفاوت است؛ اوج اين معرفتآن
بردند كه هنگام اين معرفت، چنان لذّت و نشاطي مير ساية ها دآن. توان يافتمي

 گاهي به حالت غشوه كردند؛ و مناجات با قاضي الحاجات، همه چيز را فراموش مي
  .افتادنداي ميدر گوشه

        * * *    



  
  
  

  

  تفاوت راه انبياء و بشر در خداشناسي 
  
هـاي اساسـي و     مندان بشري، در معرفت خدا، تفاوت     بين روش انبياء و انديش     

كوشند، تا راه فالسـفه و عرفـا را، هـم           هايي كه مي  برخالف آن . آشكار وجود دارد  
ـ  )راه انبيـاء    ( قـرآن   : چون راه انبياء، موجه و سازگار جلوه دهند و بگويند            ان ، بره

، و اين سه راه را      شود، به يك مقصد منتهي مي     )راه عرفا   ( و عرفان   ) راه فالسفه   ( 
  .بريم كه اين سه راه كامالً از هم جداينددانند، با كمي دقت پي ميجدا ناپذير مي

اي غنـي و مـستقل، سـبك        هاي فكري و عملي،  به گونـه       زمينه  دين در همة         
 ديـدگاه   گونه پيش فرضي  بدون تعصب و هيچ   گاه كه   آن. مخصوص به خود را دارد    

هـاي  رغم بعـضي از اشـتراك     كنيم، علي  با نظرات حكما و عرفا مقايسه مي       انبياء را 
  .كنيمميهاي اصولي و ماهوي پيدا ها اختالفنظاهري و لفظي، بين آ

هـاي  جا در صدد نيستيم به بيان اين اختالفات بپـردازيم و ضـديت            در اين 
 با تعاليم 3 و حكمت متعاليه   2، اشراق 1را كه بين مكاتب بشري، اعم از مشّاء       آشكاري  

                                     
مشاء . زيستهگزار مكتب مشاء ارسطو، حكيم معروف يوناني است كه در قرن چهارم قبل از ميالد مي               بنيان ـ1

به .  افاضه كند  ارسطو عادت داشت كه در حال راه رفتن و قدم زدن افاده و            : گويند. به معني راه رونده است    
سر . اين مكتب عقل و استدالل را معيار اصلي شناخت حقايق مي داند           . همين دليل پيروانش را مشائيين نامند     

  .دسته فالسفة مشاء در دورة اسالمي ابو علي سينا مي باشد
گفتـه شـده كـه      . كه مكتب اشراق از چه زمان و به وسيلة چه كسي بوجود آمـد اخـتالف اسـت                 ـ در اين  2

روش اشراقي براي   . اشراق به معني تابش نور است     . هستند)  قبل از ميالد   427متولد  (اقيان پيرو افالطون    اشر
:   تحقيق در مسائل فلسفي، سلوك قلبي و مجاهدت نفس و تصفية آن را براي كشف حقايق ادامه صفحه قبل                    

 كه به شيخ اشراق معـروف       ،)ق.  هجري 1289متوفّي  (شيخ شهاب الدين سهروردي     . داندضروري و الزم مي   
  .است، پيشواي اشراقيان در دورة اسالمي شناخته شده است

) ق.  هجـري    1050متوفّي(ـ پيشواي مشرب حكمت متعاليه، صدر المتألّهين شيرازي، معروف به مالصدرا            3
. و شـهود را توأمـان معتقـد اسـت    اين مكتب، براي وصول بـه حقـايق هـم عقـل و هـم كـشف        . باشدمي
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ديني و اسلوب انبياء وجود دارد، بيان نمـاييم و تفـسير و تأويـل هـاي عجيـب و                    
  .اند، ذكر كنيماهيم و تعابير ديني به عمل آوردهشگفتي را كه از مف

 هـاي زيـادي  وشتهها و ن  گفته عظام از ديرباز تا كنون، در     بزرگان دين و فقهاي           
ـ        ها و يافته   سره سازي تعاليم شرع، از بافته      به ان هاي علوم بشري، كـه از دوران يون

  .اندباستان به جاي مانده، پرداخته
  تـرين مـسايل اعتقـادي      برخي از اين اختالفات، در اساسـي       جا فقط به  در اين       
  .پردازيم، خداشناسي مييعني

  

اند، تذكّر به خدايي است كه وجـود        آموختهها  يامبران الهي به انسان   ـ آنچه پ  1      
آن رهبران معـصوم، فقـط بـه        . دارد و معروف فطري است و نيازي به اثبات ندارد         
كردند و غبارهاي   ها را آشكار مي   شيوه تذكّر، اين گنجينة نهفته، در اعماق دل انسان        

 بدون يامبران در آغاز دعوت خويش همة پ.زدندبنشسته بر معرفت فطري را كنار مي
ماني خواندند و تنها ز    را به عبوديت خداي معلوم فرا مي       اثبات و اقامة برهان، مردم    

نمودند كه موانع را بر طرف نمايند، يا منكرين خدا را           باب استدالل عقلي را باز مي     
شد ديگر   چون اگر معلوم با    گيرنداما ديگران خدا را معلوم نمي     . دبه سكوت وا دارن   

گيرند، و آنگاه بـه وسـيلة       ميبلكه اول او را مجهول      . نياز به استدالل و اثبات ندارد     
معلوم ساختن آن چـه كـه از         معلومات و عبارات خاص فني، فلسفي و عرفاني، به        

خـدا از ديـدگاه      "در كتـاب    . پردازندها مجهول گرفته شده مي    نظر فكر و ذهن آن    
 :خوانيم چنين مي" قرآن

اثبـات  "اً بخش خداشناسـي بـا مـسئلة             هاي فلسفه و كالم معمول    در كتاب «        
گردد، ولي در مكتب وحي مسئله اي  به اين عنوان و با اين آهنـگ                 آغاز مي  "صانع

                                                                                      
لّهين كه سيستم خاص فلسفي خويش را حكمت متعاليه نام نهاد، فلسفه مشائي و اشراقي را فلـسفه                  المتأصدر

  .عاميه، يا فلسفة  متعارفه خواند
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شود كه مـستقيماً بـه      ها به ندرت مطلبي ديده مي      در اين كتاب  . تقريباً مطرح نيست  
ل وجود خدا مـسلّم و مفـروغٌ عنـه          گويي اص . اثبات اصل هستي خدا مربوط باشد     

   1».گرفته شده است
* * *          

اشـد و   بء صنع و فعل خداست و اكتسابي نمـي        ـ خداشناسي در مكتب انبيا     2      
ـ  " تعريـف  "در ايـن راه     . توان به آن راه يافـت     بدون دستگيري خود خدا، نمي     ه  ب

     فرامـوش شـده را      فطـريِِ ذيرفته، انبياء عظـام خـداي معـروف         وسيلة خدا انجام پ   
  . در برابر پروردگار است"تسليم"دهند و وظيفه بندگان مي " تذكّر"

اما در راه بشر، بايد به كمك اصطالحات و معلومات فني و علمي خاصي بـر                      
هـر كـس بتوانـد از       . وجود خدا استدالل گردد، تا معرفت نسبت به او حاصل شود          

ازي بيشتري برخوردار باشد، و بتواند بـه كمـك          قدرت و توان استدالل و مفهوم س      
 عمـل كنـد، بـه       تـر زاع و استخراج مفاهيم كلّي قـوي      هاي عقلي در جهت انت    تالش

طور اسـتقالل، بـه كمـك       ه  تواند هر كس ب   بنابراين، مي . يابدمعرفتي برتر دست مي   
  .فلسفه و عرفان به خدا برسد

* * *  
بق وحي الهي و بر مبناي فطـرت پـاكي           مطا ،، توحيدي خالص  ـ توحيد انبيا   3      

كه خداوند آفرينش انسان را بر آن نهاده، و از هرگونه دخل و تـصرّف بـشري بـه                   
  .باشدلي و تصورات ذهني خالي بوده، ميلحاظ عق

 همان خداي واقعي است كه بدون اين كه بتـوان بـا هـيچ وصـف                       خدايِ انبيا 
توان او را يافت و وجدان نمود؛ بـه او           مي قلي او را تعريف نمود، با قلب      زباني و ع  

ا  . مهر ورزيد و از او ياري خواست؛ به لطفش دل بست و به كرمش اميد داشـت     امـ

                                     
 28ص / سيد محمد حسين بهشتي / خدا از ديدگاه قرآن  ـ1
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خداي معرفي شده به وسيله بشر، خداي موهوم، غير واقعي و ساخته شده به وسيله               
ايـن خـداي   . ذهن و فكر است، كه با الفاظ و اصطالحات معيني ثابـت مـي شـود               

هيچ خـوف و رجـايي در دل بوجـود           مصنوعِ منجمد و بي معنايي است كه         عقلي،
  .آوردنمي

* * *   
ـ در راه انبياء، خدا وجود دارد و بدون اين كـه هـيچ گونـه تـصوري از او                    4      

  .كنيم مي" تصديق "داشته باشيم، وجودش را 
      رِفتِهِ التَّصعكَمالُ مو رِفَتُهعينِ ملُ الدديقُ بِهِاَو .  
  1».اول دين معرفت خداست، و كمال معرفت خدا تصديق به وجود اوست«       

.  راه وجدان خدايي است كه هـيچ تـصوري از او نـداريم                   در حقيقت، راه انبيا   
 مجموع ادراكـات    ،ولي مناطقه . " بالتصور " اوست،   " تصديق "پس معرفت خدا    

تصديق فـرع   : گويندكنند و مي  ديقي منقسم مي  و نوع، تصوري و تص    و علوم را به د    
را قـبالً    هر كس بخواهد چيزي را تصديق كنـد، اول بايـد آن            ،يعني. بر تصوراست 

 ،كـه  حـال آن   .دانندمي  را محال  "صديق بال تصور  ت " تصور نمايد و به ذهن آورد و      
درسـت  شناسـي    معنوي و اعتقادي، از جمله، در خدا        در بسياري از امور    ،گفتهاين  

  .نيست؛ خداي متعال برتر از آن است كه بتوان او را تصور نمود
                                        * * *   

  

هر چـه   . ـ خدا شناسي در مكتب پيامبران، توأم با تقوا و پرهيزاز گناه است             5      
تورات رابر  تعـاليم و دسـ      پاكي و تهذيب نفس افزوده گردد، و تسليم در ب          بر درجه 

  تـر   بـراي دريافـت معرفـت راسـتين آمـاده          تر باشد، به همان درجه قلب     الهي قوي 
جودش غرق در نشاط    گاه كه طالب، به مطلوب واصل گرديد، سراسر و        آن. شودمي

                                     
 خطبه اول/ ـ نهج البالغه 1
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و حال آن كه در راه بشر، خداي ثابت شده به وسيله مفاهيم . شودو شوق بندگي مي
 كس با هر رفتاري و با هر. مل نياز نداردذهني و تالش هاي عقالني، به هيچ گونه ع

كه چنـين   . گردداي معين شده، به شناختي نايل مي      هاي، با فراگيري دانش   هر انگيزه 
شناختي نه مستلزم تقوا و عمل صالح است و نه الزاماً هيچگونـه تـأثيري در رفتـار              

  .گذاردجي انسان و ترك معصيت، به جاي ميخار
                  * * *   

ها براي يك فرد عامي و      آن. فهمندانبياء، سهل و آسان است و همه مي       ـ راه    6      
يرا فطـرت خـدا پرسـتي در    كردند؛ ز يك سطح خدا را معرفي مي   يك دانشمند، در  

ـ      . ها به يـك انـدازه وجـود دارد        همه انسان  كـارگيري  هبنـابراين، پيـامبران بـدون ب
ولي راه بـشر،    . شناساندنده همه مي  ه و خشك، خداي فطري را ب      اصطالحات پيچيد 

راه پر پيچ و خم الفاظ و عبارات مخصوصي است كه، اوالً همه اسـتعداد آمـوختن                 
آن را ندارند؛ ثانياً اگر هم كسي بتواند آن راه را برود، وقت زيادي از عمر خـود را                   
بايد صرف كند، و مقدمات علمي خاص و دشواري را بايد طي نمايد، تـا پـس از                  

اعتقـادي، يعنـي    ترين مـسئله    در نتيجه، در اولي   . گويندها چه مي  ها، بفهمد آن  سال
هاي مختلفـي كـه     راه. شناسي، همگان به آساني قدرت دستيابي نخواهند داشت       خدا

قابل اند، غالباً براي عموم مردم غيرمان، براي اثبات وجود خدا پيموده  فالسفه و متكلّ  
  .ه را، حتّي خواص هم كمتر درك مي كننددرك و فهم است و بعضي از آن ادلّ

پاي بندي به اصول و قواعد بازمانده از دوران كهن يونـان باسـتان و دفـاع از                  
 پذيرش بـي قيـد و شـرط اصـل           ،نظرات كهنة فالسفة يونان و غير يونان، از جمله        

، و اعتقاد به سنخيت و ضرورت بين علّـت          )حتّي در مورد آفريدگار جهان      ( عليت  
هاي غيرقابل جمع با مباني     و معلول و بسياري ايده هاي ديگر، منجر به طرح ديدگاه          

  بيـان د تشبيه به خلق تنـزّل داده، كـه          ديني گشته و جايگاه خداي عالميان را در ح        
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ها نيازمند آشنائي با اصطالحات خاصي است و از حوصله ايـن نوشـته خـارج                آن
  .است

 مكتب انبياء و بشر، از قول متفكّـر         و تفاوت عمدة  ين جا مناسب است به د     در ا       
هاي گوناگون بشري ها و مكتبشهيد مرتضي مطهري اشاره كنيم؛ او كه خود مسلك

  : گويدميچنين    را شناخته و در زمينه علوم عقلي و نقلي صاحب نظر است
 يك فرق كه بين روش انبياء و روش فالسفه است، اين است كه فالسفه يك              «       

ها يك متاع و يـك جـنس        برند، آن سطح معين هميشه در بيان بكار مي      منطق و يك    
ط يك طبقـه هـستند و ايـن از          ها هم فق  نهاي آ يشتر در مغازه خود ندارند، مشتري     ب

توانند نميهاست، زيرا مقصود خود را جز در لفافة يك سلسله اصطالحات            عجز آن 
فهمند ها را مي آنها آشنا هستند حرف  آن چار يك طبقه معين كه به زبان      بگويند و نا  

  .و بس
  

برسر در مدرسه معروف افالطون ـ كه باغي بود در بيرون شهر آتن  : گويند      مي
  و نام آن باغ اكادميا بود و امروز هم به همين مناسـبت مجـامع علمـي را آكـادمي                    

ـ    ": مي گويند ـ شعري نوشته شده بود كه مضمونش ايـن بـود    ه هـر كـس هندس
  ".نخوانده به اين مدرسه وارد نشود 

در مكتب و روشي كه انبياء دارند، همه گونه شاگرد مي تواند اسـتفاده كنـد،                      
همه جور متاع در آنجا هست، هم عاليِ عالي، كه افالطون بايد بيايد شاگردي كنـد                

ـ                   ري و هم پايينِ پايين، كه به درد يك پير زن مي خورد، بر سر در هيچ مكتب پيغمب
نوشته نشده كه هر كس مي خواهد از اينجا استفاده كند، بايد فـالن قـدر تحـصيل                  
كرده باشد، البتّه هر چه بيشتر تحصيل كرده باشد و مستعدتر باشد، بيـشتر اسـتفاده                

  :هر چه كمتر مستعد باشد، باز به اندازه خودش مي تواند بهره ببرد، زيرا . مي كند
  ياءِ اُمِرْنا اَنْ نُكَلِّم النّاس علي قَدرِ عقُولِهِم الْاَنْبِاِنّا معاشِرُ      
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  ».ما پيامبران مأمور شده ايم تا با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوييم«       
ت كه بهتـرين شـاگردان      توان فهميد، و آن اينس    از اين جا يك مطلب ديگر مي            

اند؛ بـه خـالف انبيـاء و         كرده ها را درك  ها  هستند كه محضر خود آن      فالسفه همان 
ان شاگردان بالواسطة حـوزة     بهترين شاگرد افالطون يا ارسطو يا ابو علي هم        . اولياء

توان گفت بهمنيار يا    بو علي را فهميده، مي    بهترين كسي كه كالم     . ها هستند خود آن 
ت اما بهترين شاگردان پيغمبر اكرم يا اميرالمؤمنين يا حضر        . ابوعبيد جوزجاني است  

ها هستند كه در زمان ها همان  چطور؟ آيا بهترين شاگردان آن﴾عليه السالم﴿ صادق
  1»ها بوده اند؟ نه، اين طور نيستخود آن

  

جـود  هاي ديگري هم بين راه انبياء و بشر در موضـوع خـدا شناسـي و                  تفاوت   
 نوشـته    دارد كه از حوصله اين      نياز  به اطالعات مخصوصي   هادارد، كه بيان همه آن    

  . شودج است و به همين مقدار اكتفاء ميخار
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  هاي يادآوري خداي فطري راه
  
خداي بـر بنـده     . گفتيم وظيفه اصلي انبياء در معرفت خدا تذكّر و ابالغ است           

منّت نهاد و مـذكّرين و مبلّغـين راسـتين خـويش را گـسيل داشـت، تـا وجـدان                     
خداشناسي را در بشر بيدار كنند، و او به خداي  بي مثال خـويش، كـه از قبـل بـا      

سراسر متون دينـي بـر ايـن        . جاي آورد ه   كند و بندگي او را ب      دلش آشناست، اقرار  
تـر از هرچـه     تر از همه چيز و بديهي     ت دارد كه پيامبران، خدا را، واضح      مطلب دالل 

 خطاب به آفريدگار جهـان، او را        ،، تا جايي كه در دعا     )افي اهللا شك  ( اند  دانستهمي
  .خوانيم مي"هاترين شناخته شدهبه ":يا خَيرَ معرُوفٍ عرِف، يعني: با عبارت

  چـون   معرفت خـدا برايـشان پيـدا شـده، هـم           هايي كه در  مردم بر اثر حجاب         
ل و غيره، از قيومشان غافل      هاي شهوت، غضب، هوا، هوس، وهم، خيال، عق       حجاب
  .اند كه نيازمند به تنبه و تذكر هستندگشته
ات ـ ذر، نيز متناسب با خصال و روحي       پيامبران، هماهنگ با معرفت فطريِ عالم           

هـاي   رفيت و اسـتعداد مخـاطبين، بـه شـيوه         اسب با ظ  ـدادادي افراد بشر و متن    ـخ
انـد و   جستهو غافل از ياد خدا، بهره مي      ه  ـهاي نهفت داري وجدان ـگوناگون، براي بي  

  .اندنمودهتلفي به معرفي خداي فطري دعوت ميهاي مخاز راه
  هاي وجدان و يـاد آوري خـدا       د به شواهد ديني، به برخي از راه       اينك، با استنا        
  :پردازيممي
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  انفس. 1
يادآوري و عقيـده بـه خـداي         ترين نشانة آورترين و آشكار   نفس آدمي شگفت   

من عرف  (داست  ترين راه براي وصول به خ      نزديك "خود شناسي "خالق هستي، و    
  ).اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه (تر تر، خداشناسكس خودشناسهر). نفسه عرف ربه

  كه خود را بشناختهر را         حق را بشناخت، سي حقّ خود را بشناس، تا شنا  
                                            ***  

  تر بـهـ  ود خـ  خـداي   شنـاسـد  او   اساتر       شنــ   بود  را خود كه  هر  
قرآن به تفكّـر و تـدبر در   . كته اهميت به سزايي داده شده در منابع ديني به اين ن         
  .                               ها دارد توصيه"نفس"

             .و في اَنْفُسِكُم اَفَال تُبصِرونَ      
   1بصيرت نمي نگريد؟ آيا در نفستان به ديده      
  :پرسيده شد  ﴾لهصلّي اهللا عليه و آ﴿ وقتي از پيامبر اسالم      
  راه شناخت خدا چيست؟ الْحقّ ؛ ِةمعِرفَكَيف الطّريقُ اِلي       
   2 النَّفْسةُمعِرفَ :فرمود      
   :فرمايدمي  ﴾عليه السالم ﴿ علي        

                هبر رِفعي فكَي هلُ نَفْسهجنْ يلِم تجِبع  
  3».تواند خدا را بشناسدشناسد، چگونه ميكه خود را نميدر شگفتم از كسي «     
  .آفاقي و انفسي: قرآن كريم، دو نوع شناخت را ياد آور شده   

                                     
  21آيه / ـ ذاريات1
  72ص / 70ج / ـ بحار 2

 22حديث / 54 فصل/مترجم ـ غررالحكم 3
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معرفت انفسي همان معرفت نفس، و معرفت آفاقي، معرفـت بـه مخلوقـات ديگـرِ                 
  .خداوند است، كه هر دو نوع معرفت، انسان را به سوي خدا رهنمون مي سازد

  1ريهِم آياتِنا فِي الĤْفاقِ و في اَنْفُسِهِم حتّي يتَبينَ لَهم اَنَّه الْحقُّسنُ      
ا اميرالمـؤمنين                   الم    ﴿با وجود سودمند بودن هـر دو شـناخت، امـعليـه الـس ﴾ 
  :فرمايد داند و مي النّفس را سودمندترينِ دو معرفت ميمعرفة
   2فَع الْمعرِفَتَينِ بِالنَّفْسِ اَنْاَلْمعِرفَةُ      

  

  ال اين است و بسگوهرخود را هويدا كن كم
  است و بس     خويش را درخويش پيدا كن كمال اين                                

  
  راز خودشناسي

 دانـسته  "اهللا ةفمعر كليد "خودشناسي، و اين كه معرفت نفـس رمز تأكيد بر          
  :شده اين است كه

تر است و با اندك توجه پاك و بي آاليش به از هر كس به خودش نزديكانسان     
مِ خويش اعتراف   يابد و به آفريدگار رحي    آيه بودن و مصنوع بودن خود را مي       خود،  

كس در خـود فـرو رود و بينديـشد،          هر  . يافتن خود، مفتاح خدايابي است    . كندمي
نبايد خود را فراموش كنيم، خود . تواند بي خدا باشدبيند كه محرّكي دارد و نميمي

  :فرمايدها است، و خداوند در قرآن ميفراموشي، بدترين زيان
  .و ال تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اهللاَ فَاَنْسيهم اَنْفُسهم اُولئك هم الفاسقُونَ      
خودشان ها را به مانند كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند، پس خدا هم آن«       

                                               3».ها فاسقانندفراموشاند، آن

                                     
  53آيه / فصلت ـ1
 1675/ ـ غرر الحكم 2

 19آيه / حشر ـ3
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  ت   ـن است بيــــدل پاك من مشتاق، حقيق
   است ـنـدل حق بين، دل عشق است و دل آئي                  
  ان، آينه دار رخ توسـت            صدف روشن جـــ

   جان آذيــــــن استء روي تو بر ديدهءصبغه            
  گل رخسار تو نيست            دل، جزءخانهبه چمن 

  ـين استـتار و پودم همه با مهر تو عطر آگـــ                    
  

 با شدت تمام بر قلب آدمي تابانـده،         ،خداي عالميان، معرفت واقعي خويش را           
، و  )فا نـساهم المعاينـه      ( برده  تا جايي كه از آن به مشاهده و معاينة بي واسطه نام             

 و آينـه دار آن      )اشهد هم علي انفسهم     ( رفته شده   نفس بشر بر اين معرفت، گواه گ      
) 1فعرّفهم نفسه و اراهم شخصه   ( ديده   "بالعيان" آدمي، خدا را     "خودِ". گشته است 

ـ بدون اينكه اين ديدن قابل تشريح باشد ـ و نفس، حامـل ايـن وديعـه گرانبـاري      
 مفطـور اسـت     هر كس با معرفت فطري    . ده شده است  در او به وديعت نها    است كه   
هـاي گونـاگونِ    حجـاب هـاي متنـوع و      ا نظر انصاف به خود بنگرد و پرده       كه اگر ب  

 را از گـرد و غبـار هواهـا و    افكنده شده بر دل را به كنـاري زنـد و لـوح جـانش      
كـه  نـه ايـن   ( . يابـد ميهاي نفساني بشويد؛ چنين كسي در خويش خدا را          كدورت

 خويش، بازگشت به خداي     "خويشتنِ"بازگشت به   ! ) بفهمد يا ادراك عقلي نمايد    
نهاده شده  اي از معرفت فطريِ حق، بنيان       يش است؛ چرا كه، خلقت وي بر هاله       خو

اگر كسي به خود توجه پاك وجـداني  . ست"خدا نما " انسان   "نفسِ"گونه،  و بدين 
  ؛شود خدا مياشد، با تمام وجود متذكّرداشته ب

بدون اين كه از اين حالت خود تصوري داشته باشد، يا بتواند اين يافتنِ وجـودي                 
نه او امكان بيان اين حالت وجداني را دارد و نـه مخـاطبش ابـزار    . آورد را به زبان  

                                     
 51ـ48ص  / 2ج/   ـ  تفسير برهان 40ص  / 2ج/ ـ تفسير عياشي 1
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اي است كه چگونگي ندارد تا قابل دسترسي با         زيرا خدا شناخته شده   . رفتن آن را  گ
 از  " بـال كيـف    " و جا دارد كه اين معرفتِ      ) 1وف بغير كيفيه  المعر( حواس باشد   
  )يتألّه اليه.(آور باشد و همه در او حيران باشندخدا، حيرت

  
  من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر        من عاجز از بيانم و خلق از شنيدنش

  
ه         " حـديث    اين است معناي داسـتانِ             نـه آن    "مـن عـرف نفـسه عـرف ربـ ،             
خواهند همة معارف زيباي ديـن را بـا عينـك فرسـودة             اي كه مي  هاي آلوده انديشه

تفكّرات يوناني و اسكندراني تماشا كننـد؛ تـا جـايي كـه خـدا را تنـزّل داده، بـا                     
 و يا   "وحدت وجود " ناباب، با عنوان     اختراعات فكريِ ناصواب و التباسات شهوديِ     

) ليس كمثله شئ(يي كه مثلي ندارد  آن، براي خداتشبيه خدا به نور و خلق به شعاع
  .شبيه تراشيده اند

  است درد جهل                دردي است رنج غفلت و رنجي 
  و راـ افسوس با تو بودم و نشناختــم ت                

هـا، كـه    تر از اين گفته   فس انسان واقعيتي است بسيار عميق     البته خدا نمايي ن           
  .جاي خود مطرح گرددبايد در 

             وجدان سوختن به تماشا نمي شودآتش بگير تا كه بداني چه مي كشم
                                                          

***  
  
  
  

                                     
  79ص/ توحيد صدوق  ـ1
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  آفاق. 2
خداي مهربان با لطف خويش، به انسان توان آن داد، تا در خلقت خود و جهان 

 مق و تدبر در اين همـه نقـش عجـب بـر در و ديـوار                پيرامونش نظر افكند و با تع     
وجود، به خداي مهربان دل بندد، و بدين سان به عظمـت و جـالل خـالق هـستي                   

  .، بي اراده و بي اختيار  نباشد"نقشي بر ديوار"اعتراف نمايد و هم چون 
بر اين اساس، اگر آدمي اندك تأملي در آيات و نشانه هاي بي حسابِِ خداونـد در                 

ق هستي داشته باشد، بي درنگ به سوي عطا كنندة ايـن همـه لطـف و نعمـت                   آفا
  .كشيده مي شود
  ورقش دفتري است معرفت كردگارن سبز در نظر هوشيار          هربرگ درختا

 مطالعـه و    هاي متذكّر شدنِ آفرينندة مهربان عـالم،       ترين راه       از بهترين و جالب   
هاي  و عالمت"آيات اللّه " است كه به عنوان هاي آفرينشدقّت در اسرار و شگفتي

نظر در آفاقِ وجود، زمين، آسمان، كوه، دريا، باد و باران، گياه، حيوانات و              . خدايند
 هشدار داده و بـه      ها به كار رفته ما را     زهايي كه در خلقت اعجاب انگيز آن      رمز ورا 

ت، همـه جـام     ن كـرا  تريترين ذرات تا بزرگ   از كوچك : دهدكهاين سوي سوق مي   
  .اند فطريخدا نماي معرفتِ

  دل هر ذره را كه بشكافي                 آفتابيش در ميان بيني
  

هـاي جهـان محـسوس و خلقـت         ن در اين طريق، با يادآوري شـگفتي       پيامبرا      
ـ          خواننـد، تـا    ر و تـدبر در آيـات تكـويني فـرا مـي            موجودات، انـسان را بـه تفكّ

  .رفت رفع شود و متوجه فطرت الهي خويش گرددبدين وسيله حجابهاي مع
هـا موجـب    علّت نشانه بودنِ مخلوقات هم اين اسـت كـه تعقّـل و انديـشه در آن                

  .شوديادآوري خداي فطري مي
 فراوان به اين نكته تأكيد گشته كـه خلـق خـدا،             ﴾ عليهم السالم  ﴿در كالم معصومين        

  :راهنماي بسوي خدايند و خدا نمايند
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o ري : ... ﴾ صلّي اهللا عليه وآله﴿نبيقال النَ يكورِ اَنْ يلّي لِخَلْقِهِ مِن غَي1.فَتَج  
o الم﴿قال عليلّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ : ﴾ عليه الستَجلِلِّهِِ الْم مد2.اَلْح 

o الم﴿قال عليبيرِهِ لِلنّاظِرينَ : ﴾ عليه السجائِبِ تَد3.اَلظّاهِرُ بِع  
o قال علي﴿تِهِ : ﴾الم عليه السوبِيبنْ ربِهِ ع هِ فَكَشَفلَيليالً علَ الْخَلْقَ دع4.ج 

o الم﴿قال الصادقخَلْقِهِ شاهِد...: ﴾عليه الس عم ونْ هكُونُ غائِباً مي فكَي لَكي5.و  
o  الم﴿قال الرضاعليه الس ﴾ : دمالْح هلْهِمِ عِبادلِلّهِ الْم مداَلْحفاطَرَه لي  وع ِرفَمعِةم 

  6.ربوبِيتِهِ، اَلدالُّ علي وجودِهِ بِخَلْقِهِ
خـوريم كـه بعـد از بيـان كيفيـت           رتاسر قرآن، به آيات زيادي بر مي      نيز در س        

لعلّكـم   " كنند و با عباراتي چون  را مطرح مي" تذكّر "خلقت و نظم عالم، مسئلة    
به نقش مذكِّر بودنِ مخلوقـات هـستي، جهـت           .... و   " افال تذكّرون  "،  " تذكّرون

ــري   ــروف فط ــداي مع ــادآوريِ خ ــر    ، تأي ــن تفكّ ــه اي ــد و نتيج ــد دارن   را كي
  .دانند ميتذكر خدا 

o َتَذَكَّرُوني ملَّهنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعيبي 7.و   
o    ناهانَيب ماءالسفَرَشْناها   ... و ضالْاَرءٍ خَ    ... ومِنْ كُلِّ شَي و      لَّكُـمنِ لَعي جـولَقْنـا ز

 8.تَذَكَّرُونَ

  

                                     
              45ص / ـ توحيد صدوق 1
       108خطبه / صبحي صالح / غه ـ نهج البال2

                    213خطبه /  همان -3
             35ص/ ـ توحيد صدوق 4
  33ص  / 3ج / بحار  ـ5

 
  
 

        56ص/ ـ توحيد صدوق 6
   221آيه / بقره  ـ7
    49 -47آيه / ذاريات  ـ8
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o َذََّكَراَنْ ي نْ اَرادلِم خِلْفَه النَّهار لَ ولَ الَّيعالَّذي ج و1.ه   
o            َـونلَمتَع نْ فيهـا اِنْ كُنْـتُمم و ضنِ الْاَرقُولُونَ لِلّـهِ قُـلْ اَفَـال        . قُلْ لِمـيس

 2.تَذَكَّرُونَ
 بـا بيـان    خوانـده     از آيات هم ما را به تفكّر در آفاق عالم فـرا            بسياري ديگر        

، 6، دريــا  5، آب 4هـا  كـوه  ،3نشانه هاي روشن و قاطع وجودِ خدا، در آفرينش زمين         
همگـان رابـه    ...  و   11 آسـمان  10، شب و روز   9، خورشيد و ماه   8، باد و باران   7گياهان

همه شـگفتي بينديـشد و      ها رهنمون گشته است، تا انسان در اين         سوي آفريننده آن  
هـا  عروف است و هيچ شباهتي با آفريـده       راه براي وجدان خالقي كه در فطرت ما م        

  .ندارد، گشوده گردد
  
  

                                     
 
 
  

  62آيه /  فرقان -1
         85 -84آيه / مؤمنون  ـ2
         20آيه /  ذاريات -3
           10آيه /  لقمان -4
  30آيه / ياء انب ـ5
             14آيه / نحل  ـ6
         99آيه / انعام  ـ7
    46آيه / روم  ـ8
             37آيه / ـ فصلت 9

           همان ـ10
    57آيه /  غافر -11
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  خواستگاه تعقّل وتفكّر •
فكّر، در مسئله خداشناسـي     هاي تعقّل و ت   ترين نقش جاست كه يكي از مهم    اين 

ه، براي اين است كه بدين      كيد شد گر تعقّل و تفكّر در اين رابطه تأ       شود، ا روشن مي 
كـه  وسيله انسان پس از دقّت و تأمل در نظمِ نظام طبيعت، متذكّر خدا شود؛ نه ايـن      

 هر كه در ذات خدا . (منْ نَظَرَ فِي اهللاِ كَيف هو هلَك      : در ذات خدا فكر كند، زيرا كه      
  )گردددقّت كند كه چگونه است، هالك مي

گردد تا موانع انكار خدا به       در آفاق هستي، موجب مي     ه و تفكّر  هذا، مطالع       علي
كناري زده شود، و زنگارهاي نهاده شده بر عقل و انديشه زدوده گـردد، تـا زمينـة                  

فـت  ، مورد توجه واقـع شـود، و دل آمـادة دريا   " مغفول "دريافت معرفتِ خدايِ   
ـ لـوه ج تـرين كه در دعاي عرفه، كه پر شـكوه       چنان. تابش نور مهر الهي گردد     اي ه

تـرين حمــاسه آفــرين شجــاعت و معــرفت،       عبادت و معنويت، بر زبان بزرگ     
     :خوانيمجاري گشته، مي ﴾عليه السالم﴿حضرت امام حسين 

    ونِي بِكِسجِعثارِ فَارĤْوعِ اِلَي البِالرُّج رْتهِداِةاِلهي اَم صار ِةي الْاَنْوارِ وتِبالْاِس.  
  از تو  . ي شناسايي خود امر كردي كه به آثار وجودت مراجعه كنند          برا! خدايا«      
ي كه از طريـق ديـدة       خواهم كه مرا به لباسي از انوار ذات مقدس خود و هدايت           مي

  ».شود، رجوع دهيبصيرت حاصل مي
اين مطلب اشاره به اين نكته است كه هر چند مراجعه به آثار و خداشناسي                      « 

د امر حضرت حق است و خداوند در قرآن كـريم بـراي آشـنا               از طريق آيات، مور   
شدن با او، مكرّر به مردم دستور داده كه به آثار وجود او رجوع كنند و آيات علـم                   

ترين مرتبة شـناخت    عه نمايند، ولي اين معرفت، پايين     و حكمت و قدرت او را مطال      
هاي بـاالتر،   سكال .خدا و مراجعه به آثار، در حقيقت كالس اول خداشناسي است          

هـايي اسـت كـه سراسـر        كالس. هاي كسوت انوار و هدايت استبصار است      كالس
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 آدمـي را    مي سازد و كانونِ جان     حقيقتِ انسان را تجلّي گاهِ انوار ذاتِ مقدس حق        
  1».يابد نور، ديدة دل، كانون هستي را ميگيرد و در پرتو اينحلّه اي از نور فرا مي

هـاي عـالم وجـود و       كنيم كه مطالعه در نظم و شگفتي      ظه مي سان، مالح      بدين  
طمئنّي است، كه آدمي را آماده      هاي بي پايان آفاقي، به عنوان بستر م       تعمق در نعمت  

 معرفتـي    و راستين از معرفت خدا دست يابد       سازد، تا بتواند، به دريافت حقيقي     مي
فاقِ هـستي و اقـرار بـه        كه نقش انسان در آن، تفكّر و انديشة از روي بصيرت در آ            

 فعل خداست    آن معرفت، و تابش نور آن بر قلب        ولي اصل . خالق بي مثال آن است    
 بـر بنـده، امـري    دريافت اين معرفت نيز اعطاي خداست   . و به دست ديگري نيست    

هر . شخصي است، چگونگي ندارد و غير قابل بيان با زبان يا هر ابزار ديگري است              
  . وجدان نمايدكس بايد خود آنرا بيابد و

  
 حجت عقل. 3

باشد و موهبتي الهي    م داراي جايگاه بلند و وااليي مي      عقل، در شرع انور اسال     
، بتواند بـه راحتـي راه را از         2است، تا انسان با اين عطاي نوراني و روحانيِ عرشي         

زنـد و   رّفي آنچه به شخصيت آدمي لطمه مي      خداي بلند مرتبه، با مع    . چاه باز شناسد  
بات سعادت و عـزّت     و نيز عواملي كه موج    ) لشكر جهل   ( دهد  را تنزّل مي  مقامش  

  . انسان را مورد عنايت خاص خويش قرار داد) لشكر عقل ( آورد او را فراهم مي
 است كه بهترين مذكّر و راهنماي به سـوي اقـرار و             3عقل، همان حجت باطني         

يثاق فطري را به بـشر تـذكّر        انبياء آمدند تا نعمت فراموش شدة م      . معرفت خداست 
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   )109ص  / 1ج / حار ب.   ( ـ روحانِيينَ عنْ يمينِ الْعرْشِ مِنْ نُورِه2
فَاَمـا  . طنـة  بـا  حجة، و   ة ظـاهِرَ  حجة: اِنَّ لِلّهِ علَي النّاسِ حجتَينِ    :  به هشام فرمود   ﴾ عليه السالم  ﴿ـ امام كاظم    3

   )137ص  / 1ج / بحار .  (  فَالْعقُولِطنة و اَما الْبا﴾عليهم السالم﴿ِئمة  فَالرُّسلِ و الْاَنْبِياءِ و الْاَةالظّاهِرَ



   راه هاي يادآوري خداي فطري

    
119 

عقل را كـه    و گوهرهاي دفن شده و پنهان مانده در         ) يذكّروهم منسي نعمته    ( دهند  
  . ها، معرفت فطري است، هويدا سازندترينِ آنترين و درخشاندر زمرة عالي

   .و يثيرُوا لَهم دفائِنَ الْعقُول...          

                                     " 1. پنهان است اِثاره و آشكار كنندهاي انسانآنچه در عقل "         
 پذيرفته و عقل شاهد بر اين پيمان فطري بوده معرفت توحيدي در مشهد عقل انجام

  .بر بشر عرضه گرديده و بهترين گواه بر آن بوده است) در عالم ذر(كه از قبل 
است  "مناجات خمس عشره  " در   ﴾ عليه السالم  ﴿اين سخن نوراني امام سجاد          
  :فرمايد كه مي
       تِ الْقُلُوبهام اِلهي بِكتَبةُالْواِلهقُولُ الْمتِ الْعمِعج رِفَتِكعلي مع نَهايِ و  
هاي مختلف، بر معرفت تو هاي شيدا، به سوي تو رام شده و عقل    قلب! خدايا«       

  » .جمع گشته است
هاي حجابل به همان صورت قدسي و به دور ازبر اين اساس، اكنون اگر عق          

 گواهي  ) جمعت العقول (نفساني، ظاهر شود، بر آنچه شاهد بوده و بدان جمع گشته            
ال       . ه ربوبيت خالق خويش اعتراف خواهد نمود      خواهد داد و ب    انبيـاء الهـي در فعـ

كه بشر از اين نعمت بـزرگ، بـراي وصـول بـه خـدا و                سازي عقل نوراني، و اين    
گونه كـه در    همان. دهندق استفاده كند، انسان را ياري مي      دريافت معرفت واقعي ح   

ين نقش سـفيران الهـي    به هشام بن حكم، بر ا  ﴾ عليه السالم  ﴿فرمايشات امام كاظم    
   :تكيه شده است
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  .ما بعثَ اهللاُ اَنْبِيائَه و رسلَه اِلي عِبادِهِ اِلّا لِيعقِلُوا عنِ اهللاِ! يا هشام
خداوند انبياء و فرستادگانش را به سوي بندگانش نفرسـتاد، مگـر            ! اي هشام «       
   1».كه براي معرفت خدا تعقّل ورزنداين

      ***                                  
  

                                     
  136ص  / 1ج / بحار  ـ1

 



   راه هاي يادآوري خداي فطري

    
121 

  شرط رهنموني عقل •
اما شرط رهنموني عقل به سوي خداي واقعي آن است كه هر كس با اختيـار                 

آري، عقل همان راهنماي درون است كه هـر         . خويش بخواهد از پرتو آن بهره گيرد      
ــروغ ــهكــس خــود را در معــرض ف ــشخيص بيغول ــروزان آن نهــد، در ت ــا و  ف   ه

ها و رفتن به صراط مستقيم، توانمند خواهد شد و به خـدا واصـل خواهـد          ههبي را 
اما اگر اين چراغ روشنايي بخش      . گشت و در برابر او سرِ بندگي فرود خواهد آورد         

را با گناه و معصيت تيره و تار سازد، يا با اعمال آلودة خويش در مقابل آن پرده اي      
   داشت؟توان سياه آويزد، چه انتظاري از آن مي

 يعنـي   ست، به وسيلة فرمانده لشكر شيطان     اگر عقل كه فرمانده لشكر رحمان ا            
     فرمانـدهي كـه     .ت و نقش خود را ايفا نخواهد كـرد        هوا و هوس اسير گردد، موقعي 

                    چــه زيبــا فرمــودهو .نهــي و هــدايت نــدارداســير اســت قــدرت و تــوان امــر و 
  :﴾ عليه السالم﴿علي

  كَم مِنْ عقْلٍ اَسيرٍ تَحت هوي اَميرٍ      
   1».هاي اسيري كه در اسارتِ امير هواي نفس قرار دارند چه عقل«       

 ه ـحـقيقت سرايـي  است  آراسـت 
نبيني كه هر جا كه برخاست گرد     

   هوي و  هوس گرد بر خاسته  
   مردنبيند  نظر، گرچه بيناست 

  

 رفت خدا با حضور و تـصديق او بـوده          كه مع  ،بنابراين، اگر عقل پاك نوراني          
لـشكر  ) لشكر عقـل  (ا بر عهده گيرد، و با سپاهيانش        فرماندهي كشور وجود آدمي ر    

ي راسـتين را حاكميـت   هـا تواند ارزششهوات را نابود سازد، اين عقل مي   جهل و   
شـاهدش   چهها شكوفا سازد و به سوي آن      انهاي معرفه اهللا را در ج     بخشد و جوانه  

            ، عقلـشان در اسـارت بـه سـر         هـا ، كه اكثر انسان   اما چه فايده  . بوده رهنمون گردد  
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ـ چه در اسارت تصورات و تصديقاتِ ناصواب خـويش، چـه در اسـارت               مي برد 
انه،  بيگ هواهاي باطل نفساني و تعلّقات مادي، چه در اسارت تقليد از افكار وارداتي            

ولكن اكثر النّاس ال . (ـ در نتيجه قدرت تعقّل واقعي ندارنداز نوع يوناني يا غير آن  
   .)يعقلون 

  

  حد واجب عقل در خداشناسي •
  تواند با تأمل در آثـار خـدا و نظـم و دقّـت      عالوه بر آنچه گفته شد، عقل مي   

ايـل سـازد؛ كـه البتّـه        اي از خداشناسي ن   ها را به درجه   ها، انسان كار رفته در آن   ه  ب
گردد اين اسـت    تأمل و تفكّر در مخلوقات حاصل مي      نهايت اين معرفت، كه از راه       
  . كه، جهان هستي خالقي دارد

  اي هستكه با گردنده گرداننده طبع هر داننده اي هست          بلي در
  پـي بـه    به سخني ديگر، عقل به آساني قادر است از اثر پي به مؤثّر، از پديده                      

هر چه در آثار و مخلوقات تأمـل        . پديد آورنده و از مخلوق پي به خالق هستي برد         
  . بيشتري شود، داللت بر خالق آشكارتر مي شود

            فرمايـد كـه، آيـات و      أكيـد مـي    بر ايـن نكتـه ت      ﴾ عليه السالم  ﴿اميرالمؤمنين        
قدري زياد است كـه عقـل       ي، به   هاي روشن و قاطع وجود خدا در نظام هست        نشانه
  : فرمايد نهج البالغه مي165ا كه در خطبه آنج. اي جز اعتراف به او نداردچاره
و اَقام مِنْ شَواهِدِ الْبيناتِ علي لَطيفِ صنْعتِهِ و عظيمِ قُدرتِهِ ما انْقادت لَه الْعقُولُ                     
  .  بِهِةًفَمعتَرِ

  كار، بر آفرينشِ دقيق و قدرت عظيمِ خود اقامه كرد كـه            به قدري شواهدِ آش   "      
   ".ها را به انقياد و اطاعت خود در آورد و به اعتراف بر وجود خود واداشت عقل
  : فرمايداي ميدر ضمن خطبه ﴾ عليه السالم﴿در جايي ديگر علي       
  . التَّدبيرظَهرَ فيِ الْعقُولِ بِما يري في خَلْقِهِ مِنْ عالماتِ       
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  هـايش مـشاهده   ي كـه در آفريـده    هاي نظم و تدبير      خداوند، به وسيلة نشانه    "      
  ". گردد ها ظاهر مي شود، در عقل مي

ها خدا را به هـيچ حـد و          از انبياء در مورد خدا پرسيده شد، آن        ":فرمايد  سپس مي 
  ".بعضي توصيف نكردند

  .ت علَيهِ بĤِياتِهبلْ وصفَتْه بِفِعالِهِ و دلَّ      
هـايش بـه او     از راه نـشانه   بلكه او را به آثار و افعـالش وصـف نمودنـد و              «       

  » .راهنمايي كردند
 براي عقل انسان،    ها و آثارش را   ام عزيز، وجود خدا در پرتو نشانه      و سرانجام آن ام   
  . نداردهيچ دانشمندي توان انكار خدا را : فرمايدداند كه ميآنچنان ظاهر مي

      عتَطيال تَسدحتِفَكِّرينَ جقُولُ الْمع 1.ه  
كارگيري عقـل و تعقّـل تأكيـد شـده     هبينيم در آيات فراواني، بر ب     يآري، اگر م       

هـاي فراوانـي    اي خدا و در صنع پروردگار و نعمت       همنظور تفكّر در آيات و نشانه     
 به بسياري از روايات بخش توحيد       است كه به بندگان عنايت فرموده، چنان كه اگر        

داللت به خدا بـسياري از      در كتب حديث و نهج البالغه رجوع كنيم، براي تذّكر و            
هم چنين قبل از آيـاتي كـه در         . اندها بر شمرده شده   هاي آن ها و شگفتي  اين پديده 

لهي و  هاي ا نعمت آمده، معموالً    " الياتٍ لقومٍ يعقلون   "، يا   " لعلّهم تعقلون  "ها  آن
گاه از انسان خواسته شده تـا       مان و ساير مخلوقات ذكر شده و آن       خلقت زمين و آس   

  . ها بينديشد، كه به خدا راهنمايي گردددر آن
 در بخـشي از فرمايـشات خـود بـه           ﴾ عليه السالم  ﴿كه سخن امام كاظم     چنان      

  :  ناظر بر اين حقيقت است،هشام بن حكم
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و سخَّر ":  جلَّ و عزَّ دليالً علي معرِفَتِهِ بِاَنَّ لَهم مدبراً فَقالَ          قَد جعلَ اهللاُ  : يا هشام 
                  رِهِ اِنَّ فـي ذالِـكبِـاَم خَّراتسم النُّجوم رَ والْقَم و سالشَّم و النَّهار لَكُم اللّيلَ و

اِنّـا جعلْنـاه قُرآنـاً عرَبيـاً     حم و الكتابِ الْمبينَ ": و قال"  1لَاياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ 
و مِنْ آياتِهِ يريكُم الْبرْقَ خَوفاً و طَمعـاً و ينَـزِّلُ مِـنَ      ":  و قال  2"لَعلَّكُم تَعقِلُونً 

  4" 3.السماءِ ماء فَيحيي بِهِ الْاَرض بعد موتِها اِنَّ في ذالِك لَاياتٍ لِقَومٍ يعقِلُون
هستي را  : گويد  ا، از طريق دقت و انديشه در جهان هستي، عقل به ما مي            هذمع      

 و  اما آن هستي بخش چگونه اسـت، درخـور فهـم          . هستي بخشي است دانا و توانا     
عقل ما نيست؛ ذات مقدس حق غير از ذواتي است كه ما با حواس ظاهري و باطني               

ت خـدا بينديـشد يـا       هيچ كس حق ندارد بـا عقـل، در ذا         . ها سرو كار داريم   با آن 
  .بخواهد كه به كنه ذات و صفات باري تعالي پي برَد

 بر اين نكته، فراوان پا فشاري شـده         ﴾ عليه السالم  ﴿چنان كه در كالم معصومين      هم
  . است
   5اِياكُم و التَّفَكُر فيِ اهللا : ﴾ عليه السالم﴿امام صادق       

  

   .64 خَالف ما يعقَلُهو : ﴾ عليه السالم﴿امام جواد       
  : در دعاي روز دوشنبه مي خوانيم      
   . صِفَتِهِ و الْعقُولُ عنْ كُنْهِ معرِفَتِهِِةيكَلَّتِ الْاَلْسنُ عنْ غا      
  ».75ها از رسيدن به كنه معرفت خدا ناتوانندزبان از بيان غايت صفات و عقل     «

                                     
 12آيه / نحل  ـ1

 2 و 1آيه / زخرف  ـ2

  24آيه / روم  ـ3
  133ص  / 1ج /ـ بحار 4
  259ص / 3ج/ـ بحار 5
 266ص  / 3ج /  بحار -6
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 عليـه   ﴿موعه مناجات خمس عشره، امـام سـجاد         و نيز در مناجات العارفين، از مج      
  : فرمايد مي﴾السالم
      مالِكراكِ كُنْهِ جنْ اِدقُولُ عزَتِ الْعجع.                                                           

   ره نمي شود طي  به عقلت ايننازي حكيم تاكي             به عقل 
  دريا اگـر رسد  خـس بـه قعر    به كنه ذاتش خرد برد پي           

***                                         
، از ديــدن و     شدت ضعف عقـل در خـدا، همـانند شــدت ضـعف چـشم                 

  : فرمايد مي﴾عليه السالم﴿كه امام حسين رويت اوست؛ چنان
  .  اِحتَجب عنِ الْعقُولِ كَما احتَجب عنِ الْاَبصارنَّ اهللاَ      إ
  1».ها پنهان استعقل دور است، همانطور كه از ديدهخدا از دسترس «       
 ضمن فرمايشات نوراني و گهربار خود بـه مفـضّل           ﴾عليه السالم ﴿امام صادق         

عقـل  خدا از تيـررس     ، پيرامون اين كه، اگر مسئلة درك وجود         "توحيد مفضّل "در  
   شـده بشري به دور است، پس چگونه عقل يكي از طـرق معرفـت خـدا شـناخته                  

  : فرمايدمي
 و اليعرِفُه بِما يوجِـب       تُوجِب علَيهِ الْاِقْرار   جهٍةنَّ الْعقْلَ يعرِف الْخالِقَ مِنْ            إ

 بِصِفَتِهِالِْاحاطَةُلَه  .  
شناسد كه موجـب اقـرار بـه        خداوند را از اين جهت مي     كه عقل،   به درستي        « 

                                                         2».وجود او مي شود، نه از جهت احاطه به صفات او
  بـريم؛ كـه علـي       عقل در معرفت خدا پي مـي       " حد واجب  "اينجاست كه به          

  :  فرمود﴾عليه السالم﴿

                                     
 ـ تحف العقول                            1

  147ص  / 3ج/  بحار -2
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  . لَم يطْلَعِ الْعقُولَ علي تَحديدِ صِفَتِهِ، و لَم يحجبها عنْ واجِبِ معرِفَتهِ      
ها را از احاطه يافتن به صفاتش آگاه نساخته، ولي آن چه              گرچه خداوند عقل  «       

  1».از معرفتش، كه واجب و الزم است را نيز از او پنهان نساخته
  
  
   با فطرتاتمام حجت •

را بـه  شناخت خدا از راه تفكّر و تدبر در آثار، آدمـي  : كهنكتة قابل توجه اين   
اين شناخت عقلي،    2." خدا موجود است   "سازد كه   اين درجه از معرفت واصل مي     

، خداونـدِ شخـصي و      قابل مقايسه با معرفت فطـريِ خداونـد نيـست؛ زيـرا در آن             
ر واقع اعطاي معرفت از طرف خـدا بـر          شود كه اين وجدان، د    خارجي وجدان مي  

  .قلب است
هـاي هـستي و تفكّـر در        ي، در باب خداشناسي از راه پديده      هاي عقل استدالل      

مخلوقات، به عنوان هموار كنندة موانع هدايت، چون ساير مذكِّرات، مقدمة وجدان            
ت صنع خداس خداي واقعي است و در نهايت، بايد موجب دريافت معرفتي شود كه

هرگونه معرفت عقلي از خـدا      . وجه، با هيچ لفظ و عبارتي قابل بيان نيست        و به هيچ  
              هماهنـگ نگـردد، مـردود بـوده و         كه به معرفت فطري خدا منتهي نـشود و بـا آن           

هـاي خداشناسـي بايـد بـه        راههمه  . تواند بيانگر معرفت راستيني از خدا باشد      نمي
ها به آن خـتم  ة حجت پر جاذبه و قوي است كه هم     قدريهفطرت منجر شود؛ زيرا ب    

  . بخشد، هيچ ادلّه و حجج ديگري نفع نمياگر فطرت نباشد. گرددو پايدار مي
  : فرمايد مي﴾عليه السالم﴿امام صادق       

  

  . الْحجةُ تَثْبت رِةِبالِْفطْه، و الْعقُولِ يعتَقَد معرِفَتُبِصنْعِ اهللاِ يستَدلُّ علَيهِ، و بِ      
  

                                     
 49خطبه / صبحي صالح / نهج البالغه  ـ1

  )148ص  / 3ج / بحار ( غيرانّه موجود فقط    ... ـ 2
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سـازد و بـا     ، عقل ما را به معرفت او معتقد مـي         صنع خدا دليل وجود اوست    «       
  1».گرددفطرت، حجت تمام مي

سـه عنـصر    ( در اين فرمايش نوراني به خوبي نقش آثار خدا، عقل و فطـرت                    
  . در ارتباط با بحث خداشناسي، بيان شده است) معرفت 
 در دعاي عرفه، الهام معرفت را كـه صـنع      ﴾عليه السالم ﴿چنين امام حسين          هم

  . نمايدمام شدن حجت بر بندگان معرفي ميخداست، موجب ت
  .اَوجبت علَي حجتَك بِاَنْ اَلْهمتَني معرِفَتَك      
  »    .با الهام معرفتِ خودت بر من، حجت را تمام و واجب ساختي«       

  
  بال. 4

هـا و   اي از توانمنـدي   نهـد، مجموعـه   ان، هنگامي كه پا به اين جهـان مـي         انس
 نفـس   و دفن است و عالوه بر قواي مختلف       ها را همراه دارد كه در وجود ا       استعداد

. باشـد ميترين جلوة معرفت، يعني فطرت خداشناسي       او حامل زيباترين و پرجاذبه    
  محجوب شـده و    ي، با تعلّق يافتن او به دنيا      اكها با آمدن او به سراي خ      اين توانايي 

اي بـسيط   ان مانده، كه بالقوه و  به گونـه        اين امور پنه  . مورد غفلت قرار گرفته است    
در وجود آدمي هست و مورد نسيان او واقع شده، نياز به مذكِّر و منبه دارد تـا بـه                    

  . صورت مركّب، بالفعل گردد و مورد توجه قرار گيرد
  تـرين نقـش را در بيـداري    ترين مـذكّرين، مهـم  به عنوان بزرگبران الهي،   پيام      

آن اما گاهي وابستگي انسان به زرق و بـرق دنيـاي فـاني،              . هاي خفته دارند  وجدان
هـاي فريبنـدة    زد، و آدمي به قدري شيفتة زيبـايي        سا چنان او را وابسته و در بند م       

هاي پيامبران  ن، به تذكّرات و دلسوزي    بة كاذب آ  گردد، كه تحت تأثير جاذ    مادي مي 
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ي هـا ها و آگاهي  رود و در غفلت از دارايي     ود را مي  چنان راه خ  كند و هم  توجه نمي 
ها معرفت خداسـت كـه در وجـود او    ترين آنگران سنگ خود ـ كه از جملة قوي 
  . ورزدفراموش شده مانده است ـ اصرار مي

  غبار جان بنشان تا نظر تواني كرد    غبار و پرده ولي       جمال يار ندارد
***                                            

  

  عامل رهايي از غير خدا •
اي را كه چنين به متـاع دنيـا دل بـسته و از              جاست كه خداي رحيم، بنده      اين

دهد و با تازيانة بال،      غافل مانده، مورد توجه قرار مي      گوهر مخزون در نفس خويش    
 خـود را    " حب ذات  "چون انسان، براساس    . كند خفته در غفلت را بيدار مي      انسانِ

هايي است كه   وابستگيدوست دارد، لذا بال يكي از بهترين اسباب كنده شدن او از             
  . به شدت او را به خود مشغول ساخته است

 رودهـاي كـاذب كنـار مـي     مصيبت، چون غل و زنجيرهاي جاذبه    هنگام بال و        
آنگاه براساس همان غريـزه حـب       . شود از همه چيز بريده شده و خودش مي        نانسا

              گيرد كه حاضر است براي رهـائي از بـال و حفـظ             در موقعيتي قرار مي    ذات، آدمي 
هاي فريبنـدة   وقتي وابستگي . 1همه چيز را رها كند تا خود را نجات دهد         ،  " خود "

جـا آن   ا كوتاه گرديد و خودش شد، در اين       دنيا قطع شد و انسان دستش از همه ج        
-نمـي فطرت و معرفت، كه در وجود او هست و تاكنون به علّـت تعلّقـات مـادي                  

گردد و فرد   نده بود، از روي اضطرار آشكار مي      خواست به آن توجه كند و پنهان ما       
مبتال، براي نجات خود با تمام وجود به سوي خدايي كه با مهـر او آشـنايي قبلـي                   

                                     
ود از همة ـ همان گونه كه وقتي در جسمش مرض صعب العالجي پيدا شود، براي حفظ خود حاضر مي ش            1

  .ثروت و موجودي خويش بگذرد تا بهبود يابد
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د و بـا تمـام وجـود او را          آورداند، روي مـي   و او را باالترين ياري دهنده مي       دارد
  .طلبد مدد ميكند و از اووجدان مي

  

   ديو چو بيرون رود فرشته در آيدت جاي صحبت اغيار        منظر دل نيس
                                             

  حـضرت  . پرسـد  مي ﴾عليه السالم ﴿ؤمنين   از اميرالم  " اهللا "مردي درباره تفسير        
هو الَّذي يتَأَلَّه اِلَيهِ عنْد الْحوائِجِ و الشَّدائِدِ كُلُّ مخْلُوقٍ عِنْـد انْقِطـاعِ              : فرمايدمي

  ...  نْ سِواهطُّعِ الْاَسبابِ مِنْ كُلِّ مالرَّجاءِ مِنْ جميعِ ما هو دونَه و تَقَ
اي وقتي اميـدش    ها، هر آفريننده   كه به هنگام نيازها و سختي      ي است خدا كس «       

  1».شوده گرديد، به او پناهنده مياز غير او قطع شد و دستش از علل طبيعي كوتا
افتـد كـه از   چون انسان در يـك وضـع و شـرايطي مـي     هنگام بال و ناچاري،           

او با قـدرتي پنهـان      گيرد كه ارتباط    شود، در موقعيتي قرار مي    محسوسات كنده مي  
      . گردد؛ اما اين ارتباط بوسيلة حواس ظاهري نيست، بلكه بـا قلـب اسـت              برقرار مي 

توانـد  خود، هيچ صورت اداركـي و حـسي نمـي         بنابراين، از اين دريافت وجدانيِ      
سـت و هـيچ ابـزار       حتّي اين يافتن خود را، با اين زبان كه در دهـان ا            . داشته باشد 

  .تواند به لفظ و عبارت در آورديماديِ ديگري نم
  آواز عاشقان كشتگان معشوقند            بر نيايد ز كشتگان 

در اين حالت، او خدا را با تمام وجود يافته، ولي چون ابـزار ايـن يـافتن دل                         
             اي در او نيـست، لـذا بـه ولَـه           ان اين دريافت شديد، به هيچ گونـه       بوده و امكان بي   

يرت است و معرفـت     و ح ) ولَه، يأله   (  از ريشة ولَه     ،زيرا او اهللا است و اهللا     . افتدمي
  .باشداو وله انگيز مي
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  توانـد  ، نـه مـي    )حـد تعطيـل     ( ، خدا نيـست     تواند بگويد   در اين حال، نه مي        
  امـر اهللا   . (بدين سـبب، امـر خـدا عجيـب اسـت          ). حد تشبيه (بگويد، خدا چيست    

  ).كله عجيب
  

  شتي نشستگانك •
   بال به عنـوان يكـي از بهتـرين         در كتاب آسماني قرآن، در آيات زيادي مسئلة       

 و   و دربارة گروهي كـه روي عوامـل غفلـت آور           1هاي معرفت خدا معرّفي شده    راه
  :فرمايداند ميفطرت پوش، خدا را فراموش كرده

از عمق جـان    آورد  ها روي مي  كه در كشتي سوار مي شوند و باليي به آن         هنگامي« 
حل نجات رسانديم دگر بـار مـشرك        ها را به سا   خوانند، ولي آنگاه كه آن    اهللا را مي  

   2».شوندمي
اي فرزند رسول خدا، مـرا      :  عرض كرد  ﴾عليه السالم ﴿شخصي به امام صادق           

  به شناسايي خدا راهنمايي كن و بگو وجودش چگونه اسـت؟ زيـرا اهـل جـدل و                 
  اند و مـن سـرگردان      هات در اين باره زياد بازگو كرده      شب پيش من از     ،شك اندازان 

  !امشده
: آري، حضرت فرمود  : اي بندة خدا آيا سوار كشتي شده اي؟ گفت        : حضرت فرمود 

  آيا شـده كـه كـشتي شـما در گـرداب هـا از پـاي در آيـد و هـيچ كـس و يـا                            
  اي نباشد تا شما را نجات دهد؟كشتي

  ـ آري؛ 

                                     
ــود   -1 ــوع ش ــه رج ــراي نمون ــات  ب ــه آي ــل53: ب ــر8 - نح ــونس12 - زم ــراء67 - روم33 - ي   - اس
  ...  زمر و 7
2اِلي الْب ماها نَجينَ فَلَمالد خْلِصينَ لَها اهللا موعوا فيِ الْفُلْكِ دكِبشْرِكُوَنـ فَاِذا ري م65آيه / عنكبوت .( رِّ اِذا ه( 
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 كوتاه و اميدت از هر جا قطع گـشت          ت از همه جا   ـ در آن صورت، وقتي كه دست      
اي؟ و آيا شده كه قلبت به سوي كسي رفته و از وي اميد              از كه اميد خالصي داشته    

  نجات از هالكت را داشته باشي؟  
   آري؛-

  1)فَذلِك الشّيء هواهللا ... ( همان خداست :  فرمود﴾عليه السالم﴿امام 
  ديدار آشنا را  باشد كه باز بينيم  بر خيز          طّهكشتي نشستگانيم، اي باد شَ

                                            ***  
  

  اي اي بـه قـاره    وس پيما سوار بـودم و از قـاره        هاي اقيان در يكي از كشتي   ...       « 
 :انـواع وسـايل تفـريح از قبيـل        . قريب دو هزار مسافر در اين كشتي بـود        . رفتممي

جا وجود داشـت و مـردم همـه         در آن ... هاي متعدد   ، تئاتر، استخر شنا، مغازه    سينما
براي تشريفات، كليساي كوچكي هم در كشتي ساخته بودنـد و مـن             . سرگرم بودند 

ز دو سـه    جـا جـ   جا سركشي كردم، ديدم در فـضاي كوچـك آن         چند بار كه به آن    
 تي خبر دادند كـه اطـالع      ناگهان در بولتن خبري كش    ! شودپيرمرد و پيرزن ديده نمي    

 چون حضار كم و بيش از     . رسيده كه چند كوه يخ مواج در مسير كشتي وجود دارد          
دانستند كه  طالع داشتند و مي    و برخورد آن با كوه يخ ا       2سرنوشت كشتي تاي تانيك   

دچار رعب و تـرس فـوق       .  رفت  نفر در اين حادثه از بين خواهد       1500متجاوز از   
 دست به دعا و تضرّع و زاري برداشتند و به اطـاق كوچـك               اي شدند و همه   العاده

          ن محل چنـان شـد كـه، اگـر سرسـوزن     كليسا هجوم بردند و ازدحام جمعيت در آ 
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و تازه جمعيت كثيري پشت در و داالن نزديـك كليـسا            ! رسيدافتاد به زمين نمي   مي
جا بود كه   لب در اين  نكته جا . جا برسانند اجتماع كرده و سعي داشتند خود را به آن        

در بين كساني كه به طرف معبد هجوم كردند چند نفر مادي و طبيعي وجود داشت                
               ديـدم و اي هـا را مـشغول بحـث و جـدال بـا عـده      كه اتفاقاً چند ساعت قبـل آن     

خواستند با هر زباني كه شده، ثابت كنند بشر متكّي به خود است و هيچ مبـدأ و                  مي
اما همين اشخاص بي دين را مشاهده كـردم         ...! بدان ملتجي شود نيست     منشأي كه   

كه در آخرين لحظاتِ احساس خطر، ناچار شدند كه رو به خدا آورند و با همه هم                 
مـا  : گفت ها به كسي كه در كنارش ايستاده بود مي شنيدم كه يكي از آن    ! صدا شوند 

  1»! بيچارگي باشدبا شما هم عقيده شديم، بايستي پناهگاهي براي موقع 
  كشتي شكسته، دست زجان شويد از تو نه   

      ناخـدا ـه عـاجز آمـده،  تدبيـر آنجا  ك           
  دستگير    نيست   كسش  هيچ  دست   كه  آنجا 

  صدا  كند مي را  تو  سته دل شك مسكين                      
            ***                   

            سـر  "انـا ربكـم االعلـي      " مصر كه فرياد      طاغوت خون آشام تاريخ   فرعون،        
گاه كـه در چنـگ      تهزايي كه از خداي موسي داشت، آن      داد، با همة استكبار و اس     مي

چنين به نداي فطـرت     ، او هم، اين   )حتي اذا ادركه الغرق     ( دريا خود را گرفتار ديد      
  : پاسخ گفت

   2.ه اِلََّا الَّذي آمنَت بِهِ بنُو اِسرائيلَ و اَنَا مِنَ الْمسلِمينَآمنْت اَنَّه ال اِل      
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بـا درشـكة خـود از       او روزي   .  به دين و امور معنوي اعتقاد نداشت       پاسكال«       
كرد كه اسب وي رم كرد و او در يك وضعيت بسيار خطرناكي،             روي پلي عبور مي   

طرز اسرارآميزي از اين حادثة عجيب جـان        با درشكه به زير پل سقوط كرد ولي به          
او از آن بـه بعـد، در        . سالم به در برد، اين مسئله موجب بيداري فطرت وي گرديد          

 وي  روسوچنان كه    معتكف گرديد و به امور ديني پرداخت، آن        "پرروايل"كليساي  
   1».، ناميد" رياضيدان عارف "را
ـ        هذا،علي       تـرين عوامـل يـاد كـرد و تـذكّر           م در منطق ديني، بالها يكي از مه

ها در ايـن اسـت كـه گـوهر فطـرتِ            خصيصة بسياري از بالها و سختي     . تخداس
 در كنـه وجـود      كنـد و او   ها ظـاهر مـي    وانع غفلت از البالي م  ها را   توحيديِ انسان 

در واقع بال پلي است . خواندافتد و از عمق جانش خدا را ميخويش به ياد خدا مي  
   و مهرورزي خدا شـامل حـال بنـده         ق، كه از اين رهگذر عنايت     بين خالق و مخلو   

  ) البالء لِلوالء . ( بال آيت دوستي خداست. شودمي
  2».كند شمارد، او را در بال غوطه ور مياي را محبوبهرگاه خدا بنده      « 

  3».دهد قرار ميخداي بزرگ با بال بندة مؤمن خويش را مورد عنايت«       
  م زجور فلك بيشتر كشند        گندم چو پاك گشت، خورد زخم آسياپاكان، ست

               ***                            
اي از جانـب محبـوب دانـسته و مقاومـت و            ز اين رو مردان خدا، بال را هديه       ا     

  . دانند مقابل آن را شرط دوستي واقعي ميبردباري در
  

  چون گواهت نيست دعوي شد تباه گواه          ديدن  و بال دعوي عشق 
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كند و با وابسته شدن به      ها كمتر ياد خدا مي    ها و شادي        معموالً انسان در راحتي   
 و چه بسا، با دست يابي به قـوا         .سازدر دنياي فاني خويشتن را سرگرم مي      زر و زيو  

          و گاهي بـا اسـتغنايي كـه در خـور          د  داركانات زودگذر، سر به عصيان بر مي      و ام 
) ان راه اسـتغني   *  االنسان ليطغي  اِنَّ. ( كندند، پرچم طغيان و سركشي به پا مي       بيمي

رود، چون زنگ بيدار باشـي      ميسوي او نشانه    ه  اما آن هنگام كه تير بال و مصيبت ب        
 پاسـخ دهنـدة     خالقي كه . كندار و متوجه خالق هستي مي     او را از خواب غفلت بيد     

  : آوردميگاه فرياد بر  آندرخواست بيچارگان است و
       جيبيا موع1 الْمضْطَرّينِةد   
  2.يا ملْجأي عند اضْطِراري      

  

  
  فقر. 5

  

 غرق فقر و فاقه •
  

هاي فراواني كه به انسان عطا شده و قـدرتش بـه حـدي              با وجود توانمندي    
اش را بسياري از مشكالتِ دروني و بروني يابد و   تواند بر طبيعت سلطه    كه مي  است

  يـن همـه، او را از فقـر و فاقـه           به كمك انديشه و قواي خداداي مرتفع نمايد، اما ا         
اش در هـم ريختـه       ممكن است به يك دم، طومار زندگي       رهاند و در هر لحظه    نمي
تا پا ه باشد، خود را سر هر كس يك توجه وجودي و وجداني به خويش داشت. شود

اين ضـعف و نـاچيزي،      . اش سايه افكنده است   يابد؛ نيازي كه بر همة هستي     نياز مي 
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ش را در چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد و سراسر جسم و روح، ظاهر و باطن
  : فرمايدقرآن مي. بر نگرفته باشد

  خُلِقَ الْاِنْسانُ ضَعيفاً      
   1».انسان ضعيف آفريده شده است«       
ان كالمي عالي و زيبـا       در مورد ضعف و بيچارگي انس      ﴾عليه السالم ﴿رالمؤمنين  امي

  : فرمايددارد كه مي
        منُ اَدكينُ ابمِس :        هلِ، تَؤلممفُوظُ الْعحكْنُونُ الْعِلَلِ، ملِ، مالْاَج مكْتوقَّةُمالب  و 
 قَةُتَقتُلُهرالش قَةُ و تُنْتِنُهرالع.     

 بيمـاري و    ،)ميردداند كي مي  نمي(اجلش پنهان   : درمانده فرزند آدم  محتاج و   «       
عملش ) باشدهاي ناگوار مي  د و بيماري  همواره در معرض پيشام   (دردهايش پوشيده   

 در نامه اعمالش ثبت گرديده و اگر خودش هم فراموش كند، از           (شود  نگهداري مي 
 مي سازد و گلو گيري آب يا غـذايي او را            ، پشه او را دردناك    )او فراموش ننمايد    

   2».مي كشد و عرق، او را متعفّن و بدبو مي سازد
نهـد موجـودي ضـعيف و       از همان ابتدا كه قدم در گيتي مـي        : در بعد جسمي  . 1      

          و به مراحـل كمـال جـسماني نايـل          كندو هنگامي كه رشد مي    ) اوله نطفه (ناتوان  
ايش تحليل مـي رود، تـوانش       ها مواجه بوده، قو   مرضها و   يشود، با انواع كاست   مي

دي آورد، در مـي اي او را از پـاي در      گردد، پشّه يابد، جسمش فرتوت مي   كاهش مي 
تواند به بقاي خود اميـدوار،      اي نمي هيچ لحظه . سازدكوچك او را افتاده و ناالن مي      

چنـان  مرگ، آن چنگال  در انتهاي كار هم در      . و به امكانات مادي خود مطمئن باشد      
افتد كه دستش از همه چيز كوتاه گشته، فقيرالـذّات          مقهور و به ضعف و زبوني مي      
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چه زيباست كالم گهربار صداي ). آخره جيفه ( يابد ، با همة وجود مي بودن خود را  
   :فرمايد كه مي﴾عليه السالم﴿عدالت و انسانيت حضرت اميرالمومنين

ـ اَولُـه   : لفَخْـرِ ما ِالبنِ آدم و ا           ـ يِج و آخِـرُه     ةٌنطْفَ   و ال يـرْزقُ نَفْـسه و       . ٌ ةفَ
تْفَهح فَعدال ي .  

 اي بـدبو و انتهـايش   روشي چه كار؟ او كه ابتدايش نطفهفرزند آدم را با فخر ف  «     
  دهـد و نـه مـرگ خـويش را دفـع            نـه خـود را روزي مـي       . ي گنديده است  مردار
  1».نمايد مي

  هــا، هــا، مــرضهــا، غــمه بــا انــواع دگرگــوني هــر لحــض:در بعــد روحــي . 2      
چون  تواند دل بندد  اش نمي به شادماني . ها روبروست ها و ناداني  ها، كاستي اضطراب

چون بـا    تواند اميد داشته باشد   به آرامشش نمي  . شودناگهان به غمي جانكاه بدل مي     
  نمـي توانـد تكيـه نمايـد،        هاي خود به دانايي . افتدحادثة كوچكي به اضطراب مي    

تواند دل خوش   هايش نمي داراييبه  . چون ممكن است از بين برود و به ناداني افتد         
  ...رود اي بر باد ميكند، كه با جرقّه

  
  آئينة غناي خدا  •

ها چيزهـاي بـسياري را      ما انسان . د كه فقير بالذّات است    ياباين را هر كس مي     
توانيم اعتماد كنيم؛ چون هر لحظه ممكن است از ما          يك نمي  تيم اما به هيچ   دارا هس 

سـت و از خـود چيـزي        بنابراين، ما هرچه داريم به تمليك ديگـري ا        . ستانده شود 
 چـون    ديگري است كه به ما تمليك نموده         هاي ما متّكي و مستند به     دارايي. نداريم

ها را فاقد شويم و خواهيم آنوقت نميهيچ اگر مستقيماً مربوط به خودمان باشد، ما    
گونـه  خواهـد و از هر    ميهر كس هميشه خود را شاد، سالم و بي غصه           . فقير بمانيم 
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تواند بدان دست يابد و بر      نمي كاستي گريزان است، اما چه كند كه هر چه بخواهد         
پس معلوم است آن چه را ما مالك هـستيم، مالكيـت            . هيچ چيز مالك مطلق نيست    

ي نيست، بلكه ديگري به امالك ما املكيت دارد، و تا وقتي تمليك او شامل حال           ذات
  1)الغَنُّي و اَنْتُم الْفُقَراءواهللاُ (  .ما شود مالكيم، و االّ فقيريم

شود تا آدمـي خـود را بـا تمـام            اين همه عجز و ناتواني، موجب مي       تأمل در       
ي؟ محتاج كسي كه غناي محض است       وجود وابسته و محتاج ببيند، محتاج چه كس       

   به سوي اوست، و نياز در او و نيازمندِ بي نيازي كه، نياز همه) اهللا الصمد( 
  )      يا كنْزَ منْ ال كَنْزَلَه ( .راه ندارد

ميدالْح الْغَنِي واهللاُ ه اِلَي اهللاِ و الْفُقَراء اَنْتُم ا النّاسهيا اَي .    
شما همگي فقير بـسوي خدائيـد و خداسـت كـه غنـي و سـتوده                 ! ماي مرد «       
   2».است

اي بينـد و بـه گونـه       چيز را چون خود، غرق در نياز مي         در اين حال، بنده همه        
گردد كه نياز و فقر در او راه ندارد و غناي مطلـق             فطري، به دنبال قدرت كاملي مي     

ه       عفنيز اگر به همة فقر و ض      ) قرين  كنز المفت . ( است هايي كه در خود دارد، توجـ
          يـن احـساس نيـاز، وجـود قـدرتي را             وجداني كند و بيابد كه محتاج اسـت، در ا         

دهـد؛ و گرنـه   كند و دم بـه دم مـدد مـي       ه پيوسته او را تغذيه و اداره مي       يابد ك مي
  . خواهد توان رسيدن ندارداوخود، به آنچه مي

 از  يابد كه اين قادر فريـاد رس      ، اين را هم مي    حالت نكته مهم اين كه، در اين            
سنخ آنچه او ديده و تجربه نموده نيست، زيرا اگر از سنخ آن چيزي بود كه او ديده                  

  .و حس كرده، آن هم باز محتاج ديگري بود
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ه، كـه او هـيچ اسـت و                           انسان پس از شناخت فقر خود، و اين احساس اوليـ
هايي بر او ارزاني گشته، كه اگر       هايي دست يافته و نعمت    ناتوان، و از هيچي به چيز     

تواند؛ در اين صورت خود را رهين و بدهكار ايـن          ها برآيد، نمي  در پي شمارش آن   
قابل او سر سـپاس و تعظـيم        بيند و در م   ها مي همه لطف و عطاي اعطا كنندة نعمت      

 مهر او بيشتر در دلش هاي منعِم پي برَدهر چه بيشتر به لطف و نعمت . آوردفرود مي 
 ما آئينة   " فقر ": گوئيمجاست كه مي  اين. رودكند و شديدتر به سويش مي     جاي مي 

 كه فقر خود را بيابد، خدا را        كسي.  خدا، و وجدان فقر، وجدان خداست      " غناي "
   :  يابد و از عمق جان فرياد بر خواهد آوردمي

  .يا مغني البائس الفقير     
  
  يم از اوستهمه، هر چه دار •

 ما دانا، دارا و توانـا نبـوديم       . ميابيم كه ذاتاً نادار، ناتوان و فقيري      سان، مي  بدين
   ديگري به ما داد و همة غنا و مالكيت ما از غير ماست، كه او بـه مـا املـك اسـت                      

   .) الَّتي ملَّكَكَها و هو بِها اَملَك ِةالْقُدر بِ( 
و هـو   ( .ه ذات نيستيم و كماالت را از غيـر داريـم          از اين روي، ما مستكفي ب           

  1).المالِك لما ملّكهم
ها از ما گرفته مي شود، تا دوام فيض براي ما شبهة ذاتي                 گاهي هم همه دارايي     

مثالً اگر كسي . بودن فيض ايجاد نكند و تصور كنيم كه همة كماالت از خود ماست     
حت را مال خودش بداند؛ لذا گاهي صـحت  علي الدوام سالم باشد، ممكن است ص     

كماالت ما فيوضاتي هستند كـه از يـك         . گيرند، كه بداند مال او نيست     را از او مي   
  . شوند و او خداستياض خارج از ذات بر ما افاضه ميف
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       مقُلِ اللّه          مِم لْكالْم تَنْزِع و نْ تَشاءم لْكتيِ الْملْكِ، تُوالْم مالِك    و نْ تَشاء
  1.تُعِزُّ منْ تَشاء و تُذِلُّ منْ تَشاء، بِيدِك الْخَيرُ اِنَّك علي كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

يابيم كه نفي و اثبات به دست خداست و او محول الحول و                   روي اين مبنا، مي   
دل است و   لذا تا انسان معت   . االحوال است و ما از خودمان باالستقالل چيزي نداريم        

زيرا چگونه به او خـدا      ! تواند به او بگويد تو خدايي     هشياري دارد، هرگز كسي نمي    
يابد سر تا پا نيازمند و فقير است و هيچ يك از كماالت             كه مي  گفته شود، در حالي   

  .يابدميهر ذي شعوري  به خوبي اين حالت را در خود . از خود او نيست
كند كه با همة ضعف و      سان را از خود بي خود نمي      گاه ان گونه معرفت، هيچ  اين     
 از حلقـوم    " انا الحق  "ها كه دارد، سخناني كفرآميز بر زبان براند و صداي           يكاست

الت شرمساري و خجلت بـه او       بلكه يك ح  . صادر نمايد، يا همه چيز را خدا بداند       
قـرار  دهد كه بدون لياقت و شايستگي، اين همه مورد عنايت ذات الهـي              دست مي 

  .گرفته است
  
   شكر نعمتهاي سرشارت مرا مقدور نيست       

  زبـان الكنم حـمد و ثنــا ميـسور نـيست بر       
  من چگونه قادرم حاصل كنم شكر تو  را                     

  2چون از آن هم، جاي شكر ديگري ماند، به جا        
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  سيناي نياز •
ترين حـاالت يـك انـسان       ن صفات و پرمنزلت    يكي از زيباتري   ،"فقر و نياز   " 
يان به  آدم: توان ادعا كرد  به جرأت مي  .  اوست كمال آدمي در سايه نياز و فقر      . است

بيننـد از آن     به ميزان بي نيازي كه در خود مـي         ترند، و ميزان درجات نيازشان كامل   
  آدمـي هـر چـه      .  اوسـت  "نيـاز " در اوج  ، انسان "كمال "در حقيقت، اوج    . دورند
تـر  د، خود را كوچـك تر گردبيند و هر چه بزرگتر ميتر شود، خود را محتاج    كامل
            كـسي كـه خـود را در قلّـة فقـر           . ترندترند، محتاج ها هر چه بزرگ   انسان. نگردمي
فاع بيند و در ارت   كه خود را در اوج بلندي نمي      بيند، هر دم بيم سقوط دارد، و آن       مي

  . احتياط كند كند تا مراقب خويش باشد واحساس نمينيست، ترسي و خطري 
 مقدار نيازي كه در خـود       توان به لي و مقاميِ آدمي را مي        بنابراين، درجات تعا     

تـر گـردد    عاع در او پرتو افكن تر و گـسترده        هر چه اين ش   . كند سنجيد احساس مي 
  . سازدتري از وجودش را روشن ميابعاد وسيع

ديـده انـد، بـه       كه خويش را در اوج نياز مي       ﴾عليهم السالم ﴿امامان  پيامبران و        
هـايي كـه از آن      وة اين نيازها در دعاها و مناجات      اند، كه جل  از كرده اوج عزّت پرو  

تـرين ابـزارِ    زيرا دعا بهترين و پرشكوه    . باشدقدسي صفتان به ما رسيده منعكس مي      
  .  است" بي نياز " به درگاه " نياز "ابراز 

o . ..             ِلِنَفْـسِه لِـكمتَجيرٍ ال يستَكينٍ مسكينٍ مسدٍ ذَليلٍ خاضِعٍ فقيرٍ بائِسٍ مبع
  1. و ال نُشُوراًةًيوحنَفْعاً و ال ضَرّاً و ال موتاً و ال 

o فاقَتي يا خبيراً بِفَقْري و كَنَتي وسم ليماً بِضُرّي و2.يا ع  
o          چگونـه صـبح را بـه سـر آوردي؟          ! به عيسي بن مريم گفته شـد، اي روح اهللا

 : فرمود
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اَصبحت و ربي تَبارك و تَعالي مِنْ فَوقي، و النّار اَمـامي، و الْمـوت فـي                       
   .طََلَبي، ال اَملِك ما اَرجو و ال اُطيقُ دفْع ما اَكْرَه، فَاي فَقيرٍ اَفْقَرُ مِنّي

 تعالي باالي سرم، آتـش در مقـابلم         داي تبارك و  صبح كردم در حالي كه خ     «       
              بـر دفـع آن چـه          چـه بخـواهم نيـستم و قـدرت        مرگ در جـستجويم، مالـك آن      

  1»!پس چه فقيري از من فقيرتر ؟. پسندم ندارم نمي
o                 طْفُـكغْنيـهِ اِلّـا عفَقْري ال ي و نانُكح و اِلّا لُطْفُك بِرُهجري ال يِالهي كَس  و 

 سانُكاِح .  
شكستم را جز لطف و مهر تو جبران نمـي كنـد و فقـرم را جـز         ! خدايا  «      

  2».سازدميمحبت و احسان تو برطرف ن
  
  بي نيازي در نياز  •

. ، اگر واقعي و از روي بندگي باشد، خود بي نيـازي اسـت             " احساس نياز  " 
در .   است  "دارايي "ين، اگر توأم با روح عبوديت باشد، خود ع        " وجدان ناداري "

حـضيض احتيـاج و دردمنـدي       اين احساس، ضمن اين كـه آدمـي خـويش را در             
 قلة شرف و عزّت و بنـدگي        كشد و به   پر مي  "بي نيازي "كند، به  اوج       مشاهده مي 
يـا  . كند، كه اين همان مقام قرب بندگان صالح و عباد خـالص خداسـت             صعود مي 

  .غِنائي عِنْد افْتِقاري
 و  "ثـروت در فقـر     "،  " دارايي در ناداري   "،  " بي نيازي در نياز    " و اين،    ...      

 "مقام فخر "،  "مقام فقر " در يك كالم،  . و واالترين غنا است   اين فقر، عين ثروت     
  .الفَقْرُ فَخْري : ﴾صلّي اهللا عليه وآله﴿كه فرمود . است
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        اِنَّ الْغَني ماَللّه    و تَغْني بِكنِ اسالْفَقيرَ    افْ  م و كتَقَرَ اِلَي     تَغْني بِخَلْقِـكنِ اِسم 
عنْك فَصلِّ علي محمدٍ و آلِ محمدٍ و اَغْنِني عنْ خَلْقِك بِك، و اجعلْني مِمنْ ال                

 كطُ كَفَّاً اِلّا اِلَيسبي.  
ـ . غني كسي است كه به تو استغنا جويد و فقير تو باشد           ! خدايا  «        ر واقعـي   فقي

پـس درود بفرسـت بـر    . هم كسي است كه تو را رها و از خلق تو بي نيازي جويد           
   و مـن را بـه وسـيلة خـودت،از خلقـت             ﴾صلّي اهللا عليه وآله   ﴿محمد و آل محمد     

   1».ام ساز كه دستم را جز به سوي تو دراز نكنمبي نياز ساز و آن گونه
      از دوست كس گنجد به غيردر ضميرما نمي

  دو عالم را به دشمن ده كه ما را دوست بس هر 
  

لطف الهي را در حق بنده نظاره كن و بنگر، كه ما در واقع و به كلمة جامعة       
  .كليه سرتا پا نيازيم

        ئَلْتُكسسئَلَوتَجيرِ        ةَمسقيرِ الذَّليلِ الْبائِسِ الْفَقيرِ الْخائِفِ الْمالْح  ...    ـدعَانَا ب و
  . اَو دونَهاالذَّرِةلُ الْاَقَلّينَ، و اَذَلُّ الْاَذَلّينَ، و مِثْلُ اَقَّ

كـنم، درخواسـت بنـدة كوچـك و درمانـده و            از تو درخواست مي   ! خدايا        « 
          تـرين ، منـي كـه كمتـرين كمتـران و نـاتوان           نيازمند و فقير و ترسان و پناه آورنده       

   2».تر از آنمها و مثل ذره، بلكه كمناتوان
اما خداوند مهربان، اين بندة سراپا ذلّت و مسكنت را به لطف خـود، در سـاية                  

بخشد و او را بـه اوج       و بندگي، سراسر غنا و توانگري مي      اعتقاد و ايمان به توحيد      
اگر بنـده در سـاية      . كنددهد و در اعلي عليين ساكن مي      ظمت و بزرگي پرواز مي    ع
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خدا به مقام فقر دست يابد، بزرگترين فخر و فـالح را نـصيب              اين رحم و عطوفت     
خود ساخته؛ آيا اين بزرگترين سعادت نيست؟ آيا فقر و نيـاز مـا، زيبـاترين محـل               
تجلّي انوار رحمت خدا نيست؟ پس جا دارد كه با منادي شور و شـوق بنـدگي و                  

  :  هم آواز شويم كه ﴾عليه السالم﴿زينت عابدان واقعي، امام سجاد 
       ... كني اِلَيزِد فَقْراًفاقَةًو و .  
   1».بر فقر و نيازمنديم به درگاهت بيفزا! خدايا «       

  
  هر چند كه هست جرم و عصيان ما را          را  يارب مكن از لطف، پريشان ما 

  ا رااج  به غير خـود مـگردان  م  و ما  محتاجيم           محتـذات تو غني  بوده
 ***                                             
  رمز نياز  •

هـا  انسان تـا از آن    . هاي فريبندة دنيوي، مانع بزرگ وجدان فقر است       وابستگي 
لّقات مـادي رهـاتر     هر چه خود را از تع     . بيندنشود، خود را نيازمند به خدا نمي      رها  

اني را از خود دورتر سـازد،       تر شود و زنجيرهاي آرايشات اعتباريِ ف      سازد و ليسيده  
كند و در نتيجه، خود را نيازمنـد تـر بـه            و وابستگي خود را بيشتر احساس مي      فقر  

 آن قدر آدمي را به خـود مـشغول          قيد و بندهاي دنيوي   . خالق خويش خواهد يافت   
بيند و در محدودنگري، خويش را بي نيـاز         اي دور دست را نمي    سازد، كه افق ه   مي

اند كـه اگـر هـدايت    ، عناصري...  مقام، علم، شهوت و      پول،. ردو خودكفا مي پندا   
         نيازي و خـود كفـايي كـاذب ايجـاد          الهيه را نداشته باشند، در انسان، احساس بي         

. دارنـد  يابي بـاز مـي     ، و كمال  " نيازمنديِ خود " كنند و او را از ديدن واقعيتِ        مي
        ، كه آدمـي خـودش را فرامـوش         است  "احساسِ فقر "ترين دشمنِ   گناه، خطرناك 

  .  را" خود محتاجش "كند؛ مي
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، در غرور و كبـر و  دانند در حركت مي"  بي نيازي"ها كه خود را در جادة  آن     
  احساس نياز، اين صفات تيـره را، كـه شخـصيت انـساني را             . ورندخود بيني غوطه  

 حقيقـت   باي تواضع، فروتني  ر چشمة خصال زي   شويد، و او را د    كند، مي لكه دار مي  
  . كند عزّت نفس و كمال خواهي تطهير ميبيني،

 اسـت، بـه     " وجـدان فقـر    "ترين حجابِ   هاي نفس، كه بزرگ       وقتي آلودگي   
  كناري زده شد و فهميد كه هيچ چيز مال او نيست، خود را رها و آزاد از هـر چيـز         

شود، كه او همـه      چيز  برقرار مي    ز ، اتّصال به يك    بيند، در اين رهايي از همه چي      يم
  . َكنْزُ الْفُقَرا است: چيز، يعني 

  

  :  فرمايد      اين قرآن است كه مي
      ليمع اهللاُ واسِع اهللاُ مِنْ فَضْلِهِ، و غْنِهِمي كُونُوا فُقَراءاِنْ ي.   
ساخت و او نياز خواهد ها را بيويش آناگر فقير باشند ، خداوند با فضل خ«       

  1».گشايش دهندة داناست
  

   يك جو كرمت تمام عالم را  بســس       اي جملة بيكسان عالم را  كَ
  يارب تو به فرياد من بيكس رس          كسي ندارم جز تو من بي كَسم و

  ***                                             
  
  تحوالت و تطورات . 6

 هيچ   خواهيم دانست كه در مجموعة هستي      ون خويش، با نگرش به جهان پيرام    
حكمـا و   . سـت همه چيز در حال بي قراري و صـيرورت ا         . چيز قرار و ثبات ندارد    

ترين ايام تا كنون، هريك به نوعي بر عـدمِ ثبـات موجـودات           متفكّران بشر، از كهن   
وهر هـر   ج: اندد؛ تا جايي كه گفته     تا كرات و افالك معتقدن     ،عالم، از يك ذره خاك    
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وجـود  : نيو اصالً عالم را، عالم كون و فساد، يع        . چيز در حركت و دگرگوني است     
اين حقيقتي است آشكار، كه همگان بر آن اتّفاق نظـر  . داننديافتن و از بين رفتن مي    

  . دارند
انسان به عنوان عضو بسيار كوچكي از هستي، از اين قـانون جهـان شـمول و                       

بلكه او بهتر از هر چيز ديگري، با دگرگوني و زيرو رو شـدن          . فراگير مستثني نيست  
تغييرات، در ظاهر و باطن او جاري است و اين چيزي نيـست كـه بـر                 . روبروست

  . كسي پوشيده باشد
***  

  

  چهره هاي تحول  •
o        مراحـل  . بينـد خويش را در حال تغيير و تبديل مـي        هر كس به روشني  جسم

بدن . ي نيست كه همه آن را طي نكنند       مختلف طفوليت، جواني و كهولت چيز     
شـكل  . ديگـر اسـت  مرتّب در طول عمر، در حال افتادن از حالتي بـه حـالتي    

، قـواي   شـود ، موها سفيد مـي    گرددكند، جسم فرسوده مي   ظاهري آن تغيير مي   
بدن حـاالت   ... رود، حواس در حال دگرگوني و       جسماني به تدريج تحليل مي    

هـا  يابد كه اين  و بشر اين را مي    . كندض طي مي  ختلف را از نظر صحت و مر      م
  . آورد ي غير از خودش، در او به وجود ميرا كس

o     يابد كه از علم به جهـل، از        مي. گاه ثابت نيست  روحيات و خلقيات انسان هيچ
ـ              العكس، از حـالتي بـه      شادي به حزن، از قوت به ضعف، از امن به خوف و ب

دروني خويش اندك توجهي كند، خواهـد       اگر به حاالت    . افتدحالت ديگر مي  
ــه پ ــت ك ــي ياف ــايين م ــاال و پ ــرو رو و ب ــته زي ــوديوس ــه. ش ــيچ لحظ   اي ه

اآلن در وضعيتي   . نداردرا پايدار پ  د به وضع موجود خود دل بندد و آن        تواننمي
ايـن تحولّـات نفـساني      . اي ديگر بيابد  اي ديگر ممكن است چهره    است، لحظه 
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آورد، بلكـه   ها را براي خودش به بار نمي      نسان، آن اكي از آن است كه خودِ ا      ح
  . تحولِ حال و تغييرِ وضع او، در دست ديگري است

o            لمـي، يـا حـل يـك        گاهي اتّفاق افتاده كه مدت مديدي به فكر يك مطلـب ع
نااميـد و خـسته، پـس از        . رسـد كند، ولي به آن نمـي     مشكل فكري تالش مي   

  شـود و مطلـب بـه يـادش         ه مـي  اي زد هـا، ناگهـان در او جرقّـه       گذشت سال 

را در خاطر داشته ناگهان ها مطلبي برايش ملكه بوده و آن    آيد؛ برعكس، سال  مي
  . يابدنميآورد، به آن دست رود و هر چه به خود فشار مياز دستش مي

o   زيـرا  . يابد به دست او نيست    يداري، دو حالتي است كه هر كس مي       خواب و ب
 .  نيست كـه در اختيـار مـا باشـد          داري چيزي لحظة به خواب رفتن و لحظة بي      

يابد كـه بيـدار    برد، هنگام بيداري هم ناگهان مي  داند كي خوابش  كس نمي هيچ
شد، ولي خودش نبود كه باعث بيداري خودش شده باشد، زيرا هنگام خـواب           

وقتي هم كه بيدار .  بيدار كند حواس ظاهري در كار نيست كه انسان خودش را        
           اري خـودش نـشده، بلكـه بيـدارش         كه خودش موجب بيـد    بيند  شود، مي مي

 دانـسته   2چون معاد چون مرگ و بيداري هم     در متون ديني، خواب هم     1.اندكرده
 3.كدام در اختيار انسان نيستو هيچ. ترشده، منتهي خفيف

 
  
  
 

                                     
  )60آيه / انعام( هو الّذي يتوفّاكم باللّيل و يعلَم ما جرحتُم بالنّهار         : ـ قرآن مي فرمايد 1

  )42آيه/زمر...(نفُس حينَ موتِها والّتي لَم يمت في منامها فَيمسِك الّتي قَضي علَيهاالموت  اَهللاُ يتَوفَي االَ-    
  . والّذي بعثَني بِالْحقِّ لَتَموتُنَّ كماتنامونَ و لَتَبعثُنَّ كما تَستَيقِظُون :  فرمود ﴾صلّي اهللا عليه وآله﴿ـ پيامبر 2

رويد و برانگيخته مي شويد همان      ميريد همان طور كه به خواب مي      كرد ، مي  قسم به آنكه مرا به حق مبعوث        
   )24 / 1 ـ دارالسالم ميرزا حسين نوري 47ص / بحار االنوار .( گرديدگونه كه بيدار مي

   )23آيه  /روم .( ـ و من آياته منامكم3
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  طور مصنوعيت  •
ا جز اين گيريم كه اگر قرار باشد ما مصنوع ديگري باشيم، آيحال نتيجه مي 

است كه ما را زير و رو كنند و از حالي به حالي درآورند؟ انسان با يافتن اين طور 
 مصنوعيت و اين كه پيوسته در حال تطور و تحول است به گونة يقيني به اين

رسدكه او باقي و قائم به غير است و محول و مغيري دارد كه همان دريافت مي
  . خداست 

  

o تَكْفُرُو فكَيياكُمامواتاً فَاَح 1.نَ بِاهللاِ و كُنْتُم   
o شاءي فحامِ كَيفيِ الْاَر كُمروصالَّذي ي و2.ه   
تواند بدان دست يابد،  آري، انسان بسياري از حاالت را خواهان است ولي نمي    

اين را . را نداردخواهد ولي توان بهم زدن آن از شرايط را نميو برعكس، بسياري
 را بر وِفقِ يابد كه اگر همه چيز دست او بود، او هميشه، همة شرايطه وضوح ميب

د، جهالت، اضطراب و كمبود را گاه غم، درزيرا او هيچ. نمودمراد خويش تدبير مي
ها كند و تمامي فرمولمقدمات و ابزار كار را فراهم ميگاهي تمامي . پسنددنمي

راده را در فالن لحظه به كرسي بنشاند، كه دهند، تا فالن ادست به دست هم مي
اي انجام گاهي هم هيچ تصميمي بر. "خورداز نسيمي دفتر ايام برهم مي" ناگهان 

چنان از سر راه لي مشكالت آناي هم فراهم نساخته، وكاري ندارد و هيچ مقدمه
لذا . گردد، كه كار به راحتي به انجام مي رسدرود و گره موانع برطرف ميكنار مي

  : فرمايد مي﴾عليه السالم﴿علي 
  .عرَفْت اهللاَ بِفَسخِ الْعزائم و حلِّ الْعقُود      
  3».خدا را از به هم خوردن اراده ها و به باز شدن گره ها شناختم«       

                                     
                                                   28آيه / ـ بقره1
 5آيه / ـ آل عمران2

 

 242حكمت / نهج البالغه فيض  ـ3



             گامي به سوي خدا
      

148 

  استاز همان كاركه بروفق مرادت نشود        پي توان برد كه دست دگري دركار
                                           

 االحوال                به سوي محول الحول و •
ه در جهات مختلف به قرآن در آيات مختلفي با بيان تحولّات و تبدالتي ك

 يـا. ( نموده است" محول الحول واالحوال "آورد، او را متوجه انسان روي مي
 با تأمل در خويشتن در او). لمحول الحـول و االحوال، حول حالنا الي احسن الحا

او اي دارد كه دارندهخودش را نگاه نداشته، بلكه مغّير و نگه ه خودش، كيابد مي
هو اضحك و (شود دهد؛ خندان است، گريان ميرا به اوضاع گوناگون تغيير مي

شود ؛ جاهل است، عالم  مي )2هو امات واحيي( شود ؛ مرده است، زنده مي )1ابكي
 ) 4اذا مرضت فهو يشفين( يابد مريض است، شفا مي ) 3مالم تكن تعلمعلّمك ( 
  ... و

          گيرد، تذكّر     انقالباتي كه در نفسمان صورت ميچنين، قرآن ما را به      هم
  :فرمايدمي. چرخيم، بيابيمبه قدرت او ميدهد تا قيوم خارجي را كه ما مي

  . تُبصِرُونو في اَنْفُسِكُم اَفال       
  5».و آيا در نفستان به ديده بصيرت نمي نگريد«       

ي خدا، از اين نكته  بدين سبب، پيامبران الهي در طول دعوت انسان به سو    
كند و اين اند كه اگر بشر به خود توجه كند و بيابد كه تغيير ميغفلت نورزيده

                                     
 113آيه / ـ نساء 3    ـ همان2                          43آيه / ـ نجم 1

   21آيه / ـ ذاريات5          80آيه / ـ شعراء 4
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خواهد يافت و از او تغييرات در دست او نيست، حركت بخش وجود خويش را 
  :مدد خواهد جست و فرياد برخواهد آورد كه

  . يا مفَرِّج الْهموم، يا منَفِّس الْغُموم      
  1».هاها، اي برطرف كننده غمة اندوهاي گشايش دهند«       
 پس قسمتي از خطبه اول نهج البالغه در ﴾عليه السالم﴿چنان كه اميرالمومنين       
با خدا، يادآوري حوادث ها را در رابطه دف بعثت انبيا، بخشي از وظيفه آن هاز بيان

  :فرمايدجا كه ميآن. داند كه متوجه انسان استهايي ميو دگرگوني
       ...هِملَيع عداثٍ تَتاباَح و ،مهرِمصابٍ تُهاَو و ،آجالٍ تُفْنيهِم و.  

سـازد، و   هـا را فـاني مـي      هـائي كـه آن    كنند؛ اجل انبيا به انسان گوشزد مي          « 
دثي كه پي در پي بر آنـان وارد         كند، و حوا  ها را پير مي   هائي كه آن  مشكالت و رنج  

  ».گرددمي
چه دليلي براي اثبات آفريدگار : شودگامي كه از اميرمؤمنان پرسيده ميهن      

  :          دفرمايمي)  اثبات الصانع؟ ما الدليل علي( وجود دارد 
  . ِةلِْهم اَشْياءٍ، تَحويلُ الْحالِ، وضَعف الْاَركانِ، و نَقْض اثَالثَةُ: قال       
ضعيف شدن اركان . 2دگرگوني در حال، . 1: سه چيز دليل وجود خداست«       
   2».برهم خوردن اراده. 3بدن، 

  
  براي منكران مغرور •

 كه مردي معاند و بدخوي بود، با امام "ابن ابي العوجا "داستان گفتگوي   
گاه كه در برابر  اين مرد ماترياليسم و مغرور، آن. جالب است﴾عليه السالم﴿صادق 

                                     
 دعاي جوشن كبير/ ـ مفاتيح الجنان 1

 55ص  / 3ج /  بحار -2
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-اگر آن: داردگيرد، اظهار مي قرار مي﴾عليه السالم﴿سخنان محكم و منطقي امام 

الفي گويي، چرا خدا  بر خلق خود ظاهر نشده، تا در او اختگونه است كه تو مي
  : بر او بانگ بر آورد كه﴾عليه السالم﴿پيش نيايد؟امام صادق 

َ        لَمو ك نَشُوء في نَفْسِك تَهرقُد نْ اَراكم نْكع بتَجاح فكَيو لَكوي
تَكُنْ و...  

چگونه او خود را از تو نهان داشته، در صورتي كه قدرتش را در ! واي بر تو«       
پديد آورد تو را در حالي كه نبودي؛ بزرگ كرد تو را بعد از !  نشان داده؟تو به تو

 بيمار از ضعف؛ ضعيف شدي بعد از توانايياينكه كوچك بودي؛ توانا شدي بعد 
 شدي بعد از صحت؛ صحت يافتي بعد از مريضي؛ خرسند شدي بعد از خشم؛ و

ت بعد از اندوه؛ اديخشمگين شدي بعد از خرسندي؛ اندوهت بعد از شادي؛ و ش
ات پس از دوستي؛ تصميمت بعد از درنگ؛ و ات بعد از دشمني؛ و دشمنيدوستي

ات پس از تمايل؛ تمايلت پس از بي ميلي؛ و بي ميليدرنگت پس از تصميم؛ 
اشتياقت بعد از هراس؛ و هراست بعد از اشتياق؛ اميدت بعد از نااميدي؛ و نوميدي 

چه در ذهنت چه در ذهنت نبود؛ و ناپيدا شدن آنبعد از اميد؛ به خاطر آمدن آن
  ».بود

را نمي توانم آن قدرت خدا را كه در وجودم هست كهگونه، پيوسته      به همين
 به طوري كه گمان كردم به زودي خدا در ميان من و او ،دفع كنم، برايم شمرد

  1!ظاهر مي شود

                                     
      97ص  / 1ج / ترجم  ـ كافي م43 و 42ص  / 3ج / ـ بحار 1
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 به ﴾عليه السالم﴿با امام رضا  به همين منوال، وقتي كه زنديقي در مورد خدا      
فَما الدليل علَيه، چه  :مناظره پرداخت سرانجام اين سئوال را مطرح ساخت كه

  دليلي بر وجود خدا هست؟
بينم كامالً از نگرم، ميمن وقتي به خودم مي« :  فرمود﴾عليه السالم﴿امام رضا       

مي، زيادي، دفع مضّرات، جسم من از حيث طول، عرض، ك. اختيار من بيرون است
به . جذب هوا، غذا و چيزهاي مفيد، كامالّ از حيطه اختيار و قدرت من خارج است

عالوه . كنماي است و به وجودش اقرار ميبب دانستم كه اين بنيان را، بانياين س
جايي چنين پيدايش و جابههم. م كه گردش هستي به قدرت اوستبينبر اين، مي

         شگفت و اصيل و هاي ن، همه و همه از نشانهب، ماه، ستارگاابرها، سير آفتا
  1».اي است برايشان تقدير كننده و آفريننده دانستم كه،هااند، كه با توجه به آنمتقني

  
  اطاعت و بندگي. 7

  

  نقش عبادات
فطور رساند و معرفت ميي كه انسان را به خداي واقعي ميهايكي ديگر از راه

مجاهدة نفساني و . شود، عبادت و بندگي خداست در بشر متذكّر ميو منسي را
اطاعت از تعاليم رباني، از بهترين و پرشورترين عواملي است كه بستر روح و جان 

 .سازدرا شايستة تابش اين نور ميزول رحمتِ معرفت فطري آماده و آنرا براي ن

 آن است، همان عبادتي كه هدف جا معناي عام در اين2از عبادت  البتّه منظور     
، و همة موارد آن از )خلقت الجنّ و االنس االّ ليعبدونو ما (ت قلمداد شده خلق

                                     
 251ص / ـ توحيد صدوق 1

برده را به سبب ذلّت     . بنده و مطيع مي باشد    : تذلّل همراه با تقديس از ريشه عبد، به معناي        : ـ عبادت، يعني  2
 و  اصل العبوديـةِ الخـضوع    : در صحاح گفته    . العبادةُ فی اللّغِة ِهی الذِّلَةُ    : در مجمع آمده    . و انقيادش عبد گويند   
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ي همة اخالقيات، احكام، عبادات، دعا و استغفار، ذكر، توبه، تفكّر و بطور كلّ: جمله
چنين عبادت، نقش بنيادين در همة ابعاد هم. گيردوجوه بندگي خدا را در برمي

گوناگوني است، كند و داراي شئون مختلف و آثار  گي فردي و اجتماعي ايفا ميزند
  .جا به جنبة مذّكِر بودن آن در معرفت خداي عزّوجل توجه داريمكه ما در اين

كه در جايي اطاعت و رآن به اين مسئله نظر دارد، چنانآيات فراواني در ق      
  :فرمايدداند و ميي او مي خدا را، شرط هدايت به سوتسليم در برابر

o واتَدتَه وهاِنْ تُطيع و.       

   1».اگر از خدا اطاعت كنيد ، هدايت مي يابيد «     
o ُالغالْب كلَيا فَاِنَّما علَّواِنْ تَو ا ووتَدوا فَقَدِ اهلَمفَاِنْ اَس .  

، بر تو ابالغ است و چنان كه روي برتافتند. اگر تسليم شدند، هدايت مي يابند«     
  2».بس
          را زمينه ساز هدايت بسوي خدا باز در جايي ديگر، مجاهدت در راه خدا     
  : فرمايدداند و ميمي
o لَنابس منَّهدِيوا فينا لَنَهدالَّذينَ جاه 3.و  

اي ديگر عبادت از روي اخالص، تنها راه رسيدن به گوهر معرفت كه  در آيه     
  :  معرفي شده ، است" دين قيمه "ن هما

                                                                                      
: در اقرب الموارد آمده  . الطاعة: و العبودةُ و العبادةُ      ةيالعبود: عبارت قاموس چنين است   . العبادة الطاعة و  ... الذّلّ  

   )4ج / سيد علي اكبر قرشي / قاموس قرآن  (  ِهللا تعالیالتّعظيم ةينهاالطاعةُ : العبادة 
ـ لناحـسنُ   : ﴾عليه السالم ﴿قال  )  عبادت چيست؟    ( ؟الْعبادةُما  :  پرسيده شد  ﴾عليه السالم ﴿از امام صادق     ُةَي 

  )131ص / باب العباده  /  3ج /  ترجمه مصطفوي / اصول كافي . (  مِنَ الْوجوهِ الَّتي يطاع اهللاُ مِنْهاِبالطّاعِة

 54آيه /  نور-1

 20آيه / ـ آل عمران2

 69آيه / ـ عنكبوت3
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o             لووا الصقيمي و نَفاءين حالد خْلِصينَ لَهوا اهللاَ مدبعما اُمِرُوا اِلّا لِي ؤْتُوا   ةَوي و 
  .ةَميِّلْقَا و ذلِك دينُ ةَالزکو

ها امر شدند كه خدا را بپرستند ، در حالي كه در دين او اخالص ورزند و آن    « 
  1».اين است دين استوار.  بدهندةجاي آورند و زكاهاز بنم
  و اطاعت و پيروي از تعاليم ديني در راه خداي عالميان،تالش و تهذيب نفس    

هر چه ميزان . بهترين و شديدترين درجة معارف فطري و الهي را به دنبال دارد
هاي بيشتر و تر باشد، جلوهتر و شفّافگي و مجاهدة نفساني در انسان قويبند

تري از معرفت مورد نسيانِ فطري بر قلب خواهد تابيد و معرفت اهللا شدت درخشان
شماري است، كه هاي بياين شدت داراي مراحل و رتبه. فتبيشتري خواهد يا

چيزي بسان بندگي و هيچ . بستگي تمام به درجة اطاعت و بندگي هر كس دارد
در اثر تسليم بي چون و چرا در . ؤثر نيستيابي بشر به سوي خدا معبادت، در راه

برابر خداست كه انسان اوج سرسپردگي و تسليم خود را به خالق خويش به منصة 
عرفان راستين از . گرددميرساند و شايستة جلب الطاف هدايت  ظهور و بروز مي

رابر تعاليم و دستوراتش خدا، جز در ساية عمل به فرامين او و انقياد كامل در ب
 "در اثر عبادت و بندگي است كه سالكِ طريقِ عبوديت، شايستة. گرددصل نميحا

  .شود خدا مي3"همنشين محبوب " و2"اهل اهللا
در يك حديث قدسي كه در اصول كافي آمده، اَبان بن تَغلب از امام باقر       
 به ﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿كند، موقعي كه نبي مكرّم  روايت مي﴾عليه السالم﴿

  : معراج رفتند، يكي از مطالبي كه خداوند به پيغمبرش فرمود اين بود كه 

                                     
 5آيه / ـ بينه1

 54ص  / 1ج / ـ غررالحكم 2

 15ص / ـ همان 3
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       اِنَّه هِ ولَيع ا افْتَرَضْتمِم اِلَي بءٍ اَح مِنْ عِبادي بِشي دبع اِلي تَقَرَّبما ي و
 الي تَقَرَّباِفلّلَيكُنِْةِبالن تُهببفَاِذا اَح هتّي اَُحِبح  رَهصب بِِه و عمسالَّذي ي هعمس ت

 و تُهبعاني اَجبِها اِنْ د  طِشبالَّتي ي هدينْطِقُ بِهِ والَّذي ي لِسانَه صِرُ بِهِ وبالَّذي ي
تُهطَيأَلَني اَعاِنْ س.       

واجبات تر از جويد، به چيزي كه دوست داشتنيبنده به سوي من تقرّب نمي    « 
شود تا محبوب من نوافل و مستحبات به من نزديك ميهمانا بنده به وسيلة . باشد
  شوم كه با آن كه محبوب من گشت، من گوش او مي و همينگرددمي
         شوم كه با آن سخنبيند و زبان او ميشوم كه با آن ميشنود و چشم او ميمي
كنم و اگر از رد، اگر مرا بخواند اجابت ميبرگيشوم كه با آن گويد و دست او ميمي

     1».بخشممن بخواهد مي
  
  
  رابطة اخالق و معرفت  •

چه آمد، مي توان به ارتباط و پيوند محكم و استوار بين بعد به آنبا توجه   
بي جهت نيست كه . معرفتي و عقيدتي دين، و بعد عملي و رفتاري آن پي برد

 و ارتباط با خداي خويش تأكيد ر چه بيشتر بر عباداتهاديان و مهتديان راستين، ه
جاست كه به نقش اين .انداند و بين خود و محبوبشان سر و سري داشتهورزيدهمي
            به نقش اخالق و تهذيب نفس پيبندي به تعاليم و دستورات ديني و نيزپاي
اخالقي و آراستن آن هاي  كه پاك سازي جسم و روح از پليدييابيمبريم و ميمي

 براي جلب شايستگيِ  عنوان يك راه متين و روشِ ركينبه ملكات نفساني، به
  . پذير فطرت توحيدي مورد توجه است فت راستين از خدا و چشيدن شهد دلمعر

                                     
 8حديث  / 352ص  / 2ج / ـ كافي 1
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هاي اي از مقرّرات و دستورالعملا، علم اخالق نه به عنوان مجموعههذ      علي
فت نوان مسيري روشن است ،كه انسان را با اصل معرعخشك و تكراري، بلكه به

           را به اوج كمال و عزّت رهنمون    سازد و او خدا و اساس هدايت، آشنا مي
. گردد و حاصل آن، معارفي برتر و تذكّري شديدتر، نسبت به فطرت الهي استمي

ني آراسته آري، آن گاه كه آدمي خود را به فضايل اخالقي و خصال زيباي انسا
ساخت و از قيد و بند عبوديت غير حق رها گشت و طوق پر افتخار بندگي و 

در اين حال . طاعت خدا را برگردن آويخت، به آزادي واقعي دست خواهد يافت
  .با همة وجود به سوي خالق خويش پر خواهد كشيد

  جان در تن من نفس براي تو زند    به هواي تو  زند پيوسته دلم دم   
  از هر برگي ، بوي وفاي  تو  زند  بر سر خاك من گياهي رويد       ر گ 

  

***                                              
    
  انقطاع به سوي خدا  •

عبادت و سرسپردگي در برابر خالق غفور عالميان، اگر صادقانه باشد، موجب 
  خداي خود غافلبريدن از هر تعلّقي و گرايشي است، كه انسان را از خود و 

  . كندمي
ال يكُونُ الْعبد عابِداً لِلّهِ حقَّ عِبادتِهِ حتّي ينْقَطِع   :﴾عليه السالم﴿قال الباقر       

  .عنِ الْخَلْقِ كُلُّهم لِلّهِ فَحينَئذٍ يقُولُ هذا خالِص لي فَيقْبلُه بِكَرَمِهِ
كه از همة  بنده، بندة واقعي نيست مگر اين«:  فرمود ﴾عليه السالم﴿امام باقر       

، در اين هنگام است كه )انقطاع الي اهللا پيدا كند ( مردم به سوي خدا منقطع گردد 
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  اين بندة خالص من است و به لطف و كرمش او را قبول : فرمايد خداوند مي
   1».كندمي
گاه آن. دهد ميي و كامل از هر چه غيرخدا رخدر عبادت خالص، انقطاع كلّ       

ترين مانع و حجاب دريافت حقيقت است كه تعلّقات و مظاهر دنيوي، كه مهم
گاه كه در مسير عبوديت عابد آن. تابد گردد، نور معرفت فطري بر قلب ميزدوده
 هاي فطرت به كنار زدهشود، حجاب از همة جاذبه هاي مادي بريده مينهدميگام 

  . گردد  ميشده ، قلب فقط براي خدا خالي
   .و اَنِرْ اَبصار قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها اِلَيك كَمالَ الْاِنْقِطاعِ اِلَيك اِلهي هب لي      

  هاي دل ما را   ديدهخدايا، باالترين مرتبة انقطاع به خود را به من عنايت فرما و«  
   2». به سوي خودت نوراني نما، آنبا روشنايي نظرِ

 ن خالق رئوف هم او راري، كسي كه دل به خدا بندد و به يادش باشد، آآ       
   3.فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُم :كند، كه فرمود فراموش نمي

برد، مرتكب حال ذكر است و به ياد خدا بسر ميهنگام كه بنده در      لذا تا آن  
شود، كه در يدهد كه خدا فراموش مگناه و معصيت هنگامي رخ مي. شودگناه نمي

  . گردداز آدمي سلب شده و به خود رها مياين صورت روح ايمان 

اَيما عبدٍ اَطاعني لَم اَكِلْه اِلي غَيري و ايما عبدٍ عصاني و : يقُولُ اهللاُ تَعالي       
لَكوادٍ ه اُبالي في اَي  لَم اِلي نَفْسِهِ، ثُم كَلْتُه.  

                                     
            111ص  / 70ج / ـ بحار 1
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ت كند، او را به غير خودم وا اي مرا اطاعهرگاه بنده« : فرمايد لي مي      خداي تعا
 پس گذارماني نمايد، او را به خودش وا مياي از من نافرمگذارم، و هرگاه بندهنمي

   1». باكي ندارم كه در كدام وادي هالك گردد،در اين صورت
  

  هالطف ن ـق ايـمن نبودم الي   ق من كردي روا       ـا در حهلطف 
         2بنده اي بنده نواز رحم كن بر      مساز      دالعيني جدا از خودفةطر 

            
 شهد دل پذير بندگي  •

از . هاستمعرفتترين نوع نشينترين و دل      معرفت خدا از راه عبادت، جاذب
راه توان ، مي3هاي مختلفي كه براي دريافت فطرت خداشناسي معرفي شدبين راه

در اين طريق، چون خودِ . ها به حساب آورددگي و عبادت خدا را ممتازترين آنبن
آيد، يار او زمينة معرفت خدا فراهم ميانسان، نقشي اساسي و كاربردي دارد و با اخت

  . لذّت بخشيِ آن از درجة باالتري برخوردار است
 مطرح نبود، بلكه معرفت ها، اختيار انسانهاي قبلي، يا در بعضي از آن  در راه    

، و گاهي بدون اين كه انسان طالب آن "باالضطرار "به صورت غير اختياري و
؛ يا در برخي ديگر )مثل بال و فقر و تحوالت (  دست دهد شد، ممكن بودبا

اما .  اما مستلزم عمل و رفتار خارجي خاصي هم نبود،گرچه اختيار بي تأثير نبود
شود، چون با تالش  و مجاهدت و عبادت خدا حاصل مييهمعرفتي كه از راه تزك

                                     
     71ص  / 70ج / ـ بحار 1

   نويسنده-2
تحوالت  . 6فقر . 5بال . 4عقل . 3ق آفا. 2انفس . 1: تاكنون هفت راه براي تذكّر خدا بيان شده است -3
  .عبادت.7
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   است، قلب براي پذيرش نور و تسليم در مقابل خدا " باالختيار "و مجاهده و 
  . باشدتر ميها افزوندر نتيجه لذّت آن هم از بقية راهتر است و آماده

  اطاعت خداست، خود را مطيعهنگام كه آدمي با اختيار خويش غرق در  آن    
بوب انديشد و براي وصول به خالق محخواهد و جز به رضاي او نمياو مي

قات و تجمالتِ در اين زمان، از همة تعلّ. نهدخويش همه چيز را به كناري مي
 مهري، آمادة پذيرش مهر محبوب شود و دلش عاري از هرفطرت پوش كنده مي

  جودش را چنان وحالت، ناپذير اينانگيز و وصفجذبة دل. گرددمي
  بر مي گيرد كه جدايي از آن، او را به دردي جان كاه مبتال مي سازد و فرياد بر در
  :آوردمي

       لِقائُك هادي وس ري وهس ال لِسِواك لَكرادي وم رُكال غَي ةُفَاَنْتني قُريع 
  . هيو وصلُك مني نَفْسي و اِلَيك شَوقي و في محبتِك ولَ

خوابيم براي توست نه براي  من تويي نه غير تو، بيداري و بيمراد! خدايا «       
             تو آرزوي من است، مشتاق تو و  غير تو، لقاي تو روشني چشمم، و وصال

  1».قرار محبت توأمبي
  

  ندـدر دل  شوريده  غوغا  مي ك   ند           ـ مي ك     ذكر و يادت  قلب  احيا
   باوري دل  درغير مهرت نيـست    غـير تـو يا رب  نگـيرم  يـاوري               
   2را جوشن است حب آل البيت ما    مهرت روشن است            قلب هاي ما ز    

                                           * * *  

                                     
 مناجات المريدين/ ـ مفاتيح الجنان 1

   نويسنده-2



  
  
  
  

  اثبات يا تذكّر وجود خدا
  
ي به چنان شديد است، كه هيچ نيازجود خداي متعال بديهي و ظهورش آنو

اگر ما . هاي متداول و رايج، براي اثبات وجودش نداريماقامة دليل و برهان به شيوه
را كنيم و نام آنهاي مربوط به خداشناسي طرح ميمطالبي را در ارتباط با بحث

، دو " اثبات "گذاريم، بايد بدانيم كه از عبارت مي "  وجود خداداليل اثبات"
  : توان برداشت نمود نوع مي
  
آوريم، مقصودمان اثبات حقيقتي قتي بحث از اثبات خدا به ميان ميو. 1      

 كه بايد بدانيم به اين معنا. استبراساس عبارات و اصطالحات حكما و فالسفه 
 براي مخاطب مجهول باشد و او هيچ زمينة ،ه آن امر وقتي است ك،اثباتِ يك امر
تصوري و گاه به كمك مفاهيم  ذهني از آن شيء نداشته باشد؛ آنقبلي و آمادگي

چه را كه  اثبات و آن، تا آن حقيقت از نظر عقل،شودتصديقي، داليل آورده مي
 و هاي فكريصورت، تمام تالشدر اين.  از نظر ذهن، معلوم گرددمجهول است

       . عقلي، در جهت معلوم ساختن آن چيزي است كه قبالً مجهول گرفته شده است
به اين معنا، كلمة اثبات را در مورد خدا بكار بردن درست نيست و با وجدان آدمي 

  .باشد سازگار نمي﴾عليه السالم﴿و نيز با فراميـن قرآن و كالم معصوميـن 
خوانده اند كه معلوم و  مردم را به خدايي فرا ميدعوتشانگفتيم انبيا در آغاز        

 ها بخواهند وجود اوداوند مجهول نبوده و نيست، كه آنخ. هيچ شكّي در آن نيست
    خير معروفي است، كه از هر معلومي آن،بلكه او. را با دليل اثبات كنند
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گاه در لذا پيامبران هيچ) عاي جوشن كبير د-يا خير معروفٍ عرِف. (تر استمعلوم
  سوي خدا، براي مردم دليل و برهان فلسفي به اين معني اقامه دعوت به

م است و شكّي در او نمي كردند؛ بلكه مردم را به سوي خدايي كه براي همه معلو
-خوانده اند و بديناند، فرا ميها از آن فطرتِ پاك منحرف گشتهنيست و انسان

  .اندنمودهميها يادآوري وسيله، خداي واقعي را به آن
  

 اين نيست كه بخواهيم امر ناشناخته و " اثبات "در حالت دوم، منظور از . 2      
 معروف و معلومي است كه ،مشكوكي را ثابت كنيم، بلكه منظور اين است كه خدا

در اثر انحراف بشر از مسير زندگي راستين، و در اثر گناه يا عوامل ضد اخالقيِ 
زيرا قلب   (ورد انكار زباني و قوليِ بعضي، قرار مي گيرد ديگر، فراموش گشته و م
ها اين كما اينكه در ضرّاء و سختي. ندهدتواند به او گواهي خدا را مي پذيرد و نمي

              كند و از او مددت، زبان را هم به اقرار وادار ميپذيرش قلبي، كه شديد اس
شود تا ها، دالئلي آورده   ميو پيروان آنوسيلة پيامبران در اين جا، به). جويدمي

 به ،هاي توحيد برطرف گردد و اين نعمت منسي و فراموش شدهموانع و حجاب
نه (  يادآوري گردد د و خدايي كه مورد غفلت واقع شده داده شو" تذكّر "منكران 

  ).اينكه مجهول، معلوم شود 
ه به معني معلوم ساختن آن چيزي ، ن" اثبات خدا "براين اساس، منظور ما از        

 هم ﴾عليه السالم﴿اگر در سخنان معصومين . است كه مجهول است و مشكوك
  . دليل براي اثبات خدا گفته شده، منظور همين است

و هنگام ظهور فرياد ) ده ثابت كنن( اند، نه مثبت  بوده" مذكِّر "اصالً پيامبران       
  : اند برآورده

بياييد تا برايتان داليلي : كه بيايند و بگويندنه اين. قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا      
  ! جهت وجود خدا اقامه كنيم، آن هم به شيوة يوناني و با اصطالحات وارداتي بيگانه
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د از مباحثه و جدال احسن بهره ها به تناسب فهم و درك مخاطبين خوالبتّه آن      
صدشان از والً، نه به سبك خاص فني و عبارات فلسفي و ثانياً ق ااند؛ اماگرفتهمي

ختن  وجدان خفته و غبار گرفتة مخاطبين بوده، نه معلوم سابيان براهين، بيدارسازيِ
 هدايت و ساير نظم، حركت، حكمت: هاي گوناگونپيامبران از راه. خداي مجهول

اند دهكرها را بيدار مينسانمواردي كه در البالي تعاليم ديني وجود دارد، وجدان ا
همان خداي معروف فطري را كه همه قبالً . اندداده، خدا را تذكّر ميو به اين طُرق

در زبان عربي هم . اندلم پيشين اعتراف كرده و بلي گفتهو قلباً قبول دارند و در عوا
رد شود و تذكّر در موميبه كار برده ) فراموشي ( ، در مقابل نسيان " تذكر "

چيزي است كه آن چيز، قبالً اتفاق افتاده و مورد غفلت واقع شده، كه به وسيلة 
  .آوريم را به ياد ميتذكّر، آن

.  وجود ندارد" اثبات صانع "اي تحت عنوان    بنابراين، در اديان الهي مسئله   
دالئل اثبات  "چه كه تحت عنوان  است و هر آن" تذكر صانع " ،چه هستآن

         ردد كه خدايي هست و گشود، به اين معني بر مي مطرح مي" داوجود خ
گردد تا آن    داليل، موجب ميهايي مانع وجدان او گشته، كه بيان اينحجاب
هاي نشسته بر جان و قلب و فكرِ آدمي زدوده، و خداي معروف فطري حجاب

 باشد، به جاي  بدين جهت شايد مناسب. يادآوري گردد و به وجود او اقرار شود
 عبارتِ به جاي داليل اثبات وجود خدا، و" يادآوري خدا " اثبات خدا ، عبارتِ

است   آورده شود؛ كه هم با هدف انبياء كه تذكّر دهندگي"داليل تذكّر وجود خدا"
 اثبات سازگار باشد و هم، تصور مجهول بودنِ خدا را، كه ممكن است از لفظِ

   . برطرف سازد،برآيد
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هايي را كه در ارتباط با كه بتوانيم همه راهايت به مطالب گفته شده، براي اينبا عن 
طور صريح در كلمات و ه ها، بناسي مطرح است و بعضي از اين راهمسئلة خداش

هاي كار برده شده و همچنين، برخي از راهه ب﴾عليهم السالم﴿بيانات معصومين 
ني استنباط و دسته بندي نمود، مورد استفاده قرار توان از شواهد دي، كه ميديگر را

 به داده، متناسب و هماهنگ با تعـاليم آسمـاني، معرفت خـدا را مطـرح نمـاييم،
  . كنيم دنبال مي" هاي خداشناسي راه" سخن را تحت عنوان فضل الهي،

***                                             



  
  
  

  
  راه هاي خداشناسي 

  
  : توان به شناخت خدا دست يافت به طور كلّي دو گونه مي

 در خلقتِ عالم ،خواهد از راه آثار و به وسيلة انديشهبراي كسي كه مي اول؛      
داست؛ لذا خدا در اين صورت جهان نشانه و آية روشن بر وجود خ. به خدا برسد

دانستن اينكه جهان (ناخت از نوع دانستن است اين نوع ش. شودبه جهان شناخته مي
رسد اي مي، خداشناس به مرحلهدر اين راه. و عقلي و استداللي است) خدايي دارد

  . داند خدايي هستكه مي
توان بدون واسطة جهان و بطور مستقيم، به وسيلة قلب خدا را  ميدوم؛      

اين . شود، نه خدا به جهانه مي اين حال، جهان به خدا شناختدر نتيجه، در. شناخت
يابد و خالق هستي ، قلب خدا را ميدر اين حالت.  از نوع يافتن است،شناخت

  .شودوجدان مي
ن نشانة بنابراين، يكي راه عقل و استدالل و منطق است و جهان هستي، به عنوا      

يشـه گيرد؛ و ديگري راه فطرت و وجدان است، كه اندوجود خدا، واسطه قرار مي
و فكـر در آن راهي ندارد بلكه الفكري و كنار گذاشتن افكار، زمينة دريافت اين 

  . معرفت است 
  هـا را شـرح  ها و انشعاباتي است كـه آن            هر يك از دو راه فوق، داراي ويژگي       

  .دهيممي
                                 * **   
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  عقلي هرا •
 هيچ ر و تدبر در پديده هاي هستي و اين كه عقل انسان، با تفكّ،در اين راه 

آيد و هر چيزي علّتي دارد، به وجود خدا معتقد چيز خود به خود به وجود نمي
ي هستي، ها به واسطه دقّت و تعقّل در پديدهبرد وشده، با ديدن اثر پي به مؤثّر مي

  .كندبه خالق آن ها اعتراف مي
      لِلّهِ الَّذي اَظْه دمقَلَّ اَلْحرَ ميرِيائِهِ، ما حاللِ كِبج لْطانِهِ، ورَ مِنْ آثارِ س

  .الْعقُولِ مِنْ عجايِبِ قُدرتِهِ
هاي سلطنت و جالل و بزرگي خويش، آنقدر هسپاس خدايي را كه از نشان«       

   1».عجايب قدرتش حيران و مبهوت نمودها و ها را در شگفتيظاهر ساخت كه عقل
زيرا .  دانست" نوعي خداشناسي به آثار "توان اين نوع خداجويي را، مي      

توان اين نيز مي. باشدنسان به سوي خداست، آثار خلقت ميآنچه باعث راهنمايي ا
ا به سوي چه آدمي ر، زيرا آن) باآليه ةمعرف(  خداشناسي به آيات ناميد ،طريق را

جايگاه . هاي الهي است نشانه و2گردد، همان آياتخداي عالميان رهنمون مي
  .باشدلي ديني، در اين موقف مطرح ميخداشناسي عقلي و استدال

خوريم هايي بر مي، به نمونه﴾عليهم السالم﴿در قرآن و كالم پيشوايان معصوم       
آفريدگار بينديشد، تا هاي  در پديدهخواهد،ين راه تأكيد دارد و از انسان ميكه به ا

  .ا پي بردهبه خالق آن
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اِنَّ في خَلْقِ السمواتِ والْاَرضِ واخْتِالفِ الَّيلِ و النَّهارِ لĤَياتٍ لِاُولِي       
 مواتِ وتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السي وداً وقُع ذْكُرُونَ اهللاَ قِياماً والْاَلْبابِ اَلَّذينَ ي

  ...الْاَرضِ 
هاي زمين و آمد و شد شب و روز، نشانهها و همانا در خلقت آسمان      « 

ها كه در حال قيام و قعود خدا را آن. شه استآشكاري براي صاحبان خرد و اندي
  1».كنندها و زمين تفكّر ميكنند، و در خلقت آسمانميياد 
 هاي مختلفي را تحـت      بزرگان و انديشمندان خداپرست از ديرباز تا كنون، راه             

اند، كـه    دسته بندي كرده   ثبات وجود خدا، يا داليل خداشنـاسي،     هاي ا راه: عناوين  
  هــا را، بــه خالصــه بيــان نمــوده، مــشروح ايــن راههــا را بــه طــور  آنبرخــي از

  .دهيمدر اين رابطه نوشته شده ارجاع ميهايي كه كتاب
  هائي كه عقلي است و بيان راهء در همه: ذكر اين نكته باز هم الزمست كه    
رسد كه ، به اين نتيجه مي تجزيه و تحليلانسان با استعانت از عقل و قوة، شودمي

بودنِ مخلوقات هم اين جهت يادآور .  همين و بساين عالم صاحبي و خدايي دارد،
 سبب هات اوصاف اويند و تدبر در آنها نشانة وجود خداوند و عالماست كه، آن

  .به آن استره گذري براي رسيدن رفت فطري، و به عنوان معبر و شدنِ معمتذكِّر
    .تذِْکرةًنَحنُ جعلْناها       
  2». تذكّر قرار داديمرا وسيلة) مخلوقات(ها ما آن«       

  هاي عقلي و استداللي، براي باله مباحث، به بيان بعضي از راه اينك، در دن     
    …پردازيمپي بردن به وجود خدا مي
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  برهان نظم. 1
ي هستي، از ريزترين ذرات تا ها كه در پديدهنظم حساب شده و هدفمندي 
ني ما را به سوي خداي نظم دهندة عالم ترين كرات وجود دارد، به روشعظيم

نظم تواند باور كند كه داند كه نظم، اثر علم است و نميهركس مي. كندهدايت مي
  كه  " نيوتن "به قول . آفرين، در يك پديده، موجودي بي علم و شعور باشد

  :گويدمي
فهميم كـه سـازندة گـوش، قـوانين         ما با مطالعة ساختمان گوش و چشم مي             « 

 چـشم، از قـوانين پيچيـدة       دانسته است و سازندة    را كامالً مي   " صوت "مربوط به   
هـا بـه    و از مطالعه در نظـام آسـمان       .  است ده و رؤيت با خبر بو     " نور  "مربوط به 

   1». بريمكند، پي ميه ميها را با نظم مخصوصي ادارحقيقت بزرگي كه آن
ني مدبر و صاحب شعور  پس هرجا كه نظمي هست، بدون شك، پاي نظم آفري   

با اندكي دقّت در . گونه استثنايي نداردآيد، كه اين حكم كلّيِ عقل، هيچبه ميان مي
چنان نظمي حكم فرماست كه عالم، خواهيم يافت كه بر جهان آنوجودات م

راستي اگر در جهان نظم حاكم . كشاندي خالق هستي ميبالدرنگ، ما را به سو
ها به پيش ن را مسلّم گرفت و با تكيه بر آننبود، چگونه امكان داشت كه قوانين آ

ت بشر، جز كشف همين بيني علمي پرداخت؟ و آيا علم و اكتشافات و اختراعا
را به  جهان آفرينش، كه عظمتش ما و نظم عالم است؟ آيا نظم حساب شدةروابط 

   گيتي نيست؟ل بر وجود تدبيري عالمانه بر پهنةدارد، دليشگفتي وا مي
كنيم كه انسان را به تفكّر مجيد، به آيات فراواني برخورد ميدر سراسر قرآن      

هايي از نظامات حيرت انگيز اين با بيان نمونه خلقت دعوت نموده، در آيات
  :آورديجهان، زنگ بيدار باش را برايشان به صدا در م
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o  النَّهارِ لَاياتٍ لِاُولِي لِ واخْتِالفِ الَّليضِ والْاَر مواتِ واِنَّ في خَلْقِ الس
  1.الْاَلْبابِ

o  ْثُّ مِنبما ي و في خَلْقِكُم مٍدابٍةولِقَو وقِنُونَ آيات2. ي   
o رْسِلَ الرِّياحمِنْ آياتِهِ اَنْ ي 3.و  
o ِالنَّهار لِ وبِاللَّي كُمناممِنْ آياتِهِ م 4.و  
o خْتَلِفاً اَلْوانُهاراتٍ منا بِهِ ثَمفَاَخْرَج ماءِ ماءاَنْزَلَ مِنَ الس تَرَ اَنَّ اللّه 5.اَلَم  
            به عنوان نمونه   . أكيد شده استئله ت بر اين مس،در روايات فراواني نيز      
عليه ﴿ اشاره كرد، كه امام صادق " توحيد مفضّل "توان به حديث معروف مي

 مشروحاً به نظم و حكمتي كه در هر يك از مخلوقات بكار رفته، بر وجود ﴾السالم
ار، اينك، قسمت كوچكي از فرمايشات آن امام بزرگو. خدا استدالل نموده است

  .كنيم را نقل مي"مفضّل بن عمر"خطاب به 
 هذَالْعالَم و تَأْليِف ئَةُِيته علَي الْباري جلَّ قُدسِهِ ِةواَلْاَِدلّيا مفضّل اَولُ الْعِبرِ       

يم و بِفِكْرِك الْعالَم لْتاِذا تَأَم هِ، فَاِنَّكلَيع لي ما هِيها عنَظْم زائِهِ واَج زْتَه
بعقْلِك وجدتَه كَالْبيتِ الْمبني الْمعِد فيهِ جميع ما يحتاج اِلَيهِ عِباده، فَالسماءِ 

  ... كَالْمصابيحِ ةٌمنضود كَالْبساطِ والنُّجوم ممدودةٌ كَالسقْفِ، والْاَرض مرفُوعةٌ
 كه هر ؛خداوند، نظم و ترتيب جهان استاولين دليل بر وجود ! اي مفضّل«       

 چيزي بدون هيچ گونه نقص به بهترين وجهي در جاي خود قرار گرفته، و همچون
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آسمان چون سقف افراشته . باشدة نياز بندگان در آن آماده مي هم،سرايي منظّم
هاي پر نور آويخته گسترانيده شده، ستارگان چون چراغشده، زمين مانند فرش 

 محل اين نظم و ترتيب جهان، كه هر چيزي بدون ذره اي نقص در... گشته 
ترين دليل است بر اين كه اين عالم از روي مخصوص خود قرار گرفته، بزرگ

   1». حكمت آفريده شده
  
  سخن يك دانشمند •

 استاد زيست شناسي و " سسيل بويس هامان " به نام ،يكي از دانشمندان 
  :گويدآسبوري، مي علوم و رياضيات كالج رئيس قسمت

 نظمِ هاي مشيت و اداره و قانون ونگرم، نشانهدر قلمرو علم به هر سو كه مي      « 
  . كنميك وجود عالي را مشاهده مي

 براي گردش به جاده آفتاب گيري برويد و جزئيات عجيب ،يك روز صبح      
وش دهيد و النة ساختمان گلي را تماشا كنيد و به آواز دل نشين مرغ سينه سرخ گ

 آيا اين  دقت نظاره كنيد و آن وقت بگوييدپيچ در پيچ مرغ انجيرخوار بالتيمور را به
د تا در كنت را دور خود جمع  ميتصادفي است كه گل با تهيه شيره شيرين، حشرا

هاي ريز ند؟ آيا اين اتّفاقي است كه دانه تلقيح آن باشمقابل، حشرات نيز وسيلة
  براي،كند و در نتيجه بذر الزمرا تلقيح ميشود و آنان گل ميگرده وارد تخمد

تر نيست كه بگوييم آورد؟ آيا منطقيوجود ميتوليد نبات و گل سال بعدي را به
         ها را در، به واسطه قوانيني كه ما تازه آنتمام اين كارها را دست نامرئي خدا

   2»دهد؟ يابيم، انجام ميمي
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  :داردشمند، در دنباله سخنانش اظهار مينهمين دا      
 نظم و ترتيب گسترش ستارگان، ها نگاه كنيم، از مشاهدةاگر به طرف آسمان«       

هاي متوالي، ها و قرنها، سالها، فصلشب.  از تعجب فرياد خواهيم كشيدبي اختيار
 در به قدري منظّمو .  روي خطوط معين در حركتند،اجرام سماوي در آسمان

گردند كه ممكن است خسوف و كسوف را از چندين قرن قبل مدارهاي خود مي
شود كه بگويد اين اجرام، مواد كهكشاني آيا باز هم كسي پيدا مي. يني كردپيش ب

  ...ها سرگردانند؟ طور تصادفي ايجاد شده و در آسمانمتراكمي هستند كه ب
اي بينم و دورترين   ستارهپ مياي آب كه من در زير ميكروسكو      مشاهده قطره

دارد؛ به قدري نظم و كنم، مرا به حيرت و اعجاب وا ميكه با تلسكوپ تماشا مي
ترتيب در عالم طبيعت وجود دارد كه ممكنست براي آن قوانين محكم و ثابت 

را كه بشر عمر خود اين.  را قبل از حدوثش بيان نمودوضع كرده و حكم هر پديده
كند، فقط از اين جهت است كه به وجود نين طبيعي صرف ميبراي كشف قوا

          صحت آن قوانين مطمئن است و بدون اين اطمينان تفحصات علمي بي فايده 
يعي نبوده، تابع تصادف ها تابع قوانين طباگر فرض كنيم كه پيدايش پديده. دشدنمي

اي معين، در تكرار تجربهها بي فايده خواهند شد، زيرا باشند، آنگاه همه تجربه
پس . نتايج مختلف بدست خواهد آمد و به معلومات بشر چيزي افزوده نخواهد شد

در پشت اين نظم، بايد قادر متعالي باشد، چون بدون يك حكمت عاليه، وجود نظم 
 است و هر قانون در همه جا قدرت خدايي مشهود. و ترتيب امكان پذير نيست

خدا واضع من است و بشر كاشف : گويد صداي بلند ميشود باطبيعي كه كشف مي
  1».من
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  استدالل يك ستاره شناس •
 ميالدي ستاره درخشاني ناگهان در آسمان ظاهر شد، و هر يك 1604در سال  

در همان روزها، . كرد ناگهاني او را به نحوي توجيه مياز دانشمندان فلكي پيدايش
 نيز مشغول مطالعات نجومي بود، " ركپل "دانشمند ستاره شناس مشهور آلماني 

يك روز هنگامي كه مشغول مطالعه بود، همسرش به او گفت كه غذا آماده است، 
از تشريفات غذا مقداري ساالد بود كه از برگ كاهو و . كپلر به طرف ميز غذا آمد

كپلر پس از مدتي تأمل سر خود را . تهيه شده بود... تخم مرغ و گوجه فرنگي و 
  :د و به همسرش گفتتكان دا

 كه مقدار نمك و تخم مرغ و گوجه و ،تواني قبول كني اين ساالد آيا مي"     
شكل تراش آن، همگي به نسبت خاصي تركيب شده، مولود تصادف و اتّفاق 

  "! باشد؟
  " .چنين چيزي ممكن نيست ":همسرش پاسخ داد      
نگ جهان نيز تصادفي نيست ه پس اجزاء منظّم و تشكيالت هما": كپلر گفت      

  " 1.و خداي بزرگ پديد آورنده عالم است
  

  : در توضيح آية﴾عليه السالم﴿امام باقر       
  

  . اَعمي و اَضَلُّ سبيالًِةو منْ كانَ في هذِهِ اَعمي فَهو فِي الĤْخِرَ      
                               2».تر استست،او در آخرت هم نابينا و گمراهكه در اين دنيا نابيناآن«       
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لَّيلِ و النَّهارِ و  السمواتِ و الْاَرضِ واْختِالف المنْ لَم يدلُّه خَلْقُ: فرمود      
ذلِك اَمراً اَعظَم  الْفُلْكِ والشَّمس والْقَمرُ والْايات الْعجبِيات علي اَنَّ وراء دورانُ

  .فَهو عما لَم يعايِنُ اَعمي و اَضَلَّ: قالَ.  اَعمي و اَضَلُّ سبيالًالْاِخرِةمِنْه فَهو ِفي 
ك ها و زمين و آمد و شد شب و روز و گردش فلهركس كه خلقت آسمان«       

ا به سوي خدايي هاي شگفت انگيز آفرينش، او رو خورشيد و ماه و آيات و نشانه
ه خاطر يعني ب. تر استئي نكند، او در آخرت كور و گمراهكه وراي آنست راهنما

انگار، نابينا و در گمراهي شديد ) و نديدن خالق هستي(بي توجهي به آنچه هست 
  1». است

  
  
  برهان هدايت. 2

 بر نظم و كنيم كه، عالوهنگريم، مشاهده ميهاي عالم مي آنگاه كه به پديده
ها بكار رفته و هر چيزي در جاي خود انتظام يافته، همة دقّتي كه در آفرينش آن

قرآن . اندشدهموجودات عالم به نوعي هدايت گشته، در مسير هدفي روشن راهبري 
  :به اين نكته اشاره دارد

  ربنَا الَّذي اَعطي كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدي      
  2». را هدايت نمودچيز را خلق كرد، سپس آنار ما هر پروردگ«        

   خلق منده قانونكه همدهد كه موجودات، عالوه بر ايناين آيه نشان مي      
دارد  ها قدرت ابتكاري وجودشوند و در آن، هدايت و رهبري مياند، به نوعيشده

كه البته و به راه و رسم زندگي، آن هم بدون تعليم در هيچ مكتبي، آشنايي دارند؛ 
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  اين هدفداري و .  دارد" هادي "، يك " هدايت "از خودشان نيست و اين 
تر از نظم دروني  هستي پديدار است و به مراتب مهمآينده نگري، كه در مظاهر

 گواه ي شعور و آگاهي دارد، كه اين خودهاست، بدون شك، نشان از نوعمجموعه
 موجودات را رينِ قدرت خود كه با دست حكمت آفوجود آفريدگار حكيمي است

  .در جريان حيات هدايت مي نمايد
  .سبحِ اسم ربك الْاَعلي، اَلَّذي خَلَقَ فَسوي، والَّذي قَدر فَهدي      
آن كسي كه  آفريد و شكل داد و آن . اسم اعالي پروردگارت را تسبيح كن«       

  1». كسي كه اندازه گيري نمود و هدايت كرد
 كه چنين هدايت روشني را بهتر درك نماييم، به ذكر چند نمونهحال براي اين      

  :كنيماز ميان موارد فراوان، اكتفا مي
  

 راهنمايي معلّم و مربي به آورد، بدونك مور ناتوان كه سر از تخم در ميي .1 
  ها را جيبي آشناست و راه برطرف كردن آن به طور ع،هاي خودهمة نياز

يم كرد تا سبز داند كه بايد دانه را چند تقساين حشرة كوچك، خوب مي. داندمي
و هميشه النة خود . دداند چه وقت بايد از النة خود خارج يا داخل شويا مي! نشود

        طول. سازدميهاي مخصوص و تا چند طبقه روي هم در دل زمين را با داالن
لف، متفاوت و گاهي در برخي مناطق مانند هاي اين حشره، نسبت به مناطق مختالنه

،  براي النة خودبدون ديدن آموزش از جايي. ي استاستراليا، بسيار بزرگ و طوالن
ها را فصل سرما آنها را باز نموده، در گذارد و در مواقع گرما آندر و پنجره مي

وقه و هاي مختلف براي انبار آذبرنامه ريزي دقيقي، به حفر كانالبا . بنددمي
ه كسي حال سؤال اين است كه، چ. پردازداحت و ارتباط با ساير مورچگان مياستر
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آيا اين مخلوق ضعيف، ! گونه راهنمايي نموده است؟اين موجودات ريز را به اين
براي فراگيري اين فنون، مدرسه يا كالسي را طي كرده، يا كتابي مطالعه نموده 

 ! است؟

  آيا ! نمايد؟ها را به او آموخته و هدايتش ميپس چه كسي و چگونه اين      
  هايي كه وجود مورچه را تشكيل ن باور كرد كه ذرات ريز و يا اتممي توا

: همه عمليات پيچيده و عجيب باشند، و آيا نبايد گفتدهند، قادر به اجراي اينمي
           ا را براي چنين كارهايي الهامهعامل با شعوري در ميان است كه آنقدرت و 

  دهد؟ مي
                                        *   * *  

زنبور قرمز هنگام .  جالب استگذاري زنبور قرمز بسيارة تخمدقت در نحو .2 
د و به نقطة حساس اندازرا در گودالي ميكند و آنگذاري، ملخ را شكار ميتخم

را نگه   جاي گوشت زنده آنكند و بهرا بي هوش ميزند و آنبدن آن نيشي مي
  گذاري ة مناسبي از بدن ملخ شروع به تخمسپس، در نقط. داردمي
  ها از تخم در آمدند، از گوشت تازه، بدن ملخ تغذيه كه بچهكند و همينمي
  زنبور اين عمل را هر مرتبه، بايد با نهايت دقّت و رعايت علم . كنندمي

آن، زنبور پس از . آيدسلي از او به وجود نميد و الّا نبي هوشي انجام داده باش
  كند و خود، با خيال راحت وارد آن شده، در سوراخي در زمين حفر مي

  1.سپاردجا جان ميهمان
 تصادف و اتّفاق كرد و اين را، حمل برتوان اين اقدام عجيب و امثال آنآيا مي      
د و حكومت و هدايت خدايي را نگري را به مادة بي جان و بي شعور نسبت داآينده

  !در آن داخل ندانست؟
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  هاي آبي، النة گردي شبيه به توپ از تارهاي خود يك قسم از عنكبوت .3
اندازد، سپس خود بر سطح آب را به جسمي بسته، در زير آب ميسازد و آنمي

          به زير النه رفته، هوا در آنكند وهاي زير شكم خود را پر از هوا ميآمده، مو
 تا النة او مثل شود، اين عمل تكرارميقدركند و آندهد و در واقع آن را باد ميمي

هاي خود را گذارد و بچهوقت، در اين النه تخم ميآن. شودتوپ باد كرده مي
اين عمل . داردميها را از خطرات هوايي محفوظ كند و به اين وسيله آنبزرگ مي
ه اقدامات دقيق عملي، از نساجي و مهندسي گرفته، تا  متضّمن يك سلسل،عنكبوت

  1.باشداختمان و عمليات دريايي ميس
 به غريزه، يا خاصيت آيا ممكن است اين كارها را تصادفي دانست، يا آن را      

طور نيست، پس عنكبوت تعليم نديده و ناتوان ها نسبت داد؟ اگر اينموجود در آن
  !  مدبرانه آموخته و او را به راه آورده است؟را، كه توان انجام كارهاي

*                                      * *  
سازد، در فصل زمستان به ي كه در رواق خانة شما آشيانه مياچلچله .4 

در . گرددهار آشكار شد، به النة خود بر ميرود، اما همين كه طليعة بقشالق مي
مت جنوب و نواحي گرمسير پرواز رندگان به سماه، خيلي از پصورت سرماي دي

 پيمايندميها، صدها فرسخ فاصله را در زمين و بر فراز درياها كنند و غالب آنمي
 بگذاريد و كبوتري را در جعبة سربسته. كننداما هرگز راه خانة خود را گم نمي

زند و خي مياي او را گشوديد، در هوا چركه پرا ببريد، همينمسافتي بسيار بعيد آن
   2.كندسوي آشيانه خويش مراجعت مير، بهيك س

                                     
   همان                       -2و1
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ها قرار داده شده و چه قدرت ناپيدايي به ن نيرو به وسيله چه كسي در آناي      
ها از ست؟ اگر بگوييم، اين علوم و دانشآنان، اين راه و رسم و رفتار را آموخته ا

 پذيرش نيست؛ زيرا علوم طريق وراثت يا چيز ديگري به آنان منتقل شده ، قابل
شود نميگاه وراثت باعث ونه كه هيچگهمان. اكتسابي با وراثت قابل انتقال نيست

  . فرزند يك طبيب، بدون فراگيري و تعليم بتواند طبيب شود
*                                           * *  

پس از رسيدن اين موجودات . انگيز مارماهيان شنيدني استداستان شگفت .5 
             اي در جنوب جاي عالم كه باشند، به طرف منطقهبه مرحله رشد، در هر 

جا قيانوس تخم ريزي نموده و در   همانحركت كرده، در عمق ا" برموداجزاير "
                هزاران ميل مسافت را در درياآيند،ها، كه از اروپا ميآن عده از مارماهي. ميرندمي
هاي مارماهي، كه هنگام تولّد از هيچ جاي بچه. رسندپيمايند، تا به اين نقطه ميمي

كنند اند شروع مي بي پايان از آب ديدهعالم خبري ندارند، فقط خود را در انبوهي
پايان و غلبه بر خود، و پس از عبور از درياهاي بيبه مراجعت به موطن اصلي 

  اي كه والدينرودخانه يا بركهدوباره به همان ها و امواج و جزر و مدها، طوفان
كه با زحمات  پس از آنهاي جوانياين مارماه. گردنداند بر ميآمدهجا ها از آنآن

كنند و جا نشو و نما ميو مشقّات فراوان خود را به موطن اصلي رساندند، در آن
ديكي جزاير حل به نزچون به سن رشد رسيدند، طبق همان قوانين مزبور و الين

 راستي اين حس 1.گيرندان عمل پيشينيان خود را از سر ميگردند و همبرمودا بر مي
جهت يابي و بازگشت به موطن اصلي، از كجا سرچشمه گرفته است؟ تاكنون هيچ 

و دست پر قدرت . مار ماهي از سواحل آمريكا در آب هاي اروپا ديده نشده است
ماهي را به يك سال و گاهي باالتر هم برده است، آفريدگار طبيعت، دورة رشد اين 
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هايي كه با آيا ذرات و سلول. اشدتا توان اين نقل و انتقال را از نظر زماني داشته ب
            اند، داراي حس جهت يابي و بدن مارماهي را به وجود آوردههم جمع شده

 پذيرش نيرويي هدايت انگيز جز باتحليل اين واقعة شگفت. لّماً خيراند؟ مسبوده
 . كننده و حاكم بر جهان وجود، امكان پذير نيست

  ساير موجودات زنده، گياهانآوركه زندگي اعجابگونه، هنگامي    همين  
نمو يك سلول را مورد نظر حتّي نحوة رشد و ... پرندگان، موريانه، زنبور عسـل و 

و شعور تدبير شده كه در كار ق گري دقيدهيم، با تكيه بر اين همه حسابقرار مي
بريم كه با دست قدرت شگفت  است، پي به وجود مدبر قادري ميها حاكمآن

             انداخته، و هيچ عقل و منطقيخويش، هر چيزي را در جاي خود به جريان
ها و الهامات كه در همة عالم جاري است، بدون الهام پذيرد كه اين دانشنمي

  .ددهنده تحقق بپذير
* * *  

  

  علّيت  برهان .  3
آمدنِ وجود، براي بهترين قوانيني است كه بشر بر اساس آنعلّيت، از قديمي 

 كه شود به آن چيزي گفته مي" علّت ".هر چيزي علّتي را جستجو كرده است
              آيد  وجود ميوجودآمدن چيز ديگري باشد، آن چيزي كه از علّت به باعث به

 معروف " عليت "رابطه بين علّت و معلول به قانون.شود ميناميده  " معلول "
  . است

 آيد و هر چه را بنگريم  در اين عالم هيچ چيزي خود به خود، به وجود نمي     
هاي عالم انون را كه بر همة روابط و پديدهاگر بخواهيم اين ق.براي آن علّتي است

           ايم؛ يعنيمعتقد شده) اتّفّاق( صدفه م، بنابراين، بهامكان حكم فرماست نپذيري
 هر چيزي ممكن است از هر چيز به وجود بيايد و براي حوادث عالم يك ،كهاين
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هاي طبيعت و  كه، جريانو حال آن. قي و منظّم وجود نداردسلسله ارتباط منط
 ر چيزي روي حساب ووجود آمدن همند و دقيق است و بههاي آن، قانونپديده

   1.باشدعلّت خودش  مي
خداوند حكيم، جهان را بر اساس علل و اسبابِ معين و مشخص آفريده تا       

كه، اشياء را و كمال يابد و اِبا نموده از اينبشر براي بدست آوردن آن علل بكوشد 
گرچه )  ان يجري االمور الّا باسبابهاابي اهللا. (اط و به طور اتّفاقي بيافريندبدون ارتب

ان اهللا علي كل . ( ممكن است و دست او بسته نيستبراي آفريدگار عالم هر كاري
  )شيء قدير

بر اين اساس، بشر از دير باز، تا چشم باز كرده، خود را در ميان دنيايي ديده       
 كه، تا صدايي راه دنبال علّتي گشته است؛ كما اين ب،كه براي هر حادثه و معلولي

، تا جاي پايي را ديده به جستجوي )علّت(نبال صاحب صدا د، به)معلول(شنيده 
جويا  را، بنّاي آنرا و تا بنايي را ديدها نقشي را مشاهده كرده، نقّاش آنصاحب پا، ت
آورنده، براي هر اثري مؤثّر، براي هر اي پديدبراي هر پديده: يعني. شده است

                                     
ند، براي ايجاد يك معلول به اين چهار علّت نياز ـ از قديم االيام به چهار نوع علّت معتقد بوده اند و گفته ا1

  :است
 .  كه همان ماده تشكيل دهنده معلول است. علت مادي •

 .كه شكل و هندسه ظاهري معلول را گويند.      علت صوري

 .هدف و غايتي است كه معلول براي آن هدف ساخته شده. علت غائي •

 .ا گويندكه همان فاعل و انجام دهنده فعل ر.  علت فاعلي •

مثالً براي ساختن يك ميز، چوب علت مادي، شكل و طرح ساخت آن علت صوري، استفاده در كتابخانه يا 
اتاق نهار خوري علت غائي، نجار و سازنده آن را علت فاعلي مي گويند، كه تا علت فاعلي نباشد، 

ا به انواع ديگري هم منقسم علّت ه. تحقّق بخشيده نمي شوند و سرگردان مي مانند) معدات ( سايرعلت ها
  .شده كه ذكر آن ها در حوصله اين نوشته نيست
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حدِث و براي هر علّتي مصنوعي صانع، براي هر واجدي موجِد، براي هر حادثي م
  .  قائل شده است،معلولي

لم به دنبال هاي اين عاترين پديده، كه انسان با ديدن كوچكحال چگونه است    
  .همه مخلوقات هستي، خالقي معتقد نباشدگردد، ولي براي اين آن ميآورندهپديد
ز ز بيان رمو ضمن يك خطبه توحيدي پربار، پس ا﴾عليه السالم﴿امير المؤمنين      

  : فرمايد ميهاي خلقت،شگفت در بدن مورچه و نيز پديده
       مكَالنَّباتِ ما لَه موا اَنَّهمعر، زبدالْم دحج و ،رقَدنْ اَنْكَرَ الْملُ لِميفَالْو

 فيما ادعوا، و ال حجٍَّةزارع، و ال لِاخْتِالفِ صورِهِم صانِع، ولَم يلْجأوا اِلي 
  . مِنْ غَيرِ جانٍٍةيو هلْ يكُونُ بِناء مِنْ غَيرِ بانٍ، اَو  جِنا. تَحقيقٍ لِما اَوعوا

اينان گمان . كار كندپس واي بر آن كه وجود ايجاد كننده و گرداننده را ان«       
 را صانع و نقّاشي نشانچون گياه خودرو، زارعي ندارند و صور گوناگودارند كه هم

يقي چه معتقدند تحقكنند و در آن در مدعايشان تكيه بر برهان نميهااين. نيست
                         1»!اي بدون سازنده و يا جنايتي بدون جنايت كننده وجود دارد؟آيا خانه. ندارند

 هست؟ند چه دليلي بر وجود خداپرس مي﴾عليه السالم﴿ز امام عليچنين اهم     
                                                                                        : فرمايدمي

رعةُاَلْب عيرِ ولَي الْبلُّ عثَ تَدةُالرَّومِ تَدالْقَد آثار ميرِ ولَي الْحلُّ علَي تَدسيرلُّ عالْم  
 كَيف ال يدلّانِ علَي اللَّطيفِ ِةالِْکثافَ و مرْكَزٌ سفْلِي بِهِذِهِ ِةللِّطافَفَهيكَلٌ علَوي بِهذِا 

  الْخَبيرِ
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هاست، آثار قدم دليل بر وجود صاحب آن        پشكل شتر و االغ، دليل وجود آن      «       
 داللت بر  و مركز خاكي به اين سنگينيلطافتاست؛ پس چگونه هيكل عالي به اين 

    1وجود خداي لطيف خبير ندارد؟
كه زيرا جائي. نعي دارند به نام خدا آفرينش نيز صا جهانِآري، مصنوعاتِ       

تواند  گونه ميد به خود و بدون سازنده باشد، چاي خوانسان نتواند باور كند، خانه
 يك و جايي كه ممكن نباشد،. ه باشد بدون سازند،بپذيرد كه كاخ با عظمت هستي

گونه ممكن است، ماه و خورشيد و ستارگان وجود آيد، چچراغ كوچك تصادفي به
با عظمت، اتّفاقي و خود به خود ساخته شوند؟ اگر ببينيد المپي روشن شد، 

توانيد رق را زده و المپ روشن شده و نميكنيد كه كسي كليد ب بالفاصله يقين مي
تواند  چنين، كسي نميش، خود به خود روشن شده باشد؛ هممپ خودبپذيريد كه ال

  . وجود خالق هستي بخش و نور دهندة جهان آفرينش را انكار نمايد
 ، دانـشمند طـراح مغـز الكترونيكـي و متخـصص در       " هزاوي.م.كلود  "آقاي      
  : گويده گيري فيزيكي و الكتريكي ميانداز

ي را كه مور شده بودم كه طرح يك ماشين الكترون  من مأ،چند سال پيش«        
الت مشكل دو بعدي را حل كند بريزم براي ها و معادبتواند در مدت كمي فرضيه

دد هاي متع و ابزارهاي الكترومكانيكي و چرخ از صدها المپ حبابي،اين كار
ك كوچ، در يك اتاق "مغز الكتروني "  يعني ،استفاده كردم و باالخره اين ماشين

  . در ادارة كميته مشورتي هواپيمايي ملّي شهر لنگي فيلد كار گذاشته شد
هاي فراوان روي يك طرح، براي من هاي متمادي كار و رنجپس از سال      
 خود ها، بدون مداخله يك طراح با هوش است قبول كنم كه اين پيچ و مهرهمشكل

نيد كه دنياي محيط ما پر از كحال توجه . به خود، در جاهايشان قرار گرفته باشند
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شمار مستقل و در عين حال به هم مربوطي است كه هر يكي به نوبه هاي بيطرح
اگر براي ماشين حساب . باشندتر ميمرتبه از مغز الكتروني من پيچيدهخود صدها 

من طراحي الزم بود، پس چگونه ممكن است براي بدن من، با اين همه 
مسلماً براي عالم .  و زيستي، طراحي الزم نباشدخصوصيات فيزيكي و شيميايي

  1». كون، كه من جزء ناچيزي از آن هستم طراح حكيم علي االطالقي الزم است
  :دگوي مي" مورر. و. المر  "چنين يكي از دانشمندان محقق شيمي به نامهم      
به  .ممن به عنوان يك شيميدان، به وجود خدايي حاضر و ناظر ايمان دار«       
 يك حكمت عاليه الهوتي، تمام دنيا و مافيها را آفريده و آن همانا ، منعقيدة

  .پروردگار بزرگ است
در نظر من غير ممكن است كه قوانين و نواميس جهان در نتيجه تصادف       

 چه وق العاده عجيب و شگفت انگيز استمحض بوجود آمده باشند، زيرا اين امر، ف
  .و ذكاء الزم و ملزوم همندقانون و نظم، و عقل 

كنم، به يك قسمت خالي الي كه ميان جنگلي انبوه گردش مياگر من در ح...      
ها و از درخت برسم كه در آنجا خانه اي زيبا ساخته شده باشد و در اطراف آن گل

هاي قشنگ ديده شوند، فوراً اين مطلب به نظرم خواهد رسيد كه درختان آن بوته
هايي در دور و بر آن كاشته اي ساخته  و گل و خانهل را كسي بريدهقسمت از جنگ

اند، همه مرا استهزاء ين كارها خود به خود انجام يافتهو اگر تصور كنم كه ا. است
و ساير قوانين ) جدول تناوب عناصر(در مورد عناصر و جدول دوري . ردخواهند ك

ده ايجاب مي كند كه وجودي و يك منطق سا. طبيعي نيز وضع به همين طريق است
و به نظر من، اين طراح و موجد قوانين، . آن ها را طرح و ايجاد و نگاهداري نمايد
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 به ، يگانه پاسخ مقنع و اعتقاد به وجود آفريدگار جهان.ذات باري تعالي است
  1». آفرينش جهان و نظم پايدار آن است

 اما متاسفانه .الم خالقي داردماند كه عا آنچه بيان شد، جاي شك باقي نميب      
           لبي در مورد انكار خدا به گوش پردازان و فيلسوفان، مطاگاهي از برخي نظريه

ند و انسان را در علم و رساها را مي كه كمال بي دقتي و بي انصافي آنرسد،مي
  .كندها دچار ترديد ميصداقت آن

هوا و آب و مواد شيميايي و زمان را به «  : نقل شده، كه او گفتههگل مثالً از       
  »! كنم ميمن بدهيد و من با آن انسان خلق 

 " كرسي موريسن "خوبست پاسخ اين فيلسوف ماترياليست را از زبان آقاي       
  :گويدمند معروف آمريكايي بشنويم كه ميدانش

مه حيات نيز الزم  نطفه وجرثو،اما هگل فراموش كرده است كه براي اين كار      « 
  ايشان پس از آن كه ذرات نامرئي را جمع كردند و براي خلقت انسان . است
به فرض . ها را با نظم و تربيت پهلوي هم چيدند، تازه بايد به قالب جان بدهندآن

ها احتمال، فقط لعاده توفيق يافت، از بين ميليونآنكه به انجام همه اين امور خارق ا
ز آن تر ا به وجود آيد كه چشم روزگار غريبكن است جانوريبه يك احتمال، مم
كه، پس از كاميابي در اين امر، تازه خود هگل تر آنو خوش مزه. چيزي نديده باشد

 فاق و تصادف بوجود آمده؛ بلكه اين موجود عجيب بر حسب ات: نخواهد گفت
  2»! هوش و نبوغ من آن را خلق كرده است: گويدمي
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  :دقرآن مي فرماي
  . ذُباباًااَلّذينَ تَدعونَ مِنْ دونِ اهللاِ لَنْ يخْلُقُو      
  1». توانند خلق كنندخوانند، هرگز مگسي هم نميها كه غير اهللا را ميآن«       

  
  حركتبرهان . 4

ترين براهيني كه از طرف خداپرستان، بر وجود خدا اقامه   يكي از قديمي
  هاي عالم از ذرة اتم گرفته، تا ر پديدهحركت د. ، برهان حركت استشده

بي تحرّكي در عالم ترين كرات و افالك را فرا گرفته، هيچ موجود ساكن و بزرگ
 آهنگي  بر همگان آشكار گشته، آهنگ هستيكه امروزشود، تا جاييماده يافت نمي

هاي مادي را به دنبال ت و سكون و بي حركتي، زوال پديدهديناميكي و پويا اس
در اين عالم به هر چه بنگريد، گرچه به ظاهر آن را آرام بيابيد، اما . واهد داشتخ

  .در درون غوغايي دارد و سراسر، جنبش و تالش است
  

  :انديام به چهار نوع حركت معتقد بودهاز قديم اال
  

اشياء و همچنين در ابعاد و حركت در كم، كه بر اساس آن، در مقدار و تعداد  .1
 كه به چندين دانه تبديل ،مانند يك دانه. آيد وجود ميغييرات بهها تاندازة آن

 .يابداش تغيير مي و اندازهشده

حركت در كيف، يا حركت كيفي، مانند تغيير رنگ و بو و شكل و خواص  .2
 .ديگر اشياء
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مانند حركت . حركت وضعي، كه حركت در وضع قرار گرفتن اشيا است .3
  هاي ديگر، به دور خود ن حركت دور خود، كه با وجود داشتكرات به

 .كنديچرخد و هر لحظه وضعيت جديدي پيدا ممي

ها شوند و مكان و جاي  آنر اثر اين حركت اشياء جابجا ميحركت در اين، د .4
 .كندتغيير مي

با گذشت زمان، بشر به حركات ديگري هم پي برد، از جمله، حركت در       
اري دانسته و را در ذات و جوهر اشياء ججوهر اشياء است، كه اين نظريه حركت 

هاي ظاهري، مولود حركت در ذات اشياء عالم است كه معتقد است همه حركت
ضي از اين نظرات ما كاري به درستي و نادرستي بع. يك لحظه آرام و قرار ندارند

خواهيم بگوييم كه اصل حركت، اصلي است همگاني كه همه نداريم، بلكه مي
راف نموده و به اثبات آن ، از گذشتة دور تا كنون، بدان اعتانديشمندان بشر

  .اندپرداخته
 همه لحظات ها هم به خوبي تغييرات و دگرگوني را همواره درمة انسانه      

ست كه بشر لهذا بديهي ا. كنندهاي اطراف خود احساس ميزندگي و در همه پديده
تواند بدون ، كه حركت نميذيرفتهاي طبيعي، اين اصل را پاز همان ابتدا به گونه

ه و يا در اين عالم چيزي باشد كه حركت داشته باشد، ولي خودش ب. محرك باشد
 به قدري محكم و ،اين اصل. اي نداشته باشدحركت درآمده باشد و حركت دهنده
را هم  در حال حركت ببيند ولي محرّك آناستوار است كه، اگر انسان شيئي را

  جود عاملي را به عنوان مؤثّر در حركت نفي نبيند، باز هم و
حتي ممكن است علت اصلي حركت را هم نداند و نشناسد، ولي اين . كندنمي

آيد و  هيچ چيز خود به خود به حركت نميكه،ندانستن، از يقين او مبني بر اين
امروز هم پيشرفت علم بخوبي بر اين . كاهدخواهد ، هرگز نميحركت دهنده مي

كه از اصول اولية مورد قبولِ همه دانشمندان اسي صحه گذاشته، تا جايياصل اس
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 و ، بر مبناي آن بنا نهاده شده استقرار گرفته و بسياري از فرضيات و مباني علمي
هر جسمي كه : به عنوان يكي از معتبرترين اصول نيوتن در فيزيك مطرح است كه

 تحت تأثير نيرويي خارج از خود ساكن است، همواره ساكن خواهد بود، مگر اينكه
  .قرار گيرد

بر اين اساس، بشر همواره به دنبال محرك اصلي عالم افتاده، به جستجوي       
سراسر هستي به انگيز را در ي كه اين همه حركات موزون و شگفتقدرت قاهر

.  محرّك اولي معتقد گشته استخواسته و به وجود خداي عالم وجريان انداخته، بر
  :براين، اعتقاد به آفريدگار هستي ناشي از چند نكته واضح و بنيادي استبنا

 .در جهان خلقت اصل حركت حاكم بوده، هيچ چيز ساكن نيست .1

، بوجود نيامده شود، خود به خودركتي كه در اشياء عالم مشاهده ميهر ح .2
 .خواهدو محرّكي مي

 .جهان هستي، نيازمند به محرّك است مجموعه .3

تواند از سنخ اين عالم باشد، چون در اين فرينش نميمحرّك اصلي آ .4
 .صورت، او هم به محرّكي نياز خواهد داشت

كه از پيرزني كه چرخ  هنگامي﴾صلّي اهللا عليه و آله﴿لذا نقل شده، پيامبر اكرم       
اي و چگونه او را اثبات خدايت را چگونه شناخته: چرخاند، پرسيدريسي را مينخ
گيرة چرخ برداشت و چرخ از حركت بالفاصله دست از روي دست؟ پيرزن كنيمي

           كه چرخ كوچك و ناچيز منجايي: در واقع پيرزن خواست بگويد. باز ايستاد
 چگونه اين راي حركت، نياز به چرخاننده داردتواند بدون چرخاننده باشد و بنمي

تواند بدون ميكتند پايان در حرآور هستي و كرات كه در آسمان بينظام بهت
  گرداننده و خدايي باشد؟
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   قياسِ چرخِ گردنده همي گير پير           از آن چرخي كه گرداند زنِ
                                                 

چه ساده، ولي در اوج استحكام و استواري، موجب شد تا آن اين استدالل گر      
              باد بر شيوةبر شما: يعني.  علَيكُم بِدينِ العجائِز:رسول رحمت الهي بفرمايند

  .داري و استدالل پير زناندين
هاي ها، با گشوده شدن دريچهها بعد از آن پيرزن، پس از گذشت قرنسال      

ترين دانشمند فلكي بينيم همين برهان به وسيله بزرگوسيع دانش به روي بشر، مي
  .شود وجود خدا بكار گرفته مي براي اثباتِنيوتناسحق جهان، آقاي 

آفريننده نيوتن دوستي داشت كه مادي بود و به : داستان از اين قرار است      
  .عالم خودش درست شده و خالقي ندارد: گفتجهان اعتقاد نداشت و مي

 سفارش داد تا براي او ماكت كوچكي از ، يك بار به يك مكانيك ماهر،نيوتن      
نظومه شمسي بسازد، اين ماكت ساخته شد و در آن يك مركز و تعدادي سيارات م

قرار داده شده بود، ولي سيارات اين منظومه توپ هاي كوچكي بودند كه با 
قرار داده شده بود ها هندلي كوچك يله تسمه پيوند داشتند و براي آنيكديگر به وس

          بي، در مدار خود حركتسيار جالها به طرز بها تمام توپكه با حركت آن
  .آمدند، به گردش در ميكردند و دور آن هسته مركزيمي
 كه دانشمندي مادي بود، بر او وارد شد و هنگامي ،يك روز آن دوست نيوتن     

كه چشمش به آن ماكت فلزي منظومه شمسي افتاد، تعجب كرد و از زيبايي و 
نگامي به اوج خود رسيد كه هندل ابتكار مكانيك آن در حيرت شد و حيرتش ه

كوچك آن ماكت را حركت داد، ناگاه ديد كه آن سيارات كوچك فلزي با سبك 
اين جا بود كه ناگهان فرياد . جالب به دور هسته مركزي خود به گردش در آمدند

  :برآورد
  چه كسي اين را ساخته است؟! چه چيز جالب و زيبايي! وه
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! هيچ كس: پاسخ داد ،ا كه روي كتاب بود بر داردكه سرش ر، بدون آننيوتن      
  !تصادفاً و به خودي خود بوجود آمده

گويا به سؤال من توجه نكردي؟ من از شما ! آقاي نيوتن: دانشمند مادي گفت      
را ريخته انيك ماهر ساخته و چه كسي طرح آنپرسيدم كه اين ماكت را كدام مك

  است؟
 پاسخ همين سـؤال بـود كـه          سؤال شما دقت كردم و در      اتفاقاً به : نيوتن گفت       
يعني ! وجود آمده است   را نساخته، بلكه به خودي خود به       كس اين ماكت  هيچ: گفتم

ذرات و مواد اوليه اين ماكت گرد هم جمع شدند و تصادفاً به ايـن شـكل زيبـا و                    
  !منظم در آمدند

گونه چ! كرديد من احمقم؟وتن شما فكر آقاي ني: دانشمند مادي با تلخي گفت      
نه تنها ! خير! ممكن است اين ماكت با اين سبك بديع تصادفاً بوجود آمده باشد؟

  .سازنده اين ماكت ماهر، بلكه نابغه هم بوده است
بينيد و از سازنده آن آنچه كه شما مي! دوست من: ا بود كه نيوتن گفتاين ج      
 از روي يك سيستم واقعي عظيم پرسيد، چيزي جز يك ماكت كوچك نيست كهمي

 حاضر نيستيد بپذيريد تصادفي ،منظومه شمسي ساخته شده است، با اين حال
 خود منظومه عظيم شمسي با :حال چگونه اصرار داريد بگوييد. بوجود آمده باشد

اشته و تصادف كر اي عاقل و با شعور ندسعت و پيچيدگي كه دارد، آفرينندههمه و
  !را پديد آورده است؟ بي شعور آنايو كور و يا ماده

  1.جا بود كه دانشمند مادي شرمنده شد و از دادن پاسخ باز ايستاداين
  

                                     
بـه نقـل از سـالنامه جوانـان از           / 150 و   149ص  / سيد عبدالكريم هاشمي نِژاد     / از كتاب هستي بخش      ـ1

 1350 سال 298ص / انتشارات نسل جوان 
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  ويژگي هاي خداشناسي عقلي
  :توان به شرح زير خالصه كرد، ميهاي خداشناسي از راه عقل رابرخي ويژگي

ر كس با ه.  عقل است،يابي به خدا در اين طريقابزار راه .عقلي بودن. 1      
برد كه اين عالم هاي آفرينش پي مي، در پديدهبكارگيري فكر و انديشة خويش

  . خالقي دارد
 همين است و چيزي بيش ، در معرفت خدا هم،گيري عقلمنظور از بكار:       گفتيم

نهايتِ سيرِ عقلي در اين . بايد در مخلوقات تعقّل شود، نه در خدا. از اين نيست
كه ، بدون اين)حد تعطيل( " خدايي هست "انسان بداند : طريق، اين است كه

  ).حد تشبيه( " خداچيست "بتواند بفهمد 
هاي خلقت به ك تفكّر در شگفتيتوانند با اند عموم مردم، مي.عمومي بودن. 2      

اين راه .  صاحبي دارد رها شده نيست و،اين اعتقاد دست يابند كه، عالم به خود
 دسترسيِ همه هست؛ هر فردي به فراخور استعداد و قدرت و قابلكامالً سهل 

 هم چون سواددر اين راه، يك عامي  بي. گيردتفكر، وجود آفريدگار را نتيجه مي
  اش  "چرخ نخ ريسي "تواند بينديشد، و از اينكه مي ،پير زن ضعيف

و كرات بدون تواند بدون گرداننده باشد، نتيجه بگيرد كه چرخ افالك نمي
طور، يك دانشمند و منجم بزرگ هم با مطالعات گستردة همين. اننده نيستچرخ

  .تواند به همين نتيجه نايل آيدنظامات هستي، مي خود در دقايق و
هاي آفرينش و رمز و  با تفكر در آيات و نشانه.آشكار ساختن عظمت خدا. 3      

 شده، خدا به عظمت جلوه ر بردهكاها بهآور و محيرالعقولي كه در آنرازهاي حيرت
هاي آشكار بر جالل و شوكت  آيات و مخلوقات اين عالم، نشانههمة. كندمي

هر چه در روابط و نظامات حاكم برعالم، بيشتر تفكّر شود و . خداي متعال هستند
  .يابدتر گردد، بزرگي خدا را بهتر مي، افزونهرچه اطالعات بشر در اين زمينه
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      4 .شماري كه آفريده هاي بي مطالعه و تعقّل در نعمت. سپاس گزاريبيداري حس
           سان و براي استفاده اوست و او در دسترس ان،همه نعمت، اينشده، و اين كه

 در جهت رفاه و ،تواند با عقل خدادادي بر جهان مادي سلطه يابد و از آنمي
همه لطف و اكنندة ايند، حس سپاسگزاري از عطآسايش خويش بهره برداري نماي

  گاه كه پي برد، كه اين خوان آدمي آن. انگيزاند، در بندگان بر مياحسان را
بي انتهاي احسان را خدا براي او گسترانيده، به حكم، هل جزاء االِحسانِ الَّا 

كه هر كس به انسان نيكي ، و اين)آيا پاداش احسان، جز احسان است( االِحسانِ
   دوست دارد، در برابر خالق محسنِ خويش سر فرود كرد، انسان او را

در اين حالت، زمينه براي . ودشهمه عنايت سرشارش ميآورد و شرمندة اينمي
وح شكر و سپاس از شود و ر، فراهم ميكه مهر آفريدگار در دل آشيانه كنداين

  .انگيزاندمنعِم را بر مي
قلي، كسي را ملزم به عمل نيـك        ستدالل ع همه، راه ا  با اين  .ملزم نبودن با عمل   . 5     
 كسي به وجود خدا آگـاه شـد،         ،اي نيست كه اگر از اين راه      گونهبه: يعني. كندنمي

 فكـري درحـدي     هـاي ديگر، تأثير استدالل  به عبارتي   . حتماَ كار زشت و گناه نكند     
البتّـه  . را وادار به اعتراف نمايـد     د حداكثر، عقل را قانع ساخته، آن      تواناست كه مي  

توانـد افعـال    و بخواهند، پذيرش عقليِ خدا   مي براي آنان كه آمادگي داشته باشند     
 به وجود خدا پي بـرد، ايـن   ،آدمي را دگرگون سازد؛ ولي حاال كسي كه از اين راه       

بسياري از افراد،   .  و به عمل صالح وادار سازد، حتمي نيست        تسليم او را    ،اقرار قلبي 
 وجود او داليل محكم      براي تند كه به وجود خدا معترفندو     گي هس حتّي متفكّران بزر  

بـسياري از   . شـوند زيـادي مـي   كنند، اما در عمل دچار اعمال ناپـسند         هم اقامه مي  
ـ    فر: طاغوتيان و سران كفر، در زمان پيامبران، مانند        ـ ان آن ـعـون و تابع ا، خيلـي   ـه

  .آوردندداوند حق است، ولي ايمان نميـكه خد ـدانستنخوب مي
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ها و تفكّر در شناسي، چون با مشاهدة پديده اين نوع خدا.قابل انتقال بودن. 6      
آيد، بنا براين، معرفت از نوع شود و از راه حواس  به دست ميها حاصل ميآن
تواند به ديگري ، ميهاي فكري و ادراكي خويش را است و هركس يافته" ادراكي"

در وجود اوست و آن برداشتي را كه خودش هم منتقل نمايد و همان احساسي كه 
ها و  بسياري از يافته.وجود آوردبه دست آورده، براي غيرخود هم بهاز معرفت خدا 

هر كس .  قابل انتقال به غير نيستند، است، كه امور وجداني"وجداني "معارف بشر 
           ،تابتولي امور ادراكي و ادراكات را از راه بيان و ك. ها را بچشدبايد خود آن

، " وجدان " و عامل "عقل"مي توان به ديگران انتقال داد؛ چرا كه عامل ادراك، 
 قابل شرح و بيان است، ولي براي مسايل قلبي، هيچ شرح ،مطالب عقلي. قلب است

  .و بياني نداريم
  هاي عقليِ وجود خدا، موجب آشنايي و اطالع از راه .قابل احتجاج بودن. 7     
وسيله د، و هنگام مواجهه با منكرين به تا قوة استدالل و بيان افراد قوي شوشودمي

ها را آشكار ها و ذهنيات غلط آنود خالق استدالل نمايند، و بافتهمخلوقات، بر وج
خت بنابراين، طريق عقليِ شنا. ساخته، با جدال و احتجاج، بر مخالفين غلبه يابند

د تا بتواند، براي كساني كه منكر خدا نيستند، بلكه دهخدا اين امكان را به انسان مي
  ها بر دارد؛ براي موانع و ترديدها را از سر راه آنشبهاتي دارند، 

ها را به اقرار ا از بين ببرد و با دليل عقلي آنهكه منكرند، زمينه انكار را در آنها آن
 باز بر عناد خويش  شود، كه اگر هزار دليل هم آورده،وا دارد؛ نيز براي معاندان

  .ورزند، راه عنادشان را مسدود كرده و برآنان اتمام حجت شوداصرار مي
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           ، به جهت اثبات مطلوب  احتجاج، كه به معناي اقامة حجت"بنابراين،        
   1.شوديق مطرح مي، در اين طر"باشد و مراد از حجت، دليل و برهان استمي

اند، موارد با مخالفين انجام داده ﴾عليهم السالم﴿ معصومين در مجادالتي كه      
كه امام چنان. خورديات تكويني و نظم عالم به چشم ميزيادي از استدالل به آ

 و 2هاي به كار برده شده در وجود تخم مرغ، با بيان شگفتي ﴾عليه السالم﴿صادق
ت و حيوانات، مثل هاي موجود در مخلوقابا بيان زيبايي ،﴾عليه السالم﴿علي

 از قول ،قرآن هم. اندغيره، به وجود خدا استدالل نموده و 4، طاووس3خفّاش
، وهمچنين بيانات 5 ابراهيم و نحوة استدالل او به وسيلة كرات:، ازجملهپيامبران

، به معرفي كشد و از اين راه، به رخ انسان ميديگري، اسرار اجزاء عالم وجود را
  راين، ضمن اين كه براهين عقلي و تفكر در مخلوقات و آيات بناب. پردازدخدا مي

اي براي ي خدا و معرفت فطري هستند، وسيلهتكويني، طريقي براي تذكّر و يادآور
  .محاجه و جدل با مخالفين يا طالبين دليل عقلي درباره خداوند مي باشند

  

                                     
 ، مجادلـه وجـدال احـسن بـا          ﴾عليهم الـسالم  ﴿پيامبران وامامان   : ـ ذكر اين نكته در خور توجه است كه        1

ن داشته اند وحتّي در اين زمينه شاگرداني هم تربيت كرده اند؛ ولي اين نبايد باعث شود تـا   منكرين و معاندي  
برخي، بال فاصله جدال احسن را در قرآن ومتون ديني، دليل بر پذيرش فلسفه از طرف ديـن تلقّـي نماينـد                      

ر آيـات و روايـات      زيرا جدال احسن واقامة دليـل، كـه د        . با فلسفه، بهتر مي توان دين را شناخت       : وبگويند
ها و هدفشان با هم كامالً      آمده، چيزي غير  از اقامه براهين فلسفي است وكيفيت اين دو روش و مخاطبين آن               

 .  متفاوت است

 104 و 103ص  / 1ج / ترجمه مصطفوي / ـ اصول كافي 2

 155خطبه / صبحي صالح / نهج البالغه  ـ3

 165خطبه / ـ همان 4

 بعد آن و ما 76آيه / ـ انعام 5



  
  
  
  

  راه وجدان
  

گونه استدالل و راه هيچاين. طرت، راهي قلبي و شهودي استراه وجدان يا ف
كه معرفت راستين بر دل بتابد، عارف و منطقي نياز ندارد؛ بلكه براي اينبرهان 

  سالك بايد با عمل به فرامين شرع و طاعت و بندگي خدا و پرهيز از اعمال 
بندي به احكام شرعي بهتر و هر چه پاي. سازدغير شرعي و گناه، خود را آماده 

گردد، خداي عالميان بهتر ي افزون تررهايي از قيد و بندهاي شهواني و نفسان
  .وجدان خواهد شد

انبياء آمده اند تا با بيداري فطرت و يادآوري راه هاي وجود خدا، آدمي را به 
در عوالم (قبالً  چه را كه هستي رهنمون گردند، تا همگان آنسوي وجدان خالق

توان معرفت از راه عقل اي، ميبه گونه. ار ديگر بدان دست يابنداند، بيافته) پيشين
ستداللي،  معرفت وجداني دانست؛ زيرا در معرفت عقلي و ا، زمينه ساز و مقدمةرا

شود ـ كه البتّه، اين اقرار كند و به ذات مقدسش معتقد ميانسان به خدا اعتراف مي
ولي توقّف   اوليه براي دريافت معرفت فطري امري الزم و ضروري است ـو اعتقاد

            چنانكه در دعاي عرفه. شودآثار، موجب دوري از وجدان خدا ميو تردد در 
  :خوانيممي

  زارِترَدالْم دعب وجِبثارِ يĤْدي فِي ال   .  
   »  .تردد من درآثارخلقت، موجب دوري از ديدار است« 
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بر اين مبنا، خداشناسي عقلي در صورتي مفيد است، كه به شناخت قلبي و 
اگر . معرفت از راه فطرت استفطري خدا منتهي گردد، زيرا مقصد اعلي و اصلي، 

كمال معرفت خداشناسي و  اي به معرفت خدا از اين راه نايل گردد، به اوج قلّةبنده
. بيند بر خويش حاضر و ناظر ميود،يابد و خدا را با تمام وجصانع عالم دست مي

گيرد و  كه سراسر وجود آدمي را در بر ميچنان قوي و نافذ است،، آناين معرفت
معرفت (كند  خداي مهربان، حقيقتش را شهود مي خودِگيريِبا تمام وجود، با دست

ر ترين سيلقاءاهللا، كه عالي. ن داشته باشدكه صورتي ادراكي از آ، بدون اين)باهللا
آن ذات غيب الغيوبي كه . يابدميعرفاني در خداشناسي است، در اين مرحله ظهور 

باطن است و با هيچ يك از مدارك حسي، خيالي و عقلي قابل شناخت نيست، در 
             در دعا. گرددبه تعريف خودش، به خلق معرّفي مياين مرحله ظاهر گشته، 

 :خوانيممي

     .الْقُلُوبِ و اَنْت في غَوامِضِ مسرَّاتِ سريراتِ الغُيوبِيعرِفُونَك بِفِطَنِ 
هاي ، در ناپيداييكه توشناسند، و حال آنها ميهاي دلتورا به زيركي« 

  1».باشيهاي غيبي ميپيچيده و پرده
گاه ها مستور است، در اينترين پردههمان ذات غيب متعالي كه در پنهانيعني، 

  .     شوديمعرفتش حاصل م
جا، به سبب ظرافت و حساسيت اين راه، براي پرهيز از خطاي در در اين

گفتار، خوب است عنان سخن را به پير راهي بسپاريم، كه خود حقيقت اين راه را 
دار مرد وارسته و مشعلعارف وجداني الهي بوده است؛ بزرگيافته و قافله ساالر م

  عمر با بركت خويش را، با دلي سرشار از مهراي كه قريب به يك قرن ازسوختهدل

                                     
 دعاي احتجاب/ ـ مهج الدعوات 1
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مرحوم  استاد توانا، :مواليش، صرف پاسداريِ معارف تابناك الهي نمود، يعني
  ."خادم الحجه"

 *                                      * *  
  

  
  بيان معرفت وجداني •

و اما بيان معرفت فطري وجداني، كه عين لقاءاهللا است، به نحو اجمال  "
اختصار چنان است كه، انسان چون خود را از تعلّقات حسي و خيالي و عقلي 

و به طبع ساده منخلع و منقطع سازد و به فطرت بسيط مجرّد از مصنوعات فكري 
كند كه ش را نگاه نداشته، بلكه وجدان مييابد كه او خودخودش رجوع كند، مي

 از  احوال مختلفه متحول بهاو نگه داشته شده است و خودش، خودش را متبدل و
 و از ضعف به قدرت و حزن به نشاط و بالعكس، و از جهل به علم و بالعكس،

. ستنمايد؛ بلكه او دائماً در تحوالت و تبدالت، به دو طرف ضد ابالعكس، نمي
شود و گاهي فرحناك است پس محزون يعني، گاهي محزون است، پس فرحناك مي

 و انقباض و  و يأس و رجاء، و ضعف و قوتم و جهل،و هكذا، در عل. شودمي
و با . انبساط، و عزم و فسخ عزيمت، الي غير ذالك، از حاالت متضادة مختلفه

باشد؛  محول و مغير و مبدلِ خود نمييابد كه خودشوجدان پاك و سادة خود، مي
و . كندچرخاند و حال به حال ميحت تصرّف غيبي است كه او را   ميبلكه در ت

شود كه، انسان از كلّية افكارِ صارفه و ن وجدان، در وقتي ظاهر و بارز مياي
جواذب حسي و خيالي و وهمي و عقلي، حتّي صور علمية ادراكيه منقطع و منخلع 

شود و  نشود، وجدان او ظاهر و بارز نميو تا چنين. شود، و خود را به خود بيابد
و . تر از تعقّل و تخيل و توهم و احساس استليين وجدان، به درجاتي برتر و عاا

  :گوييمضيح و تشريح اين موضوع مثالي ميبراي تو
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  فرق ادراك مفهومي و شهود وجداني •
 شودهوا و نخوردن آب، به شدت تشنه ميگاهي انسان به واسطة حرارت  

بي و به واسطة شدت عطش، التهاب قل. ماهند عصر روز ماه صيام، در فصل تيرمان
  كند، در اين موقع، كنه و حقيقت عطش و تشنگي را خارجاً وجدان ا ميپيد
يابد كه عطش چه و خارجاً مي. يابد كه، تشنگي يعني چه ميكند؛ و خوب درمي

مزّه دارد و چه حالتي است و چه لوازم و آثار طبيعي و خارجي دارد؛ ولو اينكه در 
 حقيقت را لي خودش آنرا بنمايد، ومقام بيان نتواند تعريف كنه و حقيقت عطش 

  .يابدبه كنهها مي
وال كنه خواه اين شخصِ تشنه عامي باشد يا فيلسوف زمان، هر دو به يك من

جا علم و جهلِ و در اين. نند، بدون اندك تفاوتيكتشنگي خارجي را وجدان مي
ه گونداري هيچ سفاهت و حكمت، بلكه گنگي و زباناصطالحيِ منطقي و فلسفي، و

حال . دخالت و تأثيري ندارد، و وجدان همة اين افراد، يكسان و يك نواخت است
اگر همين شخص تشنه، بعد از رفع عطش و مرور زماني از اين حالت، به ياد 
بياورد، آن روز معهود را و شرح عطش آن روز را براي رفيقش بدهد، كه مرا در 

هايم خشكيده بود و  و لبچنين روزي عطشي حاصل شد، كه قلبم ملتهب شده بود
چشمم كم نور گرديده بود و هم چنين ساير آثاري را كه در وجود او به واسطة 

 ـ يعني قائل و سامع ـ از  جا هر دو نفر حاصل شده بود، شرح بدهد، در اينعطش
لي عطش در نفس هر كنند و صورت خياعطش، يك معني و مفهومي را درك مي

ها معناي لفظ عطش است و  خيالي براي آنن صورتو همي. شوددو نفر ظاهر مي
اند كه اي فهميدهاند و تا درجه، ادراك عطش را به مفهومه، نمودهبه اصطالح علمي

باشد، ولكن، بين اين ادراك مفهوميِ خيالي، و آن ميعطش چيست و آثارش چه 
دراكِ جا به اصطالح علما، ااين .شهود ِوجداني، تفاوت از زمين تا آسمان است

 .عطش، به كنه و حقيقتش شده استخارجيِ  جا وجدانِعطش، مفهوم شده و آن
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مانند تفاوت بين شهود و وجدانيِ كسي كه در ميان آتش خارجي بسوزد، و ادراك 
اليقين، وجدان كنه اولي به مقام حقّ. ختن را بنمايدمفهومي ِكسي كه تصور سو

كه چيست و چه مزه يابد، ر ميند و حقيقت خارجي سوختن را دكسوختن را مي
 ولي دومي فقط.  او را و خواصش را بنمايدكه هيچ نتواند بيان لفظيِدارد؛ ولو  اين

يابد، و اما از كنه مفاهيم تصوريه خياليه يا عقلية عطش را در نفس خود موجود مي
  . سوختن آگاهي حقيقي ندارد

  
  
  شأن پيامبران •

ور مفاهيم حكما و فالسفه تص. ديف استپس مطلق امور وجدانيه از اين ر 
جيه و نمايند و آن مفاهيم را وجه و مرآت كليه اشياء خارخياليه و عقليه را  مي

ن مردم القاء و تلقين و دهند و همان مفاهيم را در ذهخداي واقعي ِخارجي قرار مي
ي ي واقعنمايند، ولي انبياء و اولياء اوال ً، خودشان در خارج وجدان خداتعليم مي

خواهند يعني مي. كنند تذكّرات و تنبيهات، دعوت خلق مينمايند، سپس بهرا مي
هذا، ل. در خارج خداي خارجي را وجدان كند و بيابد. خلق به حال وجدان بيايد

كنند، تا مردم به حال شهود وجداني بيايند وخارجاً اعمال منبهات و مذكّرات مي
 نگه دارند، بلكهدشان، خودشان را نگه   نمي كه خومراجعه به خود نمايند و بيابند

  .باشندداشته شده و قائم بالغير مي
ها تعليم علوم مصطلحه شغل انبياء القاء مفاهيم به وسيله الفاظ نيست؛ شغل آن     

بلكه شغل آنان . و بحث و فحص منطقي و استدالل اصطالحي، مانند فالسفه نيست
ها، تا نفوسي كه لجاج و عناد ت به وجدان خارجي ِآنهمين تذكّر و تنبه نفوس اس

با جان خود ندارند و طالب وصول به حقيقتند و در حجاب و احتجاب تعلّقات 
ات از حجاب به درآيند و اند، به اين تذكّرمادي و وهمي و خيالي محتجب مانده

  :مايدفرقرآن مي.  به لقاءاهللا فائز شوندها آشكار شود ووجدان آن
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  .كِّرْ منْ يخاف وعيدفَذَ
 متذكّر   را كه ترسناك از عواقب مي باشند         كساني) وسيله آيات قرآن  به(« 

  1».و آگاه گردان
  .فَذَكِّرْ فَإنَّ الذِّكْري تَنْفَع المؤمِنينَ

خواهند ستيزه  با حقيقت نميو(زيرا مردمي كه با ايمانند ! بدهتذكر « 
  2».باشدو مفيد ميها نافع ، تذكّر به حال آن)كنند

   .فَذَكِّر إنَّما أنْت مذَكِّر
                                                 3».مردم را آگاه كن، زيرا كار تو آگاه كردن است« 

گويند، شغل انبياء توجه دادن مردم است به الي غير ذالك، از آياتي كه مي
 وقتي كه وجدان خارجي . و آفاقي از راه توجه وجداني به تحوالت نفسي خدا،
  :يابندد آمدند، دو مطلب حقيقي را در ميها روشن شد و به خوآن
  
  دستاوردهاي وجدان خدا •

  ها زنده به غير و قائم به غير و عالم بالغير و قادر بالغير كه، اين ايناول
يابند، عدم زيرا كه در خود مي. نند را انكار كتوانند وجود آن غيرباشند و نميمي

يابند كه همة اتي و ساير كماالتِ ذاتيه را ميقدرت ذاتي و حيات ذاتي و علم ذ
توانند آن كماالت رسد و خودشان  نميها رسيده و آن به آن مياين كماالت به آن

 هاات از آناي اوقهذا، بعضي از اين كماالت در پارهفل. را در خود ايجاد كنند
. شوندميقادرند، عاجز . شوندشود؛ مثل اين كه عالمند، جاهل ميسلب مي

                                     
                         45آيه / ـ ق 1
                        55آيات / ـ ذاريات2
 21آيه / ـ غاشيه3
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و اگر كار به دست . وندشاند، محزون ميفرحناك. شونداميدوارند، مأيوس مي
خالصه . وقت حاضر نبودند كه اين كماالت را از دست بدهندبود، هيچخودشان مي

كنند كه، هر چه از وجود و مي) فهوميم نه تصور علمي(كه، شهود وجداني آن
، از خودشان نيست و از حيات و علم و قدرت و رحمت و شفقت و غيرها دارند

 حاالت، سميع و ر را در همه وقت و همه جا و همةرسد و آن غيها ميغير به آن
             يابند و االسماء الحسني، ميبصير و شفيق و محيط و قادر و عالم، الي آخر 

  .توانند انكار او را و انكار اين سمات و صفات او را بنمايندنمي
خواهند آن غير را ادراك كنند، كه كيست و چيست و  اينكه، هر چه ميدوم

  چگونه است و چه طور افاضه وجود و حيات و علم و قدرت و غيرها را 
به طوري كه قلي به او عاجزند؛ توانند و از ادراك و احاطة علمي عنمايد، نميمي
 مثالً، اگر بپرسي. دهندها سؤال شود، جواب را منفي ميين جهات از آنچه در اهر

  نه، آن غير پهلوي شماست؟ : گويدآيا آن غير، باالي سر شماست؟ مي
نه، آن : گويدنه، آن غير نور است؟ مي: گويدنه، آن غيـر نار است؟ مي: گويدمي

خالصه . نه: گويدو شبيه به شما است؟ ميغير مانند وجود شما موجوديت دارد 
 كه هر وعرض و احوال و اطوار امكانيهكه، هر چه از سنخ وجود و ماهيت و جوآن

نه؛ : گويد به آن غير سؤال كني، در جواب ميقابل ادراك وتعقّل است، از او نسبت
دانم؛ نمي: گويدميشناسي؟ طوري آن غير را ميهحتّي اگر سؤال كني كه تو چ

باشم، ولكن از ت تسلّط و تبديل و تحويل غيري ميدانم كه من تحقدر ميهمين
و به غير از اين كه او را تنزيه . جميع جهاتِ آن غير، نا آگاهم، ولذا متحير و متولّهم

و تقديس از جميع شئون و اطوار امكاني بنمايم و در مقابل او خضوع و فروتني و 
جيد او را بنمايم، راه ديگري و كار ديگري براي پاس ادب نگه دارم و تعظيم و تم

           انم تشبيه كنم و به هيچ وصفيتوينم، و آن غير را به هيچ چيز نميبنميخود 
  .توانم توصيف كنمنمي
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         ان اهللا و اهللا اكبر و امثال جاست كه به غير از كلمات مباركات، سبح اين
 مين است معرفت حقيقي به خداي حقيقي ِواقعي؛وه. گويدها، چيز ديگري نمياين

  اند، يكي كه خارج از حدين است، چنانچه در احاديث و روايات فرموده
تواند بگويد، غيري نيست و يعني، نمي. " حد تشبيه " و ديگري " حد تعطيل "

 و واند بگويد آن غير كيست و چطوري است و چه طور افاضة وجود و حياتتنمي
و همين است معناي معرفت كنه ذات . كندرفت و قدرت و رحمت ميعلم و مع

         ديث مذكور گرديده، و همين است آنچهخدا در عين احتجاب، كه در احا
و از همين جهت است كه نام . اند كه عجز از معرفت، عين معرفت استفرموده

، واله و ﴾يه وآله علصلّي اهللا﴿يعني همة ممكنات، حتّي خاتم االنبياء . خدا، اهللا است
يعني، هركه او را شناخت، . باشند و معرفت او، معرفت ولَهي استحيران در او مي

 به مقدار شناسائيش واله و حيران در اوست و هر چه اين معرفت بيشتر و شديدتر
تواند در گردد و از همين جهت است كه نميشود، وله و حيرت عارف زيادتر مي

 به غير از تقديس و تنزيه و خضوع و خشوع و نيايش و ستايش بارة او تكلّم كند و
ام توصيف، عاجز  حتّي در مقداندل ديگري و قول ديگري را جايز نميو كرنش عم

  :گويندميگونه توصيف او را بنمايند و و متحيرند كه چ

اَنْت ،كعلَي صي ثَناءال اُح جلَّ ثَنائُك دِكمم وبِحاللّه حانَكبكَما س 
لي نَفْسِكع تاَثنَي.   

بايد ثنا و مدح و توصيف خدا را خود خداوند بفرمايد و خلق از خود حق 
  . توصيف ندارند
  :اندهلهذا فرمود

    .اِذا بلغَ الْكَالم اِلي اهللاِ فَاسكُتُوا
  .  اُسكُتُوا عما سكَت اهللاُ:اندو فرموده
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  رابطه ي عرفان و عبوديت •
  است كه عارف باهللا را خوف و خشيت از خداي متعال حاصل جو اين 
ابد و يع را وظيفة اولية حتمية خود ميشود و كوچكي و خضوع و البه و تضرّمي

  و لهذا . شودشود، اين خوف بيشتر ميهر چه اين معرفت زيادتر مي
  :فرموده اند

فَكُم مِنهرَفَكُم بِاهللاِ اَخواَع.  
  ».ن كسي است كه از خدا بيشترمي ترسدشناساتر به خدا، آ« 

  .هللاَ مِن عِبادِهِ العلَماءاِنَّمايخْشَي ا
و باال رفتن درجات عرفان عباد، به نسبت افزوده شدن اين حيرت و اين خشيت 

و ولَهش در خداي متعال يعني، هر چه بيشتر شهود وجداني كند، حيرتش . است
و المحاله خضوع و خشوع و تضرع . گويد ميراًشود و رب زدني فيك تَحيبيشتر مي

   .گرددتر ميوديت اوست، خداي متعال را، افزونو البه او كه كنه عب
ظاهري و معلومات بشري را داشته خواه سواد علي. رفين حقيقي باهللاهايند عااين    

 زيرا كه در اين معرفت. باشند، يا به كلي عامي و جاهل به همه اصطالحات باشند
فطريِ جسمانيِ وجداني، جميع يكسانند و از عالئم و نشانه هاي الينفك اين عرفان، 
عبوديت و تسليم و خضوع و خشوع، نزد خداي واقعي خارجي است و هرچه 

 هر : يعني.شود و بالعكس عرفان ولَهي ِتحيري زيادتر ميعبوديت بيشتر شود، اين
و خضوع و خشوع و تسليم زيادتر يه چه عرفان زيادتر شود عبوديت و تسبيح و تنز

و حصول اين معرفت به اختيار و . گردد و هكذا، الي ما اليتناهي و الي االبدمي
قدرت بندگان نيست، بلكه اين معرفت صنع و فعل خدا است، كه پيش از نشئة 

دگان نموده، يعني، جسماني و قبل از تعلّق روح به بدن خودش را معرّفي به بن
. شته و نداردها شناسانده و نمايانده، و اين نماياندن طور و طرز ندانخودش را به آ
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ياند و نماتواند بفهمد، كه چه طوري و چگونه خدا خود را ميفلهذا، بشر نمي
تعريف و معرفي و بد و ديگر، از هيچ جهتي ازجهاتِ ياچگونه اين عبد، خدا را مي

شود و اين معرفت تا موقعي حاصل لهذا متحير و متولّه مي.  نداردعرفان، آگاهي
است كه بنده از حال وجداني خويش منحرف ومنصرف نشود و متوجه به شيئي 
ديگري نشود، كه اگر اندك انحرافي حاصل شد و متوجه به متعلّقات جسماني يا 

  .شودا عقلي گرديد، آن وجدان محجوب ميخيالي ي
  
  
  حجاب ها و موانع وجدان خدا •

  هاي غليظي كه حاجب وجدان خارجي ويه و پردهو از جمله حجب ق
. اليه و معقوالت بشريه استشود، صور علمية اصطالحيه و مفاهيم تصورية خيمي
كنند و از حال تند كه انسان را به خود مشغول ميترين مشاغلي هسها بزرگاين

 اشاره زرگان دائر است، كه در السنة بو العلم هو الحجاب اَالكبرُ. اندازندوجدان مي
هاي دا، بايد نفس خود را از اين پردهلهذا، در مقام وجدان خ. به اين مطلب است

  . غليظ پاك كند
   نبـاشد دفتـر كه علم عشق در       بشو   اوراق اگـر   هم   درس   مايي       

لتموه   كلّما    ـه             فــي   المدرسايها  القـوم  الّذي ســه  وسـو حصـ  
   حـال  ني از او كيفيتي حاصل نه     ر به سر قيل است و قال       علم رسمي س

  

 عقلية تصوريه، حاجب وجدان باشدكه صور علمية اصطالحيه و مفاهيم تي   وق
 صادف ور ماديه دنيويه، به طريق اولياشتغال به امور حيوانية شهويه و غضبيه و ام

شود و چون اين دار دنيا دار دان، از معرفت خداي سبحان مي وجو حاجبِ صاحبِ
حاله و ناچار گرفتار ماديات است و بشر هم خواه ناخواه گرفتار ماديات است، الم

ا ه آن معرفت فطري كه در عالم ارواح خودش را به آنشود و ازاين حجب مي
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ند متعال انبياء لهذا، خداو. شودنماياند، محجوب مينمايانده، و اآلن هم كماكان مي
مايند و تا فرستد، تا آن كه خلق را به آن معروف فطري متذكّر بنو رسوالنش را مي

جايي كه ممكن است، تعلّقات مادي و خيالي و وهمي را قطع كنند و بالوجدان، آن
 شوند و دفع وساوس و شكوك را كه زاييدة اوهام و  فطريمتوجه به آن معروفِ

 است، از نفس خود نموده، به بساطت و سادگي جوهري ِوجودي ِخود در افهام
آيند و عجز و فقر وساير نواقص خود را شهود وجداني كنند و به اين فطرت ساده، 
وجدان ِحي قيوم ِغني ِقادر محيط حاظر رئوف قريب مجيب سميع عليم، الي 

، نائل و سعادتمند  در عين احتجابماء الحسني را بنمايد و به معرفتآخراالس
  .شوند

  
   باليا رافع وجدان محجوب •

ها اوصياي  و پس از آنانبياء و رسل، طبق دستور الهي انجامِ مأموريت داده 
نمايند و كم فقر ذاتي خود متذكّر و متوجه ميها به روش انبيا، بشر را به عجز و آن

  ان محجوب و بيش، تذكّرات انبياء و اوصياء، خلق خفته را بيدار، و وجد
ولي . كنندمتعال متنبه و هوشيار كرده و ميها را به معرفت شهودي خارجي حق آن

 پي در لّقات حيوانيت، مانند امواج دريادر عين حال، چون غلبة جنبة ماديت و تع
د و هر چند اين كشتي امواج را گردشتي وجود و وجدان بشر حمله ور ميپي بر ك

  ها از چهار جانب به سوي او از موجكند، بشكافد و عبور ميمي
  و مانند حصار عظيمي او را محاصره . نمايندگردند و او را احاطه ميبر مي

لهذا، خداوند متعال، از نظر . شوندمانع سير سريع و حركت بديع او ميكنند و مي
كّرات  مذ امواج و متفرّق ساختن اين افواجكمال لطف و مرحمت، براي كشف اين

ود و وجدان انسان را از برد، تا بدان وسيله، سفينة وجات ديگري به كار ميو منبه
 شدائد و باليا از :هاي متراكم بيرون بياورد وآن مذكّرات عبارتند ازها وموجاين لجه
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           مصائب و مصاعب و آالم و قبيل، امراض گوناگون و فقر و تنگدستي و
ها ها، كه هر يك از اينها و رنج ها و شكنجها و ستمهاي رنگارنگ و غمگرفتاري

زيرا كه به واسطة ورود . نعمتي است از خداوند متعال، براي بندگان مخصوصش
اين شدائد، نفس انساني از تعلّقات مادي و خيالي منقطع و بريده مي شود و ابواب 

گردد و عجز و سباب وسائل طبيعي ظاهري مسدود ميرجاء و اميدواري او به ا
ناتواني جوهري او بر خودش مكشوف مي شود؛ ثروت ظاهريش از دست رفته، 

اند، فقر و ناداري زور آورده، ارحام و ر شده، اطبا از عالجش مأيوس شدهبيما
 ودر گوشة كاروان سرا، اندمه از او دوري جسته وكناره گرفتهاقارب و دوستانش ه

ان درِ صبح را به روي او بسته، در شهر غربت، يكّه و تنها افتاده، شب دراز زمست
تعلّقات ماديِ دنيوي به كلّي مقطوع شده، در اين احوال فقر  اميدش از زندگي و

يابد كه زمام تمام كند و ميي جوهري خودش را كامالً وجدان ميذاتي و ناتوان
امور به دست تواناي ديگري است كه او، هم نزديك است و هم شنوا است و هم 

 و اگر روزنة. ها استي بر رفع تمام مشكالت و بيچارگي هم توانامهربان است و
اميدي براي رفع اين مشكالت و تسهيل اين صعوبات باشد، فقط از ناحية همان 

و ناگهاني از دل شكسته با تن خسته و با  ةًفعدلهذا  .قادر قيوم حاضر رئوف است
 يا شافي، يا كافي، يا وافي، يا يا اهللا،: گويدز اغيار و اميدواري به كردگار مييأس ا
يا كاشف كرب المكروبين،  المضطرّين، دعوةمجيب  ، يا راحم المساكين، يامعافي

   .    يا ارحم الراحمين
   دراينجاست كه وجدانِ محجوبِ او به واسطة ورود اين شدائد، از تمام 

ود شحجابي غليظ بودند، پاك و خالص ميمتعلّقات مادي و خيالي كه هر يك 
 كند، و به عين همين وجدان فقر وعجز جوهري ِذاتي، وجدان ميوخودش را با

  و لهذا به او متوجه.يابد، در عين احتجابود را ميخداي معروف ِمستور ِغيرِ محد
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          گردد و به زبان حال و مقال يا اهللاشود و از او آمل و سائل ميو متوسل مي
  داليا و شدائد نعمت و رحمتناز اين جهت است كه ب. گويدمي

  و كندـستا تو را رو جانب آن      خو كند         خلق را با تو همي بد       
  

  اَلبالء لِلوالء، و تَحت كُلُُّ بالءٍ والءٍ 
    

  معني لقاءاهللا •
و همين وجدان و يافتن خدا بعد از خالصي از تعلّقات طبيعي و تجرّد از   

  و از براي لقاء خدا معني و حقيقتي . لي، عين لقاء خداستعاليق مادي و خيا
ايم، خدا صورت محسوس و موهوم و غير از اين نيست؛ زيرا چنانچه مكرّراً  گفته

متخيل و معقول ندارد، تا لقاء او عبارت از ادراك حسيِ او به لمس و بصر و سمع 
 يا عبارت از ادراك عقلي او باشد؛ و يا عبارت از ادراك خيالي او به قوة خياليه، و

بلكه با وجدان، . و با تمام اين مذكورات، غير معروف هم نيست. به قوة عاقله باشد
وله كه فوق حس و خيال و عقل است و ماوراي صور محسوسه و متخيله ومعق

- اين كه نمييعني در عين . شود در عين احتجاباست، خداوند متعال، وجدان مي

شود او شود؛ به طوري كه نميحد عقلي محدود نمود، وجدان ميتوان او را به هيچ 
را انكار نمود و كنه لقاءاهللا همين است و بر حسب مراتبِ شدت و ضعف وكثرت و 

باشد و درجة شديدة اين مراتب لقاء هم مختلف و متفاوت ميقلّتِ اين وجدان، 
اب انخالع  براي اربخواه مرگ اختياري كه. لقاء در اين عالم، در هنگام مرگ است

ضطراري كه براي جميع بشر شود، و خواه مرگ او اصحاب تجريد حاصل مي
زيرا كه به واسطة انخالع روح از بدن جميع تعلّقات مادي و . گرددحاصل مي
هنه و عريان و گردد، وجدان كامالً برتّي تعلّقات وهمي و خيالي قطع ميطبيعي، ح

 ه فقر و عجز انسان به واسطة متحول شدن از عالميزيرا ك. شودآشكار و نمايان مي
 مانند موقع بيدار شدن از خواب،. گردد، زودتر و بيشتر و بهتر آشكار ميبه عالمي
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بيند و فقر و در نشئة دنيا مي ةًدفع كه خودش را بعد از بودن در نشئة خواب،
          .يابدحت قيوميت غير، بهتر و بيشتر ميناتواني و بودنش را در ت

 همچنين مرگ به عينه، كه انتقال از نشئه به نشئة ديگري است، در حقيقت       
النّاس نيام فَإذا ( بيدار شدن در عالم آخرت است، بعد از خواب بودن در عالم دنيا 

يابد و به ظهور فقر ذاتي و انتقال فقر و عجز خود را بهتر ميدر اين ). ماتوا إنتبهوا 
ذوالجالل، در عين هود كامل رب متعال و وجدان شديد ذات عجز جوهري، ش

  :شود، كهاحتجاب حاصل مي
  .يا أيها اإلِنسانُ اِنَّك كادِح إلي ربِك كَدحاً فَمالقيهِ

. نوع كوشيدنيكوشي، يكسوي پروردگارت مي تو با كوشش به!اي انسان«
  1». كنيپس اورا مالقات مي

  . م واتَّقُوا اهللاَ إعلَموا أنَّكُم مالقُوه و بشِّرِالمؤمِنينَو قَدموا لِأنفُسِكُ
 براي خودتان ازپيش چيزي بفرستيد و از خدا پرهيز كنيد و بدانيد كه شما« 

  2».بشارت بده مؤمنين را) اي پيغمبر(كرد و خدا را مالقات خواهيد 
    
  مرگ لقاء همگاني خدا •

  روند، بلكه ش، به جانب مرگ مي با سرعت و كوشپس همة افراد انسان
نمايند؛ خواه كافر باشند يا  شهود و لقاء پروردگار خود را ميدوند و به مرگ،مي

نهايت اين است كه مؤمنين هنگام لقاء حضرت رب العالمين فرحناك و . مؤمن
لهذا  . نموده انده او ايمان داشته و اطاعتش را ميمسرور خواهند بود، زيرا كه ب

  .و بشِّرِ المؤمِنين :ايدفرممي

                                     
                                                 6آيه / انشقاق ـ1

                         223آيه / بقره ـ 2
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نموده اند و يا عصيان و كرين، چون جحود و انكار او را ميو اما كفار و من
 اند، حال كه كشف حجاب و رفعكردهلفت حضرتش را ميطغيان و تمرّد و مخا

غمناك خواهند بود؛ زيرا كه نمايند، بسيار گرفته و نقاب شده و لقاء پروردگار را مي
  فرِ كفر و طغيان و جحود و عصيان كشيده خواهد شد و دربارة ها كياز آن

  :فرمايدها ميآن
   .اُولئك الّذينَ كَفَروا بĤِياتِ رِبهِم و لِقائِهِ فَحبِطَت أعمالَهم

ودشان و بـه لقـاء او، پـس         اند كساني كه كافر شدند به آيات خداي خ        اينان« 
                           1».ها فرو ريختاعمال آن

  .والَّذينَ كَفَروا بĤِيات اهللاِ ولقائِهِ اُولئِك يئِسوا مِن رحمتي:  فرمايدو باز مي
كه (ها از رحمت من ه آيات خدا و به لقاء او، آنآناني كه كافر شدند ب« 
               2».باشندمأيوس و محروم مي) خدايم

زيرا كه در آن . كبري استو درجة اشد از اين لقاء در يوم آخرت و قيامت 
  باشد و بيش از همه ادوار دنيا و برزخ مي ، فقر و عجز و نيازمندي انسان،روز

 گونه اش، سلب هرلطنت مطلقه و مالكيت تامة كاملهخداوند متعال، براي اظهار س
 شئون خودشان نمايد و همة خلق از جميع جهات، خودشان ومالكيتي را از بشر مي

شود احدي را به مييابند و چون فرياد لِمنِ الملك اليوم، بلند دا ميرا ملك مطلق خ
 و حجج رب العالمين، قدرت اند، يعني انبياء و مرسلينهايي كه استثناء شدهجز آن
اهللا  ارواح انبياء و رسل و حجج، باذنلهذا، جواب از صقع. گويي ندارندجواب

         :كنندها عرض ميشود و آن تعالي داده مي
  .لِلّهِ الواحِدِ القَهارِ

                                     
              105آيه / كهف ـ 1
                     23آيه / عنكبوت ـ 2
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  ، حديثي از حضرت رضا  1چنانچه قريب به اين مضمون در توحيد صدوق
پس روزِ قيامت، روزِ بروز و ظهور كلّي فقر و . نقل شده است ﴾عليه السالم﴿

ع نيازمندي بي پايانِ اهل عالم است و كمال عجز و ضعف و فقرِ خود را از جمي
فلهذا، شهود و لقاء آن ها، قادر قيوم قهار . يابندجدان، در ميجهات به حد اعالي و

را، بيشتر و شديدتر از همة شهودها و لقاء هاي ادوار قبل، يعني از لقاء در دنيا و 
در هنگام مرگ و در عالم برزخ خواهد بود، و مؤمنين، به انبياء و رسل و به روز 

لهذا، .  منافقين در شك و ترديدندقيامت، در اين لقاء شكي ندارند؛ ولي كفّار و
ها ايمان و ايقان به ودش را روشن وآشكار مي كند تا آنخداوند آيات و بينات خ

  :فرمايدنچه ميچنا. اين لقاء بياورند
  

  .يدبرُاال َمرَ يفَصلُ اآلياتِ لَعلَّكُم بِلِقاءِ ربكُم تُوقِنُونَ
نمايد، تا شايد تش را روشن و مفصل ميكند و آياخداوند كارها را تدبير مي« 

          2».شما به لقاء پروردگارتان يقين حاصل نمائيد
  :  و نيز مي فرمايد

   . مِن لِقاءِ ربهِم، اَال إنَّه بِكُلِّ شَيءٍ محيطٍةياَال إنَّهم في مِر
آگاه . آگاه باش كه اين ها نسبت به لقاء پروردگارشان در شك و ترديدند« 

  " 3». باشدش كه خداوند به هر چيزي محيط مياب
 * *                                     *  
                                                

                                     
  234ص / توحيد صدوق   -1
                 2آيه / ـ رعد2

 54آيه / ـ فصلت3
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  هاي خداشناسي فطري ويژگي
  

، راه وجدان و فطرت در خداشناسي توضيح داده اينك كه به لطف الهي
              هاي خداشناسي فطري اشاره رخي از ويژگيشد، در پايان اين نوشته، به بيان ب

  .دهيمكنيم و بحث را خاتمه ميمي
   
براي وجدان خدا عقل و استدالل جايي  .عقلي و استداللي نيست. 1

ل عقلي، در يك مرحلة ابتدايي البتّه استدال. ندارد، زيرا معرفت از نوع قلبي است
كار، بر روي منكر مسدود گردد و به وجود خدا هاي انكار آيد، تا بهانهاند بهتومي

شود و عقل به معرفتِ وجدانيِ خدا زبان بسته مياقرار نمايد؛ ولي پس از دريافت 
  .ماند آن چه قلب بدان رسيده، عاجز ميافتد و از ادراكِحيرت مي

  ت عقلي و استدالليبنابراين، معرفت وجداني مستلزم هيچ گونه فعالي
            كند و فرد تشنه  تشنگي را با تمام وجود وجدان ميد كسي كهمانن. باشدنمي
طور، كسي كه خدا را همين. ياز به استدالل عقلي نداردگاه براي بيان تشنگي نهيچ

 او، كجا به دنبال دليل و وجدان نموده و با جان خويش او را يافته، براي اثبات
  .گرددبرهان مي

                        *                   * *  
 وجدان خدا، بدون .مستلزم عمل صالح و تهذيب نفس است. 2

البتّه ممكن است در يك . گرددپرهيز از گناه و معصيت ميسر نميتهذيب نفس و 
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) مثل هنگام بال(ل خاصي و به صورت غير اختياري خاص و بدون هيچ عم شرايط
اء است كه به دست خداست و هم هستي بخش وجدان شود، ولي اين يك استثن

اگر بشر بخواهد به اختيار و به طور مستمر به معرفت وجداني خدا برسد، بايد با 
و حال آنكه . عمل صالح و اجتناب از معاصي، لوح قلب خويش را پاك نگاه دارد

، مستلزم انجام فعل )هاي ادراكي و عقلي مانند دريافت(هاي غير وجداني دريافت
             پس معرفت وجداني با معصيت. دبه عمل كسي بستگي ندارخاصي نيست و 

عالوه بر اين، بر خالف . ستسازد، و لزوماً همراه با تقوي و عمل صالح انمي
گذارد، يا تأثير ل، يا اثري در افعال به جاي نمياستداللي، كه پس از حصومعرفت 
، روح و جان را زير و ي معرفت وجدان.دود و بستگي به شرايط مخاطب داردآن مح
سوي زهد و نيكي افزايد و او را به بر درجة بندگي و اطاعتِ عارف ميكند ورو مي

  .دهدسوق مي
*                                           * *  

را هر كس بايد خود آن:  يعني.شخصي و غيرقابل انتقال است. 3
ين معرفت چون صورت ذهني ندارد، ا. دريافت كند تا به حقيقت آن دست پيدا كند

. باشدالحـات و عبارات و استدالالت نميقابل دريافت از ديگري به وسيـلة اصط
تواند اين دريافت وجداني خود را به همچنين، هر كس كه آن را چشيد، نمي

  .باشدبنابراين، قابل احتجاج نمي. سازدديگري منتقل 
مثالً . و تعلّم قابل انتقال استهاي عقلي، از راه تعليم ادراكات ودانش

گري بياموزاند، ولي هاي خود را به ديتواند آموختهكسي كه رياضي آموخته، مي
تواند اين حالت وجداني ه نيست، هر كسي كه گرسنه است نميگونوجدانيات اين

يا كسي كه دردي را با تمام وجود . خود را به وسيله تعليم به ديگري آموزش دهد
چه را را به كسي سرايت دهد، آن، هرگز قادر نيست آنند، در آن حالكجدان ميو

  . عبارات و مفاهيمي بيش نيست و كنه درد غير قابل انتقال است،كه بگويد



  وجدان  راه

    
209 

  علمي كه حقيقت است ، درسي نبود         درسي نبود، هر آن چه در سينه بود
*                                               * *  

يعني . ت قدسي، اكتسابي نيست اين معرف.هبتي و صنع خداستمو. 4
گيري درس  خاصي بدان برسد و احتياج به فراتواند با طي كردن مراحلكسي نمي

بشر تا اين . بلكه فعل خدا و موهبتي است الهي. و مقدمات استداللي و منطقي ندارد
ولي . ة آن را فراهم آوردها، زمين كه با عمل پاك و پرهيز از پليدياندازه نقش دارد

 گاهي باالضطرار و بدون اعطاي وجدان توحيدي فعل آفريدگار عالميان بوده، كه
مثل هنگام بندگي (اهي با اختيار و درخواست انسان ، و گ)مثل حالت بال(اختيار 
  .فرمايد، عنايت مي)وطاعت

                                          *   * *  
 و  تأثير گسترده،نيل به معرفت وجداني. آور و يقينير نافذ تأث- 5

چنان نفوذ قاطع و خدشه گذارد و داراي آنعميقي در وجود آدمي به جاي مي
مستقيم  مواجهةچون وجدان خدا،. باشديري است، كه هرگز قابل تشكيك نميناپذ
ي وجود هاي فروزان آن، چنان همة زوايا رو در رويِ فطري با خداست، شعلهو

تا هنگامي كه . ماندسازد كه هيچ نقطة مبهمي برايش باقي نميآدمي را تابناك مي
تواند او را متزلزل نمايد،  غير قابل وصف، در كسي باشد، هيچكس نمياين دريافت

هاي عقلي و لهذا، بر خالف شناخت. ترديد سازديا در آن چه يافته دچار شك و 
يد ساخت، را پيچاند و دچار تردان آنتو و ميفكري كه قابل نقض و تغيير است

 لفظ وعبارتي و به هيچ ايجاد هيچ آور است كه بهشناخت وجداني چنان يقين
  .آيداي، در اركان آن خلل وارد نميشبهه

*                                             * *  
 در شناخت وجداني، شناخت يك .هاهماهنگي و تفاهم در برداشت. 6

ها كه به و بين آن. شود، در همة افراد حاصل ميسان و هماهنگ به طور يكچيز،
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لهذا، همه يك جور و در يك . اند، تفاهم و اتّحاد دريافتي وجود داردحقيقت رسيده
گونه كه از همان. رسند اختالفي در برداشت، به حقايق ميسطح و بدون هيچ

  .يابندتشنگي، همه يك حالت را در خود ميوجدان 
 فهم و ن است هر كس يك جور بفهمد، و درجةاما در امور عقلي، ممك

بينيم در براي همين، مي. جات متفاوتي باشددرك افراد هم ممكن است داراي در
هاي زيادي وجود دارد؛ ممكن است در اي غير وجداني، بين افراد اختالفهشناخت

 خود را درست، و افتةس ي همگي به توافق و تفاهم دست نيابند و هر ك،يك مطلب
  .بقيه را نادرست بداند

* * *  
كه خداي متعال شايستگي دريافت انوار درخشان معارف با اميد به اين  

      ن حق و ـادي راستيـانه منـر يگا ظهوـب ا عطا فرمايد وـد را به مـتوحي
  روح و جانمان را نشاط بخشد و- ﴾ عجل اهللا تعالي فرجه﴿ امام عصر -  دالتـع

  . طنين افكن گردد اهللا بر بام گيتيبانگ دلپذير عبوديتِ
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