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 مقدمه
 اه جا) فرأنگ د)نگ از در  آناأمیت    به خاطر اسالس است. اصیول ض ا)ح توقیح مهمتر)ن اصی  از

ا)ن اص   ورا  وردنح.مگ بر موضوع توقیحنوضگ به تماس معارف د)نگ به    است ممتازی برخوردار بهیار
ا انگ به آ)اع توقیحی فر  .شح مش   مواجه خواأح با د) ربه مباقث   ر د به خوبگ تبین ن ردداسالس 

ضنوان )د اصیی  اسییاسییگ در قرآن  مردس را به ته ر در  جود خحا نح جّ  جالله   افعال   صییهاع ا  
)ن ا اسییاس دضوع انبیا  بر .نحاداشییته قذر د وانه هرسییتگ بر شییرک   از أمواره مردس را   دضوع کرده

 ر ا)اع در .است معرفت نهبت به ذاع هاک خحا نح خحاشیناسیگ   اسیت که أمان اصی  مهخ اسیتوار
کتاب    درغرا  اسیییت «) گ»لغت به معنای  توقیح در .أخ به ا)ن اصیی  مهخ هرداخته شییحه اسیییت

 ت:اس استعمال دارای د    از  قح ورفته شیحه است  ر)  ال ران آ رده اسیت: توقیحغالمهرداع فگ 
ستعمال به ا ا)ن    «بگ أمتا»   «) تا»)عنگ  ا)ن که  صن باشحاستعمال د س    «)د نهر»   «) گ»

( طر)مگ درکتاب مجمع البمر)ن آ رده 353ص 1ج  1113 یراغ   شیییودذاع خیحا نح اطال  مگ
ا)ن  در( 157ص  2ج1275 یطر)مگ  که شر) گ درخل ت نحارد.است اسیت توقیح به معنای کهیگ 

 خود که ا  .نهج البالغه هرداخته شحه است در لگد)حواه اماس ض از ه  أش به موضیوع مهخ توقیح
نهج  ی کلماع آن قورع دربیانگ به انحازه   أیچ اثر در شرک است  مبارزه با  ) ه تاز قهرمان توقیح
 رد ای بین توقیحأش م ا)هیییها)ن ه   ز ا)ای ژرف آن بمث نشیییحه اسیییت    ی توقیحالبالغه درباره

أخ  اب د)حواه را تها ع ا)ن د    مور  کرده اسییت. بعنوان توقیحآن چه  أابیت  بیاناع آن قوییرع  
 ویرد.  ژرف انح)شان قرار وران  قوا ع ه  أش مورد م ا)هه کرده تا

خوبییه ا ل نهج البالغییه  توقیییح مههومگ خییاص دارد کییه در کالس امیر بیییان قویییرع ضلگ  در
 فرما)ح:مگ

هو َ  َکمالو َمْعر   َفتو لو الّح)ن  َمْعر  ْخالصو َا َّ ه  اال  هو َ  َکمالو َتْوقیح  ه  َتْوقیحو ح)ق  ب  صییْ ه  َ  َکمالو التَّ  ب 
ح)قو صییْ ه  التَّ َفت 

وف  َ  َشهاَدة  کو   مَ  ها َغْیرو اْلَمْوصو َهة أنَّ َشهاَدة  کو   ص   ل 
هاع  َضْنهو ْخالص  َلهو َنْهگو الصی  وف ْو َلهو َ  َکمالو اال  صو

َهة  َفَمْن  هو َغْیرو الصیی  اهو  أنَّ اهو َ  َمْن َجیَّ َرَنهو َفَ ْح َثّناهو َ  َمْن ثّناهو َفَ ْح َجیَّ
َ
َرَنهو َ  َمْن ق

َ
ْبماَنهو َفَ ْح ق َن اللهو سییو َ صییَ

هو  هو َفَ ْح َضحَّ هو َ  َمْن َقحَّ َلْیه  َفَ ْح َقحَّ َلْیه  َ  َمْن َاشاَر ا  َلهو َفَ ْح َاشاَر ا  َلهو َ  َمْن َجه   .َفَ ْح َجه 

د)ن  معرفت   شیناخت ا ست   کمال معرفتش تصح)ق به ذاع هاک ا ست   کمال تصح)ق  آغاز سیر
بیه ا  أمیان توقییح ا سیییت   کمال توقیح ش  اخالص برای ا سیییت   کمال اخالص برای ا   نهگ 



 

99 

وح
ت

 دی
 در

ج
نه

 
 و

غه
بلا

ال
 

یمقا
 سه

 با
آن

 
وح

ت
 دی

هاب
و

ی
 ت

99 

 تاس موصوف از غیر که دأح صیهاع مم ناع از ا ست چرا که أر صهتگ یاز ا)ن صهاع( وواأگ مگ
 را سبمان خحا نح کس أر هس است  صهت از غیر که دأح ( شهادع مگمم ناع ازی موصوفگ أر  
 ا  که کس آن   ساخته قر)ن د) ری امور با را ا  کنح توصین( مخلوقاع صیهاع أمچون صیهاتگ بای
 شییود  قا  ا  برای د وان گ که کهییگ   شییحه قا   ا  ذاع در د وان گ کنح قر)ن د) ری چیی با را

أر کس برای ا  اجیا)گ قا   شود به راستگ ا  را نشناخته است   کهگ که    هنحاشته  ا  برای اجیا)گ
  أر کس ا  را  شییمرده  ممح د را ا  کنح اشییاره ا  به کس أر   کنح ا  را نشییناسییح به ا  اشییاره مگ

 .سروردان شحه است( ی  در  ادی شرک .حانح ا  را به شمار ش درآ رده استممح د ب

 توحید ذات و صفات خداوند
در ا)ن بخش  در ضباراع بهیییار  فراز در ق ی ت )د د ره کام  خحاشییناسییگ اسییت. امیرمؤمنانا)ن 

 تماس اور   شییود نمگ تصییّور باالتر آن از که فرموده معّرفگ را خحا نح ای کوتاه   فشییرده   هرمعنا  به وونه
 .ح بودنخواأ آن از فراتر چییی کنیخ جمع را خحاشناسگ   توقیح أای درس

 صییهخال وونه ا)ن را أاآن تواناز هنج مرقله برای معرفت   شییناخت خحا نح ذکر فرموده که مگدر ا)ن فر 
 کرد:

ی م اس ۵ی م اس اخالص ۴یی م اس توقیح ذاع   صهاع ۳یی شناخت تهصیلگ ۲یی شناخت اجمالگ   ناق  ۱
 .نهگ تشبیه

( «خحاست شناخت   معرفت د)ن سرآغاز»: فرما)حدر آغاز مگ هو َفتو لو الّح)ن  َمْعر   .یأ َّ

د)ن در ا)ن جا به معنای مجموضه ض ا)ح    را)ن الهگ   اضمال   اخال  اسیت   ر شن است که سرآغاز 
 ها)ه أخ   اسییت اّ ل واس أخ خحا شییناخت بنابرا)ن باشییح مگ «الله معرفة»ا)ن مجموضه   ها)ه اصییلگ آن 

 بعح مرقله در نشینح ا)ن درخت هربار أروی به ثمر نمگ آن  بح ن که د)ن فر ع   اصیول تماس برای اصیلگ
ه   َکمالو   َ ی «ا سییت هاک ذاع به تصییح)ق خحا نح شییناخت   معرفت کمال»: فرما)حمگ َفت  صیی َمْعر   ح)قو التَّ
ه   در ا)ن که چه تها تگ میان تصیح)ق   معرفت اسیت  تههییرأای مختلهگ  جود دارد. نخهت ا)ن که . (ب 

 .ر ا)ن جا شناخت فوری   مراد از تصح)ق شناخت ضلمگ   استحاللگ استمنظور از معرفت د

)ق   َکمالو   َ ی «ا سییت توقیح أمان ا  هاک ذاع به تصییح)ق کمال»: فرما)حدر مرقله سییّوس مگ  ح  صییْ  ه  ب   التَّ
هو   .(َتْوقیحو
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رأان شناخت  ببح ن شید أن امگ که انهیان خحا را با معرفت تهصیلگ )ا به تعبیری د) ر با استحالل   
أنوز به مرقله توقیح کام  نرسیییحه اسییت. توقیح کام  آن اسییت که ذاع ا  را از أر وونه شییبیه   نظیر   

ز)را کهییگ که شییبیه   ماننحی برای ا  بکذ)رد  در ق ی ت آنچه را شییناخته اسییت  .ماننح  هاک   منّیه بحانح
ز أر کس   أر چیی. چییی که ا نیاز گخیحا نبوده  ز)را خیحا نیح  جودی اسیییت ناممح د از أر جهت   ب

شییبیه   ماننح داشییته باشییح طبعًا ممح د اسییت  چرا که أر )د از آن د   جود  شییبیه به أخ از د) ری 
 که رسح جحاسیت   فاقح کماالع د) ری اسیت. هس أن امگ تصح)ق به ذاع هاک ا  به مرقله کمال مگ

   بودن متاأه ) انه   ) تا به معنای بگبل  ضحدی ) تای   ) انه نه بحانح ) تا   ) یانیه را ا  انهیییان
: فرما)ح مگ   است اخالص مرقله که نهح سکس به مرقله چهارس واس مگ .ماننح   نظیر   شبیه نحاشیتن

ه   َ َکمالو ی «ا سییت برای اخالص توقیح ش کمال  » ْخالصو  َتْوقیح  در تههیییر آن ذکر شییحه اسییت  (َلهو  اال 
ن در ا)دن اسییت معنای خال  کردن   تصییهیه نمودن   از غیر  هاک کر  اخالص از ماده خلوص به که:

ران نهج  الغهالب که منظور از اخالص در ا)ن جا اخالص ضملگ )ا قلبگ )ا اضت ادی اسییت در میان مههییّ
ا ا  را تنه حباش داشته را هر ردوار توقیح نها)ت کس أر که اسیت ا)ن ضملگ اخالص از منظور. وهت وسیت

 اخالص   بمث در که است چییی أمان ا)ن. خحاسیت کار  أر   چیی أر در ا  ان ییه   کنح هرسیتش مگ
 به اشییاره آن ه بگ قول  )د ضنوان به را تههیییر ا)ن «خو)گ شییار ». دارنح ت یه آن ر ی ف ها ضبادع  در

 لگ ا)ن اقتمال بهیییار بعیح اسییت ز)را . )231ص  1 ج1235 یخو)گ  اسییت کرده ذکر کنح آن وو)نحه
 نیی ملهج ا)ن که است هر اضح   وو)ح مگ سخن ض یحتگ مهیا   از أمه جمله  ا)ن بعح   قب  أایجمله
 .است اضت ادی اخالص به نارر

 خحا متوّجه  ا قل  تماس که ای وونه آن ق ی گ  زأح «میبخ بمرانگ ابن» اّما اخالص قلبگ  )ا به تعبیر 
( ورچه 133ص1 ج1113بمرانگ ی خود مشغول نحارد  وی الله  ا  را بهماسی   نینح)شیح ا  غیر به   باشیح

 ناسیی م که مههومگ تنها. نیهییت سییازوار فراز ا)ن أایم اس باال    اال)گ اسییت  لگ باز با مجموضه جمله
 بگ   نظیر گب ) تا    ) انه نظر أر از را ا  )عنگ است  هر ردوار به نهبت اضت اد سیاختن خال  اسیت آن

در جملیه هنجخ  خود  .(17ص 1 جیم ییارس دانهیییتن   از اجیای ترکیبگ هیاک   منّیه شیییمردن شیییبییه
 اخالص مالک»: فرما)ح به ا)ن معنا اشیاره فرموده   با تعبیر ز)با)گ آن را توضیح داده است  مگ اماس

ْخالص   َکمالو   َ ی «ا سییت از مم ناع صییهاع نهگ ا   برای ها َنهگو  َلهو  اال  (الصیی  به تعبیر د) ر  در  .ع  َضْنهو
 هجنب رسیح مگ کمال مرقله به اخالص که جا مرقله قب   سیخن از اخالص به طور اجمال بود   در ا)ن
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 که را اتگصییه وونه أر با)ح توقیح در اخالص برای که شییود مگ ر شیین دقی اً    کنحمگ هیحا تهصیییلگ
 دانیخ باشح )ا غیر آن. چه ا)ن که مگی ترکیبگ اجیا داشیتن صیهت  ا)ن خواه کرد  نهگ ا  از دارد مخلو 

 قّتگ (ماأّیت    جود از ترکیبگ قحاق ی مرّکبنح  اقع در نیی مجّرده نهوس   ض ول قّتگ مم ناع تماس
 دارای أمه ماّدی  موجوداع اّما   نیهییتنح برکنار ترکی  ا)ن از نیی ماّده مافو  موجوداع )عنگ مجّرداع 

 لگ ذاع هاک خحا نح نه اجیای خارجگ دارد   نه اجیای ض لگ  نه در خارج  باشییینح  مگ خارجگ اجیای
قیاب  تجی)ه اسیییت   نه در فهخ   درک ما    کهیییگ که به ا)ن ق ی ت توّجه ن نح توقیح خال  را نیافته 

 معنای هب نه ا ست  از صهاع نهگ توقیح ش کمال: فرما)ح مگ که ا)ن شود  اسیت   از ا)ن جا ر شن مگ
کمالیه اسیییت  چرا که تماس صیییهاع کمال اضّخ از ضلخ   قحرع   قیاع   غیر آن أمه از آن  صیییهاع نهگ

 صییهاع گ)عن ا)خشییناخته را آنها   ا)خا سییت  بل ه منظور صییهاتگ اسییت که ما أمیشییه به آنها خو ورفته
   ناق  قحرتگ   ضلخ اّما قحرتنح   ضلخ دارای مخلوقاع. اسییت ن   به آمیخته جا أمه که مخلوقاع

ممیح د   آمیختیه بیا جه    ضیییعن   ناتوانگ  در قالگ که ذاع هاک خحا نح از چنین ضلخ   قحرتگ منّیه 
 .است

هو َغْیرو فرما)حدر جمله بعح چنین مگ وف أنَّ هاَدة  کو   َمْوصییو وف  َ  شییَ ها َغْیرو اْلَمْوصییو َهة أنَّ هاَدة  کو   صیی  : یل شییَ
) َهة   موصوفگ أر   است موصوف از غیر که دأح  ناع( وواأگ مگز)را أر صیهتگ یاز صیهاع مم». الصی 

ا)ن بیان در  اقع )د دلی  منو گ ر شن است  «اسیت صیهت از غیر که دأح مگ شیهادع( مم ناع ازی
 موصییوف أر   جحا)نح موصییوف از که دأنح مگ وواأگ قال زبان به ذاع  بر زا)ح صییهاع: فرما)ح که مگ
 خحا نح یخباش معت ح   بحانیخ ذاتش ضین را ا  صهاع که ا)ن م ر د تاسیت  صیهت با که دأح گم وواأگ

 ینچن درک چنح أر اسییت  ابحّ)ت   ازلّیت   قیاع تمامش   قحرع تمامش   ضلخ تمامش که اسییت ذاتگ
ییی چ را ا  قحرع   ضلخ   چییی را انهییان   ا)خ ورفته خو مخلوقاع صییهاع با تنها که ما برای معنا)گ

 قحرع نه   داشت ضلخ نه شح متوّلح مادر از  قتگ که چرای اسیت دشیوار بهییار دانیخ اضیافه بر ذاع ا  مگ
   کوتاه بهیییار أا)گسییکس در ادامه ا)ن سییخن   ت می  آن  جمله. (شییح قحرع   ضلخ صییاق  سییکس
اع( صهاع مخلوق أمچون صهاتگ بای را سیبمان خحا نح کس أر»: فرما)ح مگ   افیا)ح مگ آن بر هرمعنا

توصییین کنح  ا  را با امور د) ری قر)ن دانهییته   آن کس که ا  را با چیی د) ری قر)ن کنح  د وان گ در 
ذاع ا  قا   شییحه   کهییگ که د وان گ برای ا  قا   شییود  اجیا)گ برای ا  هنحاشییته   أر کس برای ا  

َرَنهو َفَ ْح یَفَمْن َ َص « اجیا)گ قا   شیود  به راسیتگ ا  را نشناخته است!
َ
َرَنهو َ  َمْن ق

َ
ْبماَنهو َفَ ْح ق  َثّناهو َن اللَه سو
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) َلهو اهو َفَ ْح َجه  اهو َ  َمْن َجیَّ  .َ  َمْن ثّناهو َفَ ْح َجیَّ

 ا ش نارر به ا)ن معناسیییت که اثباع صیییهاتگ أماننح مخلوقاع  برای خحا الزمه در  اقع کالس اماس
ن وونه که انهییان ترکیبگ از ذاع   صییهاع اسییت ا  نیی با)ح ت  )عنگ أماا سیی م ّحس  جود در ترکی 

 نیاز   اردد خود اجیای به نیاز مرّکبگ أر ز)را نیهییت سییازوار بودن الوجود چنین باشییح   ا)ن معنا با  اج 
 ستبرای ا)ن ضبارع د  تههیر د) ر نیی وهته شحه ا باشحنمگ سازوار بودن الوجود  اج  با( ف ری داشتن

که أرواه صهاع ا  را غیر از ذاع ا  بحانیخ طبعًا ذاع ا  نیی مرّک  خواأح شح چرا که ذاع   ییی نخهت ا)ن 
   «ما به االشییتراک»صییهاع در فر، د وان گ قتمًا جهت مشییترکگ دارنح   جهت امتیازی یکه از آن به 

ح   خ جحا أهتنین قال از أض در   شر) نح أهیتگ    جود در د  أر ز)را( شیودتعبیر مگ« ما به االمتیاز»
 .در ا)ن صورع با)ح ذاع ا  را نیی مرّک  از آن د  جنبه مختلن بحانیخ

 ارهدرب  قحع مههوس بل ه نیهییت ضحدی  قحع معنای به خحا نح ذاع  قحع دانیخیییی د) ر ا)ن که مگ
 توانح هت  نمگج أر از نها)ت بگ  جود )د اصوال. نحارد ماننح   نظیر   شبیه که است ا)ن خحا هاک ذاع

 را ا  خأ بحانیخ نها)ت بگ   ابحی   ازلگ ا  ذاع ماننح را خحا صییهاع اور   باشییح داشییته ماننحی   شییبیه
در توضیح اخالص  . در  اقع کالس اماسا)خ شحه قا   ا  برای ماننحی   شیبیه أخ   ا)خ کرده ممح د

ح ا  را مخلوقاع توصین کن : کهیگ که خحا را به صیهاعفرما)حبیان فرموده نارر به أمین معناسیت  مگ
قر)ن با اشیییای د) ر سییاخته   کهییگ که ا  را قر)ن چیی د) ری سییازد معت ح به د وان گ ا  شییحه  )عنگ 
د وان گ ذاع   صیهاع    کهیگ که ا)ن د وان گ را هذ)را شیود  ذاع ا  را مرّک  از اجیا هنحاشیته   کهگ 

ا  را نشییناخته  چرا که موجودی أمچون خود را ییییی از که ذاع هاک ا  را مرّک  از اجیا بحانح به أیچ  جه 
: فرما)ح در ادامه ا)ن سخن   ت می  آن مگ.نظر ترکی    ممح دّ)ت ی تصّور کرده   ا  را خحا نامیحه است

 أر   شمرده ممح د را ا  کنح اشاره ا  سوی به کس أر   کنح مگ اشاره ا  به نشیناسیح را خحا که کهیگ»
َلهو « ا  را به شمار ش درآ رده است   در  ادی شرک سروردان شحه استکس ا  را ممح د بحانح  یَ  َمْن َجه 

) هو هو َفَ ْح َضحَّ هو َ  َمْن َقحَّ َلْیه  َفَ ْح َقحَّ َلْیه  َ  َمْن َاشیاَر ا  در « اشاره به سوی خحا»در ا)ن که منظور از . َفَ ْح َاشیاَر ا 
منظور اشیاره ض لگ باشح   د) ر ا)ن که أخ اشاره  جود دارد: نخهیت ا)ن که  اقتمال د  چیهیت جا ا)ن

راتوضیح ا)ن که أن امگ که انهان خحا را با آن ق ی ت ناممح د  ض لگ را شیام  بشیود   أخ اشاره قّهگ
گ برای  ی در نظر مگ  هب   ویرد   بی ران   نامتناأیش نشیییناسیییح  در ذأن خود مههوس ممح د خاصیییّ

   اممح دن که چرا دانهییته ممح د را ا  طبعاً  قالت ا)ن در کنح  شییاره مگبا اشییاره ض لگ به ا  ا د) ر تعبیر
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 درک را چییی انهان. نیهیت تصیّور   درک قاب  اسیت متناأگ   ممح د خود که انهیانگ برای نامتناأگ
ممح دی  موجود قتماً  چییی چنین   ب نجح ا  ممح د ف ر در   کنح هیحا اقاطه آن به که کنح مگ

 ممح د الزمه ز)را ویرد  خحا نح در رد)ن معح داع   اشیییای قاب  شییمار ش قرار مگدر ا)ن قال .اسییت
 که است جهاع جمیع از ناممح د تنها. ا ست أماننح د) ر  جا)گ در د) ری موجود تصیّور ام ان بودن 
 .ونجحنمگ شمار ش   ضحد در   نحارد دّ مگ

ح)ن»بیه ا)ن ترتیی   س ضبارع کوتاه   به تماس معنا منو گ  منع ق ی یت توقییح را در ا)ن « مولگ الموقیّ
ا)ن أمان چییی است که با . سیاخته   خحا نح را برتر از خیال   قیاس   ومان    أخ معّرفگ نموده است

وهو  َما کو ُّ »: فرما)حآمحه اسییت که مگ تعبیر ز)بای د) ری در کالس اماس باقر مو ْیتو ْخ فگ َاَد   ب   ْ  َمیَّ أام  و
ْخ  َمعانیه  َمْخ  لی و ْخ َمْردو د ا  ْبلو و وع م  نو و  َمصییْ  أر حکنی تصییّور خود ف ر   ومان    أخ در که را چییی أرلو

   شییما خود هرداخته   سییاخته  ی ورددمگ باز شییما به   شییماسییت مخلو  باشییح رر)ن   دقیق قحر
  55ج1113 مجلهگ . یه أماأنگ مخلوقگ باشح(ک است آن از برتر خحا   شیماسیت  جود با أماأنگ

أخ اشیاره ض لگ را شیام  شود   أخ قّهگ را  چرا که « اشیاره»ا)ن اقتمال نیی  جود دارد که:  (332ص
سیرچشمه اضت اد به جهمانّیت خحا نح نیی جه  است   نتیجه آن ممح د ساختن ذاع ا    در شماره قرار 

 .دادن   شر)د   أماننح   نظیر برای ا  قا   شحن است
حا نح   هس معرفت خنباشییحکه اور خحا نح به أیچ  جه قاب  اشییاره ض النگ  هاسییه به هرسییشییگ م حر  در

. اشتد نخواأح مههومگ خحاشناسگ   وردد مگ بهته انهان ر ی به شیناخت درأای   شیود تعوی  مگ
رسییییخ   أر چییه   بیه مخلوقگ از مخلوقیاع ف ر خود مگدار)خدضیا برمگ بیه دسیییت  قیت أر کیه چرا
   ننهیخ واس معرفت  ادی در که بهتر چه هس شییح  خواأیخ د رتر ا  از شییو)خ  نید)د ا  به واأیخخمگ

 در أخ   وشییاسییت ییییی که أخ در ا)ن جا راه قاب  توجه با توّجه به )د ن ته ن نیخ. شییرک ورفتار را خود
: وونه استت   شناخت  د  معرف که است ا)ن آن   شود مگ ر شین سیؤال ا)ن هاسیه یییی د) ر أایباب

 .معرفت اجمالگ   معرفت تهصیلگ. )ا به تعبیری د) ر  شناخت کنه ذاع   شناخت مبحأ افعال
   ررافت آن با بح)ع  موجوداع   أاش هتگ أمه ا)ن   أهیتگ جهان به که أن امگ تربه تعبیری ر شین

   خالق که میخفه  اجماال مگکنیخمگ خود  جود به ن اأگ قّتگ )ا   ن ر)خمگ ضظمت قال ضین در
 درباره انهییان شییناخت قحرع مرقله آخر)ن که اسییت اجمالگ ضلخ أمان ا)ن. دارد مبح گ   آفر)حوار

واه أهیتگ اسیرار به چه أر منتهای خحاسیت  ا  اجمالگ معرفت مهیر در   آشناتر ا  ضظمت به شیو)خ تر آ
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اسییت؟   دسییت به سییوی چیهییت؟   چ ونه  ا  هرسیییخ ا أن امگ که از خود مگامّ ( شییح خواأیخ ترقوی
 که تاسیی ا)ن   شییود نمگ نصیییبمان سییروردانگ   قیرع جی چییی کنیخ  ق ی ت ذاع هاک ا  دراز مگ

 .است بهته کامال راه قال ضین در   است باز کامال ا  سوی به راه وو)یخ مگ

 به ر )گنی که دانیخ مگ ر شنگ به ما أمه که ا)ن آن   سیاخت ر شین مبال )د با را مهی له ا)ن توان مگ
 اور   شییود مگ جذب زمین سییوی به   کنح مگ سیی وط شییود رأا چییی أر که چرا. دارد  جود جاذبه ناس
 .نحاشت  جود زمین ر ی موجوداع برای قراری   آرامش نبود جاذبه ا)ن

واأگ بر  جود جاذبه چییی نیهیت که مخصوص دانشمنحان باشح قّتگ اطهال   کودکان خرد سال نیی  آ
آن را به خوبگ درک مگ کننحم  لگ ق ی ت جاذبه چیهیییت  آ)ا امواج نامر)گ )ا ذّراع ناشیییناخته   )ا نیر ی 

رای ب راأرایخ  د) ر اسیت؟   ضجی  ا)ن که نیر ی جاذبه بر خالف آنچه در تماس جهان ماّده مگ شیناس
ظه از جاذبه وو)گ در )د لم نیر ی اّما. اسییت الزس  قت سییال أاای به ن وه د) ر میلیونانت ال از ن وه

 ونکن تا آنچه از باالتر دارد سیییرضتگ قّحاق  )ا   وردد مگ منت   د) ر ن وه به جهان از ایأر ن وه
 .ا)خشنیحه

ق ی ت ذاع آن چ ونه اسیت؟ أیچ کس هاسه ر شنگ برای آن ا)ن چه نیر )گ اسیت که ا)ن آثار را دارد؟ 
واأگ ما نهیییبت به آن تنها جنبه .نیحارد جا)گ که درباره نیر ی جاذبه که ) گ از مخلوقاع اسیییت ضلخ   آ

 که اّدهم ما رای   ماّده جهان خالق درباره توان اجمالگ دارد   از ضلخ تهصیییلگ به کّلگ د ر)خ  چ ونه مگ
 ا)ن با  لگ !شییو)خ؟ باخبر ذاتش کنه از که باشیییخ داشییته انتظار نها)ت  بگ در تنها) بگ اسییت  جودی

 .کنیخ قاضر   نارر   أمراه أر موجودی در جهان مشاأحه مگ جا أمه را ا  قال

 با صح أیار جلوه بر ن آمحی که من *** با صح أیار د)حه تماشا کنخ تو را

هو »جمله  هو َفَ ْح َضحَّ  که ا)ن آن   شییود به ن ته دقی گ اسییت که از وهتار باال ر شیین مگاشییاره « َ  َمْن َقحَّ
با)ح برای ا  ضحد قا   شییود )ا به تعبیری د) ر  جود شییر)د را برای ا   بحانح  ممح د را خحا کهییگ أرواه

 ممح د اور اّمامم ن بشییمرد. ز)را چییی شییر)د   شییبیه   ماننح نحارد که ناممح د از أر جهت باشییح  
 هب   شییود مگ تصییّور ا  ذاع خارج در شییبیهگ   أماننح باز( باشییح بیروگ   ضظمت دارای قحر أری باشییح
 أر از ناممح د  لگ اسیییت  هذ)ر د  )یا چنیح موجود ممیح د یأر انیحازه بیرگ( کامال ام ان د) ر تعبیر

  1231یم ارس  کنح مگ ا  ذاع به بازوشت کنیخ تصّور چه أر که چرا نیهت مم ن ا  برای دّ مگ جهت 
   .(31ص1ج
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اَل ف  
َ
اَل َضاَلَس َفَ ْح یَ  َمْن ق

َ
َنهو َ  َمْن ق َمّ ْنهو  َخ َفَ ْح ضییَ ْخَلگ م 

َ
ّ   أ

ود  اَل َضْن َضَحس  َمَع کو   ن  اَل َضْن َقَحث  َمْوجو  َکا  

َ اَرَنة  َ  َغ گشییَ  مو ّ شییَ ی   اَل ب 
َیاگرو کو   مو َمْعَنگ  َلة  َفاض    اَل )   اَل ب  لَ یاْلَمَرَکاع  َ  اآلَْلة  َبصیی  ب  وَر إ  ْذ اَل َمْنظو ْن یر  إ   ه  م 

َ َن  ْذ اَل سیَ  إ 
ح  َتَوق ّ ه  مو ه  َ  اَل )َخْل    ب 

سو ن 
ْ
َت  شو )هیْ َتْوق  ه هیْ َهْ ح  هیت؟ ا  را در ضیمن یح در چ) ه ب وی  کهی .ل 

بعوگ از ام نه را از ا   هت؟یح بر چ)که ب و گکرده(   کهی ش انتخاب)یی قرار داده یم ّر   ممّلگ برایچ
هیت   بر کجا أهیت ا  را جهخ   مرّک  قرار داده    الزمه آن قح ث ین ح در کجا)تهگ دانهیته یاور ب و

 ن)حا شییحه باشییح یدر ایشییه بوده اسییت نه آن ه قادث   نو هیاسییت(. خحا نح متعال أم حا شییحن ا ی  نو ه
 موجود   أهیییتگ اسیییت که مهیییبو  بعحس   کنح(گقویییرع از قّق تعالگ  قح ث زمانگ را نهگ م کلمه

با أر  کنح(گم ن کلمه قح ث ذاتگ را نهگ)عنگ نه آن ه أهتگ ا  ذاتًا قادث باشح که در ا)هت ییهیتگ نین
به ا  قا خ   بر ها  یییعنگ أر چ)یی اسییت ین آن باشییح یهس با أر چکه أمهییا ییی اسییت نه بوور یچ

ی یرد آن چییی کناره ویاز چ را اور)رد یز یآن کناره وکیه از  ییی اسیییت نیه بوور یر از أر چیاسیییت(   غ
شییود نه گفاض  اسییت   فع  از ا  صییادر م (یییدارنحه أر چیی نخواأح بود  برای آن ه ا سییت ن اهیچ

ت به د ر است( یقرکت از لوازس جهیخ اسیت   ا  از جهم را)بمعنگ قرکاع   انت االع از قالگ به قالگ یز 
اج یاج دارد   اقتیر خود اقتیفع  از ا  به کمد  سیله باشح هس ا  بغ ور صیح ررا ا )  نه بمعنگ  سییله یز 

بوده  که دارای چشیییخ باشیییح بینا اسیییت   موجود   بگ آن اج  الوجود ممال ا سیییت ن     ن   بر
آن ه یی که بیأن امگ که سیییاکنگ یچ حه نبوده    تنها بوده)یی از آنچیه را که آفر یچ چیکیه أ گأن یام

هس     قشییت ن نح از نبودنش ردیبا آن آراس و أخ رسییح( نبوده تا به آن انس ب یرد   از انسنان به یاطم
 بحان که ا  است خحا نحی که دارای قحرع کام  است. چون شناختگ ا  را  اکنون بوور اجمال

ه اکبر ی ضر، ه الهیییالس (یمردی خحمت اماس صیییاد  یضل خحا بیروتر اسیییت( قویییرع فرمود  کرد: الَلّ
ی  فرمود: خحا را ممح د سیییاختگ  ضر، کرد: هس یچ از چه بیروتر اسیییت؟ ضر، کرد: از أمه  نحخحا

توقیح ضملگ  (۱۵3ص1 ج1213 یکلینگ  .آنهیت که توصین شود فرمود: ب و خحا بیروتر از خ؟)چه ب و
نظری اسیییت. توقیح نظری شیییناخت راه کمال اسیییت   توقیح ضملگ هیمودن راه )ا ) انه  که میوه توقیح

بودن ضبادع اسییت. فردی که أواأای نههییانگ  مهیییر هرسییتش قق.   تهییلیخ مما خحا نح درشییحن 
  ا سیتضبادع کردأ خود را مورد توّجه قرار مگ دأح آن را

َ
َلَههو َأَواهو " کهانگ)"اَرأ َخَذ إ  راکه خحا نح  َت َمن  اتَّ

من  رأبانهخ أرباباً  أقبارأخ   خذ ا" إتّ انحأا را ضبادع کردههیر ی کننح  آن بیه هیر ی از آنان فرمان نحاده 
نَّ َصاَلت  :  أا برای خحاستسیتش ضبارع اسیت از اجرای تماس کار ضبادع   هر  (21د ن الله"یتوبه   ْ  إ 

و
 گق
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هییو    ّله  َرب  اْلَعاَلم   گَ َمَمات   یایَ َمْم  گَ نو ر  یل 
َك )َن اَل شییَ َذل  ْرعو  َ  َك َلهو َ ب  م 

و
م   أ ل  هییْ لو اْلمو َّ 

َ
َنْا أ

َ
 انعاسسییوره ی َن یأ

نمیاز   تماس ضباداع من     زنحوگ   مرگ من   أمه برای خحا نح هر ردوار جهانیان »ب و:  (۱۶۳   ۱۶۲
 است.

 چه تفاوتی میان افعال بندگان و افعال خداوند وجود دارد؟
خحا نح آفر)نش را بح ن نیاز به » در بخشییگ از خوبه ا ل نهج البالغه مگ فرما)ح:  امیر المومنین

ا)جاد  درباره تصییمیمگ بینح)شییحانح)شییه   ف ر   اسییتهاده از تجربه    بگ آن که قرکتگ ا)جاد کنح   
بَ   یأْنشیَ  م«کرد ة أجاَله َ ال َتْجر  َّ( ال َر   حاً  ب  ْبت  َمة  ة اْسَتهاَدأا َ ال َقَرَکة أْقَحَثها َ ال َأمااْلَخْلَق إْنشاً  َ  اْبَتحأهو ا 

َوَرَب فیها ارأای مخلوقاع ش الهگ را از کآفر)ن اماس (.123  ص 1 ج 1113یبمرانگ   َنْهس اضییْ
ای ی را انجاس دأح  اور دارای سیییاب هخواأح کار شیییمرد. انهیییان أن امگ که مگبه طورکّلگ جحا مگ

 ) رانباشح از تجارب د ر د   اور ساب ه دارابت ار خود به سراغ آن مگ ح   باانح)شنباشیح  درباره آن مگ
أا ای در انیح)شیییهویاه در در ن ذأن ا  قرکیت وهیییترده کنیح  )یا از تجیارب خود ش بهره ویری مگ

مانح ر د   واه در ترد)ح باقگ مگانح)شح   از آن به سمت نتیجه مگر ی م ّحماع مه له مگ آ)ح هح)حمگ
أیچ )ید از ا)ن چهیار قالت  در ذاع هاک   د.ر )ید طرف را انتخیاب کرده بیه هیش مگ  سیییرانجیاس 

خیحا نح أن اس آفر)نش موجوداع نیهیییت  نه نیاز به ف ر   انح)شیییه دارد   نه تجربه قبلگ  نه قرکت 
ف ری ر ی م ّحماع   نتیجه أا   نه اضییوراب در تصییمیخ ویری أا. اراده کردن أمان   ا)جاد شییحن 

ونو »مان: جوداع أمو ْن َفَی و وَل َلهو کو ْیئًا َاْن َ) و ذا َاراَد شیییَ هو ا  ما َاْمرو نَّ ه أرواه یفرمان ا  چنین اسیییت ک«  ا 
س  )سییوره ی  وو)ح: موجود با ش آن نیی بگ درنگ موجود مگ شییود(.چییی را اراده کنح تنها به آن مگ

 به تعبیر د) ر .(33
انگ اسییت که ضلخ   قحرع ممح دی دارنح   الزمه ا)ن قاالع چهاروانه  مربوط به تصییمیخ ویری کهیی

آن نیاز به انح)شیییه )ا تجارب د) ران   )ا اضیییوراب   ترد)ح اسیییت. اّما آن کس که ضلمش بگ ها)ان   
 اماس ضلگ قحرتش ناممح د اسییت  به أن اس آفر)نش  أیچ )د از ا)ن قاالع را نخواأح داشییت.

ا ب به چ ون گ رابوه مخلوقاع با خالق   مم ناعدر خوبیه ا ل نهج البالغیه اشیییاره بهیییییار لویهگ 
أا باشییح   غیر أمه چیی ا  با أمه چیی اسییت  اّما نه ا)ن که قر)ن آن»فرما)ح:  اج  الوجود کرده  مگ

یاَ)َلة(. « أا بی انه   جحا باشحنه ا)ن که از آن اسیت  اّما مو مو اَرَنة  َ  َغْیرو کو   َشْگ  ال ب  یَمَع کو   َشْگ  ال ب 
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 جود   بهیییاری از مردس   قّتگ بهیییاری از فالسییهه  مت لمین رابوه خحا نح را با موجوداع  رابوه د
مگ  جود داشته ظیانح که ) گ  مخلو  د) ری است. مب  ا)ن که شعله ضمهیت ّ  با ) ح) ر هنحاشیته

باشیح   شییمع کوچ گ را با آن ر شین کنیخ  در قالگ که ق ی ت  چیی د) ری اسییت. تها ع مخلو    
خالق  تها ع )د  جود ضیعین   قوی نیهیت  بل ه تها ع  تها ع )د  جود مهت    در تماس جهاع 

  جود را از ا  ه به لمظه  نور  )د  جود  ابهییته اسییت. تماس ضالخ أهییتگ به ا   ابهییته اسییت   لمظ
ه باشح یآن چنان کدر ضین قال ضین موجوداع نیی نمگ ویرد. خحا نح از ضالخ أهیتگ جحا نیهت  مگ

انح(   توقیح  اقعگ منوط به درک ا)ن ق ی ت صیییوفیه هنحاشیییتهقیا لین بیه  قیحع  جود   موجود از 
از  رچه  جود دارد   غیرتوان با مبال ز)ر ر شیین سییاخت شییعاع   هرتو آفتاب وا)ن ق ی ت را مگ اسییت.

قرص خورشییح اسیت   لگ هیوسیته    ابهیته به آن اسیت  )عنگ غیر آن است اّما نه مغا)رع به معنای 
باط هیونح   ارت بی یان گ   جحا)گ   اسیییت الل    أمراه آن اسیییت  اّما نه به معنای ) ان گ    قحع.

أا به ا  از ا)ن أخ بیشییتر  ابهییت گ آنموجوداع ا)ن ضالخ با ذاع هاک خحا نح از ا)ن أخ نید)د تر   
حع در ضین د وان گ ی ق اسیت   در  اقع مبال دقی گ در ا)ن جهان برای ا)ن  ابهت گ   ) ان گ  در

چون مبال مذکور ماننح تصیییّوراع ذأنگ انهیییان که  أا)گ أخن هیحا کرد. أر چنح مبالتواکبرع( نمگ
حارد یییی تا ل  ابهیته به ا ست   بح ن ا  مههومگ ن ابهیته به ر   ا سیت   از ا  جحاسیت   در ضین قا

آمحه خوب  سیییازد. اور در آنچیه که در ا)ن فراز از کالس موال ضلگ قیح دی مولی  را ر شییین مگ
ت کنیخ  راه أر وونه انمراف از اصیی  توقیح   ق ی ت صییهاع خحا بهییته 

ّ
شییود    مگبینح)شیییخ   دق
ه  م  »مههوس ق ی گ  َلیییْ َربو ا 

ْ
م یمییا بییه انهیییان از رگ وردن ی)ییا رگ قلیی ( ا  «ْن َقبییْ   اْلَور)ییح  َ  َنْمنو َاق

ْخ »(   أمچنین مههوس 15ی سیوره     آ)ه  نید) تر)خ( ْنتو ْخ َاْ)َنما کو َو َمَع و م یا  با شیماسیت أر کجا «َ  أو
ْخ »  (1ی سیوره قح)ح   آ)ه  باشییح(  هو عو َو راب  اّل أو ْن َنْجوی َثالَثة ا  وَن م  سیخن درووشگ در  یأیچ« َ  ما َ) و

ورو ( »7ی سیوره مجادله  آ)ه   د م ر ا)ن که ا  چهارمین آنهاسیت(شیومیان سیه نهر رّد   بحل نمگ َاللهو نو
مواع  َ  االْر،   وا َانَّ اللَه »   .(25ی سییوره نور  آ)ه  أا   زمین اسییت(یخحا نح نور آسییمان « الهییَّ َ  اْضَلمو

ه   ْلب 
َ
ولو َبْیَن اْلَمْر   َ  ق .( 31ه ی سوره انهال  آ) شود( ا)  مگیبحانیح خحا نح میان انهان   قل  ا  ق م«َ)مو

أای مربوط به  قحع که بمثا)ن ن ته ضال ه بر ا)ن  شییود.  امبال آن به خوبگ ر شیین   آشیی ار مگ
کنح راه را بر أر وونه انمراف در فهخ صهاع خحا مهح د به معنای صمیح آن ییی را ت می  مگ  جود ییی

 کالس امیربیان در از خحاشییناسییگ را   توقیح بح)ن جا تا .(33  ص 1جلح  1231م ارس  ی سییازد.مگ
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 )افتیخ برای م ا)هه آن باتوقیحازن اه  أابیت به د)حواه آن أامگ هرداز)خ.

 وهابیتتوحید از دیدگاه 
 خداوند محدودیت وهابیت و .1

 در تعالگ   تبارک خحا نح ز)را .است توقیح مهیئله در باشیح مگ  أابیت  ارد بر که ن حی تر)ناسیاسیگ
)َنما: “فرما)حمگ صیراقت به کر)خ قرآن

َ
وا َف  َولُّ ه َ ْجهو  َفَبخَّ  تو  .”آنجاست خحا هس کنیح ر  سو أر به“ م”اللَّ

وَ   َ : “اسیییت فرموده نیی  ( 115: ب رهسیییوره ی )َن  َمَع خو  أو
َ
ا أ خ مییَ نتو  بییا ا  بییاشییییییح جییا أر  “ م”کو

 انح.حهش قا   فوقیت خحا نح برای نموده  مخالهت آ)اع ا)ن صر)ح با آنان  لگ  (1: قح)ح.ی”شیماست
 .داننح مگ فوری   ضییر ری امر )د را آن   دارد قرار باال   فو  جهت در خحا نح که هنحارنح مگ آنان
   واسییتأ فو  ابر اسییت  زمین فو  أوا :کنحمگ بیان وونه ا)ن را فوقیت ا)ن چ ون گ تیمیه ابن

 دارد قرار أاا)ن أمه فو  در خحا نح   أاستآسمان فو  ضر ش   اسیت زمین   ابرأا فو  أا آسیمان
 ت  اس سازوار فورع   ض   با اضت اد ا)ن که وو)حمگ ا  د) ر سوی از (352ص1ج  1117یالمرانگ 

 ثابت را تفوقی جهت خحا برای  لگ انح رؤ)ت به قا   که کهییانگ: “وو)حمگ مول  ا)ن ت کیح م اس در
 کتاب در نیی الوأاب ضبح بن مممح  اسییت الههییاد معلوس ض   ضییر ری ق خ به آنها وهته داننح نمگ

 (337یأمان   ص است  کرده ذکر را موال  أمین شبیه ”التوقیح“
 وهابیت  دیدگاه از خدا عرش .2

 هادشییاأان چون خحا نح  آنان  د)حواه از .انحسییاخته شییما)لگ   شیی   خحا نح ضر ش برای أا أابگ
 نگسیین ی    زن دارای خحا  که انحهنحاشییته رانح.آنانمگ ق خ داده  ت یه ضر ش ر ی زمین  مهییتبح

 أایابکت در  أابیان م تحای تیمیه  ابن .آ)ح مگ در صییحا به خحا سیین ینگ ضلت به ا  ضر ش   اسییت
 تاس ایقّبه شبیه أخ ا  ضر ش   دارد ضر ش قرار باالی در سبمان خحای :وو)حمگ چنین خود متعحد

 ن ینگس اثر در شتر جهاز ماننح خحا سن ینگ ضلت به ضر ش   اسیت ورفته قرار أاآسیمان باالی در که
 (127ص 5ج  1117یالمرانگ  .آ)حمگ در صحا به راک 
ر رازی  فخر  حا نحخ که ا)ن :است وهته   نموده رد شحع به را مشبهه د)حواه سینت  اأ  بیرگ مههیّ
 در که آن زا هیش تعالگ   تبارک خحا نح ز)را است  مرد د ن     ض   ن اه از باشح نشیهیته ضر ش ر ی

 توانحمگ چ ونه آفر)حه را چیی أمه که خحا نحی   بوده موجود باشییینح داشیییته  جود ضر ش   م ان
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   نیهت جهیخ سیبمان خحای دلی   أمین به (3ص 33ج  1112یفخررازی  باشیح م ان به نیازمنح
   رنگ   مم    م ان   بودن جهییخ مهییتلیس چشییخ  با رؤ)ت که چرا شییود نمگ د)حه چشییخ با أروی
 دارای که است آن از برتر خحا نح   است مخلوقاع صهاع از أاا)ن أمه   است داشتن جهت   ش  

 .است شرک به آلودوگ نوع )د خحا نح رؤ)ت به اضت اد بنابرا)ن  .باشح مخلوقاع صهاع
 متحرک خدای .3

 قرکت رد)  مم  به مملگ از که انحهنحاشییته قیواناع سییا)ر   آدمیان ماننح را متعال خحا نح  أابیان
 سالطین هب را خحا است  شحه ناشگ آنها اف ار از  أابیت ض ا)ح که جوزی قیخ ابن   تیمیه ابن کنحمگ

 گکرسیی بر   آ)حمگ ها)ین ضر ش از خحا نح آخرع  ر زأای از جمعه ر ز در که وو)نحمگ نموده  تشییبیه
 ا)ن   شیییننحنمگ منابر ا)ن بر انبیا   ویردمگ قرار نور از منبرأا)گ میان در خحا نح کرسییگ   نشییینحمگ

 انجاس از بعح   نشیننحمگ صح) ین   شهحا أاکرسگ ا)ن بر که نموده اقاطه طال از أا)گکرسگ را منابر
 سوی هب جلهه ترک با   شیودمگ بلنح کرسیگ از خحا نح جلهیه  اضویای با  وو وهت   مهصی  جلهیه
   م اس غیرمع ول  موال  بیان با فرقه ا)ن آ)ا (55ص  5ج  1117المرانگ ( .ر دمگ باال خود ضر ش

 راز) انح؟نیا رده ها)ین باشیییحمگ هاک   منیه مادی    تشیییبیه ام انگ أروونیه از کیه را الهگ ذاع
 با   اسییت مادی َبر    َزر  هر زنحوگ   تشییر)هاع دارای هادشییاأان  ماننح أخ خحا نح که انحهنحاشییته

 .دأحمگ انجاس انجاس کارأا برای جلهاتگ خود بنحوان
 خداوند برای متعدد هایکرسی .4

 در متعحدی أایکرسیییگ ا  برای قتگ که انحآ رده ها)ین قحر آن را خحا نح منیلت   م اس  أابیت
 ن   یمیهت ابن ”العر ش“ کتاب از ”الظنون کشن“ در خلیهه قاجگ .ویرنحمگ نظر در مختلن فواأای

 الگخ خود ش کنار در خحا رسییول نشییهییتن برای را مملگ   نشییینحمگ کرسییگ بر خحا نح که کنحمگ
ابن تیمیه به خاطر قول “وو)ح: ابن الوردی نیی مگ (1123ص  3ج  1237یقاجگ خلیهه   ویذاردمگ

ابن قجر م گ أیبمگ شییافعگ چنین  أخ (252ص  3ج  1233یابن الوردی   حبه تجهیییخ زنحانگ شیی
ابن تیمیه نهییبت به سییاقت م حس خحا نح جهییارع نموده  در قق ا   ادضای جهت   “وهته اسییت: 

 در را آن أا أابگ که ض ا)ح وونه ا)ن آ)ا (111ص  3ج  1231یسییعیحا)وب  جهییمانیت کرده اسییت
 حا نحخ آ)ا   وردد؟نمگ ممهییوب اسییالس د)ن مبانگ از آشیی ار انمراف دأنح مگ تر )ج مهیلمین میان

 داشتن به آسیمان أر در که اسیت نشیحه تل گ انهیان افراد از فرد )د ماننح ض یحه  ا)ن موابق متعال
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 وذار   شتو در أاآسمان میان أاکرسگ ا)ن بر نشیهتن برای هیوسیته   باشیحمگ نیازمنح کرسیگ )د
 خحا نح اآ)   کنح؟نمگ ثابت بنحوانش با رابوه کردن برقرار در را خحا نح ضجی ض یحه  ا)ن آ)ا اسییت؟

 که آن ونه آ)ا ح؟برسان کننحوان استغهار به را خود هیاس توانحنمگ ویرد  قرار دنیا آسیمان در که ا)ن بح ن
 کنار در( ّلخسیی   آله   ضلیه الله صییّلگیاسییالس هیامبر برای أخ جا)گ   کرده معنا را اسییتیال تیمیه ابن

 ت سییع با متناسیی    ممح د  اسییت جهییمگ خحا نح که نیهییت ا)ن ا شالزمه ورفته  نظر در خحا نح
 اج کرسییگ ا)ن در أخ با د  أر که( آله   ضلیه الله صییّلگیاسییالس هیامبر  جود با أمهییان   کرسییگ

 ویرنح؟مگ
 ابرها میان در خداوند بودن محصور .5

 برا میان در کنح  خلق را ضالخ موجوداع ا)ن ه از قب  خحا نح کیه نیحمعت یح قیخ ابن   تیمییه ابن
 ضر ش   نبود موجودی أیچ ضالخ  در   آنم باالی در نه   بود أوا آن ز)ر در نه که داشت قرار ضخیمگ

 با با ر ا)ن آ)ا: سیییوال کرد با)ح قال (111ص  2ج  1117یالمرانگ   داشیییت قرار آب ر ی بر خحا
 وجودیم ضنوان به خحا نح ض یحه  ا)ن موابق سازواراست؟ دارنح  اضت اد آن به مهلمانان که توقیحی

 رد است  داشیته اقاطه خحا نح بر ابر    اسیت بوده ممصیور ضیخیخ  ابرأای میان در که شیحه تل گ
 بر ی مم خحا نح بل ه باشییح  خحا بر ممی  توانحنمگ چییی أیچ اسییالس  د)ن ضییر رع به که قالگ
 وگتناق سخن  ا)ن در که شودمگ معلوس دقت  انحکگ با.دارد اقاطه أهتگ جهان بر   مخلوقاع أمه

 یهتگن ضالخ  در   کنح خلق را چییی ا)ن ه از قب  خحا وو)حمگ ا)ن ه ضمن در ز)را دارد   جود آشی ار
 هک شیی لگ أر به یییی ابر که قالگ در .اسییت داشییته قرار ضییخیخ ابر میان در خود ش بود  قاکخ مولق

 سخن ا)ن تواد که وردد ان ار آن  مخلوقیت که ا)ن م ر استم خحا نح مخلوقاع از ی باشح خواأحمگ
 وو)نح؟مگ ههاس چ ونه را أااش ال ا)ن  أابیت. شود بیان که است آن از آش ارتر اسالس مبانگ با نیی

 نمازگزار جلو در خداوند .6

 أمین اسیییاس بر ویرد مگ قرار نمازویار أر م اب  در نماز أن اس خحا نح در که معت حنح أا أابگ
   ویردگم قرار ا  م اب  در خحا نح چون بیانحازد  قبله سییوی به را دأانش آب نبا)ح نمازویار وو)نحمگ
   ضادی افراد قح در را خحا نح منیلت   م اس آنان آ)ا یأمان( شییودمگ خحا آزار   اذ)ت باضث ضم  ا)ن

 موج  اسییت  حاخ تشییبیه تجهیییخ  مهییتلیس ا)ن ه بر افی ن هنحارأا  ا)ن آ)ا انح؟ها)ین نیا رده معمولگ
 هیحا وورق نمازویاری أر برابر در بتوانح تا شیودنمگ متعحد اجیای به  اقح خحای ت هییخ )ا   خحا تعحد
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 از حترب   نحارد جا) اأگ تر)نکوچد اسییالس  م حس د)ن چارچوب در انمرافاع وونه ا)ن البته .کنح
 .است مور  شحه تمر)ن مهیمیت در که است تبلیبگ

 دنیا آسمان به خدا آمدن فرود .7

 د) ر رد دنیا آنان د)حواه از وو)ا .آ)حمگ فر د دنیا آسمان به شی  أر خحا نح که اسیت محضگ  أابیت 
 زمین آسییمان به أرشیی  متعال خحا نح که  أابیت ادضای ا)ن .اسییت خالگ خحا نح  جود از أازمان
 نما)ح اجابت نید)د از را خود بنحوان دضای تا شودمگ ترنید)د زمین به ضرفه  شی  در   آ)حمگ فر د

 من   بخوانح مرا که أهت کهیگ آ)ا: “وو)حمگ   دأحمگ سیر نحا زمین  آسیمان در قرارورفتن از بعح  
 بووطه  ابن دارد؟ تها تگ چه تجهیییخ    تشییبیه با (353  ص1ج  1127یالمرانگ   کنخ اجابت را ا 

 د)حس دمشق جامع مهجح منبر بر را تیمیه ابن :نو)هیحمگ ا شسیهرنامه در مراکشیگ  معر ف جهان رد
 وناکن من که وونه أمان آ)ح مگ فر د دنیا آسییمان به خحا نح: “وهتمگ   کردمگ موضظه را مردس که

 مال گ ف یه ”زأر ابن“ اضترا، مورد ا   وهتة ا)ن .”آمح ها)ین منبر از هله )د سییکس   آ)خمگ فر د
 رارق شتخ   ضیرب مورد را ”زأر ابن“   برخاسیتنح منبر های از مردس  لگ ورفت  قرار مجلس در قاضیر

 ف ها را،اضت باضث قنبلگ  قاضییگ ضم  اما .ورفت قرار تنبیه مورد نیی قنبلگ قاضییگ طرف از   دادنح
 ”رناص ملد“ به أخ ا    دادنح اطالع قاکخ به را موضوع   شح  اقع دمشق مال گ   شافعگ قویاع  

 خحا نح که  أابیت (37ص  1251 یابن بووطه  افتاد زنحان به  ی سیتورد به تیمیه ابن   داد ویار ش
   منت جا)گ به جا)گ از   ر دمگ راه أاانهان أمچون که هنحارنحمگ   داده تنیل انهان  )د قح در را

 هگن خحا نح  سییلبگ صییهاع از ) گ :دارنح هاسییخگ چه توقیح اأ  اسییتحالل ا)ن برابر در وردد مگ
 حنیازمن موجودی   ویرد نمگ قرار خاصگ جهت در خحا نح که معنا ا)ن به ا سیتم برای جهت   م ان
 هک قالگ در اسییت  جهییخ خواص   ضوار، از م ان ز)را کنح  اشییغال را م انگ   جا تا نیهییت م ان

 د) ر طرف از   ممح د سو )د از جهخ (31ص  1115 یضلگ ابن بابو)ه  اسیت جهیخ از منیه خحا نح
)ن ا بر دارد  راه ا  سییاقت به نیاز   اقتیاج نه   اسییت ممح د نه خحا نح  لگ اسییت  نیازمنح   ممتاج
 :دارد ت کیح آن بر   است نموده معرفگ م ان  بح ن قرآن  در را خود خحا نح اساس

ه    َ ( “الن
لَّ ر  و  ل 

)َنما َ اْلَمْغر بو  اْلَمشیْ
َ
وا َف  َولُّ ه   َ ْجهو  َفَبخَّ  تو

نَّ  اللَّ هَ  إ  ع   اللَّ  مشر  (115: ب رهسوره ی ”َضلیخ    اسی 
 داناست.   نیاز بگ خحا نح! آنجاست خحا کنیح  ر  سو أر به  ! خحاست آن از مغرب   

وَ ( “ب ْخ  أو )َن  َمَع و
َ
خ ما أ ْنتو  شماست. با ا  باشیح جا أر  ( 1: قح)حسوره ی ”کو
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وَ   َ ( “ج ذی أو گ الَّ ما    ف  له   الهیَّ گ إ  ْر،   َ ف 
َ
له   اْْل وَ  إ   است کهگ ا  (31: زخرفسوره ی ”اْلَعلیخو  اْلَم یخو  َ أو

 است. ضلیخ   ق یخ ا    معبود زمین در   است معبود آسمان در که
ْنهیاَن  َخَلْ َنا َلَ ْح   َ ( “د سو  ما َ َنْعَلخو  اإْل  و 

َوسیْ ه   تو هو  ب  َربو  َ َنْمنو  َنْههو
ْ
ق
َ
َلیه   أ ْن  إ  ( 15:  ه سور ی ”اْلَور)ح   َقْب    م 

   .تر)خنید)د قلبش رگ از ا  به ما   دانیخمگ را ا  نهس أای سوسه   آفر)ح)خ را انهان ما
 خداوند برای صورت .8

 که گمهیلمان أر ومان بگ .دارد انهییان شییبیه صییورتگ الشیی ن ضظیخ خحا نح که اسییت معت ح  أابیت
  حسم د)ن که توقیحی دانح مگ باشییح داشییته اسییالمگ بلنح أایآموزه   معارف با آشیینا)گ کمتر)ن
  أابیت لگ   است  تواد در تجهیخ   تشبیه با نموده مور  د)ن تر)نکام    آخر)ن ضنوان به اسیالس

 هخ مب ر ا)اع برخگ رواأر از اسییتهاده با کنح مگ متهخ شییرک به را اسییالمگ طوا)ن أمه که قالگ در
 (111ص  2ج  1117یالمرانگ  تیمیه ابن انح؟سییاخته انهییان صییورع چون صییورتگ خحا نح برای

   ن چنین را ر ا)تگ رابوه  ا)ن در   اسییت خحا نح صییورع به شییبیه انهییان  صییورع که وو)حمگ
 طرف عصور  به زدن لومه   سیلگ از کنح مگ مخاصمه   نیاع برادر ش با شما از ) گ  قتگ :انحنموده

 !است؟ آفر)حه خود ش صورع ماننح را ”آدس“ خحا نح ز)را نما)ح  خودداری نیاع
 هآفر)ح خود صورع چون نیی را انهیان صیورع   دارد صیورتگ خحا نح که اسیت ا)ن سیخن ا)ن مههوس

 در ادیز) ر ا)اع که قالگ در میحاننح  آن صمت بر دلی  را منابع در ر ا)ت  جود صرف اسیت  أابیان
 .انححهشیی ر ا)گ منابع  ارد خاصییگ ان ییه   أحف با بوده  اسییرا یلیاع جی  که دارد  جود ر ا)گ کت 

 برخ هح)حأای چنین  جود از آثارشییان   کت  در   داشییته توجه ن ته ا)ن به نیی سیینت اأ  بیروان
 در اسیییرا یلیاع  جود به نیی تیمیه ابن خود قتگ (12ص  3ج  1135سیییماضی  ابن کبیر ای انحداده
 مهییلخ  قاضحه بنابر أرقال ( به55  صیشییرف الح)ن  .اسییت کرده اشییاره قح)بگ أایمجموضه میان
 سنح اهن  از نخهت توقیح  چون مهمگ   اساسگ مهئله در خصوصاً  را  ر ا)تگ أر با)ح ضلخ اأ  میان
 با ر ا)ت که د)ح با)ح نیی آن از بعح.نمود مشییخ    اقراز را سیینح درسییتگ   داد قرار دقت   توجه مورد

 چرا که اسییت ا)ن سییؤال اکنون .نباشییح توییاد در کر)خ قرآن ن    د)ن ضییر ر)اع   مهییلخ مبانگ
 اصول   مبانگ با  أابیت اسیتناد مورد ر ا)ت که اسیت بح)هگ انح؟غاف  اسیاسیگ ن تة ا)ن از أا أابگ
 سرا یلیاعا از قح)ث ا)ن د) ران    الح)ن شرف ضالمه وهته به بنا سنح ن اه از اما .دارد منافاع اسیالس

 .است شحه ورفته توراع متن از   بوده
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 خداوند برای جوارح و اعضا تصور .9

 قح در ار  خحا نح منیلت   م اس که د انحه ر)شه  أابیت ف ری رأبر هود   تار در چنان تجهیخ انح)شیه
 .ستا هنحاشته جوار    اضوا ممتاج را متعال خحا نح که ایوونه به داده تنیل معمولگ انهان )د
 است تدس د  دارای خحا نح وو)حمگ تماس صراقت به آثار ش د) ر الهینه   منهاج کتاب در تیمیه ابن
 دخالت أمح) ر کار در   دأنحمگ انجاس را خودشییان به مخصییوص کار دسییت د  ا)ن از أرکحاس که

 ”ههیییرالت دقا)ق“ کتاب در   دانحمگ صییمیح را آن   کنحمگ ن   قح)بگ رابوه  ا)ن در ا  کننحنمگ
 بیر ن بخواأح را که أر   کنح مگ جهنخ آتش داخ  را خود دسییت قیامت ر ز در خحا نح: “وو)حمگ
هو  “... آ ردمگ گ )حخ  و  َ َانَّ َج  َقّتگ )َحهو  النار   ف   در قیخ ابن (123ص1 ج1117یالمرانگ  ”َاراَدهو  َمن )خر 

 ر شد)  دسییت با را زمین   ورفته دسییتش )د با را آسییمان خحا نح : “وو)حمگ ”المرسییله صییواضق“
 را چیی سیییه خحا نح  که وو)حمگ نیی د) ری جای در ا  (371ص  1ج  ابن قییخی .”اسیییت ورفته

 نامگ سیومگ از  لگ فرد س  جنت د) ری   آدس ) گ: اسییت کرده خلق خود ش دسیت با مخصیوصییاً 
 شباأت   جهمیت با مالزس خحا نح  برای ها   دست  جود به اضت اد )ا( آ371ص یأمان  .است نبرده

 که اش االتگ به توانحمگ  أابیت آ)ا است؟ سیازوار توقیح با چ ونه ض یحه ا)ن نیهیت؟ خلق به خحا نح
 مذکور ایأ ) وگ با أا)گدست دارای ی بالله العیاذ یی خحا نح اور دأح؟ هاسه است مترت  هنحار ا)ن بر

 را  نحخحا اقتیاج   نیازمنحی ا)ن آنان که وو)یخمگ قال باشیییح  أاآن به نیازمنح با)ح قتماً  اسیییت 
 ممتاج   نیازمنح چییی أیچ به   اسیییت بالذاع غنگ ا  که قالگ در نمود؟ خواأنح توجیه چ ونه

نَّ : “است فرموده خحا نح خود ز)را باشح نمگ هَ  إ  وَ  اللَّ گ َلهو یحو  اْلَغن   (51:قجسوره ی ”اْلَمم 

 با ضویییوی )ا   دسیییت وو)ح:مگ هنحارأا وونه ا)ن ن ح در سییینت اأ  دانشیییمنحان از ) گ غیالگ
 .مبراست امور ا)ن از خحا نح   اسیت ممال متعال خحا نح درباره دارد   جود انهیان در که أا)گ ) وگ

 رأ ز)را اسییتم هرسییت بت اضوییاسییت  از مرک  جهییمگ خحا نح  که کنح خوور ذأنش به کهییگ اور
 بح)ن  د ر مگ شییمار به کهر هرسیتگ بت اور   اسییت کهر آفر)حوان هرسییتش   خحاسییت آفر)حه جهیمگ

  (231یابوزأر  ص .است مخلو  بت  که است سب 
 خداوند طَلیی هایکفش .11

 لعیاذا یییی خحا نح وردنح معت ح أا أابگ که است شحه باضث ر ا)گ متون در تع   ضحس   رواأر به توجه
 منهاج کتاب در تیمیه  ابن .طالسییت جنس از أا)گکهش   ها   ان شییتان کمر  کتن  دارای یییی بالله
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 ا)ن هب هاسییت  دارای خحا نح وو)نحمگ ”االر ا  قادی“ در شییاورد ش قیخ  ابن   د) ر کت    الهیینه
 نحخحا  .بر)ید آن در چییی که خواأحمگ خحا نح از مرت    شییودنمگ هر جهنخ قیامت  ر ز در که بیان

 بلنح جهنخ ”می)ح من أ “ فر)اد   شییودنمگ هر بازأخ اف نحمگ جهنخ داخ  أاانهییان از أرچه نیی
 ” ق ق : “وو)حمگ   شییودمگ هر جهنخ آن اه   وذاردمگ جهنخ داخ  را ها)ش خحا نح که ا)ن تا اسییت

 ا)ن در   است سا  دارای خحا نح که آمحه د) ر کت    التههیر دقا)ق کتاب اسیت در بس اسیت بس
 زنان   مردان تماس   دأحمگ نشییان را خود سییا  قیامت ر ز در: “کنحمگ ن   وونه بح)ن ر ا)تگ رابوه 

 ا)ن از قح)ث ها م انح وهته که کهیانگ م اب  در تیمیه ابن .”افتنحمگ سیجحه به خحا م اب  در ا)مان با
 ر ا)اع وونه ا)ن از ا مه که ا)ن : “اسیییت وهته   نموده مخالهت شیییحع به انحکرده اضرا، ر ا)ت 

 دمشیی گ قصیینگ الح)ن ت گ .(171ص  3ج  یدقا)ق التههیییر ”اسییت ضظیخ بهتانگ انحنموده اضرا،
  ی که نحکمگ ن   تیمیه ابن از“  الرساله   الرسول ضن الشیبهه دفع“ کتاب در سینت اأ  بیرگ ضالخ

: آ)حمگ فر د دنیا آسییمان به اسییت ها)ش در طال از أا)گکهش که درقالگ خحا نح اسییت بوده معت ح
 طالست". از هو ش های د  خحا نح  های در“ (م 33  صیالمصنگ ”الذأ  من نعالن رجلیه  فگ“

 توحید درمسئله روایات ظاهر به تمسک .11

 با قتگ آنان.انح ورفته هیش در سییتیی سییر مهییلمانان ضموس أمچنین   مهییلمان مت لمان با  أابیت
 حتوقی آموزه در آنان .انحبرخاسته مخالهت به نیی اسیالمگ مذاأ  أمه قبول مورد   مهیّلخ أای آموزه

 نموده  تمهیید ر ا)اع برخگ رواأر به اسییت  اسییالس بخش نجاع م ت  با رأای أمه اسییاس که
 در یمیهت ابن .انحسییاخته ...   ان شییتان   کمر کتن  ها  دسییت  صییورع  تعالگ   تبارک خحا نح برای
 بر ینیانهیش اتها    اجماع   شحه ثابت سنت   قرآن در چه آن نو)هیح:مگ صیراقت به الهتا ی کتاب

 اشیی الگ شییود  بودن جهییخ به متصیین خحا نح  که آ)ح الزس امر ا)ن از اور قال اسییت  قق اسییت آن
 تار)ه“ کتیاب در زأره ابو (211ص  2ج  1123یالبمرانگ  اسیییت قق نیی قق الزمیه ز)را نیحارد 

 رد که را  ی به مربوط امور )ا سییبمان خحای ا صییاف تماس نو)هییح  أابیتمگ ”االسییالمیه المذاأ 
 در مردس نید آمحن فر د خشیینودی  دشییمنگ  غویی   ممبت  ماننح اسییت  آمحه سیینت )ا کر)خ قرآن
 ابتث را صییورع   دسییت داشییتن   ضر ش بر ا  اسییت رار   کننحمگ اثباع خود برای را ابر از أا)گت ه
  1ج ه یابوزأر  کننح تههییییر آن راأر خالف بر )ا برنح ت  )  به را آ)اع ا)ن که ا)ن بح ن داننح مگ
 (325ص
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 نتیجه
 میرمومنان اماس ضلگ ابند)حواه ا نهج البالغه از در توقیح  ورفت قرار نظر ا)ن ه  أش مورد آن چه در
  شر  دادنح ر شن مور  کرده   خحاشناسگ را   أای قورع توقیحد)حواه بیان شیح  ابگ طال 

  ر شیین  اشییرک ر    توقیح   مرزباقگ ن ذاشییته زمینه ا)ن  بیان کردنح که ن وه ابهامگ در ز ا)ای آن را
و)ای خود و   بیان رسا داشیت با شیبهاتگ که  جود   معرفگ کردنح را آن وونه که شیا)هیته بود خحا نح

ا)مان خحاهرسیییتان   بر شیییحه   متمیر أاآن چنان معرفگ کردنح که ض   ناب را توقیح هاسیییه دادنح 
 وساماس معصیی بغیر ا)ن وونه توصییین خحا نح   برطرف ورد)حترد)حأا  افی ده   نهییبت به خحا نح

   خحا نح رسا  ا  بیان شیو  قورع با آ)اع قران کر)خ أهتنح  کهگ نیهت آنان شا)هته تههیر سیا ار
ه به توج اب بیان کردنح. أای خحاشناسگ راررافت دقا)ق     معرفگ کردنح  را سیلبگ ا  صیهاع ثبوتگ  

  أش قرارموضوع ه   أابیت را توقیح نهج البالغه   در ای بین توقیحم ا)هها)ن که ا)ن ه  أش کار 
  هییخ قرار دادهج قح در را  أابیت خحا نح داد  ارز)ابگ قرار مورد  أابیت را نظر از توقیح داده اسییت.

 یرد وم ان قرارمگ در آ)ح ازآسییمان ها)ین مگ ر ی ضر ش نشییهییته اسییت  آنان بر خحا)گ که به نظر
 است  دارای ترکی  نشینح ر ی کرسگ مگ بر هیامبر کنار دارای قرکت است  اسیت  دسیت   هادارای 

ین )د م ا)هه ساده ب با دانح.داری م ان مگ را ا  کرده  ممح د خحا نح را  کردنبا ا)ن وونه توصیین 
 ن از کالس  قگتها ع فاصیییله ورفت  توقیحی که  أابیت مور  کرده   درکالس اماس ضلگ توقیح

 از کالس قرآن برای طر  آن اسییتناد   آن تاکیح دارنح   بر اسییت با کالس انهییان  که قوییرع ضلگ
 استحالل دارنح. ن را تاکیح  اما  أابیت کامال مخالن کالس قرآ استهاده دارنح

  



 

116 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

بهار
1398

شماره 
 ،

60
 

116 

 

 

 مآخذ
اقرشناکرهم

ادهجانلبیغم
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