
 

 الرحیم الرحمن هللا بسم

 گوید؟چه می و ستکی شیعه

 

 بسیطی  درس گفتارھایی از: مسعود

  با اھتمام: زھرا مرادی

 

اسالم  معرفیی ظھور تشیّع، مبانِی اعتقادِی شیعه و درباره» د؟یگویم چه و ستیک عهیش«ی دورهدر 
 سخن خواھیم گفت.حقیقی، 

 

 ترین اصل اعتقادِی شیعهدرس سوم: توحید؛ بنیادی

 

شیعه کیست؟ تشیّع چیست؟ اصول اعتقادی شیعه؛ توحید؛ اصول دین؛ اعتقاد مسلمانان؛ کلمات کلیدی: 

 مبانی شیعه؛ اسماء الھی، بداء، تفاوت شیعه و سنّی؛ مسعود بسیطی؛ زھرا مرادی

 

ی رفتار، ی مبانِی تفکر شیعی صحبت شد. گفتیم شیعه کسی است که مجموعهدرباره هی گذشتجلسهدر 

باشد. عقل، در مکتب تشیّع، ابزار تشخیص درست از » علم«و » عقل«ی دو اصل اساسِی گفتار و نیّاتش بر پایه
بدون عقل نادرست است و با مفاھیمی ھمچون ھوش، منطق، تخصص و ... تفاوت دارد. پرستش و عبادتی که 

باشد، ارزشی ندارد و رفتاری مستحق پاداش الھی است که از روی عقل صورت گرفته باشد. علم نیز در 

ھای شیعی با تعاریف مکاتب دیگر متفاوت است. در مکتب تشیّع، علم با دانش و تخصص بشری یکی آموزه

دد. چنین علمی سبب تعالِی گر نیست. بلکه نوری است که سبب روشنایِی روح و رسیدن به فھم و معرفت

بخشد. از آنجا که این علم، از وجدانیات می شود و ارزش و جایگاھش را نزد خدای متعال ارتقامی روحِی فرد

توان فھمید آنچه شخص فرا گرفته می ھایشاست، تعریفش در قالب کلمات، دشوار است اما از روی آثار و نشانه

ھای علم حقیقی، تواضع فرد در مقابل حق است و کسی که ثال، یکی از نشانهعلم بوده یا خیر. به عنوان م

 شود.نمی اینچنین نباشد، عالِم محسوب

 پردازیم:می از این جلسه، به بررسی اصول اعتقادی شیعه

 

 اصل اول در اعتقادات شیعی: توحید

 

 کیشریب نیھمچن و خداوند دانستن انندمیب و کتای یمعنا به» توحید«، اسالم در یاعتقاد اصل نیتریادیبن

 است.  جھان لقخَ  در او بودن

http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia
http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia/978-whoisshia2


 

درخواست به اقرار و  یحاو اسالم، به مردم دعوت آغاز در صلی هللا علیه و آله و سلم محمد حضرت جمالت نیخستن

ه عنوان آیات متعددی نیز در قرآن کریم بر توحید داللت دارند. ب ۱.بود شرک از یدور و خدا ییکتای بر شھادت

 نمونه به آیات زیر توجه بفرمایید:

 .کتاستی یخدا او بگو: ۲أَحد هللاُ  ُھوَ  ُقل -

 .ستین هللا جز ییخدا چیھ: ۳هللا إالّ  إٰله ال -

 .کتاستی یخدا شما یخدا ھمانا: ٤واِحد إٰلهٌ  إٰلُھُکم -

معتقد  ٦دارند،ی یکتا خالق که یابندمی ٥شانیِ خداداداز روی شناختِ  که ییھاانسانی ھمه مانند ،عهیش

۷؛است عالم در اشخاص و اءیاش و مای ھمه مالک و خالق یکتا و یگانه، یخدا است  به موجوداتی ھمه 

۸اندشده خلق اوی اراده و خواست ۹؛شده داده قرار یمقصد و ھدف آنھا کیکای یبرا و   که یاریاخت صاحب 

                                                 
ُ  "ُقولُوا َال إِلَهَ فرمودند: می پیامبر رحمت به مردم ۱  " یعنی: بگویید خدایی جز هللا نیست تا رستگار تُْفِلُحوا إِالَّ �َّ

 .۲۰۲، ص ۱۸شوید: بحاراالنوار، ج 

 .۱قرآن کریم، سوره اخالص، آیه  ۲ 

 .۱۹؛ سوره محمد، آیه  .۳۵ هیآ ،صافات سوره م،یکر قرآن  ۳

 .۶. ؛ سوره فصلت، آیه ۱۰۸؛ سوره انبیاء، آیه  .۲۲ هیآ ،نحل سوره م،یرک قرآن  ٤

 در ھمین درس، بیشتر به این موضوع پرداخته خواھد شد.» معرفت فطری«در بخش  ٥

ماواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلَتُھمْ  لَئِنْ  وَ فرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ٦ رَ  وَ  اْألَْرضَ  وَ  السَّ  اْلَقَمرَ  وَ  ْمسَ الشَّ  َسخَّ

ُ  لَیَُقولُنَ   را ماه و دیخورش و دهیآفر را نیزم وھا آسمان یکس چه یبپرسان) مشرک( آنھا از اگر و" یعنی: ... �َّ
 .۶۱ آيه ،عنکبوت سوره م،یکر قرآن»: هللا«کرده به یقین خواھند گفت  رمسخّ 

 خوانیم: می در قرآن کریم چنین ۷ 

 سوره: است چیزى ھری آفريننده نیست، او جز معبودى ھیچ" یعنی: ... ءٍ  یْ شَ  ُكلِّ  لِقُ خا ُھوَ  إِال إِلهَ  ال" -

  .۱۰۲ هیآ ،انعام

- " ِ ماواتِ  ُمْلكُ  ِ�ّ  آنِ  از ھاستآن در آنچه و زمین و آسمانھا فرمانروايىیعنی: ..."  ِھنَّ یفِ  ما وَ  االْرضِ  وَ  السَّ

 . ۱۲۰ آیه مائده،سوره  :تواناست چیزى ھر بر او و خداست،

- " ِ ّ ماواتِ  َرّبِ  اْلَحْمدُ  َ�ِ  روردگارپ ؛خداست آن از سپاس پسیعنی:  "نَ یاْلعالَمِ  َرّبِ  االْرضِ  َرّبِ  وَ  السَّ

 .۳۶ آیه ه،یجاث سوره :جھانیان پروردگار زمین، پروردگار و آسمانھا

 كسى ما پروردگار گفت " یعنی:َھدى ثُمَّ  َخْلَقهُ  ءٍ يْ شَ  ُكلَّ  أَْعطى الَّذي َربَُّنا قالَ ": خوانیممی چنین میکر قرآن در ۸ 

 .۵۰طه، آیه  : سورهاست نموده ھدايتش سپس كرده عطا او به را چیزى ھر آفرينش كه است

 فرماید: می خداوند در قرآن کریم ۹ 

شود؟: سوره یم کند بی ھدف رھامی آیا انسان گمان" یعنی: أَ يَْحَسُب اْإلِْنساُن أَْن ُيْتَرَك ُسدىً " -

 .۳۶قیامه، آیه 



 

نه در خیال و نه در  –و ھیچ چیز  ۱۱نشده خالقی که از چیزی ھست ۱۰.است پرستش و تیعبودی ستهیشا

فھمی که چیست؛ نمی یابی که ھست امامی ی وجودقیّومی که با ھمه ۱۲مثل و مانند او نیست؛ -واقعیت 

تا بتواند بر خداوند متعال احاطه پیدا  ۱۳ترین بخش اوھام نیز به او نفوذی نداردترین و باریکای که دقیقگرداننده

  ۱٤کند.

 ی شناخت ھر چیز، احاطه بر آن است.ای بر او نباشد، پس چگونه خالقم را بشناسم؟ چراکه الزمهاحاطه و اگر
 خالق رب احاطه به رسد چه دنندار یراھترین کوچک شناخت خدا بر زین شیاند ژرف یھاوھم و ھاعقل یحت اما

 ! عوالم

                                                                                                                                                        
 عبث یبرا را شما ما که دیا نموده گمان ایآ" یعنی: تُْرَجُعونَ  ال إِلَْینا أَنَُّكمْ  وَ  َعبَثاً  َخلَْقناُكمْ  أَنَّما َفَحِسْبُتمْ  أَ " -

 .۱۱۵: سوره مومنون، آیه د؟یشونمی بازگردانده ما یسو به شما نکهیا و میا دهیآفر ھودهیب و

ماَء َو اْألَْرَض َو ما بَْیَنُھما باِطال َو ما خَ " - و زمین و ھر آنچه بین شان است ھا ..." یعنی: و آسمانلَْقَنا السَّ
  .۲۷ هیآ ،ص سورهرا باطل نیافریدیم: 

ماواتِ َو اْألَْرَض بِاْلَحق" - و زمین را به حق ھا ..." یعنی: و اوست کسی که آسمان َو ُھَو الَّذي َخلََق السَّ

 .۷۳د: سوره انعام، آیه خلق کر

ماَء َو اْألَْرضَ " - شان است را به و ما آسمان و زمین و آنچه بین" یعنی:  َو ما بَْیَنُھما الِعبینَ َو ما َخلَْقَنا السَّ

 .۱۶عنوان بازیچه و سرگرمی خلق نکردیم: سوره انبیاء، آیه 

 ۱۰ " ِ ّ ماواتِ  َرّبِ  اْلَحْمدُ  َ�ِ  و ھاآسمان پروردگار ؛خداست آنِ  از حمد پس" یعنی: نَ یاْلعالَمِ  َربِّ  االْرضِ  َرّبِ  وَ  السَّ

 .۳۶ آیه ه،یجاث سورهقرآن کریم،  :جھانیان پروردگار زمین، پروردگار

" یعنی: کسی که از چیزی خلق نشده َكان ءٍ َشيْ  ِمنْ  الَ  الَِّذياند: "امیر مومنان در وصف خدا چنین فرموده ۱۱ 

 .۴۱ص  است: التوحید (للصدوق)،

 سوره" یعنی: [خدا] شبیه ھیچ چیز نیست: ءَشيْ  لَْیَس َكِمْثلِهِ فرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ۱۲ 

 .۱۱ آيه ،شوری

 أََدقِّ  فِي بِأَْوَھاِمُکمْ  َمیَّْزتُُموهُ  ُکلََّمافرمایند: "می (پنجمین جانشین پس از رسول خاتم) علیه السالمامام باقر  ۱۳ 

 ھاجلوه نیتر قیدق در ،دیایب شما ذھن در" ھر آنچه [از ذات خدا] إِلَْیُکمْ  َمْرُدودٌ  ِمْثلُُکمْ  َمْصُنوعٌ  َمْخلُوقٌ  َفُھوَ  انِياْلَمعَ 

 بهبازگشت آن نیز  و شماست ی [ذھن]ساخته و مخلوقمثل شما  ھم او ]بلکه ست،ین خدا[ ش،یھامفھوم و

فرماید: می (نھمین جانشین رسول خاتم) نیز علیه السالم؛ امام جواد  .۳۴ ص ،۱۱۰ ج بحاراالنوار،: شماستخوِد 

 َما ِخَالفُ  ُھوَ  وَ  امُ اْألَْوھَ  ُكهُ تُْدرِ  َكْیفَ   ُامُ اْألَْوھَ  ُتْدرُِكهُ  الَ  وَ  ءٌ َشيْ  ُيْشبُِھهُ  الَ  ِخَالُفهُ  َفُھوَ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  َعلَْیهِ  َوْھُمكَ  َوَقعَ  َفَما"

شبیه  او هب چیزى باشد، او جز خدا يد،..." یعنی: ھر چه که به ذھنت بیا اْألَْوَھام فِي ُيَتَصوَّرُ  امَ  ِخَالفُ  وَ  ُيْعَقلُ 
 فھم و تصور در چه ھر و نگنجد عقل در آنكه با رسد ذاتش نهكُ  به اوھام چگونه نكنند، کدر را او اوھام و نیست

 .۱۰۶: التوحید (للصدوق)، ص باشد آن مخالف آيد در

 پشت را آنچه و دارند شیپ در را آنچه ]خداوند[" یعنی: بِِه ِعْلماً  لَُم ما بَْیَن أَْيديِھْم َو ما َخْلَفُھْم َو ال ُيحیطُونَ عْ یَ " ۱٤ 

 .۱۱۰ آيه ،طه سوره م،یکر قرآن: ندارند او به یعلم احاطه آنھا اما داند،می اند،نھاده سر



 

ی عبودیت، شناخت دت کنم؟! چراکه الزمهشناسَمش عبانمی و اگر شناختی نباشد، پس چگونه کسی را که

 .آوردمی ھمراه به را اَشیتینارضا زیچ چه و شودمی اَشیخشنود موجب یرفتار چهمعبود است و اینکه بدانی 

 گوید؟می ببینیم شیعه در شناخت خدا چه

 

 خداشناسی در شیعه:

 خالق یآدم که یزمان تا. است خالق با خلوقم یرابطه و انسان خدا، یمعرف تیفیک و نوع به مکتب، ھر ارزش

 تیعبود و کند برقرار ارتباط دگارشیآفر با حیصح یاوهیش با تواندینم نشناسد، او مقابل در را خود گاهیجا و خود

 شناخت ،یدار نید در مرحله نیاول گر،ید عبارت به. آَوَرد یجا به است، شیترضا مورد و ستهیشا که آنچنان را او

 رسول خاتم .است »خود« شناخت شناخت، نیا یمقدمه ،تشیّع مکتب در و ۱٥است خداوند )معرفت(

 فرماید: می

 ۱٦».شناسدیم را خود یدھنده پرورش مالکِ  که قیتحق به بشناسد، را خود که ھر«

 چه شناختی داریم؟ » خود«ی حال، ببینیم درباره

 

 خودشناسی در شیعه:

ی تفکر، ... قلب، کلیه، مغز، ... غریزه، احساس، عاطفه، ھوش، قوه دارای دست، پا، چشم، گوش،» من«

 ردم، ھستم؟ مجموع اینھایی که نام ب» من«توانم بگویم می ھستم. اما آیا

 دیگر وجود ندارم؟ » من«رسد، می آیا وقتی حیات جسمم به پایان

رسد، می اَش به پایانمیرد و حیات جسمانیمی اند بعد از اینکه انساناگر نبود صحبت مربیان الھی که گفته

توانستیم با اطمینان بگوییم یم دادیم؟ آیامی دھد، جواب این سوال را چهمی روحش ھمچنان به زندگی ادامه

 دھد؟ می آدمی یک ُبعد روحانی ھم دارد که پس از مرگِ جسمانی ھمچنان به حیاتش ادامه

مان بی ھیچ شک ی ماھیتجود خودمان ھم آنقدر شناخت نداریم که بتوانیم دربارهی وبینید؟ ما حتی دربارهمی

ھا و زمین و خواھیم پروردگاری را که نه تنھا ما، بلکه آسمانمی ای توضیح دھیم. با این حساب چگونهو شبھه

 ی موجودات را خلق کرده، بشناسیم؟ھمه

 برگردیم به موضوع خودشناسی! 

 من کیستم؟

                                                 
ِ  ِعبَاَدةِ  أَوَّلُ فرماید: "می اتم)(ھشتمین جانشین رسول خ علیه السالمامام رضا  ۱٥  ِ  َمْعرَِفةِ  أَْصلُ  وَ  َمْعرَِفُتهُ  �َّ َّ� 

ی شناخت خدا، یکتا دانستِن اوست: التوحید " یعنی: اولین قدم بندگی خدا، شناخت اوست و پایهتَْوِحیُده

: است اوندخد معرفت ن،ید سرآغاز: یعنی" َمعرَِفُتهُ  نِ یالدّ  اَوّلُ "فرماید: می . ؛ امیر مومنان نیز۳۴(للصدوق)، ص 

 .۲۴۷ ص ،۴ ج بحاراالنوار،

 .۳۲ ص ،۲ ج بحاراالنوار،: "َربّهُ  َعَرفَ  َفَقد نَفَسهُ  َعَرفَ  َمن" ۱٦ 



 

 روح است؟ » من«توانم بگویم ماھیت می حاال که وجودم به جسم وابسته نیست، آیا

 واقعِی خود مراجعه کنیم و به سوال زیر پاسخ دھیم:» منِ «به 

 تملیک شده؟!» من«یا اینکه روح به   روح ھستم؟» من«آیا 

د نعمت حیات شدم، وجودی ھستم که به اراده و فضل خالقم، از نیست خلق شدم و پس از آنکه واج» من«

ھایی ھمچون جسم، احساسات، روح، علم، عقل، اختیار، ... تملیک شد. نعمت» من«ھای دیگری نیز به نعمت
ی آنھا ھیچ چیز از خود ندارد و ھیچ کدام از اینھا که برشمردیم نیز نیست؛ بلکه ھمه» من«پس خوِد واقعی 

 و ھر لحظه که اراده کند ھر کدام را که بخواھد، پس بخشیده» من«ھایی است که خداوند مھربان به دارایی

تواند ھمه را پس بگیرد، گیرد. (وجدان و یافتِن این نکته که ھر چه دارم از خداست و ھر لحظه اراده کند، میمی

 ی آن صحبت کردیم.)درباره ی گذشتهجلسهمصداقی از علم حقیقی است که در 

 ھیچ نیستم! فقر مطلق!» من«بی آنچه خالقم به من بخشیده، 

 اتّکا و اتّصال یازینیب قدرتِ  به کهھستم  ناتوانی ازمندین؛ دھدیم را اَمیروز یگرید کهھستم  جیره خواری

 ؛ از خود ھیچ ندارم.دارم

 اریبس آن شور آب از عطش، رفع طمع به و میاکرده غرق آن در را خود که یاکننده غافل یایدن از یختل
 .میشو جدا میادهینوش

 م؟یازمندین و بنده افته،ی پرورش مخلوق، میابیینم ایآ

 م؟یکنینم وجدان را شیخو یِ ناتوان و یذات فقر ایآ

 میعظ و زیعز نده،یبخشا بخشنده، قدرتمند، از،ین یب پرودگارمان، و مالک رازق، خالق، که است نیا جز ایآ

 است؟

... 

 ناسی، خداشناسی را بیان فرموده:ی خودشببینید علی بن ابیطالب چه زیبا در سایه

 

 اْلمالِكُ  اِال اْلَمْملُوكَ  ْرَحمُ ی َوَھلْ  اْلَمْملُوكُ  اَنَا وَ  اْلمالِكُ  اَْنتَ  َمْوالىَ  ای َمْوالىَ «

 ؟کمال جز ،کمملو بر كندیم رحم یکس ایآ و ؛کمملو منم و ،کمال ىیتو! من یموال یا من، موالى

 

 اْلَقِوىُّ  اِال فَ یالضَّع ْرَحمُ ی َوَھلْ  فُ یالضَّع اَنَا وَ  وِىُّ اْلقَ  اَْنتَ  َمْوالىَ  ای َمْوالىَ 

 رومند؟ین جز ناتوان، بر كندیم رحم یکس ایآ و ناتوان؛ منم و رومند،ین ىیتو! من یموال یا من، موالى

 

 نِىُّ اْلغَ  اِال رَ یاْلَفق ْرَحمُ ی َوَھلْ  رُ یاْلَفق اَنَا وَ  اْلَغنِىُّ  اَْنتَ  َمْوالىَ  ای َمْوالىَ 

 از؟ینبى جز ازمند،ین بر كندیم رحم یکس ایآ و ازمند؛ین منم و از،ینبى ىیتو! من یموال یا من، موالى

http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia/978-whoisshia2


 

 

 اْلباقى اِال اْلفانىَ  ْرَحمُ ی َھلْ  وَ  اْلفانى اَنَا وَ  اْلباقى اَْنتَ  َمْوالىَ  ای َمْوالىَ 

 باقى؟ خداى جز فانى، بر كندیم رحم یکس ایآ و فانى؛ منم و باقى، ىیتو! من یموال یا من، موالى

 

 اْلھادى اِال الّضاَّلَّ  ْرَحمُ ی َوَھلْ  الضّاَّلُّ  اَنَا وَ  اْلھادى اَْنتَ  َمْوالىَ  ای َمْوالىَ 

  ...» راھنما؟ جز گمراه، بر كندیم رحم یکس ایآ و گمراه منم و راھنما ىیتو! من یموال یا من، موالى

 

با مراجعه به خوِد واقعِی خویش (خودشناسی)، به معرفت خدا  آری؛ اینگونه است که در مکتب تشیّع،

ناخت و معرفتی که تمامِی انسانھا واجدش ھستند و با چنین شناختی به رسیم. چنین شمی (خداشناسی)

 . دارد نام »یفطر معرفت« عه،یش مکتب درآیند، می دنیا

مثال خالق قدرتمندی داریم که دار و ندارمان از یابیم که (ھنگامی که در حاِل وجدان نکات فوق ھستیم و می

تواند ھمه را از ما بگیرد، در واقع، نور علم در وجودمان جاری شده است. دقت اوست و ھر لحظه اراده کند می

کنیم، در ای که به این حقایق توجه داریم و با مراجعه به خود آنھا را تصدیق میداشته باشید که تنھا در لحظه

 ن علم ھستیم. به محض آنکه توجه مان را از آن بگیریم، دیگر در حال وجدان علم نخواھیم بود.)حال وجدا

 

 معرفت فطری

وگرنه  خداوند مھربان از روی لطف و رحمت بی حّدش، شناخت و معرفت خود را به بندگانش مرحمت فرموده.

توانستیم او را نمی به خودِی خود ای بر خالق نداریم،از آنجا که ما مخلوقات ضعیف و ناچیز ھیچ احاطه

۱۹بشناسیم.  احوال بر میدانیم اگر تواناست، یکار ھر بر میابییم اگر ھمتاست، یب و کتای خدا مییگویم اگر 

. به این معرفت اولیه است داده قرار ما وجود در خود که است یشناخت از یبخش ھمه و ھمه...  است، آگاه ما

 ۲۰گویند.می »معرفت فطری«آیند می به دنیا ھا با آنی انسانکه ھمه

                                                 
 .۱۰۹ ص ،۹۱ ج بحاراالنوار،: کوفه مسجد در ریام حضرت مناجات از یادهیگز ۱۷ 

 .۶شماره بنگرید به پاورقی  ۱۸ 

کند، می " یعنی: ھمانا خالق جز آنگونه که خود، خودش را وصفنَْفَسه بِهِ  َوَصفَ  بَِما إِالَّ  ُيوَصفُ  الَ  اْلَخالِقَ  إِنَّ " ۱۹ 

 .۶۱ ص ،)للصدوق( دیالتوحقابل توصیف نیست: 

 واژه لیذ العرب، لسان": االختراع و االبتداء: الفطره: "است نینخست خلقت یمعنا به َفطَرَ  یشهیر از فطرت،  ۲۰

 .الفطر

 وانیح و انسان سرشت در خدا جانب از که است یعموم یتیھدا زهیغر چراکه ست؛ین زهیغر رت،فط -

 یول) کندیم تیھدا غذا نیتام یسو به را جاندار که یگرسنگی زهیغر مانند( است شده داده قرار

 .است یانسان کماالت و رشد منشأ و دارد اختصاص یآدم به تنھا ،فطرت



 

شود و حجاب و می تربر اثر غفلت، گناه، حق ناپذیری و عقل گریزی، کم کم توجه آدمی از این شناخت، کم و کم

ی اول، با ھای فرستادگان الھی این است که در مرحلهگیرد. یکی از رسالتمی پوششی بر روی معرفتش قرار

ی بعد به ر وجودی و قدرت و عظمت خداوند متعال، حجاب از معرفت فطرِی مردم بزدایند و در مرحلهیادآورِی فق

کنند و شناخت و می ھای دیگری را از این خالق معرفییعنی صفات و ویژگی ۲۱این معرفت، عمق ببخشند.

 نمایند.تر میمعرفت آدمی را نسبت به خداوند متعال بیشتر و عمیق

رحمانیت، رحیمیت، خطاپوشی، عذرپذیری، شفا بخشی، ... که ھر کدام از این اسماء و صفات  صفاتی ھمچون

 ای از خداوند متعال در درون خود دارند که صفت یا اسم دیگر از اسامی الھی آن را ندارد. الھی، معرفت ویژه

 

 معرفت ذیل اسماء الھی

 ۱۲ھای رسول خاتم و تب شیعه و بر اساس آموزهدر مک ۲۲.است زیچ کی یبرا نشانه و عالمت یمعنا به اسم،

تر و اسماء الھی غیر از معنی لغوی، معنای عمیق ۲۳اسم است. ۱۰۰۱جانشین بزرگوارش، خداوند متعال دارای 

 منحصر بفردی دارند که تنھا با مراجعه به ھدایتگر آسمانی قابل شناخت و درک است. 

                                                                                                                                                        
 و معرفت یئیش به نسبت تا یعنی. است معرفت از متأخر ش،یگرا چراکه ؛ستین خدا به شیگرا فطرت، -

 یمعنا به فطرت، آنکه حال. شودینم جادیا آن یسو به ھم یشیگرا باشد، نداشته وجود شناخت

 د.باش داشته وجود یشناخت آن از شیپ تواندینم پس. بود هیاول خلقت

 داده فرد به خدا شناخت عدم صورت در یخداشناس توان رایز ست؛ین یخداشناس توانِ  فطرت، -

...  و رازق عالم، قادر، بخشنده، که ھست ییخدا میابییم شیخو به مراجعه با که یحال در. شودیم

 .میانکرده کسب خود توان و تالش یواسطه به را ینشیب نیچن و است

 و آگاھانه اخت،شن از پس یآدم که است یاریاخت یفعل اعتقاد، چون ست،ین خدا به دهیعق فطرت، -
 .کندیم انتخاب را آن آزادانه

 ھاانسان یھمه وجود در که...  و عقل خدا،ھای حجت خدا، یدرباره است یاهیاول معرفت فطرت، بلکه -

 .است شده نهینھاد متعال خالق توسط

 ]خداوند[: یعنی" ... فِْطَرتِهِ  َثاقَ یمِ  ْسَتْأُدوُھمْ یلِ  هُ اءَ یأَْنبِ  ِھمْ یإِلَ  َواتَرَ  وَ  ُرُسلَهُ  ِھمْ یفِ  َفبََعثَ "فرمایند: می امیر مومنان ۲۱ 

 سرشته آن بر شانفطرت كه را عھد آن بخواھند مردم از تا آمدند گریكدی پى ازو  فرستاد مردم انیم به را امبرانیپ

 نیششم( السالم هیعل صادق امام. ؛ ھمچنین ۴۳ ص ،۱ خطبه ،)یللصبح( البالغه نھج :... آرند جاى به شده،

ِ  أَْبَوابُ  ُھمْ  اْألَْوِصیَاءُ : "ندیفرمامی )خاتم رسول نیجانش ُ  ُعرِفَ  امَ  لَْوَالُھمْ  وَ  ِمْنَھا ُيْؤتَى الَّتِي َجلَّ  وَ  َعزَّ  �َّ  وَ  َعزَّ  �َّ

 تهشناخ خداوند نباشند، آنھا اگر و شودمى رسیده خدا به ابواب آن از كه خدايند ابواب اوصیاء: یعنی" َجلَّ 
" یعنی: اگر ما �َّ  ُعِرفَ  َما نَْحنُ  الَ  لَوْ " فرمایند:می ؛ و نیز .۱۹۳ ص ،۱ ج ،)هیاالسالم – ط( یکاف: شودنمى

 .۲۹۰ ص ،)للصدوق( دیالتوحشد: نمی نبودیم خدا شناخته

: گويند و تاس واو از عوض اول ھمزه است سمو آن اصل: گويند. نام: اسمی عربی چنین آمده: "در لغتنامه ۲۲ 

 ديگر از تا شود گذاشته چیزى بر كه است لفظى آن و. شده قلب بھمزه واو است عالمت معنىه ب وسم آن اصل

 »)سمو«. (ذیل ریشه ۳۲۸، ص ۴": قاموس قرآن، ج است آن نشانه و عالمت چیز ھر اسم...  گردد متمايز چیزھا



 

ھای نامرفت مع از مستقل و ژهیو خاص، یمعرفتھا اسماین  از کی ھر لیذ دری قابل توجه اینجاست که: نکته

 یمعرفت به ی،الھ اسم آن مفھوم و معنا به ژهیو توجهِ  با تواندمی انسان. است نھفته متعال یخدای درباره گرید

 .دینما رابیس را خودی تشنه جان و ابدی دست یالھ معارف گرید از متفاوت و دیجد

 .تفاوت دارد ،است »میرح« اسم لیذ در که یمعرفت با است نھفته »رحمان« اسم لیذ در که یمعرفت مثال

 اگر که است چنان کرده خلق چه آن به نسبت اَشلطف، احسان و عطاکنندگی که است وجودی »رحمان«

 ۲٤.کرد نخواھد قطع را شانرزق او ،زندیبرخ او هیعل بر ھم پشت به پشت مخلوقاتش یتمام

اند، با مھربانی و بخشِش بیکران ست که با کسانی که در مقابل حق، سر تسلیم فرود آوردهوجودی ا» رحیم«
ی رسول رحمت و جانشینان پاکش ھر آنچه از محبت و عاطفه و مھربانی میان کند. تا آنجا که به فرمودهمی رفتار

یک درصد از رحمت و لطف و مھربانِی بینید، تنھا می -شان از جمله مادران نسبت به فرزندان -ی موجودات ھمه

جزء دیگرِ رحمت خود را برای مومنان ذخیره فرموده تا در آخرت با ایشان با کمال  ۹۹خداست؛ و خداوند متعال، 

 ۲٥عطوفت و مھربانی و رحمت رفتار نماید.

سان و مھربانی خدا ای بر لطف، احبنابراین، با آنکه رحمان، رحیم، جواد، رئوف، محسن، کریم، ... ھمگی به گونه

کنند که در دیگری نیست. با این وجود، می ای خاص از معرفت خدا اشارهشان، به زاویهاشاره دارند، اما ھر کدام

 جمع است! » هللا«ی معارف این اسامی در نام مجموع ھمه

 

                                                                                                                                                        
 در کتاب مفاتیح الجنان.» جوشن کبیر«بنگرید به دعای  ۲۳ 

"الرَّْحَمُن اْلَعاِطُف َعلَى َخْلِقِه بِالرِّْزقِ اند: (یازدھمین جانشین رسول خاتم) فرموده علیه السالمامام حسن عسکری  ۲٤ 

 دنیبخش یبرا داً یشد که است یکس ھمان نارحمِن اْنَقطَُعوا َعْن إِطَاَعتِِه" یعنی: َال يَْقطَُع َعْنُھْم َمَوادَّ رِْزقِِه َو إِ 

: بحاراالنوار، ج گردند جدا اطاعتش از آنان گرچه نکند، قطع آنان از را خود یِ روز و است لیمتما ندگانشب به یروز

 .۱۸۳، ص ۴

َرِحیٌم بِِعبَاِدِه اْلُمْؤِمِنیَن َو ِمْن  …"اند: (یازدھمین جانشین رسول خاتم) فرموده علیه السالمامام حسن عسکری  ۲٥ 
لَِدُة َولََدَھا َو اَس َو تَْرَحُم اْلَوااَحُم النَّ يََترَ  َرْحَمٍة َجَعَل ِمْنَھا َرْحَمًة َواِحَدًة فِي اْلَخْلقِ ُكلِِّھْم َفبَِھا َرْحَمتِِه أَنَُّه َخلََق ِمائَةَ 

َھاتِ ِمَن اْلَحیََوانَاتِ َعلَى أَْوَالِدَھا َفإَِذا َكاَن يَْوُم اْلِقیَاَمِة أََضاَف َھذِ   َو تِْسِعینَ  َواِحَدَة إِلَى تِْسعٍ  الْ ْحَمةَ ِه الرَّ تَْحُنو اْألُمَّ

َفاَعَة ِمْن  ُعُھْم فِیَمْن ُيِحبُّوَن لَُه الشَّ َة ُمَحمٍَّد ص ثُمَّ ُيَشّفِ ی: رحیم است با ل" یعنْلِملْھِل اأَ َرْحَمًة َفیَْرَحُم بَِھا ُأمَّ

ھا دهیآفر و قیخال ھمه رد را یکی رحمت صد آن از داد، جلوه رحمت صد که اوست رحمت از وبندگان مؤمنش 

 جھان در خاطر نیھم به و! مھربان فرزندش به مادر و لسوزندد و مھربان گریکدی به مردم آن سبب به و داد، قرار

 نه و نود به را رحمت کی آن رسد فرا زیرستاخ که یھنگام پس دارند، عطوفت اوالدشان برھا ماده ھمه واناتیح

. ؛ ۱۸۳، ص ۴...: بحاراالنوار، ج  دینما احسان صلی هللا علیه و آله و سلّم محمد بزرگ تام به آن با و دیفزایب گرید بخش

ِ  اِنَّ رسول خاتم نیز فرموده اند: "  بِھا ْلِقهِ خَ  نَ یْ بَ  َمھاَفَقسَ  االَْرضِ  ىاِلَ  واِحَدهً  ِمْنھا اَْنَزلَ  اِنَّهُ  وَ  َرْحَمه، ِماَهَ  َعزََّوَجلَّ  ِ�ّ
 ببا صد بزرگ دخداون" یعنی: اَمهِ یاْلقِ  ْومَ یَ  ِعباَدهُ  بِھا ْرَحمُ یَ  لَِنْفِسهِ  نَ یْ تِْسعِ  وَ  تِْسعَ  اَُخرُ  وَ  راَحُموَن،تَ یَ  وَ  َتعاطَُفونَ یَ 

 و عواطف تمام و نموده میتقس مخلوقاتش انیم در و است، کرده نازل نیزم به را آن از کىی که دارد رحمت

 امتیق در و داشته نگاه خود براى را قسمت نه و نود ولى است، نھما پرتو از است موجودات انیم در که محبتى

القدیمیه)، ج  –: روضة المتقین (ط سازد مى آن مشمولاند) (یعنی آنھا که عبودیتش را به جا آورده را بندگانش

 .۳۱۸، ص ۲



 

 »هللا«معنای 

در مکتب تشیّع،  کنند،می هترجم »God«و در انگلیسی » خدا« یفارس در را آن که »هللا«ی جالله لفظ
ی تمام صفات و معارف موجود در در برگیرنده نام نیاھمچنانکه اشاره شد، . استوند متعال خدا نامترین جامع

لذا در اسالم، وقتی کسی  گردد.نمى اطالق ی متعال بر موجود دیگریخدا بر جزدیگر اسماء الھی است و 

 الَّ إِ  إِلَهَ  الَ  أَنْ  أَْشَھدُ «بگیرد، باید بگوید:  ی یکتاپرستان قرارار نماید و در زمرهو یگانگی خدا اقر» توحید«بخواھد به 

 نیست.» هللا«دھم که خدایی جز می یعنی: شھادت» هللا

تشکیل شده است. در زبان عرب، ھنگامی که » اله«و » الـ«از دو بخش » هللا«ی از نظر واژه شناسی، کلمه
» الـ«شود. می اضافه» الف و الِم تعریف«یا اصطالحا » الـ«ده) باشد، در ابتدایش اسمی معرفه (شناخته ش

به » اله«یعنی » هللا«ی شناسند. اما بخش دوِم واژهمی گواھِی این موضوع است که ھمگان او را» هللا«ابتدای 

 ۲٦تش حیران و سرگردانند.معنای تحیّر است. یعنی با آنکه برای کسی غریبه و ناشناس نیست، اما در درک ذا

 فرمایند: می امیر مومنان علی بن ابیطالب در این باره

»،  کسى ھمان �َّ  ،به سویش سرگردان و شیدایند و رانندیح او در خلق که است معبودى �َّ

۲۷»اوھاِم بشریت خارج است. و افکاری حیطه از و پنھانھا چشم از که است  

 اند:جمین جانشین رسول خاتم) نیز اینچنین توضیح داده(پن علیه السالمامام باقر 

 تشیفیک به احاطه از نیھمچن و آن یستیچ و تیماھ درک از خلق که است یمعبودهللا، «

 و ریمتح یزیچ در فرد آن که بردیم کار به را »اله«ی واژه یکس مورد در یوقت عرب عاجزند؛

 کار به یوقت ھم را »وله«. باشد نداشته احاطه آن به علمش که یاگونه به شود سرگردان

 ».است دهیپوش و مستور ،خلق  ّحواس از إله پس ببرد؛ پناه یزیچ به خوف از که بردمی

 

؛ اما در چیستی و ماھیتش والَه و حیران و »ھست«یابی می ی وجودمعبودی است که با ھمه» هللا«بنابراین، 

 سرگردانی. 

 از او و وابسته به اوست؛ اما از احاطه به کیفیتش عاجز و ناتوانی. دانی ھستی اَتمی است کهقیّومی 

                                                 
 .۹۷و  ۹۶، ص ۱بنگرید به قاموس قرآن، ج  ۲٦ 

 ۲۷ " ُ ُ  وَ  إِلَْیهِ  ُيْؤلَهُ  وَ  اْلَخْلقُ  فِیهِ  يَْألَهُ  الَِّذي اْلَمْعُبودُ  َمْعَناهُ  �َّ  وَ  اْألَْوَھامِ  َعنِ  اْلَمْحُجوبُ  اْألَْبَصارِ  َدْركِ  َعنْ  اْلَمْسُتورُ  ُھوَ  �َّ

 .۸۹ ص ،)للصدوق( دیتوح": اْلَخطََراتِ 

 ۲۸ " ُ  فِي تََحیَّرَ  إَِذا الرَُّجلُ  أَلِهَ  اْلَعَربُ  يَُقولُ  وَ  بَِكْیِفیَّتِهِ  اْإلَِحاطَةِ  وَ  َمائِیَّتِهِ  َدْركِ  َعنْ  اْلَخْلقُ  أَلِهَ  الَِّذي اْلَمْعُبودُ  َمْعَناهُ  �َّ

يْ  ا ءٍ َشيْ  إِلَى َفزِعَ  إَِذا َولِهَ  وَ  ِعْلماً  بِهِ  ُيِحطْ  َفلَمْ  ءِ الشَّ ": اْلَخْلق اسِّ َحوَ  َعنْ  ورُ اْلَمْستُ  ُھوَ  لَهُ َفاْإلِ  يََخاُفهُ  وَ  يَْحَذُرهُ  ِممَّ

 ان.ھم



 

ی مطلق بر جھان ھستی ای که قدرت و سلطهخالقِ رازقِ قادرِ عالِم رئوِف عادِل شنواِی بیناِی ... بخشاینده

۲۹است. در  ۳۰اَش را نخواھد داشت.اراده شود و ھیچ قدرتی تواِن غلبه برمی ھر زمان ھر چه بخواھد ھمان 

تواند تقدیری را جایگزین تقدیری دیگر کند. در مکتب می ھیچ فعل و تغییری دستش بسته نیست و ھر لحظه

 شود.می گفته» بداء«تشیّع، به چنین باور و اعتقادی نسبت به خدای یگانه، 

 

 ی اعتقاد به توحیدایمان به بَداء باالترین درجه

ھای شیعی ھمچنان که اشاره شد، در آموزه ۳۱.است نمودن آغاز نو از رأی جدید و یمعنا به لغت در »بداء«

ھا. در قرآن یعنی باز دیدن دست خدا برای انجام ھر کاری و از نو آغاز کردِن تقدیرات و تغییر سرنوشت» بداء«

 خوانیم:می کریم چنین

ُ  يَْمُحوا«  ۳۲»ُيْثبِتُ  وَ  يَشاءُ  ما �َّ

 كندمى اثبات يا محو بخواھد را آنچه خدا

ھا و ارزاق را تقسیم کرده و چیزی ھم که از پیش تعیین شده کنند خداوند سرنوشتمی برخی به غلط فکر

 يََداهُ  بَلْ اما بر اساس اعتقاد به بَداء، دست خداوند پیوسته باز است ( ۳۳باشد، دیگر قابل تغییر نیست.

 شود. می را که بخواھد انجام دھد یا ھر تقدیری را که اراده کند تغییر دھد، ھمانو ھر کاری  ۳٤)َمْبُسوطََتانِ 

                                                 
 و[ " یعنی: واالرٌ یَقدِ  ءٍ  یْ شَ  ُكلِّ  یَعل ُھوَ  وَ  اْلُمْلكُ  ِدهِ یَ بِ  یالَّذِ  تَباَركَ فرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ۲۹ 

 .۱آیه  ،کمل : سورهتواناست چیزى ھر بر او و اوست دست به فرمانروايى آنكه است] بزرگوار

  فرماید:می خداوند متعال در قرآن کریم ۳۰ 

  .۲۱آیه  ،یوسف " یعنی: و خداوند بر کار خویش تسلط کامل دارد: سورهأَْمرِهِ  یَعل غالِبٌ  ّ�ُ  وَ " -

، مالکیت و حاکمیت) ھمه چیز به دست اوست: " یعنی: ملکوت (فرمانرواییءٍ  یْ شَ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  ِدهِ یَ بِ " -

 .۸۳آیه  ،یس سوره

بَ  ال ْحُكمُ یَ  ّ�ُ  وَ " -  سوره: نیست باز دارنده ای او حكمبرای  و كندمى حكم وندخداو " یعنی: لُِحْكِمهِ  ُمَعّقِ

 .۴۱آیه  ،رعد

 و. شد دایپ یدیجد یرأ موضوع، نیا در که معناست نیا به ،»بََدأَ  اْألَْمرِ  یفِ  لَهُ  بَدا« شودیم گفته یوقت مثال ۳۱ 

 واژه لیذ العرب، لسان: است کرده رییتغ یرأ و نظر که معناست نیا به »بََداء یل بَدا« شودیم گفته که یھنگام

 .»بدا«

 .۳۹آیه  ،رعد قرآن کریم، سوره ۳۲ 

ِ  يَدُ  اْلیَُھودُ  َوَقالَتِ فرماید: "می به عنوان نمونه خداوند در قرآن کریم ۳۳   دست گفتند ھودییعنی: ..."  َمْغلُولَةٌ  �َّ

 .۶۴آیه  ،مائده : قرآن کریم، سورهاست بسته خدا ]قدرت[

 ..." یعنی: بلکه دستان خدا باز است و به ھر طور که دلش بخواھد، انفاق يََشاء َكْیفَ  ُينِفقُ  َمْبُسوطََتانِ  يََداهُ  بَلْ " ۳٤ 

 .کند: ھمانمی



 

 کسی که نسبت به خالق آسمانھا و زمین چنین باوری داشته باشد، ھرگز احساس نا امیدی و بیچارگی

کند؛ می زندهداند دست پروردگار در ھیچ کاری بسته نیست. اگر خدا اراده کند مرده را می کند. چراکهنمی

دھد؛ ... پس با ھر سختی و می بخشد؛ عزت و آبرومی دھد؛ مال و حشمتمی ھای جانکاه را شفامریضی

آورد، می رسد؛ بلکه به آستان خالق قدرتمندش روینمی بازد و به افسردگی یا خودکشینمی گرفتاری خود را

ی وجود از مالک و پرورش کند و با ھمهمی به آسمان بلندی ضعف و بندگی اَش را به نشانهدستان خالی
 خواھد گره از کارش باز فرماید.می ی قدرتمندشدھنده

ی دیگر در بحث بداء این است که توجه داشته باشیم تغییر مقّدرات و ثبت تقدیرات جدید، از جھل خداوند نکته

و بعدا به این نتیجه برسد که اگر فالن کار را کند بھتر نیست که مثال نتوانسته باشد شرایط را پیش بینی کند 

کند؛ حتی آنچه که خود تقدیر نمی بلکه از کمال ُحرّیت و آزادی است. ھیچ چیز او را محدود یا مجبور ۳٥است!

نموده است. چنین باوری نسبت به خدا در مکتب تشیّع، خصوصا در بحث خداشناسی و خداپرستی، اھّمیّت 

  ۳٦ی دارد.بسیار باالی

اش صحبت درباره ی گذشتهجلسه(اعتقاد قلبی به بداء و وجدان آن نیز مصداقی از علم حقیقی است که در 

 کردیم.)

 

 خدای ال شریک و ال شبیه!

 در زین یگاھ. شوندمی متوجه خودی گرداننده و ومیّ ق و خالق به شیخو فطرت به رجوع باھا انسانی ھمه

 خودی گرداننده و ومیّ ق متوجهِ  شده، داریب یآدم وجدان و رودمی کنار غفلتھای حجاب مشکالت، و شدائد

۳۷.گرددمی  ھمان دستور به شناختش راه تنھا بلکه. است ممتنع و محال ما جانب از متعال خداوند شناخت 

                                                 
َ  إِنَّ "فرمایند: می (ششمین جانشین رسول خاتم) علیه السالمامام صادق  ۳٥  رُ  وَ  يََشاءُ  َما ُيَقّدِمُ  �َّ  وَ  يََشاءُ  َما ُيَؤّخِ

ُ  ُيرِيُدهُ  أَْمرٍ  َفُكلُّ  ...) ۳۹(سوره رعد، آیه  اْلكِتابِ  ُأمُّ  ِعْنَدهُ  وَ  يََشاءُ  َما ُيْثبِتُ  وَ  يََشاءُ  َما يَْمُحو  أَنْ  َقْبلَ  ِعْلِمهِ  فِي َفُھوَ  �َّ

َ  إِنَّ  ِعْلِمهِ  فِي َكانَ  َقدْ  وَ  إِالَّ  لَهُ  يَْبُدو ءٌ َشيْ  لَْیسَ  يَْصَنَعهُ   شیپ بخواھد ار چه ھر خدایعنی:  "ْھلجَ  ِمنْ  لَهُ  ْبُدويَ  الَ  �َّ

اُّم الکتاب  و کندیم اثبات بخواھد را چه ھر و محو بخواھد را ھرچه و کندیم مؤخر بخواھد را چه ھر و اندازدیم

 دارد، جودو او علم در آورد، دیپد را آن که آن از شیپ کندیم اراده خدا که را یزیچ ھر و اوست نزد )مادر کتاب(

: شودینم آشکار جھل یرو از خدا یبرا ھمانا است، بوده او علم در که نیا مگر شودینم آشکار او بر یزیچ

 .۱۲۱، ص ۴بحاراالنوار، ج 

: پرستش نشده است» بَداء«برتر و باالتر از اعتقاد به  یزیخداوند به چیعنی:  "البَداء ِمثلِ  ءٍ یبِش هللا ُعبِدَ  ما" ۳٦ 

 .۱۴۸ ص ،۱ ج ،السالمیه)ا -(ط  یکاف

 إِذا اْلبَرِّ  یإِلَ  نَّجاُھمْ  َفلَّما نَ یالدِّ  لَهُ  نَ یُمْخلِصِ  ّ�َ  َدَعُوا اْلُفْلكِ  یفِ  َركُِبوا َفإِذافرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ۳۷ 

 سوى به چون و ،خوانندمی در دین اخالص با را خداى شوند سوار كشتى در چون و" یعنی: ْشرُِكونَ یُ  ُھمْ 

 .۶۵آیه  ،عنکبوت : سورهورزندمى کشر[دوباره]  آنگاه برھاندشان خشكى

http://mohammadivu.org/index.php/darsname/whoisshia/978-whoisshia2


 

۳۸.است ساخته دشانیتوح یمرب خدا خودِ  که است ھدایتگرانی به مراجعه ک،یشر ال خالقِ  نی ھمچون مربیا 

 فرمایند:می ی خداامیر مومنان که درباره

 خداستمعرفت  دين، آغاز سر«

 اوست باور و تصدیق خدا، معرفت كمال و

 اوست توحید (یگانگی) به شھادت خدا،تصدیق  كمال و

  ،اخالص (خالص شدن برای او) است ،توحید كمال و

 ت ... اس نستندا جدامنزّه و  مخلوقات صفات از را خدا اخالص، كمال و

  پنداشته ديگرى چیز در را او »چیست در خدا« بگويد كه كس آن

؛ گرفته نظر در او از خالى را جايى الجرم »دارد قرار چیزى چه روى بر خدا« بپرسد كه كسى و

 . است نیامده وجود به چیزى از و بوده، ھمواره خدا كه صورتى در

  د،باش آنان ھمنشین اينكه نه ھست، چیز ھمه با

 . باشد بیگانه و جدا آنان از اينكه نه دارد فرق چیز ھمه با و

  وسیله، و ابزار و حركت بدون كارھاست، ھمهی دھنده انجام

  ،ھنوز چیز قابل رؤیتی خلق نشده بود كه زمان آن از حتّىبوده  بینا

 .كند شتوح فقدانش از يا و گیرد، انس او با تا نبوده كسى از زمانی که تنھاست، و يگانه

 آن بى اى،تجربه از استفاده يا انديشه و فكر به نیاز بدون آفريد، را موجودات و كرد آغاز را خلقت

 [و تصمیمش برای آفریدن] از روی اضطراب نبود. .دباش حركتنیازمند ابزاری برای  كه

 و ساخت موکول خود مناسب وقت به را موجودات از کیھر آوردن دیپد آغاز خلقت] از پس[
 را غرائز و داد، قرار را خودش خاصّ ی غريزه كدام، ھر در و كرد ھماھنگ را گوناگون موجودات

 . گردانید آنان ھمراه

 پايان و حدود و داشت، آگاھى آنھا جوانب و جزئیّات تمام از بیافريند، را موجودات كه آن از پیش

۳۹...» دانست مى را آنھا  

                                                 
ا يَِصُفونفرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ۳۸  ِ َعمَّ ِ اْلُمْخلَصین * ُسْبحاَن �َّ  است کپا: یعنی" إِالَّ ِعباَد �َّ

 ،صافات سورهىکنند]: می [از او وصف خدای برگزيده و يژهو بندگانآنچه  مگر؛ كنندمى وصف آنچه ھر از وندخدا

 .۱۶۰و  ۱۵۹آیه 

يِن َمْعرَِفُتُه َو َكَمالُ  ۳۹  بِِه َو َكَماُل التَّْصِديقِ بِِه تَْوِحیُدُه َو َكَماُل تَْوِحیِدِه اْإلِْخَالُص لَُه َو َكَماُل  التَّْصِديقُ  َمْعرَِفتِهِ  أَوَُّل الّدِ

َفاتِ َعْنُه لَِشَھاَدِة ُكّلِ ِصَفٍة اْإلِْخَالصِ لَ  َ ُسْبَحانَُه َفَقْد َقَرنَُه َو َمْن َقَرنَُه َفَقْد ثَنَّاُه َو َمْن ثَنَّاُه  ...ُه نَْفُي الصِّ َفَمْن َوَصَف �َّ

ُه َو َمْن َقاَل َجِھلَُه َفَقْد أََشاَر إِلَْیِه َو َمنْ  َفَقْد َجزَّأَُه َو َمْن َجزَّأَُه َفَقْد َجِھلَُه َو َمنْ  ُه َفَقْد َعدَّ ُه َو َمْن َحدَّ  أََشاَر إِلَْیِه َفَقْد َحدَّ

َنُه َو َمْن َقاَل َعَالَم َفَقْد أَْخلَى ِمْنُه: َكائٌِن َال َعْن َحَدثٍ َمْوُجوٌد َال َعْن َعَدٍم َمَع كُ  ٍء َال بُِمَقاَرنٍَة َو َغْیُر ّلِ َشيْ فِیَم َفَقْد َضمَّ

ٌد إِْذ َال َسَكَن يَْسَتْأنُِس  َال بُِمَزايَلٍَة َفاِعٌل َال بَِمْعَنى اْلَحَرَكاتِ َو اْآللَِة بَِصیٌر إِْذ َال َمْنظُوَر إِلَْیِه ِمْن َخْلِقِه ُمَتَوحِّ ءٍ ُكّلِ َشيْ 



 

 

 یخدا بلکه. باشد اثبات محتاج وجودش که ستین ییخدا کنند،یم یمعرف یآسمان تگرانیھدا که ییخدا
 نیجانش نیسوم( علیه السالمی عل بن نیحس. است عالم در ءیش نیترروشن شیعه، مکتب در شده یمعرف

 :دیفرمامی )خاتم رسول

 است کور! ... کند؟ داللت تو بر که یباش یلیدل محتاج تا! ؟یبود بیغا کجا و یکِ ] یالھ[«

  ٤۰».ندیبینم خود مراقب] و ھمراه[ را تو که] یلد[ چشم

  یابیم:می و خالصه آنکه با مراجعه به رسول خاتم و جانشینان پاکش

  ٤۱خداوند متعال ھیچ شریک و ھمتایی ندارد. -

  ٤۲شود.نمی با حواس پنجگانه درک -

 ٤۳شود.نمی با چشم سر دیده -

                                                                                                                                                        
َروِيٍَّة أََجالََھا َو َال تَْجرِبٍَة اْسَتَفاَدَھا َو َال َحَرَكٍة أَْحَدثََھا َو أَْنَشأَ اْلَخْلَق إِْنَشاًء َو اْبَتَدأَُه اْبتَِداًء بَِال  بِِه َو َال يَْسَتْوِحُش لَِفْقِدهِ 

] َألََم بَْیَن ُمْخَتلَِفاتَِھا َو َغرََّز َغَرائَِزَھا َو أَْلَزَمَھا أَْشبَاَحَھا َال َھَماَمِة نَْفسٍ اْضطََرَب فِیَھا أََحاَل اْألَْشیَاَء ِألَْوَقاتَِھا َو [َالَءمَ 

، ص ۱": نھج البالغه (للصبحی)، خطبه الِماً بَِھا َقْبَل اْبتَِدائَِھا ُمِحیطاً بُِحُدوِدَھا َو اْنتَِھائَِھا َعارِفاً بَِقَرائِِنَھا َو أَْحَنائَِھاعَ 

 .۴۰و  ۳۹

: عرفه یدعا از یبخش": اً بیَرق ھایْ َعلَ  تَراكَ  ال نٌ یْ عَ  تْ یَ َعمِ ! ... ک؟یَعل لٍ یَدلِ  ّدلُ یَ  یاِل تَحتاجُ  یحت ِغبتَ  یَمت" ٤۰ 
 . ۲۲۶ ص ،۹۵ ج بحاراالنوار،

  خوانیم:می در قرآن کریم چنین ٤۱ 

 گوب ویعنی: " ذُّلال ّمِنَ  َولىٌّ  لَّهُ  نيَكُ  لَمْ  وَ   ِاْلُمْلكِ  یفِ  كٌ یَشرِ  لَهُ  ُكنْ یَ  لَمْ  وَ  َولَداً  تَِّخذْ یَ  لَمْ  �ِ  الَحْمدُ  ُقلِ  وَ " -

 زبونى، سرِ  از را او نه و شریکی فرمانروايى در را او نه و است گزيده فرزندى نه كه را خداوند سپاس

  .۱۱۱ آیه اسراء، : سورهاست سرپرستى

ُ  أََرادَ  وْ لَ " - ا الَّْصطََفى َولًَدا يَتَِّخذَ  أَن �َّ  خداوند اگر: عنیی" ْلَقّھارُ ا اْلواِحدُ  ّ�ُ  ُھوَ  ُسْبحانَهُ  يََشاءُ  َما لُقُ خْ يَ  ِممَّ

؛ پاک و منزّه است گزيدبرمى خواستمى چه ھر ،آفريندمى آنچه ]میان[ از برگزيند فرزندى خواستمى

  .۴ آیه زمر، ی چیره بر ھمه چیز: سورهخدای یگانهاو؛ 

  .۱۱ آيه ،شوری سوره" یعنی: [خدا] شبیه ھیچ چیز نیست: ءَشيْ  لَْیَس َكِمْثلِهِ " -

 الَ  وَ  ُيَجسُّ  الَ  وَ  ُيَحسُّ  َال  الَِّذي ِ�َّ  اْلَحْمدُ فرمایند: "می ول خاتم)(ششمین جانشین رس علیه السالمامام صادق  ٤۲ 

ْتهُ  ءٍ َشيْ  ُكلُّ  وَ  اْألَْلُسنُ  تَِصُفهُ  الَ  وَ  اْلَوْھمُ  َعلَْیهِ  يََقعُ  الَ  وَ  اْلَخْمسِ  بِاْلَحَواّسِ  ُيْدَركُ  الَ  وَ  ُيَمسُّ   لََمَسْتهُ  أَوْ  سُّ اْلَحَوا َحسَّ

 نه با حواس، نه با تجّسسِ بدنی، نه با که است یخداوند مخصوص شیستا..." یعنی:  َمْخلُوق َفُھوَ  ياْألَْيدِ 

 ھازبان و شودنمی واقع او بر الیخ و گرددنمی درک گانه پنج حواس با و شودنمی دانسته و شناخته لمس

با دست لمس گردد، مخلوق است:  ایحس شود  حواس آنچه توسط ھر. چراکه کنند فیتوص را او توانندنمی

 .۷۵التوحید (للصدوق)، ص 

 لَكِنْ  وَ  اْألَْبَصارِ  بُِمَشاَھَدةِ  اْلُعُیونُ  تََرهُ  لَمْ " توان دید فرمود:می امیر مومنان به شخصی که پرسیده بود آیا خدا را  ٤۳
يَمان بَِحَقائِقِ  اْلُقلُوبُ  َرأَْتهُ   را او مانیاحقایق ی لهیوس به دلھا اما کندنمی درک را او یظاھر یچشمھا" یعنی: اْإلِ

 .۳۰۸ ص ،)للصدوق( دیالتوح: ندیبمی



 

چراکه ھر  ٤٤مان برسد، غلط است.ا به ذھنبه ھیچ وجه قابل تصور نیست و ھر تصوری که از خد -

 بر احاطه توان چگاهیھ ،مخلوق وحال آنکه ما مخلوق خداییم  و ماست تصورِ  قدرتِ ی تصویری در حیطه

 .ندارد را خود خالق

ترین به ھیچ چیز شبیه نیست و شبیه دانستن خدا به مخلوقی از مخلوقاتش یا صفتی از آنھا، بزرگ -

  ٤٥تعال است.اھانت به خداوند م

توان به خدا راه پیدا کرد و نمی نه با حواس، نه با فکر، نه با خیال، نه با عقل و نه با ھیچ ابزار دیگری -
 حقیقتش را وصف نمود. 

 ٤٦کند و زمان بر او تاثیری ندارد. چراکه او خود، خالق زمان و مکان است.نمی حرکت -

٤۷زاید.نمی زاییده نشده و -  

٤۸ه نیست؛جسم ندارد و مادّ  - ٤۹نور نیست؛  و از ھر صفت و کیفیتی که مخلوقاتش دارا  ٥۰روح نیست؛ 

 ھستند، به دور است.

                                                 
..." یعنی: [خدا]  اْألَْوَھام فِي ُيَتَصوَّرُ  َما ِخَالفُ فرمایند: "... می (نھمین جانشین رسول خاتم) علیه السالمامام جواد  ٤٤

 . ۱۳ید به پاورقی شماره شود: بنگرمی خالِف آن چیزی است که در اوھام تصور

ُدوكَ  الَ  وَ  َعَرُفوكَ  َما ُسْبَحانَكَ فرمایند: "می (ھشتمین جانشین رسول خاتم) علیه السالمامام رضا  ٤٥  َذلِكَ  أَْجلِ  َفِمنْ  َوحَّ

 بَِغْیِركَ  َشبَُّھوكَ  نْ أَ  أَْنُفُسُھمْ  ْتُھمْ طَاَوعَ  َكْیفَ  ُسْبَحانَكَ  نَْفَسكَ  بِهِ  َوَصْفتَ  بَِما لََوَصُفوكَ  َعَرُفوكَ  لَوْ  ُسْبَحانَكَ  َوَصُفوكَ 

" نَ یالِمالظّ  الَقومِ  ِمنَ  یتَجَعلِن َفال رٍ یخَ  لُِکلِّ  اَھلٌ  اَنتَ  بَِخْلِقك ُأَشبُِّھكَ  الَ  وَ  نَْفَسكَ  بِهِ  َوَصْفتَ  بَِما إِالَّ  أَِصُفكَ  الَ  إِلَِھي

 را تو اگر! تو یمنزھ .ساختند صفت تیبرا رو نیا از ندانستند، ات گانهی و نشناختند را تو تو، یمنزھیعنی: 

 به را تو که دادند اجازه خود به چگونه! تو یمنزھ. کردندیم وصف یاکرده فیتوص را خود آنچه به شناختند،یم

 هیشب مخلوقاتت به و کنمینم وصف یاکرده وصف خود آنچه به جز را تو من! ایخدا بار! کنند هیتشب یگرید

 .۱۱۴ ص ،)للصدوق( دیالتوح: !مده قرار ستمگر مردم از مرا ،یسزاوار را یریخ ھر تو ،سازمینم

(پنجمین جانشین رسول خاتم) در پاسخ به مردی که پرسیده بود پروردگارت از چه زمانی  علیه السالمامام باقر  ٤٦

 لَمْ  وَ  َكْیفٍ  بِالَ  َحیّاً  يََزلْ  لَمْ  َكانَ  َعالَىتَ  وَ  تَبَاَركَ  َربِّي إِنَّ  َكانَ  َتىمَ  َفَكانَ  يَُكنْ  لَمْ  ءٍ لَِشيْ  ُيَقالُ  إِنََّما َوْيلَكَ بوده، فرمودند: "
." .. َمَكاناً  لَِكْونِهِ  َدعَ اْبتَ  الَ  وَ  ءٍ َشيْ  َعلَى َكانَ  الَ  وَ  ءٍ َشيْ  فِي َكانَ  الَ  وَ  أَْينٌ  لَهُ  َكانَ  الَ  وَ  َكْیفٌ  لَِكْونِهِ  َكانَ  الَ  وَ  َكانَ  لَهُ  يَُكنْ 

 تعالى و کتبار من پروردگار اما ،وجود نداشته زمانى كه مخصوص موجودی است» از کِی بوده«یعنی: وای بر تو! 

بدون داشتِن کیفیت پیوسته حیات داشته و بودن [به معنای به وجود آمدن] برای او متصور نیست و برای وجودش 

وجود  براى و ندارد، قرار چیزىروی  بر و نیست یزىچ در ندارد،وجود  مكانىکیفیتی قابل تعریف نیست، برای او 

 .۱۷۳ ص ،)للصدوق( دیالتوح: نیاورده پديد مكانى ،خود

را نزاییده و زاییده نشده * و او را ھیچ ھمتایی نیست:  " یعنی: کسیأََحد ُكُفواً  لَهُ  يَُكنْ  لَمْ  وَ  * ُيولَدْ  لَمْ  وَ  يَلِدْ  لَمْ " ٤۷

 .۴و  ۳قرآن کریم، سوره اخالص، آیات 

 مادّه از خدا شودینم پس. به وجود آمده مادّه بعد بوده خدا اول یعنمادّه، مخلوقی از مخلوقات خداست. ی ٤۸
اگر خدا را مادّی و دارای جسم فرض کنیم، آن وقت باید برایش اندازه، ُبعد، جرم، رنگ، بو و  .باشد شده درست

حد و مرز و محدوده ای ندارد و در ھیچ چیز حتی داشتن  سایر خواص مادّه را متصور شویم. در حالی ک خدا ھیچ

 یتعال یخدا فیتوص در(ششمین جانشین رسول خاتم)  السالم هیعل صادق مامجسم، شبیه مخلوقاتش نیست. ا

ِمیعُ  ُھوَ  وَ  ءٌ َشيْ  َكِمْثلِهِ  لَْیسَ ": ندیفرمایم  َال  وَ  ُيَجسُّ  الَ  وَ  ُيَحسُّ  الَ  وَ  ُيَحدُّ  الَ ) ۱۱(سوره شوری، آیه  اْلبَِصیرُ  السَّ

" یعنی: [خدا] مانند چیزی تَْحِديد الَ  وَ  تَْخِطیطٌ  الَ  وَ  ُصوَرةٌ  الَ  وَ  ِجْسمٌ  َال  ءٌ َشيْ  بِهِ  ُيِحیطُ  الَ  وَ  اْلَحَواسُّ  تُْدرُِكهُ  الَ  وَ  ُيَمسُّ 



 

 

کند. نمی و ھیچ چیز حتی تقدیراتی که خود مقّدر فرموده، او را محدود ٥۱قدرت مطلق بر ھستی است -

 ٥۲شود و دستش برای ھیچ کاری بسته نیست.می ھر لحظه ھر چه اراده کند، ھمان

 ٥۳ی اوست.ی مخلوقات، در اختیار و ارادهو مرگ ھمه حیات -

 ٥٤بی نیاز مطلق است و ھمگان به او نیازمندند. -

                                                                                                                                                        
 سلم قابل و قابل جستجوی بدنی شود،نمی ھم محسوس و نشده محدود اونیست و شنوای بیناست. 

کند، جسم نیست، صورت نمی بر او احاطه پیدا ،یزیچ و کنندنمی درک را او) یانسان گانه پنج( حواس. ستین

 .۹۸ ص ،)للصدوق( دیالتوح: داردن یا اندازه و محدوده نیست،

 نور، مخلوقی از مخلوقات خداست و خدا منزّه است از ھر شباھتی به مخلوقاتش. اما برخی به غلط ٤۹

ُ «فرماید: می کنند کهمی ند خدا از جنس نور است و به این آیه از قرآن کریم استنادپندارمی ماواتِ  نُورُ  �َّ  وَ  السَّ

 ۱۲) در حالی که خداوند متعال، علم و فھِم قرآن را فقط و فقط به رسول خاتم و .۳۵ هیآ نور، سوره( »اْألَْرض

 ِألَْھلِ  َھادٍ ی فوق این است که: "یابیم که مقصود از آیهمی جانشین پاکش عطا فرموده. با مراجعه به ایشان
َماءِ   علیه السالم: امام رضا است تگریھدا نیزم اھل یبرا و آسمان اھل یبرا دا" یعنی: خاْألَْرض ِألَْھلِ  َھادٍ  وَ  السَّ

 .۱۵۵ ص ،)للصدوق( دیالتوح(ھشتمین جانشین رسول خاتم)، 

ست و پیش از آنکه خلق شود، خالق متعال وجود داشته. پس چگونه خدا از روح ھم مخلوقی از مخلوقات خدا ٥۰

جنس چیزی باشد که بعدا خودش خلق فرموده؟! بنابراین خدا نه از جنس روح است و نه دارای روح! بلکه روح، 

 کریم استنادای ناآگاھانه به این آیه از قرآن مخلوقی است از ھزاران مخلوق خداوند قادر متعال. با این حال، عده

 و. ۲۹ هیآ حجر سوره(» یُروحِ  ِمنْ  هِ یفِ  نََفْختُ  وَ «فرماید: می علیه السالمی خلقت حضرت آدم کنند که دربارهمی

قرار  علیه السالمای از وجودش را در کالبد حضرت آدم کنند که خدا تکهمی ) و اینچنین برداشت.۷۲ هیآ ص، سوره

ی خداوند متعال، علم تبیین و جانشین پاکش که به اراده ۱۲رسول خاتم و  داده. در حالی که با مراجعه به

ی فوق این است که: خداوند از روحی شویم مقصود آیهمی تفسیر قرآن در سینه شان قرار داده شده، متوجه
 السالم هیعل صادق ماما قرار داده است. علیه السالمکه خود خلقش فرموده و مالک و صاحبش بوده، در کالبد آدم 

 اْصطََفاهُ  ِألَنَّهُ  نَْفِسهِ  إِلى أََضاَفهُ  إِنََّما...  الرُّوحَ  إِنَّ «: ندیفرمایم این آیه حیتوض در (ششمین جانشین رسول خاتم)

 ذلِكَ  ُكلُّ  وَ  ذلَِك، أَْشبَاهِ  وَ  ،یلِ یَخلِ : الرُُّسلِ  ِمنَ  لَِرُسولٍ  وَ  ،یتِ یْ بَ : وتِ یُ اْلبُ  ِمنَ  تٍ یْ لِبَ  َقالَ  َكَما اْألَْرَواحِ، َسائِرِ  َعلى

 گرید ارواح بر را آن که چرا داد، نسبت خود به را روح آن[خداوند] : یعنی" »ُمَدبَّرٌ  َمْرُبوٌب، ُمْحَدٌث، َمْصُنوٌع، َمْخلُوٌق،

 به نسبت و) است کعبه که(  من یخانه: فرمود ھاخانه یھمه انیم از یاخانه به که گونه ھمان د،یبرگز

 ساخته ده،یآفر نھایا یھمه و نھایا مانند و) السالم هیعل میابراھ حضرت( من لیخل: فرمود امبرانیپ انیم از یمبرغیپ

 .۳۲۷ ص ،۱ ج ،یكاف: ھستند شده ریتدب و دهیپرور آمده، دیپد شده،

 .۲۹بنگرید به پاورقی شماره  ٥۱ 

 در ھمین درس.» دیتوح از رجهد نیباالتر بَداء به اعتقاد«ذیل » بداء«بنگرید به توضیحات  ٥۲ 

 " یعنی: و هللا است که زندهرٌ یبَصِ  تَْعَملُونَ  بِما ّ�ُ  وَ  تُ یمِ یُ  وَ  یِیحْ یُ  ّ�ُ  وَ فرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ٥۳

 ُھوَ  أَنَّهُ  وَ ؛ " .۱۵۶ آیه عمران، آل دھید بینا (آگاه) است: سورهمی میراند و هللا به ھر آنچه انجاممی کند ومی

 .۴۴ هیآ ،نجم سوره: كرد زنده و راندیم كه اوست و" یعنی: أَْحیا وَ  أَماتَ 

 اى" یعنی: دُ یاْلَحمِ  یُّ اْلَغنِ  ُھوَ  ّ�ُ  وَ  ّ�ِ  یإِلَ  اْلُفَقراءُ  أَْنُتمُ  النّاسُ  َھایُّ أَ  ایفرماید: "می خداوند متعال در قرآن کریم ٥٤

 .۱۵ آیه ،: سوره فاطراست ستوده نیازِ بى كه خداست و زمنديد،نیا خدا به یید کهشما مردم،



 

 ٥٦گذرد!می حتی آنچه در ذھن آدمی ٥٥به ھمه چیز آگاه است. -

- ... 

 

 آری؛ اینچنین است خدای مکتب تشیّع!

را ناظر و آگاه نسبت به افکار،  شود یک فرد شیعه، پیوسته خداوندمی ی باورمندی به چنین خدایی سببنتیجه
نیّات، اعمال و رفتار خود بداند؛ ھمواره دست او را باز ببیند و نسبت به خالق و مالک خود در حال خوف و رجا 

داند (خوف) و نه می ھایی که در عبودیتش داشته، از عقوبت معبود در امانباشد. یعنی نه خود را بابت کاستی

٥۷گردد (رجا).می یداز رحمتش مأیوس و ناام کند می چنین حالتی شخص را به انسانی متعادل و متعالی تبدیل 

که ھمیشه مراقب رفتار و اعمالش است؛ دیگران از فکر و دست و زبانش در امان ھستند و ھمواره از او امیِد خیر 

ی نفس و رضایت خدا را بر خواسته داردنمی رود. او جز در راه حق و تایید عقل، قدمی برمی و نیکی به دیگران

 دھد.می ترجیح

 

 

 نکات مھم این جلسه:

 . است خالق با مخلوق یرابطه و انسان خدا، یمعرف تیفیک و نوع به مکتب، ھر ارزش -

 نیھمچن و خداوند دانستن مانندیب و کتای یمعنا به »دیتوح« اسالم، در یاعتقاد اصل نیتریادیبن -

 .است جھان قخل در او بودن کیشریب

 شناخت، نیا یمقدمه ع،یّ تش مکتب در و است خداوند) معرفت( شناخت ،یدار نید در مرحله نیاول -
 .است »خود« شناخت

، فقر وجودی خود را وجدان کرده، متوجه خالق و )یخودشناس( شیخو یِ واقع خودِ  به مراجعه با -

مان از او و در ید قدرت و و معنوی ی رزق مادیشویم که حیات، توانمندی و ھمهمی اینگھدارنده

 ین وجدان، مصداقی از علم حقیقی است)ای اوست. (اراده

 ما که آنجا از وگرنه. فرموده مرحمت بندگانش به را خود معرفت ش،رحمت یرو از مھربان خداوند -

 نیا به. میبشناس را او میتوانستنمی خود یِ خود به م،یندار خالق بر یااحاطه چیھ فیضع مخلوقات

 .ندیگومی »یفطر معرفت« ندیآمی ایدن به آن باھا انسانی ھمه که هیاول معرفت
                                                 

 خداوند بر ھر چیزی داناست: سوره " یعنی: ھمانامٌ یَعلِ  ءٍ  یْ شَ  بُِكلِّ  ّ�َ  أَنَّ خوانیم: "می در قرآن کریم چنین  ٥٥

 .۲۳۱ آیه ،بقره

 َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْیهِ  أَْقَربُ  حنُ نَ  وَ  نَْفُسهُ  بِهِ  تَُوْسِوسُ  ما ْعلَمُ نَ  وَ  االْنسانَ  َخلَْقَنا لََقدْ  وَ خوانیم: "می کریم چنیندر قرآن  ٥٦
] او[ شاھرگ از ما و كند،مى او به اىوسوسه چه او نفس كه دانیممى و ايمآفريده را انسان ما و" یعنی: اْلَورِيد

 .۱۶ آیه ،: سوره قنزديكتريم او به

َ  يََخافَ  أَنْ  لِْلُمْؤِمنِ  يَْنبَِغي" ٥۷  است سزاوار" یعنی: اْلَجنَّة أَْھلِ  ِمنْ  َكأَنَّهُ  َرَجاءً  يَْرُجَوهُ  وَ  النَّارِ  َعلَى ُيْشِرفُ  َكأَنَّهُ  َخْوفاً  �َّ

 دواریام او به گونه آن و گرفته قرار دوزخآتش  کنار در ییگو که احساس ناامنی کند خدا از چنان آن مؤمنی بنده

 .۳۱۱، ص ۷النوار، ج : بحارااست بھشت اھل ییگو که باشد



 

 شود.می معرفت فطری محجوب کم کم ،یزیگر عقل و یریناپذ حق گناه، غفلت، اثر بر -

 مردم یِ فطر معرفت از حجاب متعال، خداوند عظمت و قدرت و یوجود فقر یِ ادآوری با یالھ فرستادگان -

 .بخشندمی عمق معرفت، نیا به بعدی مرحله در و ندیزدایم

 مراجعه ،خودش دستور به خدا شناخت راه تنھا. است ممتنع و محال ما جانب از متعال خداوند شناخت -

 .است ساخته دشانیتوح یمرب خدا خودِ  که است یتگرانیھدا به
 خدای مکتب تشیّع، الشریک و ال شبیه است. -

از این  کدام ھراسماء متعددی است.  یدارا متعال خداوندی ھدایتگران آسمانی ھابر اساس آموزه -

 مجموع وجود، نیا با. ستین یگرید در که کنندمی اشاره خدا معرفت از خاص یاهیزاو به ،اسامی

 .است جمع »هللا« نام درھا این اسم معرفت

و به معنای  شده لیتشکه معنای تحیّر) (ب »اله« وی معرفه) (نشانه »الـ« بخش دو از »هللا«ی کلمه -

 و رانیح و والَه تشیماھ و یستیچ در اما ؛»ھست« یابیمی وجودی ھمه بامعبودی است که 

 اطالق یگرید موجود هب او بر جزو  است متعال خداوند نامترین جامع ع،یّ تش مکتب در .یسرگردان

 .گرددنمى
 نو از و یکار ھر انجامبه معنای باز دیدن دست خدا در » بداء«به  ی اعتقاد به توحید، ایمانباالترین درجه -

 ست.ھاسرنوشت رییتغ و راتیتقد کردنِ  آغاز

شود انسان ھمواره خدا را بر احواالت خود ناظر ببیند، در حال می اعتقاد به خدای مکتب تشیّع، سبب -

 خوف و رجا باشد و جز در راه حق و تایید عقل قدمی بر ندارد.

 

 


