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(1)قرآن ف معار  يي ازسهادر    
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فت هللا در مکتب وحی  معرکتاب   

( عبود )رابطه عبد با م   

 (. 1درسهايی از معارف ) مطالب فهرست 

 

 جلسه اول مقدمه درس 

 چرا برای آفريدگار جهان فکر ومطالعه ميکنيم؟  

 انتخاب راه صحيح  

 وظيفه شرعی  

 توجه به حديث  

 الی هللا   خداشناسی ، توحيد ، سير

 معرفت هللا از راه قرآن  

 تاملی در کالم معصوم  

 تفسير موضوعی قران  

 چشمه معرفت را در جان خود جاری کنيم  

 مناجاتی از خواجه انصاری  
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 جلسه دوم 

 تدبری در قرآن  

 شکايت رسول اکرم )ص( از مهجوريت قرآن  

 هدف از بعثت انبياء و نزول کتاب آسمانی  

 معرفت هللا وهدف خلقت  

 تب آسمانی  ل رسل وک هدف ارسا

 تکامل انسان با تعليم و تربيت 

 هدف قرآن پرورش انسان است 

 آنچه برای ما روشن شد  

 بايد  با تحقيق دين را شناخت 

 کلمه طيبه  

 تصورات جاهالنه وحکيمانه در باره خدا  

 آگاهی موجودات به مبدا  

 بايد از اسالم به ايمان برسيم  

 مناجاتی از خواجه انصاری  
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 وم س  هجلس

 معمای هستی  

 راههای شناخت خدا  

 اثبات وجود خالق از نظر فالسفه  

 ن به اصول عقلی وابتکاری  تکيه قرآ

 سير آفاقی و انفسی در قرآن  

 آفاق جلوه گاه صفات حق تعالی است  

 حديثی زيبا و قابل تامل  

 حرکت دليل محرک است  

 نظم در عالم وتربيت موجودات 

 مناجاتی از خواجه انصاری  

 م چهار  جلسه

 چگونه از آفاق به خدا می رسيم؟  

 سؤالی قابل تأمل ؟  

 هدف قرآن رسيدن به معرفت هللا  

 توجه وتامل در آفاق  
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 پی بردن از معلول به علت  

 آيات توحيدی آسمانی  

 فرق معرفت آفاقی وانفسی  

 سير انفسی چيست ؟  

 ای انسان تاملی در وجود خود بنما  

 دبينی است  ياد آوری عجز ، چاره ی خو

 نعمتهايی  که به آنها بی توجهيم  

 مناجاتی از خواجه انصاری  

 م پنج  جلسه

 اثبات وجود از نظر قرآن  

 ندايی از درون  

 فطری بودن گرايش به مبدا  

 توحيد فطری  

 فطرت يا غريزه معنوی  

 فطرت در روايات و کالم دانشمندان  

 نکاتی از امور فطری  
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 فطريات انسان  اقسام 

 مبدا   جودات به آگاهی مو

 مناجاتی از خواجه انصاری  

 م شش  جلسه

 شناخت حق بوسيله اسماء و صفات  

 تجلی نور الهی در عالم هستی  

 حضرت ابراهيم ومعرفی خداوند  

 شرحی مختصر بر اين آيات 

 اشاره آيات به اسماء الهی  

 مناجاتی از خواجه انصاری  

 م هفت  هجلس

 هدف آفرينش شناخت آفريدگار است  

 پنهان  گنج   شناخت 

 در معرفت اسماء وصفات  لذت 

 تجلی اسماء هللا در قرآن  

 هر موجودی مظهر اسم خداست 
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 موجودات اسماء خدا هستند  

 عاشق و معشوق يگانه اند  

 مناجاتی از خواجه انصاری  

 بخش دوم کتاب 

 معرفت و شناخت خدا در سوره حمد  

 اشاره به نکاتی در اولين آيه   

   تاثير روانی در بسم هللا

 در اولين آيه قرآن  شناخت خدا 

 هللا کاملترين نام خداوند  

 رحمن و رحيم از نظر اهل عرفان  

 ارتباط عبد با معبود  

 يک دوره معارف در سوره حمد  

 مفهوم حمد  

 مراحل حمد  

     نکات قابل توجه

   نکته ها در مالکيت خداوند 
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 معنی دين  

   بسم هللا در کتب آسمانی 

 ستند  همه نعمت ها از رب ه

 حضرت آدم و حوا، و رب  

 ارتباط انبياء با اسم رب  

   حضرت نوح 

 حضرت لوط ومناجات با رب 

 مکالمه حضرت زکريا با رب خود  

 در خواست حضرت موسی از رب خود  

 الطاف رب به موسی )ع(  

 در خواست حضرت سليمان از رب خود  

 ربوبيت همه عالم را فرا گرفته  

 وتوسل به اسم رب  شيطان  

 يت راه خدا شناسی  وبرب

 ربوبيت وتربيت موجودات  

 از عبادت فرعون تا گوساله پرستی   
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 عدم معرفت سبب گمراهيست 

 الرحمن الرحيم   

 نکاتی عرفانی   

 سؤال ؟ چرا صفات ديگر در بسم هللا نيامده ؟  

 پيامبران واستمداد از رحمت خدا  

 پيوند خلق با خالق  

 تناسب در خواست با صفات 

 آيه  عظمت يک توجه به  

 توحيد ذات ، وصفات و افعال در سوره حمد   

   ايمان ثمره معرفت است  

 ثمره عقيده صحيح   

 نکات تربيتی از نماز  

 محمود مطلق فقط اوست  

 از غيب تا ظهور   

 از استعانت تا واليت   

 راز تفاوت انسانها در نماز  
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 کانون جاذبه الهی   

 حواس پرتی در نماز   

 ه انصاری   مناجاتی از خواج

ــ   ـــــ
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 مقدمه کتاب  

 بنام خداوند هستی آفرين  

بصورت  طی سالها که  ند هستی وسدرقسمتی از اين کتاب مطالب 

و بعضی  ،  تدريسمختلف  سطوح در س فارسی و عربي ورد و جلسات 

يک  با اضافاتی برای تدريس  از مطالب جمع آوری و باز نگری و  

: جلد بعنوان سه در  فعال دوره معارف الهی   

مي  ( تنظيم 3( و معارف ) 2( و معارف )1معارف ) از درسهايی 

سی و  شناخود برای   به زبان ساده  رفامعدوره  د چنوی  اح  كه .د وش

هستی  ارتباط با خداوند و ، هللاآشنايی با اسماء و صفات  ،  دا شناسی خ

. شود تقديم می   انعالقمند و  خوانندگان خدمت  حدر چند سط که ، بخش   

(  1) معارف اب حاضر تک   

 (. عبود )رابطه عبد با مدر مکتب وحی معرفت هللا ــ 1

تا  و  ، دهي، تصحيح عقشناخت معارف ضروری دين ،  ب کتااين ف هد 

و    ،است با موضوع   طبا تر ادر  تفسير بعضی از آيات قرآندودی  ح

و ارتباط  اُنس و خدا  شناخت  برایمعارفی  ، دروس مطالب اين ز ني

مجازی و  کتابخانه بخواست خدا در   کهاست بود قلبی عبد با مع

 می گيرد قرار عالقمندان برای استفاده  سايت زمزمه عرفان  ليکشن و پا
س عقيدتی  ودردر جلساتی  که بخواهند  کسانیاين کتاب برای و نيز 
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با توکل به خدا و توفيق الهی  و مفيد است .  د نبرای جوانان داشته باش

 ه می شود.و عرفانی ارائ  مطالبی معرفتی با زبانی ساده

اميدوارم که مورد قبول درگاه حضرت حق، و عنايت اهل بيت )ع(  

 . الحمد هلل رب العالمين  قرار گيرد.

و   ،  ی از خواجه عبدهللا انصاریپايان هر فصل با مناجاتدر  و 

و  قرب  لذت اميدوارم . دلها را صفا می دهيم  ،  " عبود عبد با م  ارتباط"

  آرامش »که را يز . احساس کنيم بيشتر ود را معب با عبد نس  ت اُ وحال

. «فقط با ياد اوست   

 دل پاک و جان آگاهم ده ارب ي

 سحرگاهم ده  هيشب و گر  آه

 کن  خود ي راه خود اول ز خودم ب  در

 چو شدم ز خود بخود راهم ده  خود يب

 لی . الهی و ربی و مو

تدا  . ابی بودم بر خوان تو نشاند  ده ي. ترسیبودم تو خواند   ختهي! گر یاله

ترسم که مرا    ی اکنون م ش، يخو ی به بال  یر يکه مرا بگ دم يترس یم

 . شيخو  یبه عطا  ی بي بفر
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 (  1)  معارف كتاب 

 معرفت هللا در مكتب وحي 

 (  د رابطه عبد با معبو)

 جلسه اول  مقدمه درس 

 آفرين ن خداوند جا  بنام

 حکيم سخن در زبان آفرين  

 كنيم؟ مى چرا براى شناسايى آفريدگار جهان فكر و مطالعه 

اول اينکه عشق به آگاهى و آشنايى به جهان هستى، در درون جان  

ما به راستى مى خواهيم بدانيم: اين آسمان بلند پايه،  همه ما است. همه 

با اختران زيبايش اين زمين گسترده با مناظر دل فريبش اين موجودات  

ها  فه ها، شكورنگارنگ، پرندگان زيبا، ماهيان گوناگون، درياها و كوه 

ها، انواع درختان سر به آسمان كشيده و...آيا خود به خود به  و گل 

هاى عجيب به دست نقاشى ماهر و توانا و  يا اين نقش وجود آمده اند؟ 

 چيره دست، كشيده شده است؟... 

از اين گذشته، نخستين سؤاالتى كه در زندگى براى همه ما پيدا  

 شود; اين است كه:  مى

 كجا مى رويم؟ ر كجا هستيم؟ و به از كجا آمده ايم؟ د 

هاى سه گانه را بدانيم ، چقدر خوشبخت  هاى اين پرسش اگر پاسخ 

خواهيم بود؟ يعنى بدانيم آغاز زندگى ما از كجا شروع شده و سرانجام  
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جستجوگِر ما   به كجا خواهيم رفت؟ و اكنون چه وظيفه اى داريم؟ روح 

 اين سؤاالت را پيدا كنى.  گويد: بايد آرام ننشينى تا پاسخ به ما مى 

بنابراين نخستين چيزى كه ما را به دنبال خداجويى و شناسايى آفريننده  

جهان هستى مى فرستد، همان روح تشنه و جستوجوگر ما است. آنچه  

با تحقيق در معارف الهی برای ما واضح می شود، اهميت معرفت  

 .  هللا، خدا جويى ، و آثار خداشناسى در زندگى خواهد بود 

جويى و آثار خداشناسى در زندگى ، و در  در بحث خداشناسى و خدا  

مطالعات عقيدتی باين نتيجه رسيديم که کسب معرفت واجب است و  

حاال بحث در اين مساله است که چگونه و از چه راهی باين معرفت  

 برسيم ؟ 

 انتخاب راه صحيح 

 ؛ که  هاى مختلف بر خورد می کنيم ما در زندگى با مذاهب و مكتب 

كند، ولى از آنجا كه سرنوشت  ى خود دعوت مى هر كدام ما را به سو

ما، خوشبختى و بدبختى ما، پيشرفت و عقب افتادگى ما، به بررسى و  

انتخاب بهترين راه بستگى دارد، خود را ناگزير مى بينيم كه در اين  

گويد هر چه زودتر شروع  باره فكر كنيم، بلكه عقل و خرد، به ما مى 

اطمينان خاطر راه درست را انتخاب   ررسى و مطالعه كنيم ، و با به ب

 كرده، راهى كه موجب سعادت و تكامل ما را در پی داشته باشد.  

با توجه به حديث حضرت رسول اکرم )ص( و آيات قرآن برای ما  

روشن شد که معرفت هللا و معارف الهی بر هر فردی الزم است تا در  

 د.  دليل و برهان به يقين برس اصول دين و معارف الهی با



15 
 

 

چون خداوند وجود مطلق و حضور مطلق است پس از جانب او  

لذا هر اندازه قلب انسان توجه بيشتري به   ؛غيبتي و نقصي نيست 

خداوند داشته باشد، حق با جامعيِت بيشتري ظهور مي کند، در آن حال  

ال او  ديگر از جمال حق متوجه حق نمي شود بلکه از حق متوجه جم 

و در آن شرايط است که به واقع مي توان با قلب خود   ،مي گردد 

 . رد  تصديق کخدای خود را  

اگر انسان خواست خدا را پيدا کند ابتدا بايد او را بشناسد و قلب او  و 

از طريق معرفِت صحيح و طهارت و تزکيه، از غير خدا منصرف  

د  خوخداوند با ا لذ  . شود و در عالَِم وجود هيچ چيزي را مستقل نبيند 

قلب را طوري  به قرب الهی نزديک تر و خود را آشناتر و آرام آرام 

که لحظه ای غفلت نکند و با خدای خود و معبودش  تربيت مي کند 

 نس بگيرد و با ياد او به آرامش برسد. اُ 

 از کجا شروع کنيم ؟   

 وظيفه شرعی 

جايز  در همه رساله های عملی ذکر شده که در اصول دين تقليد 

آنچه از کتاب های آموزش عقايد استفاده ميشود: شکر  نيز و    . نيست 

ضرورت فراگيری يک دوره معارف را  ضرر محتمل،  دفع  و منعم 

باره    در مطالعه به   ما را است، كه  محکمی دليل  اين  ومی رساند  

لذا ضرورت يك دوره معارف   .  كند. هستى دعوت مىآفريننده جهان 

   . مه الزم است عقيده بر ه  براي تصحيح  الهي ،
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 ث يحد توجه به يك  

 و آله و سلم فرمودند:  هي هللا عل  یمحمدصل حضرت  

  عمل، معرفت، و  علم   وجود   با  زيرا است، خداشناسى اعمال، بهترين 

(  خدا به نسبت ) نادانى   وجود   با  اما بخشد   مى سود  را  تو  زياد  يا   كم

 . بسيارش  نه بخشد  مى  سود  را تو   اندكش نه عمل،

 

 ، توحيد ، سير الي هللا  ناسي خدا ش

از طريق  سير الي هللا و  خدا شناسي ،،  معرفت هللا ، درس موضوع 

 .    است  رابطه عبد با معبود  شكوفايي ، براي  قرأن

»مبدأ و معاد و سير بين مبدأ و   له مسأقران موضوع مهم  مي دانيم 

سالک اين راه  ز  نيو  ،  رهبران الهي و راهنمايي  معاد« بوسيله وحی 

بدان پرداخته است و  بيشتر مسائل مهمی که قرآن لي و . انسان است كه 

و مسئله مهم  ،  »خدا شناسی و توحيد«،  بايد انسان به آن توجه کند 

  موضوع درس: محور ذا ل . است   سير الی هللاو انسان ديگر قرآن 

   .خدا  شناخت " است . "هللا 

 . هللا در قرآن«  سير الی  معرفت هللا و»

معرفت   بهاز وحی به شناخت مبدأ و معاد ،  ان با استفادهبنابراين: انس 

انسان سالک، با معرفت به   زيرا كه  ،توحيد و صفات هللا می پردازد 

و قرب الهي  به سير الی هللا  است كه  اسماء هللا و تخلق به اخالق هللا 

   . شود مينائل 
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 معرفت هللا از راه قرآن 

عقيده خود را  قرآن  رف معااز ه د استفابايد با ابتدا   ي،مسلمان هر

له کتاب آسمانی و  خداوند خالق انسان بوسيو راهی را که   . د نتصحيح ک

ئه فرموده  بشريت اراسعادت  و  ل تکامبرای پيامبر و رهبران الهی  

 ،  خود را تحت هدايت قرآن قرار دهد و د  پيروی کنبشناسد و  است 

  قرآنی،  ی گزند سبك زكيه نفس و ت  با  ود و خداي خود بيشتر أشنا شبا   تا

  . برنامه أي كهموفق شود  سير تكاملي به  طرت خود را شكوفا و  ف

 . ت مي رساند  د فالح و سعابشريت را به 

 لی در کالم معصوم مأت

در روايات معصومين عليهم السالم روی اين مسئله تأکيد زيادی شده  

دت  سعابه دن  براي رسي ،  دهعقيصحيح  ت و  دين ضرورت شناخت   و أن

سير الی هللا است بيان گرديده. در اصول کافی از   افرينش كههدف و  

 امام باقر عليه السالم : 

الکمال کّل الکمال التّفقّه فی الّدين و الصبر علی النّائبة و تقدير  »

 « المعيشة

و تفقه در   يعنی: )کمال يک انسان و  نهايت کمال او علم و بصيرت 

در اقتصاد  دين است و صبر داشتن در بال و گرفتاری و ميانه روی 

تفقه در دين به معنی بصيرت کامل و اطالع جامع  . در زندگی(  

 داشتن در دين و در صراط الی هللا است.  
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تعبير الکمال کل الکمال تعبير خاصی است که به خوبی بيان گر  

تعبير برای سالکين الی هللا  اهميت و ضرورت تفقه در دين است. اين 

عبوديت و در صراط الی هللا   و برای آنانی که می خواهند در طريق 

را شروع کنند يک راهنمای  قدم بگذارند و سفر به سوی حضرت حق 

اساسی و آموزنده است. اگر کلمه »تفقه« را به معنی مجاهدت در  

 . تحصيل علم به طريق عبوديت بدانيم  

و نهايت  ،  اين خواهد بود که کمال  )ع(اقرمنظور و مقصود امام ب

مجاهدت در  نير و  ، هدت در فهم دين کمال عبارت است از مجا

و در هر  . تحصيل علم و معرفت به صراط مستقيم يا طريق الی هللا 

دو صورت بيان امام باقر عليه السالم يک ارشاد و راهنمايی اساسی  

 .  است برای سالکين الی هللا  

علم جامع و معرفت کامل نسبت به طريقی که از جانب   و اينکه 

  ،طريق حرکت به سوی اوست و  ، ابالغ شده  حضرت حّق به انسانها 

يک امر ضروری در سلوک بوده و سالک بايد از يک چنين علم و  

مجاهدت های  ، معرفت برخوردار باشد و برای برخورداری از آن 

ناب بکند که با علم و  و از اين مسئله اجت ، پی گير و کامل داشته 

و سلوک    فهم ناقصی از دين قدم در طريق عبوديت با و   معرفت 

 1بگذارد.  
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 قران  تفسير موضوعي 

، أيات  يات آاز قران به مواضيع بسياری پرداخته است ، بعضی 

  سرگذشت پيامبران قران اشاره به آيات از و بعضی   ،احکام هستند 

اسماء و صفات خداوند  توحيد و اشاره به   ، و بعضی آيات نيز دارد 

أسماء و صفات  ، بطوري كه در بيشتر ايات قران به توحيد و دارند 

 خدا اشاره دارد. 

تفسير موضوعی اين است که يک مفسر موضوع معينی را  اما 

انتخاب، و از اول قرآن تا آخر قرآن هر آيه ای که متعلق به آن  

   فسير و بيان ميکنند. موضوع است جمع آوری و در کنار هم ت

  است، اسماء و صفات خداوند و توحيد، يعنی  »هللا« مثال موضوع ما  

  است( موحد حقيقی شناخت خدا و ارتباط ما با خدا )توحيد و فت معر

در قرآن می  و صفات خداوند متعال د اوند خمعرفت  مسأله به  ذال

   او ارتباط بر قرار کرد .  بايد خدا را شناخت تا با   زيراپردازيم. 

هرکس بخواهد علوم اولين و آخرين را به    در احاديث أمده است كه

در قرآن تأمل کند چنانکه قرآن کريم می   ند و قرآن بخوا  ،دست آورد 

 فرمايد :  

اُت َربِّي  قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي لَنَِفَد اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفََد َكِلمَ 

 2َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا
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  ،ود د تا کلمات پروردگارم با آن نوشته شن)بگو اگر درياها مرکب باش 

آب درياها تمام می شود و کلمات پروردگارم تمام نمی شود اگر چه  

 . مثل همين درياها بر آنها افزوده گردد(

کلمات خداوند تناهی   ، لذانامتناهی است مطلق و و چون خداوند وجود 

ندارند، پس آنطور نيست که انسان قادر باشد به آسانی به معارف و  

در قران نياز به   ز كسب معرفت هللا قران برسد، و نيحقايق و لطايف 

صفاي باطن و نيز نياز به تأمل و توجه خاص دارد كه بتواند باندازه  

 . سعه وجودي خود به معرفت قراني توفيق يابد 

مربوط به موحد است ، موحد يعنی انسانی   مطالب قرآنبخش دوم   و

  عبد   يعنیباشد،  رسيده هللا توحيد و معرفت از که به باالترين درجه ای 

اشهد ان محمد عبده و  »،  در نماز ميخوانيم روز  شد ، ما هر حقيقی با

 عبد بود رسول خدا شد . حضرت  که چون  «رسوله

می توان  هم به خداشناسی و خودشناسی ، قرآن با استفاده از معارف 

نتيجه   درو  ، و راه رسيدن به قرب اوبا شناخت معبود هم  و  ،رسيد 

رسيدن به حقيقت  و چنين خدايی ن به افتخار عبد بود نائل شدن 

به سعادت دنيا و آخرت در پرتو معرفت و   رسيدن  که يراز  .عبوديت  

   .عبادت خالصانه است 

 موال علی)ع(   ي زيبا ازکالم

 »اِّن هِذِه القلوَب تََملُّ کما تََملُّ االبدان، فابتغوا لها طرائَف الحکَم « 
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دنها، برای رفع  )براستی که اين دلها افسرده می شود، همچون ب

طبعاً مطالعه اين گونه مطالب  جوئيد( و افسردگی آنها کالم حکمت را ب

 باعث حيات جديد برای دلهای افسرده است. 

 اين سخن آبی است از دريای عشق 

 3تا جهان را آب بخشد، جسم ها را جان دهد 

و بهترين کالم از بهترين گوينده، همان کالم حق و قرآن مجيد است  

مل و  اکمت و معارف الهی است، و بايد با توجه و تکه سراسر ح

تزکيه نفس در محضر قرآن قرار گرفت و از خدای متعال بخواهيم  

دلهای ما را با معارف قرآن و اسماء و صفاتی که در قرآن خود را  

 :  معرفی کرده است منور فرمايد زيرا که 

و  سعادت تنها در تخلق به اخالق هللا و وصال يار است و بهجت »

مطلوب، ديدار جمال ملکوتی محبوب   سرور در لقای دوست و نهايت

 . «می باشد

له  چرا که هدف آفرينش ، شناخت محبوب است همان خدائی که »

) تسبيح   يسبح له ما فی السماوات و االرض««، و »اسماء الحسنی

گو وثنا گوی او هستند هرانچه از موجودات که در آسمانها و زمين  

وردگار يکتا است که  کمال مطلوب، که همان لقاء پراست(. و دريافت 

 . « ليعرفون»ای  ما خلقت الجن و االنس االّ لَيعبدون« فرمود: » 

 

 
 خالصه ی از مقدمه کتاب راه ميکده از استاد کريم حقيقی.  3
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 چشمه معرفت را در جان خود جاری کنيم  

پس بيائيد در کسب معرفت محبوب بکوشيم و بدانيم جان ما به وسعت  

خانه   ن زمين است. آنرا مهبط کالم خدا کنيم و نها ملکوت آسمانها و

او عشق به ذات  كه  زيرا  دل را به اسماء و صفات يار زينت بخشيم. 

 خويش را در فطرت ما نهاده است . 

پس بکوشيم تا چشمه های معرفت حق در جانمان بجوش آيد و درهای  

ملکوت اعال برويمان گشوده شود. و قرين موهبت او شويم و از  

 ع( زمزمه کنيم: ) و با امام علی   ،دريای فضل و کرمش سيراب گرديم

اللهم نور ظاهری بطاعتک، و باطنی بمحبتک، و قلبی بمشاهدتک،  »

 «4و روحی بمعرفتک ، و سّری باستقالل اِءتِصال حضرتِک  

)پروردگارا: نورانی ساز ظاهر مرا به عبادت و فرمانبرداری خود،  

را به مشاهده خود ، و جانم   باطنم را به عشق و محبت خويش ، و قلبم 

 منحصر به ذات خودت .  عرفتت ، و باطن و نهانم را به پيوند را به م

 

 مناجاتی از خواجه عبدهللا انصاری 

کن   ني . تلقمي نمان  یک ي. برفروز تا در تارم يبدان  ن يد  تا سرّ  اموز ي! بیاله

  گراني. تو نواز که د م يده تا خنگ طمع نران   ق ي. توفمي تا آداب شرع بدان

 .  نتوانند  گران يندانند، تو ساز که د 

 
 از مناجات حضرت علی )ع( 4
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الهی يکتای بی همتايی، قيوم توانايی، بر همه چيز بينايی، در همه  

حال دانايی، از عيب مصفايی، از شرک مبرايی،اصل هر دوايی،  

داروی دلهايی، شاهنشاه فرمانفرمايی، معزز بتاج کبريايی، بتو رسد  

 ُملک خدايی.   

چه   ا خواهم؟ چون از قيمت خود آگاهم. از هر الهی! من کيستم که تو ر

 ی شمارم، بدترم. می پندارم کمترم، و از هر دمی که م 

الهی! اگر مستم و اگر ديوانه ام، از مقيمان اين آستانه ام؛ آشنايی با  

 خود ده که از کائنات بيگانه ام. 

ــ   ـــــــــ
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 جلسه دوم  

 تدبّری در قرآن  

 متعال می فرمايد:  خداوند 

ذَا الْ  ِ ۚ  قُْرآَن َعلَىَٰ َجبٍَل لَرَ »لَْو أَْنَزْلنَا َهَٰ ًعا ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ أَْيتَهُ َخاِشعًا ُمتََصّدِ

 5َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّروَن« 

ترس خدا   كرديم ، قطعاً آن را از)اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى 

زنيم  ها را براى مردم مى مثل ديدى ، و اين فروتن و از هم پاشيده مى 

 . تا بينديشند 

قرآن شفای دلهای مريض است، امراض روحی و روانی ، و درمان  

درمان   رذائل اخالقی است که در قلوب انسانها رخنه می کنند. و نيز

که ايمان   " است. اما برای کسانی عقائد الحادی و رفع شک و ترديد"

و اين  ،  خش قرآن استفاده کنند داشته باشند، و از هدايت و نسخه شفا ب

 هم در پرتو عمل به قرآن حاصل می شود. 

انسان بايد نسخه طبيب را دريافت کند و طبق دستور طبيب از آن   

 استفاده کند و گرنه شفا نمی يابد. 
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 شكايت رسول اكرم)ص( از مهجوريت قرأن 

 مي خوانيم :  30در سوره فرقان آيه 

ُسوُل يَا َرّبِ إِ   قُْرآَن َمْهُجوراً نَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْ َوقَاَل الرَّ

اينکه حضرت پيامبر)ص( ميفرمايد: »امت من قرآن را مهجور نگه  

داشتند«، چون از هدايت و شفاء و حقيقت قرآن استفاده الزم را نمی  

 است قرآن هم بخوانيم .   کنيم گرچه ممکن

قرآن ( عرض   كنان از كيفيّت برخورد مردمان باو پيغمبر ) شكوه 

را ) كه وسيله سعادت دو   كند ، پروردگارا ! قوم من اين قرآن مي

اند ) و از ترتيل و تدبّر و عمل  جهان بود ( رها و از آن دوري كرده 

 اند ( . بدان غافل شده 

: متروك . رها شده . مراد از ترك قرآن ،    » َمْهُجوراً «توضيحات :  

  عمل به احكام حالل و حرام آن ،  دوري گزيدن از شنيدن و انديشيدن ،

  ،بدان   در اصول و فروع دين حاكم كردن و داوري بردن قران را و

 . درمان دل و درون خود را از قرآن خواستن  و 

با تدبّر در   عقائد و عبادات و اخالق از آن آموختن است .  و باالخره  

معارف، و تزکيه نفس و صفای درون می توان تا   قران و کسب 

مت و  به معارف قرآن رسيد. بهر حال عالم هستی بقدری عظ  حدودی

اسرار دارد، که اگر توجه ما فقط به امور مادی دنيا باشد به اسرار  

 .  قرأن نخواهيم رسيد 
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به اسماء هللا که از اول تا آخر قرآن در آيات بسياری بيان    توجهبا  

ايد:  شده، و خداوند از خودش ميگويد و خود را معرفی ميکند و ميفرم

بايد  پس  ای انسان خدائی که اين قرآن را فرستاده، و معبود شماست، 

او را اينگونه بشناسی، يعنی خدا را آن طور که قرآن معرفی کرده  

 بايد شناخت .  

 دف از بعثت انبياء و نزول کتب آسمانی ه

تمام پيامبرانی که از جانب خداوند مبعوث، و کتب آسمانی که نازل  

بوده که مردم را به سوی خداوند هدايت کنند، يعنی  شده اند برای اين 

اوند متعال و رب العالمين، منتهی هر  همه آمده اند که خبر بدهند از خد 

بود، اما آن طوری که قرآن خدا را معرفی   دينی کاملتر از دين ديگری 

 .کرده و راجع به اسماء و صفات خداوند بياناتی دارد 

معرفی نکرده است. چون در   هيچ پيامبری اين طور عميق خدا را

عقول مردم آن طور نبود که خداوند را با آن صفات  پيشين،   امتهاي 

نپرستيد و به  بشناسند، هنگامی که پيامبران به آنها ميگفتند بتها را  

خدای يگانه ايمان بياوريد تعجب ميکردند، می گفتند چطور ميشود  

 چيزی را که ديده نمی شود بپرستيم ؟  

همه مردم به خدا ايمان دارند، اما آن خدا کيست،  گفت : ذا می توان ل

برای آنها  قابل فهم نبوده .وقتی که فرعون ميگويد "انا ربکم االعلی"  

رده اند البد فرعون رب است چون معنی رب و  شايد قوم او فکر ميک

بهرحال کاملترين معرفت و معرفی   . صفات رب را نمی دانستند 

 . خداوند در قرآن است  
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 ت هللا و هدف خلقت رفمع

يکی از مسائل مهمی که قرآن بدان پرداخته است و بايد  كه  بيان شد  

است و مسئله   »خدا شناسی و توحيد«انسان به آن توجه کند مواضيع 

 . است  »سير الی هللا«مهم ديگر قرآن 

به شناخت مبدأ و معاد ، و معرفت  الهي انسان با استفاده از وحی  ذال 

 باندازه سعي و كوشش خود ، و ارتقاء سعه  توحيد و صفات هللا

 خود باين معارف نائل می شود .   وجودي

و اسماء و صفات   زيرا که انسان سالک، با معرفت به شناخت خداوند 

، و با تصحيح عقيده ، و تخلق به اخالق هللا به سير الی هللا می   هيال

دت دارين ،  و با معرفت هللا است كه به هدف خلقت ، و سعا.  پردازد.

 رامش مي رسد.  آو 

يات  آ مواضيع بسياری پرداخته است ، بعضی قران به بيان شد ، 

احکام هستند، و بعضی از آيات قران اشاره به سرگذشت پيامبران  

دارد، و بعضی آيات نيز اشاره به توحيد و اسماء و صفات خداوند  

فات  دارند، بطوري كه در بيشتر ايات قران به توحيد و أسماء و ص

 خدا اشاره دارد. 

 أسماني  و كتب هدف ارسال رسل 

   :هسوره جمعی در آياتنگاهی به 
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ِ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض اْلَمِلِك اْلقُدُّوِس اْلعَِزيِز   » يَُسبُِّح ّلِِلَّ

 اْلَحِكيِم «  

زمين است ، به تسبيح و تقديس خدا    آنچه در آسمانها و آنچه در

از هر   . خدائي كه مالك و حاكم ) كل جهان ( است ،  مشغول است 

 است . حکيم عزيز و نقص و عيبي مبرا و منزه است ، و  

بعد از ذکر تسبيح موجودات برای خداوند و ذکر اسماء الهی در آيه   

 دوم، هدف از بعثت پيامبر اکرم را چنين معرفی می کند :  

يِّيَن َرسُ هُ  ْنُهمْ َو الَِّذي بَعََث فِي اْْلُّمِ  والً ّمِ

يِهْم 2ـ يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه  1 ـ َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوا  3ـ َويَُزّكِ

بِيٍن    ِمن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل مُّ

ت و به  خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته اس

ا را براي ايشان بخواند ، و  سويشان گسيل داشته است ، تا آيات خد 

رداند . او بديشان كتاب ) قرآن ( و شريعت ) يزدان (  آنان را پاك بگ

  .آموزد . آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند را مي 

 . 

 تکامل انسان با تعليم و تربيت 

همراه با تربيت و تزکيه است به طوری که  لذا رشد و تکامل انسان  

ا هدف از خلقت  قدمه تزکيه ، و تزکيه مقدم بر تعليم باشد ؛ زيرتعليم م

 اين است که انسان به آن معرفت الهی برسد. 
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پس همانطور که بيان شد ، شناخت مبدأ و معاد و شناخت اسماء هللا  

با تربيت و   و  الزم است که انسان بتواند متخلق به اخالق الهی گردد 

 شود .  تزکيه نفس به کسب معارف الهی نائل 

 

 هدف قرآن پرورش انسان است 

هدف قرآن پرورش انسان است تا به مقام خالفت الهی، و مظهر   

زيرا باالترين مقامی که انسان در دنيا   صفات جمال و جالل خدا شود.

به آن ميرسد اينکه رئيس کشوری شود، اما خداوند انسان را برای آن  

رشی که قرآن و انبياء  مقام وااليی خلق کرده است که با تربيت و پرو

بيان کرده اند، خليفه هللا بشود يعنی »مظهر صفات جمال و جالل  

 خداوند بشود«.  

مظهر اسماء خداوند هستند و ممکن است  همه موجودات در عالم 

بعضی از مخلوقات مظهر يک يا چند اسم از اسماء هللا باشند، اما اين  

 د قرار گيرد. انسان است که ميتواند مظهر تمام اسماء خداون

 

 آنچه برای ما روشن شد 

با توجه به آيات قرآن برای ما روشن شد که معرفت هللا و    در نتيجه ،

فردی الزم است تا در اصول دين و معارف الهی   معارف الهی بر هر 

با دليل و برهان به يقين برسد. و نيز آنچه با تحقيق در درسهای  

جويى ، و آثار خداشناسى  معارف واضح شد، اهميت معرفت هللا ، خدا 
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و باين نتيجه رسيديم که کسب معرفت دين و خداشناسی    .در زندگى  

واجب است پس به موضوع خداشناسى با اشاره به توحيد و اسماء و  

   صفات خداوند متعال پرداخته می شود. 

 . ؟ چگونه و از چه راهی باين معرفت و شناخت خدا برسيم 

 

 دين را شناخت با تحقيق بايد  

تحقيقی در  بايد  به سن بلوغ )بلوغ فکری (   نسانی بعد از رسيدن ا هر

باره اعتقادات خود نمايد، من که مسلمانم بدانم که آئين اسالم چيست ؟  

بعد به   أورد،و ايمان کدام است يعنی اول بايد دين را شناخت و ايمان 

 فروع ان عمل کرد .  

کام آن و نيز معنی  و نيز دانستن معنی دين ، معنی اسالم و اداب و اح

 مان ، زيرا ممکن است کسی مسلمان باشد ولی مؤمن نباشد... اي

مردم در معرفت توحيدی همه يکسان نيستند و می توان گفت هر کسی  

از مرتبه و درجه ای از توحيد برخوردار است که با سعی ومجاهدت، 

 و با دليل و برهان از معرفت توحيدی باالتری بهره مند می شوند .  

د هم درجات دارد مثال مردم عادی ميدانند که  توحيد عامه" اين توحي"

خدايی هست و او را خلق کرده، و اين توحيد عام است که مردم با  

و اكثر مردم بر دين   شواهدی و وسائل خاصی به اين توحيد ميرسند . 

 أبا و اجداد خود هستند.  
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 وحده ال  شهادت ال اله اال هللا "عبارت است از قسم اول توحيد ،  

معنی ظاهری، يعنی )الهی نيست اال خداوندی که يگانه   :  " شريک له 

 است و شريک ندارد ( .  

،  "االحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد و لم يکن له کفوا احد "و ديگر ،  

همۀ اينها توحيد ظاهری هستند ، که با آن شرک اعظم نفی شده، و به  

و    ، و جانها نصب و معين آن قبله ای که همه بايد بدان روی کنند 

اموال محترم و محفوظ ، و دار اسالم از کفر جدا می شود، و دين  

 مردم سالم می ماند . 

اگر چه بعد از آن بواسطۀ شهادت صادقانه ای که قبول قلب بشتوانۀ  

آن است، از شک و شبهه و حيرت در امان مانده اند ، ولی آن طور  

 .  برهان آورده نشده است که بايد؛ برای اين توحيد استدالل و  

اين توحيد عامه است که با مشاهده شواهد، شخص به اين توحيد با   

شنيدن واجب می شود و با بصيرتی که از جانب حق عطا می شود در  

 قلب ايجاد ميشود و با مشاهده شواهد رشد و نمو می يابد . 

يل  "توحيد خاص" يعنی عالوه بر توحيد اولی، اين توحيد با حقايق و دل

باشد. "توحيد خاص الخاص" كه برهان صديقين  و برهان ثابت شده 

 ( خواهد امد.  2اشاره به أن دارد. در جلد دوم کتاب معارف )

 

 كلمه طيبه 

 در ابتدای بعثت شعار حضرت رسول اکرم )ص( ال اله اال هللا بود . 



32 
 

اال  »ال اله  فرمود »قولوا ال اله هللا تفلحوا« اين اسالم ابتدايی بود .قول

ظاهر اسالم است و مفتاح ورود و گشودن راه است ، حاال بايد   هللا«

وارد شوی و راه بفتی و سير کنی تا کجا؟ تا بی نهايت تا رسيدن به  

خدايی که له اسماء الحسنی و غرق در توحيد، و نورانی به صفات  

 خداوند و اسماء و صفات رب العالمين شوی . 

فان عملی و آن چيز ديگر  .و بعد عربدانی ..   عرفان نظری )دانايی که

و مرحله باالتری است )دارايی( است که دانايی های خود را با عمل  

تثبيت کنی . يعنی راه را پيدا کردی ، سير برای رسيدن به هدف ،  

رسيدن يعنی با معرفت، يعنی شناخت هدف و معبود؛ با بر طرف  

قيم  صراط مست است و بر کردن موانع راه . زيرا شيطان سر همين راه 

 بر سر راه سالکان راه قرار می گيرد....(. 

فهميدن اين معارف با علم و عمل ميسر می باشد ـ طريقت برای  

رسيدن به حقيقت است در زندگی يعنی اول علم و شناخت بعد عمل ـ  

طريقت چطور بروی ، عمل و نماز و عبادات برای رسيدن به  

 معرفت است و آن شريعت است.

حقيقت و عرفان به دنبال شناخت حقيقت می  رسيدن به  عارف برای 

گردد. پس علم و عمل ، شريعت و حقيقت با هم بايد باشند. ظاهر و  

 باطن يک امرند. 

ظاهر همان احکام شرع است و هر يک از اعمال راهی بسوی اوست  

 ، در نماز اول تکبير و تسبيح و با تسليم خاتمه می يابد.  
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دن به اوست . و آن با ايمان  قيقت و رسيعرفان و ح   و در باطن هم

قلبی است. اذا در معرفت و ايمان مردم متفاوت هستند ، حتی صحابه  

رسول )ص( با هم مساوی نبودند حضرت سلمان درجات دهگانه  

 ايمان را کسب کرد . 

 تصورات جاهالنه و حکيمانه در باره خدا 

 و مکان  ارای زمان  يک تصور جاهالنه اينست که خداوند را نيز د 

ميدانند که اولين برگ زمان خدا و آخرين مرز مکان خداست. و  

تصور ديگر عاميانه اينست که خداوند پديداری است بی پديد آورنده  

 يعنی خدا را پديده و پديد آمده می خوانند.  

تصور حکيمانه در باره خدا: »اينست که خداوند واجب الوجودی است  

خداوند را نميتوان  و چون ذات و بسيط ؛    ذاتی بی نياز و کامل

شناخت، همه معارف و عبادات و علوم به اسماء هللا برمی گردد، که  

هر انسانی به اندازه علم و معرفت و قابليت خودش از چشمۀ اسماء  

 وصفات جرعه ای می نوشد.

بهرحال دريای بيکران فيض اسماء هللا در تمام عوالم وجود نامحدود  

ز پرده ای غيب الغيوب بر صفحۀ  مای حسنی اه که از اسهستند، و آنچ 

کتابها و زبان اهل توحيد و عرفا نوشته شده، نمونه ای بسيار کم از آن  

خزائن المتناهی حق تعالی است هر اندازه که انسان معرفت به خدا و  

اسماء و صفات الهی بيشتر داشته باشد، انس او با خدا افزون ميگيرد،  

ميکند کسی دارد که همه   چون احساس ری می رسد،و به آرامش بيشت

 چيز بدست اوست. 
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 آگاهی موجودات به مبدأ

*اصل آگاهی هر موجودی، از جمله انسان ، به مبدأ جهان جای ترديد  

نيست و اين آگاهی از مبدأ عالم ، فطری انسان است. وجود خدا از  

هر چيزی روشن تر و حضورش برای هر شيئ نسبت به تمام چيزها  

ای او از شدت ظهور او و دوری وی از شدت  ست . خف يک تر اد نز

 نزديکی است.  

از اين رو حضور نور آسمانها و زمين را با زدودن غبار گناه و  

خودبينی می توان با تمام هستی امکانی خويش يافت. هر موجودی به  

او آگاه است ، گرچه دانش به اين معرفت خود را نداشته باشد يا در  

ن نزد هر جاهلی آشناست ، چه رسد  خدای سبحا  خطا کند ،   تطبيق آن

 به عالم : »معروف عند کل جاهل«  

بنابراين: انسان با همه وجود و استعداد فطری خود معترف به مبدأ  

 هستی بخش است . 

 بايد از اسالم به ايمان رسيد 

  مسلمان حتما معرفت عقلی ابتدايی به پروردگارش -اول الدين معرفته

به معنی االعم است بلکه    و به اصطالح، اسالم   دارد لکن کافی نيست 

بايد به مراتب ايمان و اعتقاد قلبی برسد که اسالم به معنی االخص  

 است.
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  6نبايد بميريد مگر اينکه مسلمان باشيد  :قرآن مجيد سفارش می فرمايد 

ن  يعنی تسليم خدايتعالی باشيد. مدار همان ايمان قلبی است و تا ايما 

تکامل انسان در    -می کند ل انسانی ظهور پيدا ن قلبی پيدا نشود کما

 .معرفت قلبی خدا است، راه پيدا کردن با خالق است 

 در سوره حجرات می فرمايد:  

ِكن  قولوا أَسلَمنا َولَّما يَدُخِل اإليماُن   قالَِت اْلَعراُب آَمنّا ۖ قُل لَم تُؤِمنوا َولَٰ

َ َوَرسولَهُ     ...ۚفي قُلوبُِكم ۖ َوإِن تُطيعُوا َّللاَّ

ايم. بگو: شما ايمان  گويند: ايمان آورده نشين می عربهای باديه 

ولی بگوييد اسالم آورديم و هنوز ايمان در دل هايتان وارد  ايد، نياورده 

 7نشده  

چرا که ايمان هنوز به  ايم. ی رسالت تو( شده بلکه بگوئيد: تسليم )ظاهر 

تان را روشن  ی قلوبدلهايتان راه نيافته است )و نور ايمان سراچه 

 نکرده است(.  

برخی از باديه نشينان که از معارف الهی بويی نبرده بودند و به همين  

در   - اسالم ظاهری گرويده بودند، ادعا می کردند ما ايمان آورده ايم

ح می فرمايد اين مرتبه از اسالم ظاهری است و چيزی  اين آيه تصري 

مه برای ايمان و  نيست که شما را به کمال برساند مگر اينکه مقد 

 اعتراف قلبی بشود. 

 
 102آيه  3ه  ورس 6

 14آيه   49سوره   7
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 ايمان اثاري دارد مي فرمايد:  

ِ َوَرسوِلِه ثُمَّ لَم يَرتابوا َوجاَهدوا بِأَمواِلِهم   إِنََّما الُمؤِمنوَن الَّذيَن آَمنوا بِاّلِلَّ

ئَِك ُهُم الّصاِدقونَ  ِ ۚ أُولَٰ  َوأَنفُِسِهم في َسبيِل َّللاَّ

اند، خدا و پيغمبرش ايمان آورده   مؤمنان )واقعی( تنها کسانيند که به

اند، و با مال و جان  ه ندادهپس هرگز شّک و ترديدی به خود راس

اند. آنان )بلی  اند و به جهاد برخاسته خويش در راه خدا به تالش ايستاده

 آنان، در ايمان خود( درست و راستگويند.  

لی و  بلی در مرحله اول اسالم است، اسالم به همان معنی استدالل عق

قلبی   سعی کنيد ايمان .و تنها تسليم احکام است  - معرفت اجمالی داريد 

پيدا کنيد، به کمال برسيد » و کمال معرفته التصديق به « ايمانی در  

 دلتان ، تصديق به حق، خشوع برای خدا پيدا شود. 

برای پيدايش ايمان و علم در قلب ، بايد "حجاب نفس" را برداشت تا   

گردد، تا انسان خودش را وجود مستقلی می پندارد  مانع خود بينی ن

 شود رب العالمين را ببيند؟؛  چگونه می 

تا اين اشتباه بر طرف نشود چگونه حقيقت ظاهر می گردد که ممکن  

الوجود است، يعنی موجودی که هستی به او داده شده و عين ذاتش  

نيست، در حالی که اين شخص باورش نشده که در هستی و آثار  

 همه و همه به خدا نيارمند است.  هستی 

که هستی عين ذاتش و صرف وجود او  تنها واجب الوجود است  

است. جز او همه مراتب هستی از جهت ذات هيچ اند ، بايد هستی به  
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آنها افاضه شود، تا هنوز اين معنی را نفهميده و خودش را موجود  

 ؟  .مستقلی می پندارد، چگونه خدا شناس می گردد 

 

 انصاري  از خواجه مناجاتي 

جدا شدم و در جهان شيدا شدم؛ نهان   الهی! با تو آشنا شدم، از خاليق

بودم، پيدا شدم. الهی! هر که تو را شناخت، هر چه غير تو بود  

 بينداخت. 

 هر کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟ 

 فرزند و عيال و خانمان را چه کند؟ 

 ديوانه کنی، هر دو جهانش بخشی 

 را چه کند؟  هر دو جهانديوانة تو 

ــ   ــــــــــ
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 م  وس جلسه 

 معمای هستی 

بشر در پرتوی حس کنجکاوی ، خواهان درک راز هستی و معمای  

خلقت است ، او همواره می خواهد بفهمد که سر آغاز هستی و سر  

  ؟انجام آن کجا است ، و خود او از کجا آمده و راز آفرينش او چيست 

 که :   ين معينی از عمر خود می پرسند و بسياری از افراد بشر در سن

 از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟  

گروهی بر اثر داشتن سرمايه علمی کافی ، و رهبريهای صحيح ،  

موفق می شوند تا حدودی بدرک راز خلقت و سر آغاز و سر انجام  

اخت خدای هستی  برسند . يعنی برای کسب معرفت مبدأ و معاد، و شن

 قيقت برسند .  ذارند و کوشش می کنند تا به حبخش ، وقت می گ

ولی برخی که بر اثر ناهمواريهای محيط ، به دنبال کشف حقيقت  

نرفته، و حس کنجکاوی آنها به طرز صحيحی رهبری نشده ، و يا  

اگر خود آنها سرمايه علمی کافی برای حل اين معما نداشته باشند ، در  

های فکری و فشار  رت فرو می روند و دچار تشويش دريای حي

ر می برند ، و درونی نا آرام دارند گر چه خود  روحی خاصی بس

 متوجه نباشند و درد خود را ندانند. 

انسان در پرتو اعتقاد به خدای حکيم علی االطالق ، و خدای رؤف و  

اتر  مهربان ، خدايی که به مصالح و مفاسد بندگان خود از خود آنها آشن



39 
 

الم  تی بخش همه موجودات جهان و عواست . او آفريننده ، و هس

هستی است . وجود مطلق و کمال مطلق ، که حی و قيوم ، حکيم و  

 عليم ، و هو ذوالجالل و االکرام ، و مدبر امور و رب العالمين است .  

آيا سزاوار است برای شناخت چنين خدايی کوتاهی شود ؟ عقل می  

ردگار جهان  ی از کوشش برای کسب معرفت پرو گويد بايد لحظه ا

و برای رسيدن به حقيقت و قرب الهی ، مجاهدت    آفرين آرام ننشست.

 کرد . زيرا آرامش و سعادت دو جهان در پرتوی معرفت است.  

پس برای رسيدن به مقصد    ؛که هدف خلقت ، معرفت هللا است  اين و 

 رسيد.   بايد به کسب اين معارف مبادرت نموده و به حقيقت 

 

   راههای  شناخت خدا

بشر در تاريخ زندگی خود برای درک خدای جهان ، راههای  

گوناگونی داشته و هر فردی به مقتضای استعداد و توانائی فکر خود ،  

 راهی را انتخاب نموده و به مقصد رسيده است. 

امروز كتابهاي  به باره خدا شناسي از زمانهاي دور تا و نيز در  

ر ميان  فراوانی د گفتگوهای فراواني نوشته شده ، و بحث ها و 

   دانشمندان و فالسفه بوده است . 

فالسفه و متکلمين و عرفاء هر کدام برای پی بردن به اين حقيقت  

 راهی را انتخاب کرده اند. 
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   راه عقلـ 1

 ـ أسان ترين و نزديكترين راه .    مطالعه در آفاق و انفس ـ 2

   مراجعه به کتاب و سنت صحيح ـ 3

ار نداريم كه مخصوص  را ما ك اين قسمت  ي کشف و شهود عرفانـ 4

 عرفا است. 

 اثبات وجود خالق از نظر فالسفه  

كرده اند ،   ثابت دانشمندان الهي با داليل عقلي اثبات وجود خالق را  

  سراسر  در الهی دانشمندان  اکنون  . هم و..خالقي عالم و حكيم و قادر  

  اراستو و  متقن  داليل  روی  از همگی  دارند   خدا به   راسخ ايمان که دنيا

  طبيعت  نيروی از لرز  و  ترس  گاه  هيچ و اند .  بوده   خداوجود   به  معتقد 

  نداده سوق  اتفاق اين  در را  آناند( عقيده غلط هستنبعضي بر اين  )كه  

 است.

اثبات وجود خالق را از راههاي عقلي با دليل و    دانشمندان و فالسفه :

 برهان بيان كرده اند :  

ود محرک می دانسته و  بر وجگواه  وجود حركت عمومي را  ، ارسطو 

می گويد: هر نوع حرکتی به محرکی نيازمند است و حرکت عمومی  

در جهان ماده ، قطعاً به محرکی خارج از وجود خود الزم دارد. پس  

با برهان حركت ثابت ميكند كه عالم متحرك  وجود آفريدگار جهان را  

 است و هر حركتي احتياج به محرك دارد .  

با  گار گرفته است و را دليل بر وجود افريد  جهان  حدوث   ،و افالطون
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برهان حدوث به اين نتيجه مي رسد كه دنيا متغير است و هر متغيري  

 دارد . إيجاد كننده أي و حدث م احتياج به دث است و حا

عالم منظم است و هر  گويد : با تكيه به برهان نظم مي ، و سقراط 

ی از اعظای بدن  ر عضو ويد هگ منظمي احتياج به ناظم دارد. او مي 

 انسان حاکی است که برای هدفی آفريده شده . 

او در باره وضع ساختمان گوش ، نظم دندانها و ساير اعضاء بدن   

سخن می گويد و هدف آفرينش را از خلقت تشريح می نمايد و نتيجه  

می گيرد که آيا اين همه نظم و ترتيب ، اين همه اسرار و رموز ،  

ود انسان اثر و نتيجه تصادف و اتفاق نمی  که وجنيست گواه بر اين 

 8بلکه آفريننده ای دانا و توانا او را به وجود آورده است .  ،باشد 

 

 تكيه قران به أصول عقلي و ابتكاري  

  اصول  سلسله  به يک   همواره خدا سوی  به  خود  های   در دعوت  قرآن

  لنزو از بعد  که  ای فالسفه عقول  به و  کرده  تکيه   ابتکاری  و  عقلی 

  توجه بشر  . او  است  بخشيده   خاص  گیدرخشند  اند  نموده   ظهور قرآن

   فرمايد:  می  و  کرده جلب  چنين آفرينش  مبدا به  را

 الخالقون "  ام هم شيي غير   خلقوا من "ام 

  وجود   به  را  خودشان خود  يا  اند  شده آفريده علت   بدون  آيا فرمايد: می

 
. / بنقل از کتاب راه خدا شناسی  195ـ  191ص  5دائره المعارف فريد وجدی ماده »سقر« ج  8

 آ ...جعفر سبحانی . . / 



42 
 

  قدرتي که نيست   ترديدی   ديگر است  باطل   دو هر  که آنجا از اند؟  آورده

   ؛است  آورده پديد  را  آنها

و   نموده   استدالل خود  وجود   بر  زمين و   آسمانها آفرينش ، از  ديگر  بار

 مي فرمايد:  

 "  االرض  و  "افي هللا شك فاطرالسماوات 

   است  ترديد   است  زمين و  آسمانها خالق که  خداوند  وجود   در آيا

  های   ميوه  کاخ  و  آب  يک  از  اينکه و  ماده  وحدت   از ديگر  جای   در و

در   که  آنجا  است  نموده خدا  وجود  بر  استدالل آيد می  وجود   به مختلفی 

   فرمايد: می 4سوره رعد أيه  

  کشت  و  انگور از  هائی  باغ  و  ايست  پيوسته  هم به   قطعات  زمين  در

  برخی   شوند  می  سيراب  واحد  آب  با   دو بن همگی يك بن و  از  نخلهائی

  با   اختالف اين ، در داديم ی تربر  و   مزيت  ديگر  برخی با   را هاميوه  از

  و   آيات  خردمند  افراد  برای   شوند، می سيراب  آب  يک  با همگی   که اين 

   9است .  توحيد  از  هايی  نشانه

  پذيرند  می  ولی  ندانند، هم   آسمانی کتاب  يک  را  قرآن ماديون  اگر لذا

 .  است  جهان ملل  برای توحيد  کتاب  بزرگترين قرآن  که

  بر  عالوه  گذشته ادوار  در خدا سوی  ه ب بشر  راهنمای  اينکه نتيجه و  

بر    کرد ، ومی درک جهان  از که  بود  ساده و  بسيط   نظم   همان فطرت 

 
  4رعد  9
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 طلبد.  می  علت   جهان مجموعه  برای  معلول و  علت   قانون اساس

  ادوار  همه  در که  است  کهنی  قوانين  از معلول و  علت   قانون زيرا

  نبوده  ش وه  کم  آنقدر ديرينه بشر  و  است  بوده  توجه  مورد  بشر  زندگی

   10نگردد .   وارد  وی   انديشه محيط در قانونی  چنين که

 

 ک ترين راهآسانترين و نزدي

آسانترين و نزديک ترين راه برای شناخت و معرفت هللا »آيات آفاقی  

و انفسی« هستند حال با اشاره ای مختصر به اين آيه، سير و سلوک  

و صفات الهی  سالک را در آفاق و انفس ، تا رسيدن به معرفت اسماء 

شده  اشاره سوره فصلت اخر  در  ها اين راهبه  قرآن در ادامه می دهيم. 

 فرمايد:   انجا که می

َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاِق َوفِي أَنفُِسِهْم َحتَّى يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ أََولَْم يَْكِف   

 11بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد 

هاي خود را در اقطار و نواحي  ما به آنان هرچه زودتر دالئل و نشانه 

) آسمانها و زمين ، كه جهان كبير است ( و در داخل و درون  

خودشان ) كه جهان صغيراست ( به آنان ) كه منكر اسالم و قرآنند (  

نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسالم و قرآن  

 . حق است  

 
 بطور خالصه   96تا  92شناسي ص راه خدا   10
   53فصلت  11
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آيا تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه   

؟ ) چه حضور و شهادتي از اين برتر و باالتر كه با خّط تكوين   است 

، دالئل قدرت و حكمت خود را بر روي همه ذّرات كائنات و وجود  

 ؟ ( .  موجودات نگاشته است 

ن لِّقَاء   ِحيٌط  َربِّ أاََل إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ّمِ  12ِهْم أاََل إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء مُّ

آگاه باشيد كه ايشان درباره مالقات با پروردگارشان ) براي حساب و  

دارند ( . هان   كتاب ( در شّك و ترديدند ) و رستاخيز را باور نمي 

بدانيد كه خدا ) علم و قدرتش ( همه چيز را دربر گرفته است ) و از  

 » ِمْريٍَة «: شّك و ترديد. توانا است (. ر هر چيزي ب هر چيزي آگاه و 

 

 سير آفاقی وانفسی در قرآن 

همانطور که اشاره شد راههای بسياری برای رسيدن به معرفت هللا  

و    ،بيان شده است ؛ اما قرآن به دو راه آسان و نزديک اشاره می کند 

رين  باشند همين دو راه بهتنبرای کسانی که به مرض شبهات گرفتار  

 رای رسيدن به معرفت هللا است.  و آسان ترين راه ب

و برای همه مردم با توجه و تدبر در آيات الهی مفيد و راهگشاء  

است. که با تآمل و دقت در آيات آفاق و انفسی انسان به اين درک  

سراسر عالم هستی »نظم و هدف و  برسد ، يعنی باور کند که در 

حيد ، و پروردگاری با اسماء و  نقشه« وجود دارد که نشانی از تو 

 
 .  54و  53فصلت  12
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د خود اعتراف کند »انه ال اله  صفات حسنی دارد که از اعماق وجو

 . اال هو« 

لذا بهترين راهی که می تواند ما را به زودی به اين مبدآ بزرگ جهان  

ز درون )نزديک ترين راه(  هستی نزديک سازد دو راه است : راهی ا

که در قسمت اول سری به  ، و راهی از برون )آسان ترين راه( ، 

ا از درون جان خود می  اعماق وجود خود می زنيم و ندای توحيد ر

 شنويم .  

در عالم پهناور آفرينش به گردش می پردازيم و نشانه های خدا را   لذا

و با  هده می کنيم .  در پيشانی تمام موجودات و در دل هر ذره ای مشا 

ی اشاره  اقی و انفسبه آيات آفکه  در سوره فصلت  ،قرآنسيری در 

 آن جا که می فرمايد:   می پردازيم، دارد 

 َوفِي أَْنفُِسِهمْ  َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاقِ 

 ﴾ 53يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعلَىَٰ ُكّلِ َشْيٍء َشِهيٌد ﴿ َحتَّىَٰ يَتَبَيََّن لَُهْم أَنَّهُ اْلَحقُّ ۗأََولَمْ 

 ﴾ 54﴿13أاََل إِنَّهُ بُِكّلِ َشْيٍء ُمِحيٌط   ِلقَاِء َربِِّهْم ۗ  أاََل إِنَُّهْم فِي ِمْريٍَة ِمنْ 

و در نفوس خودشان   هاى جهان هاى خود را در كرانه )به زودى نشانه 

ترديد او حق  آنان روشن شود كه بى تا براى به آنان نشان خواهيم داد 

آيا بس نيست كه پروردگارت ]با ارائه كردن حقايق تكوينى و   است .

نياز  طبيعى[ بر همه چيز گواه است ]كه تنها او آفريننده و بى داليل 

 و غير او مخلوق و از هر جهت نيازمند به اوست .[   است 

 
 54و 53سوره فصلت آيات  13
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. ]و[ آگاه باش ! كه  آگاه باش ! آنان به لقاء پروردگارشان در ترديدند 

 نهايتش[ احاطه دارد( .  يقيناً او به همه چيز ]با قدرت و دانش بى 

   :دارد خدا برای شناخت  سه راه  اين آيه اشاره به 

ـ »آسان ترين راه « راهی از برون آيات آفاقی و انفسی )از معلول  1

 به علت (  

 ترين راه « راهی از درون )فطرت(.    ـ ) نزديک2

 "من عرفه نفسه لقد عرفه ربه" 

 ـ برهان صديقين "  3

 تأملی در سير آفاقی و انفسی

بوده و آسان و   حصولی  و علم   سير آفاقی بر اساس تعليم و تعلّم

همگانی است مانند پی بردن به چشمه و آب از طريق چمن و باغ که  

 های فراوانی در قرآن اشاره شده. به نمونه 

توضيح بيشتر آيه: »آفاق« به معنای نواحی و »شهيد« به معنای شاهد  

، حوادثی است که قرآن  يا مشهود است. مراد از آيات آفاقی و بيرونی

نصرت و غلبه کلی  شود؛ مانند: وعده زودی واقع میبه خبر داده که 

دين و انتقام از مشرکين قريش و قتل آنان در جنگ بدر و غير آن که  

 همه آنها همانطور که قرآن خبر داده بود محقق شد.  

های بزرگ معرفت توحيد،  سير انفسی: مقصود از آن يکی از راه اما 

های موجود در  نشانه   مشاهده درون خويش است. آيات انفسی يعنی 
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های  و روح است. در حالی که آيات افاقی نشانه گوهر ذات شخص  

های زمينی، آسمانی و مانند آن و نيز  بيرون از انسان از قبيل نشانه 

 هايی در بدن انسان است.نشانه 

قرآن  آيات انفسی داليل درونی در وجود انسان است که به حقانيت 

نيست جز آنکه محتاج به خدا و    شهادت می دهد. چون هيچ موجودی

 ته به اوست. و خدا قائم بر آن و قاهر و مافوق آن است . وابس 

پس خداوند برای هر چيزی در ذاتش مشهود و معلوم است، هر چند   

 که بعضی ازانسانهای ظلوم و جهول او را نشناسند يا ناديده بگيرند. 

 

 فات حق تعالی است فاق جلوه گاه صآ

نيز  و   عظمت خالق هستي بخش خلوقات براي درك  تدبر و تامل در م

به تأمل و تدبّر در خلقت  بيشتر منظور از همه تحريص و ترغيب  

 اسمان مي باشد .  

ديد ظاهري : يك ديده، ديده ظاهرى كه با چشم غير مسلح وبدون  اول 

مجهز منظره شب و كواكب   توسل به تلسکوب و دوربين های 

فريب وروح افزای خورشيد و ماه  درخشنده وآسمان فروزنده صحنه دل

 ابر خود مجسم می بيند. و ستارگان دلربا را در بر

ديده مجهز و مسلح است ، که می بيند بسياری از اين  ، ديده ديگر 

ستارگان عوالم بزرگ و شهرها ومساكن بيشماری هستند دارای  

چه ها و موجوداتی که در آنها سکونت می کنند و  خيابان ها و کو
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وايات ائمه طاهرين از وجود آنها خبر داده و علوم امروز  اخبار و ر 

نيز مضمون آن اخبار را تأييد ميکند و بر درستي و عظمت اسالم  

 گواهی می دهد .  

 ملو قابل تآحديثي زيبا 

به سند معتبر از جابر از امام باقر عليه السالم   چنانکه عالمه مجلسی 

ذه أربعين عين شمس ما  نقل ميکند که فرمود )  إن من وراء شمسكم ه

بين عين شمس إلى عين شمس أربعون عاما فيها خلق كثير ما يعلمون  

 عز وجل خلق آدم أم لم يخلقه وان من وراء قمركم هذا أربعين  ان هللا

رص إلى القرص أربعون عاما فيها خلق  قرصا من القمر ما بين الق

 14كثير ال يعلمون ان هللا عز وجل خلق آدم أم لم يخلقه (  

)يعنی در پشت اين خورشيد شما چهل چشمه خورشيد وجود دارد که  

ميان هرکدام چهل سال مسافت است و ممکن است منظور سال نوری  

منظور   باشد که نور در ثانيه پنجاه هزار فر سنگ راه طی ميکند يا 

 حرکت چهل سال خورشيد باشد.( . 

بر ندارند  در آن ها مخلوقات زيادی زندگی ميکنند که از خلقت آدم خ

هر ماه تا ماه ديگر   ودر پشت اين ماه چهل چشمه ماه است که ما بين 

چهل روز مسافت است در آن ها مخلوقات بسياری وجود دارد که  

پيشرفت علم بسياری از  با    البته خلق کرده يا نه. را نميدانند خدا آدم 

دستيافتند  برای بشر کشف شده و به حقايقی ايات آفاقی در آسمان  

 
 جلد هفتم بحار االنوار باب انهم الحجه على جميع العوالم .  14
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تا بتواند به گوشه ای  دارد رو طوالنی در پيش  ز بشر راهی هنو گرچه

 علم پيدا کند. هستی يب عالم  از حقايق و عجا

 

 دليل بر محرک است  حركت 

اقمار و كواكب   حرکت کرات و منظومه های شمسی و زمين وساير

خود دليل مستقلی  ومحكم بر وجود حضرت باريتعالی است. زيرا  

ود محرک است و هيچ متحرکی بدون  حرکت هر چيزی دليل بر وج

 محرک بحرکت در نميآيد. 

، امری است ممکن و ذاتی اشيا نيست.   ءچون حرکت مثل هستی اشيا

تند و  و محرك انها خداي متعال است . و روزی همه از حرکت مياف

محرك آنها خدای متعال   چونتصادم و تصادف كرات خواهد رخ داد 

  خواهد و تا وقتي كه مقدر كرده است. است و با أراده اوست ، و تا او ب 

پيره زنی که  لذا فرموده اند : عليكم بدين عجائز يعني توحيد را از 

 چرخ می ريسيد بياموزيد. 

 بلی در طبع هر داننده ای هست 

 گردنده  گرداننده ای هست که با 

 از آن چرخه که گرداند زن پير 

 قياس چرخ گردون را همی گير 

 شاگر چه از خلل  يابی درست 
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 15نگردد تا نگردانی نخستش  

و ديگر از دالئل کرات و سيارات بر وجود خالق متعال نظام عجيب و  

در مدار معين و   حيرت افزای آنها در هنگام حرکت است ، هر کدام

مخصوص بخود بسرعت هرچه تمام تر درگردشند بطوريکه اگر يک  

واهد  مليمتر از مدار خويش منحرف گردند نابودی عالم همان زمان خ

اگر حرکت آنها طبق حساب صحيح و منظمی نبود هيچگاه منجم   بود .

نميتوانست از گرفتن ماه و خورشيد خبر دهد و خبرش راست و  

 صحيح درآيد. 

ظم صحيح كرات و سيارات است که روز و شب هر يک به جا و  ن

آيد و بيش از  موقع خود می آيد و ميرود هيچ يک پيش از موقع نمی 

اش مکث نمی کند ، بهار و تابستان ، پاييز و زمستان  اندازه وظيفه 

 کند؟. گ گاه ديده نشده که به تأخير افتد يا زياده از اندازه درنهيچ 

 

 ت تربيت موجوداو  نظم در عالم 

اين آمد و شد منظم شب و روز و فصول چهارگانه به خاطر تنظيم  

دليل   های موجودات است ، و خود مستقالً حوائج بشر و تامين خواسته 

داند رويش نباتات ، و  بر فاعل حکيم و خالق عليمی است که می 

، همه محتاج  تکامل ابدان و اجسام حيوانات و تکوين معادن و فلزات 

 
 نظامی   15
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فت و آمد نور و ظلمت و حرکت و برودت و وزش باد و ريزش  به ر

 باران و تابش خورشيد است . 

ت را به اين  انجام اين امور حرکت کرات و سيارا به مالحظه   الذا ب

م قرار داده است و اوست که شب و روز را به  کني طرز که مشاهده می 

نظم و حساب صحيحی جريان می دهد و اگر اين جريان تغيير کند  

 .  کسی نمی تواند چاره ای بيانديشد  

 در سوره القصص مي فرمايد :  

ُ َعلَْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمدً  ِ  قُْل أََرأَْيتُْم إِن َجعََل َّللاَّ هٌ َغْيُر َّللاَّ ا إِلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة َمْن إِلََٰ

 م بِِضيَاٍء أَفاََل تَْسَمعُونَ يَأْتِيكُ 

خدا شب را بر شما تا روز قيامت پاينده  بگو : به من خبر دهيد ، اگر 

و جاويد كند ، كدام معبودي است جز خدا كه براي شما روشنايي  

 ( 71ويد ؟) بياورد ؟ پس آيا ] دعوت او را [ نمى شن 

 ز مي فرمايد:  و ني 

ُ َعلَْيُكُم النََّهاَر َسْرَمًدا إِلَىَٰ يَْوِم اْلِقيَاَمِة  هٌ َغْيُر  قُْل أََرأَْيتُْم إِن َجعََل َّللاَّ َمْن إِلََٰ

ِ يَأْتِيُكم بِلَْيٍل تَْسُكنُوَن فِيِه أَفاََل تُْبِصُرونَ   َّللاَّ

روز قيامت پاينده و   بگو : به من خبر دهيد اگر خدا روز را بر شما تا 

ست جز خدا كه شبي را براي شما بياورد تا  جاويد كند ، كدام معبودي ا 

   ( 72[نمى  بينيد ؟)  در آن بياراميد ؟ پس آيا ] آثار قدرت او را

 و نيز مي فرمايد:  
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ْحَمتِِه َجعََل لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِلتَْسُكنُوا فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمن  فَْضِلِه  َوِمن رَّ

 َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

و از رحمت خود شب و روز را براي شما قرار داد ، تا در شب  

روزي بجوييد ، باشد كه سپاس گزاري  بياراميد و ] در روز [ رزق و 

 16كنيد . 

کنيد؟ از رحمت اوست که شب را   آيا نگاه نمی: مي فرمايد اري ، 

شايد سپاسگزاری نمايد   برای استراحت و روز را برای شما قرار داد 

 . 

 رابطه ) نظم و عقل(. 

اين حقيقت در برابر وجدان همه انسانها ظاهر است كه نظم در هر   

دستگاهي که باشد حكايت از )عقل( و )فكر( و )نقشه( و )هدف( مي  

كند که انسان در اين )درك وجداني خود( نياز چنداني به استدالل نمي  

 بيند. 

عقل و هوش  نظمي است در كنار آن هم  بنابراين هر جا دستگاه م 

و هر قدر آن دستگاه بزرگتر، دقيقتر، جالبتر باشد علم و   وجود دارد ؛

 عقلي كه آن را ايجاد كرده است به همان نسبت بزرگتر خواهد بود. 

 »سنريهم آياتنا في االفاق و في انفس...«  قران مجيد مي گويد: 

با تامل و دقت در آيات آفاقی  با توجه به نمونه هايى از نظام آفرينش و  

انسان بايد به اين درک برسد؛ يعنی باور کنيم که در سراسر   ، و انفسی

 
 .   73و  72و  71قصص أيات  16
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جهان هستی نظم و هدف و نقشه « آشکارا ديده می شود. و کتابهای  

علوم مملوء از شگفتی ها و عجايب خلقت است که درس توحيد و خدا  

ينکه طبيعت بی  شناسی و عظمت پروردگار را بما نشان می دهد ، و ا 

 يند؟  شعور چگونه شعور می آفر

آيا می توان باور کرد که اين دستگاه فوق العاده ظريف و دقيق و  

پيچيده و اسرار آميز ساخته طبيعت بی شعور باشد ؟ شگفت آورتر از  

قرآن مجيد   اين چيزی نيست که طبيعت بی عقل را خالق عقل بدانيم. 

 در سوره ذاريات ميفرمايد :  

 سکم افال تبصرون« فی انف »...و 

شما نشانه های بزرگی از قدرت و عظمت خدا است ،  )در وجود خود 

آيا تنها مطالعه اسرار يک دانه اتم کافی نيست که انسان   آيا نمی بينيد ؟ 

را با آفريدگار خود آشنا کند؛ لذا می توان گفت که به تعداد اتم های  

 جهان دليل بر وجود خدا داريم . 

 می فرمايد:   109ه کهف آيه  قرآن در سور

لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداداً لَِّكِلَماِت َربِّي لَنَِفَد اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َربِّي  قُل  

 َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمَدداً  

بگو : اگر دريا براي ) نگارش شماره و صفات و ويژگيهاي (  

گارم جوهر شود ، دريا پايان  موجودات ) جهان هستي ( پرورد 

رد پيش از آن كه ) سخن از تعداد و حقائق و رموز ( موجودات  گيمي

پروردگارم پايان پذيرد ، هرچند هم همسان آن دريا را به عنوان كمك  

 بدان بيفزائيم ) و مرّكب و جوهرش نمائيم ( . 
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  مراد موجودات و مخلوقات جهان هستي است.  ،» َكِلَماِت « : سخنان

 . و بيان كثرت است نهايت  مراِد آيه ، ترسيمي از بي 

 

 : ی از خواجه عبدهللا انصاری مناجات

الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدايت و ای  

باطن بی سيرت، ای حی  – آخر بی نهايت ای ظاهر بی صورت وای 

  بی ذلت ای ُمعطی بی فطرت و ای بخشندهٔ بی منت، ای دانندهٔ راز

ها، ای شنونده آواز ها، ای بينندهٔ نماز ها، ای شناسندهٔ نامها، ای  

 ُمبّرا از عوايق، ای مطلع برحقايق،   رسانندهٔ گامها، ای

ای مهربان بر خاليق عذر های ما بپذير که تو غنی و ما فقير و بر  

حقير، از بنده خطا آيد و ذلت و از   عيبهای ما مگير که تو قوی و ما 

 .  رحمت  تو عطا آيد و 

الهی! دلی ده که در آن آتش هوا نبود، و سينه ای ده، که در آن زرق  

 بود. و برق و ريا ن 

ده. همه را از   يی ده. مه را به خود آشنا  يیرها  ی همه را از خودپرست

 . نفس آگاه دار د ينگاهدار. همه را از ک طان يمکر ش

ــ   ـــــــــ
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 م  چهار  جلسه

 چگونه از آفاق به خدا ميرسيم؟ 

 ـ برهان نظم و تناسب 1

 شود، مثل  در جهان مجموعه های متناسب و دقيق فراوانی ديده می

جانوران و گياهان و ...که امکان  نظم موجود در دستگاه های مختلف 

و با توجه به اين نظم که    تصادفی بودن آن از نظر علمی محال است 

ناظمي دارای شعور   از دقت و علمی زيادی برخوردار است، به وجود 

ها را نظم بخشيده ، آنها را در مسير  بريم که اين مجموعه و علم پی می 

 ن خداوند متعال است.  خود قرار داده است . اين ناظم ذی شعور هما 

 ـ برهان محدوديت 2

ر از  دارد محدود به حدی است و فراتهر چيزی که در اين عالم وجود 

حد خودش وجودي ندارد و اين شیء محدود، به محّددی نياز دارد که  

خود غير محدود باشد ـ زيرا حد فعلی او يا ناشی از خود شیء است  

واقع است ـ و يا ناشی از   که امر به دست خودش باشد ـ که اين خالف 

حد قرار داده است  محددی است غير از حد محدود که او را در اين 

 اين محدد کسی جز خدای متعال نيست . 

 ـ برهان تدبير 3
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  کنيم عالوه بر نظم و تناسب وقتی که به موجودات عالم نگاه می 

بينيم که عالم تحت تدبير و هدايت مدبري  موجود بين موجودات ، می 

ای که هر موجودی را به سوی وظايفش  و حکيم است ، به گونه عالم 

د ، مثل زنبور عسل ، مورچه و ...كه همه امور را به  کنهدايت می 

 ا داده و آنها را هدايت می کند.  صورت غريزی به آنه

و چون تدبير امور در همه موجودات شيوع و سرايت دارد ، اين امر  

عليمي باشد ، و اين حکيم عليم همان  تواند خارج از تدبير حکيم نمی 

 خداوند متعال است . 

 سؤالی قابل تآمل 

سؤال ؟ اگر.آيات آفاقی آسان و همگانی است ، پس چرا همه متوجه  

 گرفته اند ؟  ه د يد و اين أيات الهي را نانمی شوند ؟ 

در آخر سوره آل عمران آيات قابل توجهی بيان شده که بلکه  جواب : 

   سؤال رسيد. بتوان به جواب اين 

 می فرمايد:  

ُولأي  اْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر »إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض وَ  ََليَاٍت ِلأ

َلأبَابأ   «. اِلأ

 فِي َخْلِق   َويَتَفََكُرونَ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَىَٰ ُجنُوبِِهْم  يَذأُكُروَن ّللَاَ الَِّذيَن 

الً السََّماَواِت َواْْلَْرِض   ذَا بَاطأ  17. اَب النَّارِ ُسْبَحانََك فَِقنَا َعَذ  َربَنَا َما َخلَقأَت َهَٰ

 
 191و  190آل عمران  17
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مسلّماً در آفرينش آسمان ها و زمين، و رفت و آمِد شب و روز نشانه  

 . هايی ]بر قدرت، ربوبيت و رحمت خداوند[ برای خردمندان است 

ل ايستادن و نشستن و خوابيدن ياد  هم آنان که همواره خداوند را در حا

ش آسمان  کرده ]و قلباً مورد توجه قرار می دهند[، و پيوسته در آفرين

ها و زمين انديشه می کنند، ]و از عمق دل می گويند:[ پروردگارا!  

را بيهوده نيافريدی، تو ]از هر عيب و نقصی[   اين ]جهاِن با عظمت[ 

 ! دارپاک و منّزهی، ما را از عذاب آتش نگاه 

 

 رسيدن به معرفت هللا  قرآن هدف 

 و نيز در آيه ديگر می فرمايد:  

َمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُموا َعَدَد  شَّْمَس ِضيَاًء َواْلقَ ُهَو الَِّذي َجعََل ال

نِيَن َواْلِحَسابَ  ِلَك إِالَّ بِاْلَحقِّ  ۚۚ  الّسِ ُ َذَٰ ُل   ۚۚ  َما َخلََق َّللاَّ ٍم  يُفَّصأ يَاتأ لأقَوأ اَلأ

 ﴾ 5﴿  يَعألَُمونَ 

  از اين آيات استفاده می شود که هدف از آيات قران و آيات آفاقی و 

 انفسی رسيدن به معرفت هللا است . 

می فرمايد: اوست که خورشيد را درخشان و ماه را تابان قرار داد، و   

مار  برای ماه منازلی ]چون هالل، تربيع، بَدر و ُمحاق[ مقّدر نمود تا ش

زندگی، و تنظيم برنامه های معاش[ را   أوقات سال ها و حساب ]ديگر 

ها]ی توحيد   رستی نيافريده، او نشانهخداوند آن ها را جز به د  بدانيد. 

 . و ربوبيت[ را برای مردِم دانا روشن و واضح بيان می کند 
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ُ فِي  السََّماَواِت َواْْلَْرِض  إِنَّ فِي اْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخلََق َّللاَّ

 يونس 18»َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَتَّقُوَن« 

خداوند در    شب و روز، و آنچه يقيناً در رفت وآمدِ و نيز می فرمايد : 

آسمان ها و زمين پديد آورده »برای تقواپيشگان نشانه هايی ]بر توحيد  

 «و قدرت بی نهايت خداوند[ است 

ده ، ولی برای کسانی که  پس جواب سؤاالت در آيات قرآن بيان ش

 . متقی باشند و اهل تفکر و تعقل باشند قابل فهم است 

 

 در آفاق توجه و تأمل 

براي خدا شناسي راهي از بيرون و آيات افاقی است . براي  راه   اولين 

پديد آمدن و باقي ماندن هر موجودی بايد يك سلسله قوانين وشرائط  

اين شرائط خاص رشد  در غير  و  ،خاص دست به دست هم بدهند 

   موجودات ممكن نيست. 

با تأمل و تدبر می يابيم که هر موجودي اثري مخصوص به خود دارد 

 آن اثر خاص ذاتي است و از آن جدا نمي شود.  يعني 

تمام اعضاء موجودات زنده با يك ديگر همكاري دارند ، و نيز تمام  

   موجودات مختلف جهان نيز هماهنكي مخصوصي با هم دارند.

 

 
 .  6و  5يونس  1818
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 پی بردن از معلول به علت 

 َسنُِريِهْم آيَاتِنَا فِي اْْلفَاقِ 

برای شناخت و   ان هاى جه هاى خود را در كرانه به زودى نشانه 

 : دو نوع برهان ارائه می شود با  ،يکتائی خداوند هستی بخش

يکی از خود ذات پاک خداوند است ؛ و اين برهان را در اصطالح  

منطق برهان »لم« يا »لمی« نام گذارده اند ، که از مؤثر پی به اثر  

می برند. چنان که در مقابل آن برهان ديگری است بنام برهان »ان«  

 پی بردن از اثر به مؤثر است.  و آن  

 

 آيات توحيدی آسمانی 

آن دو راه را آسان ترين و نزديک ترين راه برای  قرد كه بيان ش

رسيدن به حقيقت و معرفت هللا معرفی ميکند . نزديک ترين راه را  

آيات آفاقی  و أسان ترين راه را از طريق )راهی از درون و فطرت ( 

 ز معلول به علت معرفی می کند .  و تفکر و تامل در مخلوقات و ا

 مايد: مي فر 190در سوره آل عمران آيه 

ُْوِلي  " إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْرِض َواْختاِلَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ْليَاٍت ّْلِ

 19  " اْلْلبَابِ 

 
  190ال عمران  19
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مسلّماً در آفرينش ) عجيب و غريب و منّظم و مرتّب ( آسمانها و  

رفت ) پياپي ، و تاريكي و روشني ، و كوتاهي و  زمين ، و آمد و 

ها و دالئلي ) آشكار براي شناخت  ، نشانه درازي ( شب و روز 

 آفريدگار و كمال و دانش و قدرت او ( براي خردمندان است . 

« :   اْلْلبَاب هاي داّل بر قدرت خدا . أُْوِلي « : ادلّه و نشانه  » َءايَات 

 صاحبان عقل و خرد . 

مبارکه ابتداً خلقت آسمانها را دليل بر وحدانيت ذات پاک   ن آيه در اي

 لهی قرار داده و در آيه ديگر می فرمايد:  ا

 20  "قُِل انُظُرواْ َماذَا فِي السََّماَواِت َواْلَْرِض "

بگو : بنگريد ) و چشم برون و درون را باز كنيد و ببينيد ( در   

 ؟ !   آسمانها و زمين چه چيزهائي است 

، از جمله قرآن ، و ديدني جهان   خواندني كتابهاي آسماني  ت ) آيا

دهندگان ) پيغمبر ، و اندرزها و انذارها هيچ كدام ( به  هستي ( و بيم 

 خواهند ايمان بياورند . افتد كه نمي حال كساني سودمند نمي 

بنگريد . دقّت كنيد . » اْليَاُت « : دالئل و براهين . عجائب و غرائب  

 . ر گستره هستي هاي داّل بر وجود خدا د انه جهان . نش 

   گر می فرمايد:در ايه دييز نو  

 
    101يونس  20
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 21  " أََولَْم يَنُظُرواْ فِي َملَُكوِت السََّماَواِت َواْلَْرِض "

خواند ،  ) آنان به يكتاپرستي و توحيدي كه محّمد ايشان را بدان مي 

  سمانها آورند ( آيا آنان به ُملك ) پهناور و عظمت شگفت ( آايمان نمي 

و زمين ) و عجائب و غرائب آنها ( و به هر آنچه كه خدا آفريده است  

كنند ، تا كمال قدرت نگرند ) و آنها را ورانداز و وارسي نمي نمي 

 صانع و وحدانيّت مالك جهان را ببينند ؟ (  

تا   انديشند كه چه بسا اجل آنان نزديك شده باشد ؟  ) پس و آيا نمي 

در خود تقويت   بپذيرند و ايمان به حق رافرصت باقي است حق را  

 كنند ، و در پذيرش اسالم امروز و فردا نكنند .  

اگر آنان به اين قرآن كه پر است از دليل و برهان ، ايمان نياورند (  

آورند ؟   پس باالتر از آن به چه سخني ) و دعوت ديگري ( ايمان مي 

 دان مردمانند ؟ ( . ي برتر از قرآنند ؟ چه نا) شايد در انتظار كتاب

« : مراد از ملكوت آسمانها و زمين ، عجائب   » َملَُكوت توضيحات :   

و غرائب و دالئل و براهين موجود در آنها است . مراد اين است كه  

آورد ، بايد از ايمان آوردن او به چيز  كسي كه به قرآن ايمان نمي 

 ديگري قطع اميد كرد . 

يعنی پی بردن از معلول به علت و از   ،اين آيه از برهان »ان«  در

عوالم  " يك نوع جميع مخلوق به خالق را دو نوع معرفی فرموده ؛ 

 . است  " هستي 

 
   185اعراف  21
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كه در حقيقت همه عالم را يكطرف  ؛ است   " وجود انسان" و نوع دوم   

در برابر همه موجودات قرار داده است . و اين خود دليل  و انسان را 

 ي باشد.  عظمت انسان مگی و مهمي بر بزر

 

 فرق معرفت آفاقی و انفسی 

در حقيقت بين تفسير آفاقی و أنفسی قرآن کريم، فرقی ميان دانائی و  

 دارائی است.  

يابد، در  در تفسير آفاقی ، انسان به مفهوم آيات قرآن کريم دانائی می 

حالی که در تفسير أنفسی، معنای عينی و حقيقی آيات قرآن کريم را  

 د . شوچشد و دارا می می

فاقی، خوب سخنوری و  چه بسا انسان در دايره تفسير آ 

درستی برهان و استدالل اقامه کند، اما    پردازی کند، و به اصطالح 

کران تفسير أنفسی قرآن کريم نچشيده باشد، و از  ای از دريای بی شّمه

 ای را ادراک نکرده باشد.  حقيقت وحی و انزال قرآن کريم، ذّره 

أنفسی، همان فرق ميان  و تفسير  ميان تفسير آفاقی  به تعبير ديگر فرق 

 22علم حصولی و علم شهودی است. 

 

نهج البالغه، کتاب حفظ   دگاهي شرح انسان کامل از د زان،ي الم ري منابع: تفس*  22

 قرآن   یموضوع
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 سير انفسی چيست ؟ 

نظيری چون بيداری فطرت انسان  های تربيتی قرآن وقايع بی در آموزه 

ها، ايمان َسَحرة فرعون، يقين و اطمينان حضرت  در گرفتاری 

سير انفسی و   ابراهيم)ع( و نمونه های ديگری بيان شده که بيانگر

کی از انديشيدن در اعماق وجودی و فطرت خداجوی  معنوی ، و حا

 بشر است. 

های ظاهری و  در اين سير، برخالف سير و سلوک عارفانه، حجاب  

باطنی سريع از بين رفته و اثر کشف حقيقت در آدمی آشکار  

ها وابسته است . و آثار  گردد، و اثربخشی آن به مراتب دينی انسان می

 در هدايت و سعادت آدمی دارد.  ی آن نقش تربيتی ارزشمندی عمل

 قرآن مجيد؟ در سوره ذاريات ميفرمايد :  

 »...و فی انفسکم افال تبصرون« 

)در وجود خود شما نشانه های بزرگی از قدرت و عظمت خدا است ،  

 ديث می خوانيم: ا حادر  و نيز  آيا نمی بينيد ؟ 

 "من عرفه نفسه لقد عرفه ربه" 

درون خود و سفر به اعماق وجودی  آيات انفسی در  با کشف انسان 

رو، هر چه   يابد؛ ازاين خويش، با شناخت خود به خداشناسی راه می 

معرفت نفس نيکوتر و بهتر شود، معرفت حق و خداشناسی نيز  

 شود. می  نيکوتر و بهتر
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هايی که خداوند برای کشف حق و حقيقت قرار داده، يکی از نشانه 

انفسی است که در باطن وجود بشر به وديعه نهاده شده و   ه آيت و نشان

دل و جانش بينا و   هرگاه متوجه آن شود، با حقانيت حق آشنا و ديده 

 شود. قلبش بيدار می 

اين سفر انفسی يک سير روحانی و برخاسته از فطرت خداجوی   

هاست و برخالف سير و سلوک مختص عارفان و سالکان  عموم انسان 

 ل الی المطلوبی است که طی مراحل آن سريع و آنی به انبوده، ايص 

راستی سير انفسی چيست و در قرآن چگونه   پيوندد. اما به وقوع می 

 ترسيم شده است؟ 

در قرآن ضمن آنکه به مسئله سير انفسی توجه ويژه شده است و  

ضرورت و اهميت آن در برخی آيات منعکس گرديده، به جهاد نفس و  

سی توجه شده و مصاديق مختلفی از آن در سيره و  فنقش آن در سير ان 

 روش انبيا و اوليای الهی آمده است.  

تواند  بررسی آيات مذکور ابعاد سير انفسی در قرآن را نشان داده و می 

توشه  عنوان الگوی شايسته فراروی کسانی باشد که خواهان ره  به 

 مطمئن و وحيانی جهت سلوک معنوی هستند.  

 

 در وجود خود بنما  یای انسان تامل

در قرآن مجيد زياد راجع به چشم قلب سخن رفته است؛ آدمی چشم  

آن اجسام را   هبا   حيوانات مشترک است    هبا ظاهری دارد 
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ادراک می کند و دارای چشم قلب، يعنی بصيرت است که به آن معنی  

 و حقيقت را در می يابد. 

د نمی تواند  حس قرار بگير همان طوريکه اگر پرده ای جلو چشم  

رد مانع منور شدن و  يبيند. چشم دل هم اگر حجابی جلوش را بگ ب

ادراک کردنش می شود، اين مانع را بايد خود آدمی بر طرف کند تا  

نور علم و تصديق قلبی برايش طلوع کند، يعنی خدای تعالی افاضه  

   . فرمايد 

بشود روز به روز  تو خود حجاب خودی حافظ از ميان بر خيز، اگر 

را کم کند، تقيداتش را اندک کند، عالقه قلبيش،  خواسته های نفسش 

 .ايمانش به خدايش زيادتر می گردد 

بايد زحمت بکشد تا برای خودش هم کشف شود »من« چيست؟ من که  

نه به اختيار خودم هست شدم و نه از دنيا رفتنم به اختيار خودم هست،  

ان و  می آيد؟ سود و زيارد؛ چکار از من از وضع بدنم، نفسم اطالع ند 

مرگ و زندگی ، نيرو و ناتوانی خودم در اختيارم نيست ؛ آيا می  

نگذارم    ،توانم خودم را جوان و سالم نگه دارم، جلو مرگ را بگيرم

بايد عجز و فقر و ذاتی خودش را ادراک   انسان موی سرم سفيد شود، 

 کند. 
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 ی خود بينی است  ياد آوری عجز، چاره 

همه در   23ای مردم شما همه به خدا نيازمنديد  مايد:مي فردر قرأن 

 همه چيز نيازمندند، 

قوه و قدرت و ادراک، حيات که منشأ همه چيز است؛ فقر ذاتی  در  

 مخلوقات است .  همه 

شود   به راستی باورش خود را  ر بودن اين فقييعنی ممکن الوجود بايد 

صدد چاره  تا حجاب منيت بر طرف شود؛ با تفکر و تدبر و عمل، در 

يت حجاب نفس  اش بر آيد ،. بی بند و باری موجب زياد شدن و تقو

 . د می گرد 

 " ميسر است انسان   شناسايی به اندازه استعداد و کوششاين و البته "

 . 

   برای تدبر  تذکری  

 نعمت هايی که به آنها بی توجهيم 

در مورد اينکه ما اکنون هستيم و از نعمت وجود برخورداريم و در  

به سر مي بريم که يک سره نعمت خداوند متعال است و منت    دنيايي

روزها و ساعت ها بنشينيم هرگز نمي توانيم آن ها را به  بر ما که اگر 

شماره آوريم چه رسد به اينکه بتوانيم شکرانه آن ها را به جا بياوريم  

 
 15آيه  35سوره  23
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ر بسياري از آن ها با تفاوتي رد مي شويم و گاه کفران نعمت  از کنا

 .  به همين تنفس دقت کنيد  .  عشان مي کنيم  کرده و ضاي

وزين خواجه عبد هللا انصاري کمک مي گيريم براي ادا    اينجا از کالم

 کردن حق مطلب که چه زيبا گفت :  

منت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر  

اندرش مزيد نعمت. هر نفسي که فرو مي رود ممد حيات است و چون  

ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر   بر مي آيد مفرح 

ري واجب. از دست و زبان که برآيد که از عهده  هر نعمت شک

 …شکرش به در آيد 

و يا مثال آبي که مي نوشيم و خنکايش عطش درون را فرو مي نشاند  

و خداوند متعال در قرآن کريم به ما تذکر مي دهد که »آيا به آبي که  

نيد؟« و براستي که ما دقت نمي کنيم و وفور  مي نوشيد دقت نمي ک 

   ا به عصيان کشانده است . نعمت ها ما ر

واي از زماني که براي دقايقي هر چند کوتاه نعمتي را از دست بدهيم  

اگر دقايقي نبينيم ،نشنويم ،نتوانيم نفس بکشيم آنجاست که فغانمان  

 . گوش عالم را پر ميکند 

  بارک و تعالي ما را به بعضي ازدر بعضي از آيات قرآن خداوند ت

باشد که انديشه کنيم و در فکر فرو رويم    ، نعمت ها متذکر مي کند 

 : براي مثال 

قاَل َرّبِ بِما أَْنعَْمَت َعلَيَّ فَلَْن  »: نعمت زور بازو و قدرت بدني  »-

( ؛ گفت: پروردگارا! به خاطر  17)قصص/ أَُكوَن َظهيراً ِلْلُمْجِرميَن« 
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كه به من عطا كردى، هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم   قدرت و نيرويى 

 .شد 

سال در مصر حكومت كردند و در شبه   500ه قوم عمالقه است:  قص

جزيره عربستان زندگى مى كردند و مردانى قوى هيكل و قد بلند و  

رشيد بودند ولى از آن قوم لجباز فقط دو نفرشان عاقبت بخير شدند  

 .  بدليل خدا ترسى 

 :  م وانيمي خ قران ر د 

نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي أُوِف  يَا بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُرواْ  

     24  بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ 

ام ) با  اسرائيل ! به ياد آوريد نعمتي را كه بر شما ارزاني داشته اي بني 

زم ( ، و به پيمان من ) كه ايمان و  انديشيدن درباره آن و اداي شكر ال

اند ( وفا  يك و باور به پيغمبراني است كه بعد از موسي آمدهكردار ن

كنيد تا به پيمان شما ) كه پاداش نيكو و بهشت برين است ( وفا كنم ،  

 و تنها از من بترسيد ) نه از كس ديگري (  

 . پ: وفاى بعهد   ب: شكرگزارى    الف: يادآورى نعمت ها . 

 

 

 

 
   40بقره  24
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 مناجاتي از خواجه انصاري 

که ازين معلوالن شفا نيايد، تو گشای که از اين ملوالن  الهی! تو ساز 

 .کاری نگشايد 

 الهی! فضل تو را کران نيست، و شکر تو را زبان نيست.

 من بی تو دمی قرار نتوانم کرد 

 احسان تو را شمار نتوانم کرد 

 گر بر تن من زبان شود هر مويی 

 . ر نتوانم کرد يک شکر تو از هزا

ــ ـــ  ـــــ
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 م پنج جلسه 

 اثبات وجود از نظر قران 

قران بيشتر تأكيد بر وحدانيت خداوند دارد لذا اثبات وجود نيز ثابت  

"قانون عليت و از راه  " ، و   "راه فطرتمي شود . و عالوه از 

، در ايات فراواني خدا را با أسماء و صفات معرفي مي كند . و   عقل" 

تعقل و تفكر سفارش مي كند، ولي بيشتر از    سيار بهقران ب ضمن اينكه

ه تفكر در  ب ، طريق فطرت كه اقرب الطريق است ، و اسهل الطرق 

 أيات هللا تأكيد دارد. 

برای اثبات وجود نظام مبدإ آفرينش ، براهين متعدد و روشهای  

گوناگون است که از ميان آنها فطری بودن گرايش به مبدأ جهان ، از  

 ذير تر است. ر و دلپعمومی تهمه  

 ندايی از درون 

عشق به خدا هميشه در جان ما بوده و خواهد بود و ايمان به خدا  

لذا براي   شعلهء جاويداني است كه قلب وروح را گرم ميسازد. 

شناسايی خدا ما مجبور نيستيم راه هاي طوالني به پيمائيم بلکه اگر  

پرستی  د و خداای توحيسري به اعماق وجود خودمان بزنيم هميشه صد 

را از درون جان خود می شنويم مخصوصا در سختيها ، مشکالت و  

گرفتاريها، اين ندای توحيدی رساتر و قوی تر ميشود ، و ما بی  

اختيار بياد خدا می افتيم و از قدرت بی پايان و لطف و محبت او  

 ياری می جوييم و نام اين ندای درونی »فطرت« است . 



71 
 

 رت انسان سرچشمه گرفته« . ماق روح و فطپرستی، از اع»خدا لذا 

»برای درک حقيقت بايد با ايمان و تصفيه درون در آيات قرآن تدبر  و 

 کرد«.

  25»ونحن اقرب اليه من حبل الوريد«. قران مجيد مي گويد: 

انهايی كه به زبان خدا را انكار مي كنند، در اعماق روحشان ايمان به  

ً يروزيها و موفخدا وجود دارد لکن پ  براي افراد كم   قيتها مخصوصا

  ظرفيت ، ايجاد غرور مي كند وهمين غرور سر چشمه فراموشي مي 

مى   ولی در تند باد مشكالت فطرت توحيد و خدا شناسي آشكار  شود 

   گردد .

 26قران مجيد در باره فرعون مي گويد:  

لشكريانش آنان را  وبني اسرائيل را از دريا گذرانديم ، پس فرعون و 

هنگامى كه بالي غرق شدن ، او  تم وتجاوز دنبال كردند تا از روي س 

 را فروگرفت . 

گفت : ايمان آوردم كه هيچ معبودي جز همان كه بني اسرائيل به او   

ايمان آوردند ، نيست و من از تسليم شدگان ] در برابر فرمان هاي  

 حق [ هستم . 

 
 . 16سوره ق آيه  25
اْلغََرُق قَاَل آَمنُت   َوُجنُوُدهُ بَْغيًا َوَعْدًوا َحتَّىَٰ إِذَا أَْدَرَكهُ َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتْبَعَُهْم فِْرَعْوُن  26

هَ إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسَرائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمينَ   .  26«  أَنَّهُ اَل إِلََٰ
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 فطری بودن گرايش به مبدآ

  ان ، به نظام امکانی جه بودن و گرايش انسان  ن فطری در تبي

 : نظرهايی ارائه شده که بيک مطلب اشاره می کنيم  

بعضی می گويند: پناه بردن و گرايش انسان به هنگام بيچارگی و  

،   درماندگی به خدا ، حاکی از آن است که ريشه ارتباط با مبدأ آفرينش

 در انسان وجود دارد و همين معنای فطری بودن اعتقاد به مبدأ است.  

 صدرا می گويد: وجود واجب متعالی امری فطری است ؛ چون  الم

در برخورد با حوادث سخت و ترسناک ، به حکم فطرت بر خدا توکل  

می کند و خود به خود به آن موجود سبب ساز متوجه می شود که  

   زد. مشکلهای او را آسان سا

بهمين جهت می بينيم که بيشتر عرفا برای اثبات وجود خدا و  

نی او در نظام هستی ، "به توجه و تضرعی" استدالل می  کارگردا

ن در موقع برخورد با حوادث ترسناک از قبيل غرق شدن  کنند که انسا

   در آب، يا حريق يا آتش در خود مشاهده می کند. 

 سخن در قرآن آمده است ، می فرمايد:  نظير اين

َ ُمْخِلِصينَ  اُهْم إِلَى اْلبَّرِ إِذَا  فَإِذَا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك َدَعُوا َّللاَّ ا نَجَّ يَن فَلَمَّ  لَهُ الّدِ

 27ُهْم يُْشِرُكوَن  

 
   65سوره عنكبوت أيه  27
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]مشركان تا در امنيت و آسايشند ، بر آيين شرك تعّصب دارند ،[ پس  

]و در وسط دريا امواج خطرناك    شوند ،كه در كشتى سوار مى زمانى 

براى  كند[ خدا را در حالى كه ايمان و عبادت را آنان را محاصره مى 

خوانند ، چون به سوى  كنند مى او ]از هرگونه شركى[ خالص مى 

 آورند . اگاه به آيين شرك روى مى دهيم به نخشكى نجاتشان مى 

دريا بودن از باب تمثيل است نه تعيين .  البته سوار کشتی شدن و در 

منظور اين است که اگر انسان در موقعيتی قرار گيرد که برای نجات  

ل عادی کاری ساخته نباشد، به قدرت نا محدود الهی  از خطر از وساي

 پناه می برد و ان را می خواند.*  

و ديگر اينکه : گرايش به کمال مطلق در هر انسانی وجود دارد و اين  

طلق خواهی انسان را بسوی خدا که کمال مطلق است سوق می دهد.  م

 28اين گرايش دليل فطری بودن ياد مبدإ است 

 

 توحيد فطري 

: فطرت در لغت به معنای سرشت يا طبيعت ، و در  فطری  توحيد 

اصطالح به معنای غريزه معنوی هر انسان می باشد ، انسان دارای  

   دو نوع غريزه است: 

مادی که برای تامين احتياجات مادی در درون انسان نهفته  ـ غرايز 1

 است مانند ابزار تشنگی و گرسنگی ، ترس و اميد.  

 
   30تا  23توحيد در قرآن ص  28
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دوستی ايثار و از  مانند کمال طلبی نوع  ـ دوم : غريزه معنوی 2

خودگذشتگی ، احسان و شفقت ، و باالخره وجدان اخالقی ، که اين  

وانيت و رسيدن به کمال  غرايز در وجود انسان برای عبور از مرز حي 

 واقعی نهاده شده است . 

 فطرت يا غريزه معنوی 

ياز به  غريزه معنوی يا فطرت ، يعنی آنچه را انسان خود می يابد و ن

م بخش معرفت  فراگيری در مورد آن ندارد . فطرت يکی از منابع الها 

و شناخت است ، گاهی از اين منبع شناخت به "قلب" نيز تعبير  

"عقل" كه مرکز تفکر و ادراکات نظری است تفاوت  شود و با می

روشنی دارد و همه اينها شاخه های يک درخت و ثمره های شجره  

 ستند .  مبارکه "روح" انسان ه

اين فطرت معنوی در وجود هر انسانی هست فقط گاهی حجاب های  

ظلمانی مانع بروز آن می شود و بعثت انبيا و آمدن امامان معصوم ،  

ن حجاب ها و رشد اين فطرت الهی بوده است و گرنه هر  برای رفع اي

 آيد . انساني با فطرت پاک توحيدی به دنيا می 

 قران مي فرمايد:   

ِ الَّتِي فََطَر النَّاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل ِلَخْلِق  ْجَهَك لِ فَأَقِْم وَ  يِن َحنِيفاً فِْطَرةَ َّللاَّ لّدِ

يُن اْلقَيُِّم  ِ ذَِلَك الّدِ  29  َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُمونَ َّللاَّ

 
  30روم  29
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روي خود را خالصانه متوّجه آئين ) حقيقي خدا ، اسالم ( كن . اين  

اين است   ،كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است سرشتي است 

دين و آئين محكم و استوار ، و ليكن اكثر مردم ) چنين چيزي را (  

   دانند نمي 

  اين آيه می گويند: ملتزم و پذيرا باش دين حقی که خداوند آفرينش

ن ها را بر اساس آن قرار داده است که هيچ تبديل و دگرگونی در  انسا

نيست اين است دين و آئين محکم ولی "اکثر مردم نمی  آفرينش خداوند  

 دانند "  

 كالم دانشمندان روايات و در  فطرت 

در روايتي حضرت رسول صلی هللا عليه و آله می فرمايد: "کل مولود  

نوزادی بر فطرت )توحيد و اسالم( متولد  يولد علي الفطره." يعنی هر 

او را به آيين  شود و اين فطرت همچنان هست تا پدر و مادر می

 ند . آوريهوديت يا نصرانيت بار 

امام صادق عليه السالم می فرمايند: مقصود از فطرت ، "اسالم"   و

است که وقتی خداوند پيمان توحيد و شناسايی خود را از بشريت  

 ن را هم در وجودشان قرار داد.  گرفت نياز به دي 

ياز به  در نتيجه می بينيم که هر انسانی در وجود خود احساس ن 

شت و فطرت انسان  آفريدگار دارد اين حالتی است که خداوند در سر

مسئله ای که دانشمندان غير مسلمان هم به آن   . ها قرار داده است  

 اعتراف کرده اند.  
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)پاسکال( می گويد: دل  از آن اشاره مي شود.  های اينک به نمونه 

  30دالئلی دارد که عقل را به آن دسترسی نيست  

گويد: من به خوبی می پذيرم که سر چشمه زندگی  يمز( مي )ويليام ج 

رسد که  حقيقتا چنين به نظر می گفته شده ،  و نيز  31مذهبی دل است ... 

از اعماق فطرت ما سرچشمه گرفته   احساس عرفانی جنبشی است که

 است و يک غريزه اصلی است . 

اج  انسان همچنان که به آب و اکسيژن نيازمند است به خدا نيز احتي 

کند که  د : انسان درک مینبيان مي دار   32دارد . )الکسيس کارل(. 

احتياج به آب و غذا دارد، همچنين روح ما درك می کند که احتياج  

روحی دارد ، اين احساس عبارت است از دينی که  فراوانی به غذای 

 اولين انسان با آن هدايت شد. 

رين اقوام دنيا  و دليل اين مطلب اينکه اگر بچه ای را از وحشی ت 

هر گونه می خواهد زندگی کند و هيچ  بگيريم و او را آزاد بگذاريم که 

م  کني دينی به او تلقين نکنيم وقتی بزرگ شد و کامل گشت مشاهده می 

که دنبال گمشده ای می گردد و دائما روي اصل انديشه فطرتش به اين  

ما   کند که  طرف و به آن طرف می زند تا در مغز خود چيزی تصور

 ناميم ) سقراط حکيم( . را عقيده يا دين می  آن

هر انسان در وقت اضطرار و انقطاع از ما سوي هللا به خداوند قادر  

تا خود را نيازمند به أن وجود بی نياز  کند که فطرمتعال توجه پيدا می 

 
   14سير حکمت در اروپا، ص  30
   321همان ص  31
   16و  24نيايش ، ص  3232
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يابد که بين  اين حالت پيدا شود انسان می  يمی بيند و اگر در هر زمان 

 .  33له ای نيست او و معبودش فاص

فريده أي به  آامام علی عليه السالم می فرمايند: خدا کسی است که هر 

او   هنگام نيازها و سختيها )وقتي اميدش از غير او قطع مي شود ( به 

 .   34پناهنده می شود. 

 خداوندی که بی قرن و عديل است 

 وجود او نه محتاج دليل است 

 ابتالئی  اگر  افتی به  دام 

 يی ه می جوئی رهابه جز او از ک

بنابراين فطرت خداشناسی از سرمايه های اصلی و اساسی وجود  

وابستگی  نماياند . لكن چه بسا  انسان است که آيينه سان حقيقت را می 

و محبت زياد به دنيا ، محيط فاسد و در يک کلمه گناه ، مانع حق  

نمائی فطرت ميگردد . گناه اين آينه صافی را زنگاری و غبار آلود  

   می کند . 

قرأن مي فرمايد: سرانجام کسانی که بسيار گناه کردند اين شد که  

  35نشانه های خدا را تکذيب و استهزا و مسخره کردند  

 
از سوره های يونس ، زمر ، عنکبوت ،   32، 33،  65،  8، 12ريم به ترتيب أيات قرأن ك 33

 روم ، لقمان . 
 ميزان الحكمه   34
 .   10سوره روم أيه  35
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 از أمور فطري نكاتي 

 ـ فطرت نزد انسانها از لحاظ ضعف و شدت متفاوت است .  1

اينکه: امور فطری همواره در طول تاريخ ثابت است و   گرـ دي 2

ت که فطرت موجودی در برهه أي از تاريخ اقتضای خاصی  چنان نيس

 شد و در برهه أي ديگر، اقتضای ديگر.  داشته با

از آن حيثيت که فطری و مقتضای   ـ ديگر اينکه : امور فطری 3

آفرينش موجودی است، نيازی به تعليم و تعلم ندارد هرچند تقويت يا  

 جهت دادن به آنها نيازمند آموزش است . 

 ان ريات انساقسام فط

 فطريات انسان را می توان به دو قسمت تقسيم کرد:  

  های فکری که هر انسانی بدون نياز به آموزش، از آنها الف : شناخت 

 برخوردار است .  

ها و گرايش های فطری که مقتضاي افرينش هر   ب : ديگر اينکه ميل 

 فردی است .  

شد که نيازی  بنابراين، اگر نوعی شناخت خدا برای هر فردی ثابت با

"  خداشناسی فطری آنرا " به آموزش و فراگيری نداشته باشد ميتوان 

هر انسانی   ناميد. و اگر نوعی گرايش به سوی خدا و پرستش او در

 " ناميد .  خدا پرستی فطري توان آن را " يافت شود می 
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های  بسياری از صاحب نظران گرايش به دين و خدا را از ويژگی 

ناميده    «عاطفه دينی »يا   «حس مذهبی»آن را روانی انسان دانسته و 

 نيز مقتضای فطرت انسان دانسته شده است . را  و شناخت خدا   اند.

فطرت خداپرستی يک گرايش آگاهانه نيست ، فطرت   اما همچنان که  

خداشناسی نيز شناخت آگاهانه نمی باشد به گونه ای که افراد عادی را  

 عال بی نياز کند . از تالش عقالنی برای شناختن خدای مت

ولی اين نکته را نبايد فراموش کرد که چون هر فردی دست کم از  

تواند با  ر است، می مرتبه ضعيفی از شناخت حضور فطري برخوردا

اندکی تفکر و استدالل وجود خدا را بپذيرد و تدريجا شناخت شهودی  

 ناآگاهانه خود را تقويت کند و به مراتبي از آگاهی رساند. 

بودن شناخت خدا به اين معنی است که دل انسان،    که فطریحاصل آن

با خدا آشناست و در ژرفای روح وي مايه ای برای شناخت آگاهانه  

وجود دارد که قابل رشد و شکوفايی است. اما اين مايه فکری در   خدا

نياز از انديشيدن  ای نيست که ايشان را به کلی بی افراد عادی به گونه 

 د . و استدالل عقلی کن

 آگاهی موجودات به مبدأ

اصل آگاهی هر موجودی، از جمله انسان ، به مبدأ جهان جای ترديد  

م فطری انسان است، وجود خدا از هر  نيست و اين آگاهی از مبدأ عال

چيزی روشن تر و حضورش برای هر شيئ نسبت به تمام چيزها  

نزيک تر است . خفای او از شدت ظهور او و دوری وی از شدت  

 يکی است.  نزد 
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از اين رو حضور نور آسمانها و زمين را با زدودن غبار گناه و  

يافت. هر موجودی به  خودبينی می توان با تمام هستی امکانی خويش  

او آگاه است ، گرچه دانش به اين معرفت خود را نداشته باشد يا در  

خدای سبحان نزد هر جاهلی آشناست ، چه رسد  تطبيق آن خطا کند. 

بنابراين: انسان با همه وجود و   36: »معروف عند کل جاهل«    به عالم

تار  استعداد فطری خود معترف به مبدأ هستی بخش است، گرچه گرف

 به جهل علمی يا جهالت عملی باشد. 

 خواجه انصاري  زمناجاتي ا

الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان،  

 لطف تو ما را عيان. 

عطايی، و ای حکيمی که پوشنده خطايی، و ای    هه بخشند يمی ک ای کر

در ذات و صفات بی   صمدی که از ادراک ما جدايی، و ای احدی که 

همتايی، و ای قادری که خدايی را سزايی، و ای خالقی که گمراهان  

را راهنمايی؛ جان ما را صفای خود ده، و دل ما را هوای خود ده، و  

و ما را از فضل و کرم خود آن ده، که آن  چشم ما را ضيای خود ده،  

   به. 

 اين بنده چه داند که چه می بايد ُجست؟ 

 ر آنچه دانی، آن ده داننده تويی ه

ــ   ـــــــــــ

 
 33بنقل از توحيد در قرآن ص  2ح  91ص  1کافی ج  36
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 م  شش جلسه 

 شناخت حق بوسيله اسماء و صفات 

عالم : عالمت، و راهنمائی به سوی پرورگار و رب العالمين است،  

دا و خالق کون  سراسر عالم نشانه ها و آيات الهی هستند که به خ

   راهنمائی می کنند.

همه   ظهور تمام اسماء هللا، در عالم هستی جلوه گری می کنند يعنی 

چيز ظهور و جلوه اوست. اما از بين ظهور اول تا مراحل نازله آن  

 که ما می بينيم حجاب است . 

حجابهای   ،يعنی برای ديدن جلوه حق بايد عالوه بر کسب معرفت "

 . " درون را نيز رفع کرد 

 تجلی نور الهي در عالم هستي 

 می فرمايد:   35در سوره نور آيه  

ُ نُوُر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح    َّللاَّ

 فِي ُزَجاَجٍة ... 

خدا روشنگر آسمانها و زمين است ) و او است كه جهان را با نور  

يت و معرفت  بان ، و با نور معنوي وحي و هدافيزيكي ستارگان تا

درخشان ، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده  

 .(است 
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توان معني  گونه مي » أهلَلُ نُوُر السََّماَواِت َو اْلَْرِض « : اين جمله را سه 

 كرد :  

الف ( خدا روشنگر هستي است . چرا كه خداوند با پرتو لطف خود  

را پديدار كرده است .   ز نيستي به هستي آورده است و آن جهان را ا

هر يك از مخلوقات را در پرتو نور هدايت تكويني و تشريعي و خرد  

خدادادي به راه و روش و كار و وظيفه خود آگاه و آشنا فرموده است  

پايد و مراقبت  پيوسته هم جهان و جهانيان را در پرتو نور خود مي 

 نمايد .  مي

، خود ظاهر   "نور"ه .  ست . مگر نه اين است ك ور هستي اب ( خدا ن

 . چون تجليات خداوند نامحدود است ؟   و ظاهر كننده همه اشياء است 

و گفتيم که اسماء و صفات و افعال    هللا نور الّسموات و االرض «» 

و اسماء يا جاللی هستند يا جمالی مثال بهشت   خداوند نامحدودند . 

و جهنم تجلی    است بهشت جز زيبائی نيست ،تجلی اسم جمال خداوند 

 اسم جالل خداوند است. 

 بحث اسماء و صفات بسيار جالب و شيرين است قرآن ميفرمايد:  

»له االسماء الحسنی( خداوند اسماء غير حسنی ندارد همان جهنم که   

تجلی اسماء جالل خداوند است اما در درون آن جمال است هر جمالی  

 الی نهفته است. و هر جاللی در درون آن جم در درون آن جالل است 

بهرحال اسماء جمال و جالل خداوند در تمام عالم تجلی کرده اند، و   

همان نور الّسموات واالرض اسماء خداوند هستند که در عالم ظاهر  

 هستند .  
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در   كه  اين بيان  و   .خدا را معرفي مي كند بسياري از أيات ر  د ران ق

، و وظيفه عبد و امر به عبادت   و معبوديت توحيد و خالقيت   حقيقت ،

 .   ان خدايي كه غير او خدايي نيست 

 مي فرمايد:  و  

هَ إِالَّ ُهَو ۖ َخاِلُق ُكّلِ َشْيٍء فَاْعبُُدوهُ َو ُهَو َعلَىَٰ ُكّلِ  
ُ َربُُّكْم ۖ اَل إِلََٰ ِلُكُم َّللاَّ َذَٰ

 . 37َشْيٍء َوِكيٌل  

روردگار شما است .  آن ) متّصف به صفات كمال است كه ( خدا و پ

و آفريننده همه چيز است . پس وي را بايد  ؛ و ا جز او خدائي نيست 

؛ چرا كه تنها او مستحّق پرستش است ( و حافظ و   يد ) و بس بپرست

 سرپرست و مراقب . و مدبّر همه چيز است 

 و نيز می فرمايد:  

 38ُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر  الَّ تُْدِرُكهُ اْلَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اْلَْبَصاَر وَ  

يابد ) و  يابند ، و او چشمها را درمي ذات ( او را درنمي  چشمها ) ُكْنهِ 

به همه دقائق و رموز آنها آشنا است ( و او دقيق ) است و با علم  

كاريها آشنا ، و از همه چيزها (   كامل و اراده شامل خود به همه ريزه 

 آگاه است . 

ش درون . دالئل متقن و براهين  جمع بَصيرة ، بين» بََصآئُِر « : 

وشن . در اينجا مراد قرآن و حّجتهاي واضح موجود در آن است .  ر

 
   102انعام 37
   103عام ان 3838
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» أَْبَصَر « : ديد . با چشم بصيرت به تأّمل و دقّت پرداخت . آگاه  

گرديد. » َعِمَي « : كور و نابينا گرديد . از ديد او پنهان ماند . مراد  

 ه حق چشمان خود را بست و بدان پشت كرد .  اين است كه از مشاهد 

 يه ديگر می فرمايد: و در أ 

بُِّكْم فََمْن أَْبَصَر فَِلنَْفِسِه َوَمْن َعِمَي فَعَلَْيَها َوَما أَنَاْ    قَْد َجاءُكم بََصآئُِر ِمن رَّ

 39َعلَْيُكم بَِحِفيٍظ  

ي  ) اي پيغمبر ! بگو به مردمان : ( بيگمان دالئل روشني و حّجتها 

ان آمده است ) و راه  مبرهني از سوي پروردگارتان ) در قرآن ( برايت

 حق را برايتان پيدا و هويدا ساخته است ( . 

پس هر كه ) از آنها سود جويد و در پرتو آنها حق را ( ببيند ) سود   

آن ( براي خودش بوده ، و هركه كور شود ) و چشم ديدن حق را  

براهين ، راه حق نپويد ( به زيان خود  نداشته باشد و در پرتو دالئل و 

 د .  كنكار مي 

باشم . ) بلكه من  و من حافظ و مراقب ) رفتار و كردار ( شما نمي  

تنها پيغمبرم و وظيفه من تبليغ اوامر و نواهي يزدان جهان است . اين  

پايد و سزا و جزاي همگان را  خداوند است كه اعمال شما را مي 

فُ  دهد ( . مي م  كني هاي مختلف بيان مي ها و گونه يوه  « : به ش» نَُصِرّ

 دهيم .  و توضيح مي 

 
   104انعام  39
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پروردگار شما ، جز او معبودى نيست ، آفريننده   ،أري اين است خدا

و او كارساز هر چيز است ،    ،همه چيز است ؛ پس تنها او را بپرستيد 

يابد ، و او لطيف  ها را درمى يابند ، ولى او چشم ها او را در نمى چشم 

 و آگاه است .  

مالحظه مي فرماييد كه در اين چند آيه چه زيبا شناخت خدا را بيان  

ميدارد ؛ آيا حيف نيست که ما قرآن را سطحی بخوانيم و به معارف  

 آن توجه نکنيم ؟ . 

 هيم و معرفی خداوند حضرت ابرا

حضرت ابراهيم  وقتی   [شعراء سوره  83تا    70توجه کنيد به آيات  ]

 می شود بيان می دارد:  زمان مواجه  با بت پرستان)ع(  

 " إِذ قاَل ِْلَبيِه َوقَوِمِه ما تَعبُدونَ "

پرست( خود گفت: چه چيز را  هنگامی که به پدرش )آزر( و قوم )بت )

ی پرستش  پرستيد، کی شايسته چيزهائی را که می کنيد؟ )پرستش می 

 باشند؟(. می

 "قالوا نَعبُُد أَصناًما فَنََظلُّ لَها عاِكفيَن" 

پرستيم و دائماً )به  )مفتخرانه پاسخ دادند و( گفتند: بتهای بزرگی را می 

 مانيم. پردازيم و( بر عبادتشان ماندگار می پرستش آنها می 

 " يَسَمعونَُكم إِذ تَدعونَ قاَل َهل  "
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خوانيد، صدای شما را  گفت: آيا هنگامی که آنها را به کمک می 

 کنند؟ شنوند و نيازتان را برآورده می می

 " أَو يَنفَعونَُكم أَو يَُضّرونَ "

رسانند )اگر از آنها اطاعت کنيد؟( و يا زيانی  يا سودی به شما می )

 از آنها سرپيچی نمائيد؟(.  سازند )اگرمتوّجه شما می 

ِلَك يَفعَلونَ "  " قالوا بَل َوَجدنا آباَءنا َكذَٰ

و   توانند بکنند( فقط ما پدران گويند: )چيزی از اين کارها را نمی می

ی ما  ونه کردند )و بتان را به گايم که اين چنين می نياکان خود را ديده 

بس. مگر  کنيم و  نمودند و ما هم از کارشان تقليد می پرستش می 

 شود پدران و نياکان ما در اشتباه بوده باشند؟(. می

 گويد:  حضرت إبراهيم به انها مي 

"فَإِنَُّهم َعُدوٌّ لي إِاّل    ُكُم اْلَقَدموَن" َوآباؤُ  "أَنتُم "  قاَل أَفََرأَيتُم ما ُكنتُم تَعبُدونَ "

 َربَّ العالَميَن" 

بينيد که چه چيز را  می کنيد و( دانيد که چه کار میآيا )می )

ی آنها دشمن من  همه   هم شما و هم پدران پيشين شما.)   پرستيد؟!می

   دانيد( بجز پروردگار جهانيان.هستند )آنهائی که شما معبود خود می 

 و بعد رب العالمين را چنين معرفی می کند: 

 د:  مي فرماي
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است، و هم او مرا )به سوی   )پروردگار جهانيانی( که مرا آفريده 

سازد )و در سراسر زندگی من  سعادت دنيا و آخرت( راهنمائی می 

آن کسی است که او  )ای از من غافل نيست(.وحضور دارد و لحظه 

نگامی که بيمار شوم او است که مرا  و ه ) نوشاند. مرا ميخوراند و می 

 دهد.شفا می 

ميراند و سپس  ا می و آن کسی است که )چون اجلم فرا رسيد( او مر)

  گرداند.)در رستاخيز برای حساب و کتاب و جزا و سزا( مرا زنده می 

و آن کسی است که اميدوارم در روز جزا و سزا )که قيامت برپا  )

 است( گناهم را بيامرزد. 

 " ب لي ُحكًما َوأَلِحقني بِالّصاِلحينَ َرّبِ هَ "

 )ابراهيم دست دعا به درگاه خدا برداشت و گفت:( 

پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما )تا در پرتو آن، حق  

را حق و باطل را باطل ببينم، و قدرت بر داوری صحيح در ميان  

ايستگان  ی شبندگانت داشته باشم(، و مرا )در دنيا و آخرت( از زمره

 و بايستگان گردان. 

  و )با توفيق در طاعت و عبادت و اعمال نيک( برای من ذکر خير و 

ی کسانی ساز  و مرا از زمره  نام نيک در ميان آيندگان بر جای دار. 

   آورند. که بهشت پرنعمت را فراچنگ می 

 بر اين ايات شرحي مختصر 

 الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ 



88 
 

نياني ( كه مرا آفريده است ، و هم او مرا ) به سوي  ) پروردگار جها

سازد ) و در سراسر زندگي من  راهنمائي مي سعادت دنيا و آخرت ( 

« : مرا    » يَْهِدينِ اي از من غافل نيست ( . حضور دارد و لحظه 

 كند و دستگيرم او است  راهنمائي مي 

 " َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمنِي َويَْسِقينِ   "

مراد اين است كه   نوشاند . ست كه او مرا ميخوراند و مي آن كسي ا  

 ام . ت و من همه جا بر سر خوان نعمت او نشسته رسانم او اسروزي 

 " َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ "  

مراد اين است   دهد . و هنگامي كه بيمار شوم او است كه مرا شفا مي 

است . انسان مؤمن به  كه شافي تنها خدا است و دكتر و دوا وسيله 

كدام را شفا دهنده   خورد ، ولي هيچكند و دارو مي مي  پزشك مراجعه 

داند و بلكه معتقد است كه اگر خدا خواست دوا و درمان مؤثّر  نمي 

 شوند . نان و آب وسيله سير كردنند ، ولي سيركننده خدا است  واقع مي 

 " َوالَِّذي يُِميتُنِي ثُمَّ يُْحيِينِ ". 

  ميراند و سپس كسي است كه ) چون اجلم فرا رسيد ( او مرا مي و آن   

) در رستاخيز براي حساب و كتاب و جزا و سزا ( مرا زنده  

كند . اشاره به اين است كه  « : مرا زنده مي  » يُْحيِينِ  گرداند . مي

 بخش و ميراننده و دوباره زنده كننده خدا است . حيات 

ينِ َوالَِّذي أَْطَمُع أَن يَ "    " ْغِفَر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم الّدِ
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ه اميدوارم در روز جزا و سزا ) كه قيامت برپا  و آن كسي است ك  

دوزم . اميدوارم  » أَْطَمُع « : چشم طمع مي  است ( گناهم را بيامرزد . 

 .  ببخشي روز حساب و كتاب و جزا و سزا ىر  را  لغزشم  و گناهم  كه . 

   مي فرمايد: دعا در  ز نيو  

اِلِحيَن  "  " َرّبِ َهْب ِلي ُحْكماً َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

) ابراهيم دست دعا به درگاه خدا برداشت و گفت : ( پروردگارا ! به  

من كمال و معرفت مرحمت فرما ) تا در پرتو آن ، حق را حق و  

، و قدرت بر داوري صحيح در ميان بندگانت   باطل را باطل ببينم

در دنيا و آخرت ( از زمره شايستگان و  داشته باشم ( ، و مرا ) 

  بايستگان گردان . 

» ُحْكماً « : كمال و معرفت . شناخت عميق همراه با قدرت داوري .  

 كمال علم و عمل . حكمت  

 اْجعَْلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيِم"  "وَ   "َواْجعَل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْْلِخِرينَ "  

اعت و عبادت و اعمال نيك ( براي من ذكر خير و  و ) با توفيق در ط

آيند و در  كساني كه بعدها مي ،نام نيك در ميان آيندگان بر جاي دار

و مرا از زمره كساني ساز كه   آيندگان جهان .  ، كنند زمين زندگي مي 

   آورند . ميبدست بهشت پرنعمت را 

كه در پرتو ايمان   » َوَرثَِة َجنَِّة « : وارثان بهشت . مراد كساني است 

 آورند  به هللا و پرستش خدا بهشت را به دست مي 

 : توضيح  
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َ بِقَْلٍب َسِليمٍ »می فرمايد:  و   «  إِالَّ َمْن أَتَى َّللاَّ

كند و از اموالي كه در راه آفريدگار  پيدا مي  بلكه تنها كسي ) نجات 

صرف ، و از اوالدي كه در مسير پروردگار رهنمود كرده باشد ،  

برد ( كه با دل سالم ) از بيماري كفر و نفاق و ريا ( به  مي سود 

 پيشگاه خدا آمده باشد . 

إاَلّ َمْن أَتَي   در اصل چنين خواهد بود : يَْوَم اْل يَنفَُع ماٌل َو ال بَنُوَن أََحَداً 

هللاَ بِقَْلٍب َسليٍم . در هر صورت اموال و اوالدي به انسان سود  

 قيات صالحات شده باشند .  رسانند كه تبديل به بامي

   . » قَْلٍب َسليٍم « : دل سالم از بيماري كفر و نفاق و ريا

   : ستكه نإبراهيم )ع( ايعاي جضرت خالصه د و 

ايمان و توفيق در طاعت و عبادت، مورد  پدرم را )با رهنمود به 

مرحمت و مشمول مغفرت گردان، و بدين وسيله او را( که از  

 گمراهان است بيامرز. 

مرا خوار و رسوا مدار در روزی که )مردمان برای حساب و   )و

 شوند.  کتاب و سزا و جزا، زنده و( برانگيخته می 

)يعنی نيروی  آن روزی که اموال، )يعنی نيروی مادی(، و اوالد،  

کند  رساند ، بلکه تنها کسی )نجات پيدا می انسانی، به کسی( سودی نمی

، و از اوالدی که در مسير  و از اموالی که در راه آفريدگار صرف

برد( که با دل سالم )از بيماری  پروردگار رهنمود کرده باشد، سود می 

 کفر و نفاق و ريا( به پيشگاه خدا آمده باشد.  
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مراهان  گيات راجع به بهشت و جهنم و سرنوشت متقين و و در ادامه أ

 اشاره دارد.

در آن هنگام بهشت برای  " "َوأُزِلفَِت الَجنَّةُ ِللُمتَّقينَ قرآن می فرمايد:  

شود )و آنان که از کفر و معاصی  پرهيزگاران نزديک گردانده می 

  رويگردان، و به ايمان و طاعت در جهان روی آورده بودند، به سوی

 روند(. آن می 

  ِ َزِت الَجحيُم ِللغاويَن" "َوقيَل لَُهم أَيَن ما ُكنتُم تَعبُدوَن" "ِمن دوِن َّللاَّ " َوبُّرِ

 ُصرونَُكم أَو يَنتَِصروَن" َهل يَن

شود. و بديشان گفته  )و دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده می 

يد؟ کرد شود: کجا هستند معبودهائی که پيوسته آنها را عبادت می می

)معبودهای( غير از خدا. آيا آنها )در برابر اين شدائد و سختيهائی که  

کنند يا خويشتن  می اکنون با آن روبرو هستيد و هستند( شما را کمک 

 دهند؟را ياری می 

 می فرمايد:  103سوره شعراء آيه  و در 

ْؤِمنِيَن  "  " إِنَّ فِي ذَِلَك َْليَةً َوَما َكاَن أَْكثَُرُهم مُّ

گمان در اين ) سرگذشت ابراهيم ( پند و عبرتي ) براي عاقالن قوم  بي 

تر آنان  تو و ساير فرزانگان ( است ، ولي ) جاي تعّجب است ( بيش

» َءايَةً « : پند و اندرز . درس  آورند ( . ايمان نداشته ) و ايمان نمي 

 عبرت . 
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 ه أسماء الهي اشاره ايات ب

 خداوند اشاره شده،   أسماءدر اين آيات به چند اسم از  

 . « » خالق، هادی ، شافی ، رازق ، محيی و غفار

هد مرا  می فرمايد : و آن کسی که من را خلق کرد وهدايت هم ميد 

طعام می دهد، و سيراب ميکند، اگر مريض شوم او شفايم می دهد،  

 .همان کسی که مرا می ميراند و زنده ميکند، او غفار است 

شناخت انسان متوجه می شود که حيات و ممات و رزق و  لذا با اين  

روزی و همه امور دنيا و آخرت او در دست خدای قادر و متعال  

 تياج به خداوند دارد.....  است و در تمام لحظات اح 

حضرت ابراهيم پيامبر خدا است ، که اينهمه با  قابل توجه اينكه : نكته 

أن  و انتحانات الهي  و  بتال ، و با أن همه ا بت پرستها مبارزه می کند 

 ميگويد:  ولي است خليل هللا  ،دارد ي كه مقام

 خدايا به من حکمت بده، و من را با صالحين پيوند بده. 

  ،ب آسمانیانها راه هدايت و معرفت و تزکيه و سير الی هللا، کتلذا »ت  

هم راه را نشان   که هم هادی است و هم شافی ، .  قرآن مجيد است«

داده هم راهنما را معرفی کرده، هم مبدأ و هم معاد را ، و هيچ يک از  

کتب آسمانی ، مانند قرآن که آخرين کتاب و جامع ترين کتاب آسمانی  

 الحسنی معرفی نکرده.   أسماءنه خداوند را با است ، اينگو 
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 خواجه انصاری  زی امناجات

سبحانی، نه محتاج زمانی، و نه  الهی! در جالل رحمانی، در کمال 

آرزومند مکانی؛ نه کس به تو ماند، و نه تو به کس مانی، پيداست که  

 در ميان جانی، بل جان زنده به چيزی است که تو آنی. 

تايی، قيّوم توانايی، بر همه چيز بينايی، در همه  الهی! يکتای بی هم

مبّرايی، اصل هر دوايی،  حال دانايی، از عيب مصفّايی، از شريک 

داروی دلهايی، شاهنشاه فرمانفرمايی، معّزز به تاج کبريايی،  

 مسندنشين استغنايی، خطبه الوهيت را سزايی، به تو زيبد ملک خدايی. 

تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان،  الهی! نام تو، ما را جواز، مهر 

 لطف تو ما را عيان. 

   يا رب، دل پاک و جان آگاهم ده

 آه شب و گريه سحرگاهم ده 

 ن ،  در راه خود اول ز خودم بی خود ک 

 بی خود چو شدم، ز خود به خود راهم ده 

ــ ـ  ـــــــــ
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 م  هفت  جلسه

 است شناخت آفريدگار رينش دف افه

ُل اْلَمُر بَينَُهنَّ   ُ الَّذي َخلََق َسبَع َسماواٍت َوِمَن اْلَرِض ِمثلَُهنَّ يَتَنَزَّ َّللاَّ

َ قَد أَحاَط بُِكّلِ َشيٍء ِعلًما  َ َعلىَٰ ُكّلِ َشيٍء قَديٌر َوأَنَّ َّللاَّ  ِلتَعلَموا أَنَّ َّللاَّ

زمين را آفريده است.   خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن 

ان )خدا( همواره در ميان آنها جاری است )و تدبير هدايت و  فرم

شود، اين  ای از جهان بزرگ هستی برداشته نمیرهبری او، لحظه 

آفرينش عظيم بدان خاطر است( تا بدانيد خداوند بر هر چيزی توانا  

 است، و آگاهی او همه چيز را فرا گرفته است. 

جهان در سوره طالق  هدف و حكمت نهايي آفرينش قرآن كريم درباره  

مي فرمايد: خداوند، كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از   12آيه  

زمين هم همانند آنها را. فرمان، از ميان آنها پديد مي آيد، تا بدانيد كه  

خداوند بر هر چيزي توانا است و به راستي علم وي هر چيزي را  

 40دربرگرفته است. 

شريفه نشان مي دهد كه از نگاه قرآن، فلسفه آفرينش   ه مل در آيأت

انسان و جهان خداشناسي است. چنان كه امام حسين)ع( مي فرمايد:  

 
ُ الَّذي َخلََق َسبَع َسماواٍت َوِمَن ا 40 َ َعلىَٰ ُكّلِ َشيٍء  َّللاَّ ُل اْلَمُر بَينَُهنَّ ِلتَعلَموا أَنَّ َّللاَّ ْلَرِض ِمثلَُهنَّ يَتَنَزَّ

َ قَد أَحاَط بُِكّلِ َشيٍء ِعلًما   قَديٌر َوأَنَّ َّللاَّ
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»ما خلق هللا العباد االليعرفوه« خداوند بندگان را نيافريد مگر براي  

 اينكه او را بشناسند.  

بديهي است كه شناخت خداوند متعال، در گام نخست، تنها از راه  

 ارگيري انديشه و عقل، ميسر است.  كب

دو هدف اساسی را قرآن بيان ميکند يکی مبدأ نظام   کهشد  و نيز بيان

امکان است ) يعنی مبدأ عالم ، مبدأ خلق ، خالق عالم و آدم( و ربط  

بين اين دو، ما با عالم يک رابطۀ داريم و با خدای اين عالم هم يک  

داوند آنها را خلق کرده باهم  خرابطۀ داريم و نيز تمام موجودات که  

 رابطۀ دارند حتی اگر خودشان ندانند.  

اين حكمت، و اين شناخت با تدبر در قرآن و کالم وحی و اشاره به  

اسماء و صفات الهی در بيشتر آيات تا حدودی با کمک احاديث  

 معصومين روشن می شود. 

 شناخت گنج پنهان 

 فرمايد: در حديث قدسی خداوند متعال می 

 ُت کنًز مخفياً و احببُت ان اُعَرف فخلقُت الخلًق ِلکی اُعَرفَ کن

من گنج پنهانی بودم دوست داشتم شناخته شوم ايجاد آفرينش کردم تا  

 41شناخته شوم. 

 
 اين قسمت خالصه ای از بيان استاد   کريم حقيقی در مقدمه کتاب راه ميکده است 41
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عرفا بر اين عقيده اند که انگيزه آفرينش  ،  چون فرمود: »احببُت« 

کورباد  »عشق و محبت« بود، گنج صفات چون بتماشا نشست، 

 «  42او را نبيند.»عميت عين ال تراک  چشمی که 

َ اْصَطفَىَٰ لَُكُم  بر تماشاخانه عالم کون انسان را برگزيد » إِنَّ َّللاَّ

يَن«  براستی که خداوند دين را برای شما بر گزيد. و تاج کرامت   43الّدِ

ْمنَا بَنِي آَدمَ بر سر او نهاد »   می داشتيم  « هر آينه آدم را گرا 44َولَقَْد َكرَّ

َوَعلََّم  اء خويش را در نهانخانه جان آدم به وديعت نهاد : » و کل اسم

 « 45آَدَم اْْلَْسَماَء ُكلََّها َّ 

 أسماء و صفات معرفت در  لذت 

مي باشد كه البته موضوع   لذا معرفت هللا بوسيله اسماء و صفات 

عميقی است زيرا كه معرفت به اسماء هللا از مهمترين وغامض ترين  

ن نيست. اما برای شناخت خداوند و معبود  علوم است و درک آن آسا 

 حقيقی ضرورت دارد. و البته خيلي شيرين و ارام بخش . 

 چون امر شده که در ذات خداوند تفکر نکنيد و فرمودند: 

( شناخت ذات خداوند مافوق عقل بشری است، زيرا   نفسه )يحذرکم هللا 

خداوند  كه انسان هر آنچه را که بخواهد درک کند يا با حس است که ) 

با حس ديده نمی شود( ، يا با خيال كه )خيال مخلوق خداوند است(، و  

 
 دعای عرفه امام حسين)ع( 42
 132ه آيه سوره بقر 43
 70سوره اسری آيه  44
 31سوره بقره آيه 45
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يا با عقل )عقل و روح نيز از مخلوقات خداوند هستند( پس خداوند ما  

 صور می کنيم . فوق آن است که ما ت

آنچه از اسماء   بنابراين ما هيچ وسيلۀ برای شناخت ذات حق نداريم. 

بر صفحه کتابها و السنه اهل توحيد  حسنی الهی از پرده غيب الغيوب  

و عموم خلق نوشته و جاری شده است نموداری از خزائن نامتناهی  

 حق تعالی است . 

و چون ما نميتوانيم به ذات خداوند معرفت پيدا کنيم آنچه که مورد  

معرفت ماست اسماء و صفات الهی است يعنی بوسيله اسماء ميتوانيم  

ظهور و تجلی ذات خداوند هستند، و  خدا را بشناسيم بهرحال اسماء 

ون تجلی ذات خداوند المتناهی است ، اسماء و صفات نيز نامتناهی  چ

 هستند چنانچه افعال خداوند نيز ال متناهيند.  

  بنابراين تجلی و ظهور اسماء و صفات ذات خداوند نامحدود است.

البته شناخت أسماء و صفات خداوند هم براي عموم أسان نيست ؛ و  

فی الصفات عنه ( به مثالی  )وکمال االخالص ن ای روشن شدن معنی بر

 اشاره می شود. 

بعنوان مثال : اگر به صفات خود توجه کنی در می يابی که تو در  

حالی که قادر و شنونده و بوينده و ...دارای صفات گوناگون هستی  

 ولی در عين حال خودت يک وجود بيش نيستی. 

رون از خودت نيست ، اين همان  پس هيچيک از اين صفات تو بي

ی صفات شما در ذات شما است ، حال اگر به خودت باز  يگانگ 

 گردی، مشاهده می کنی که خودت هستی ، و جز تو چيزی نيست . 
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)ما  و چون هيچ خيالی و هيچ تصوری نمی تواند به ذات خداوند برسد 

عالم    ما عرفناک اين معرفت ذات است. همۀ عرفناک حق معرفتک(

ر اسماء هللا هستند، و خداوند احد است ؛ و تمام موجودات يا  مظه

 مظهر اسماء ذاتی هللا هستند ، يا صفاتی، و يا افعالی. 

 

 46تجلی اسماء هللا در قرآن  

بحث اسماء هم به خودی خود مفيد و راهگشا است و هم زير مباحث  

ه ترين  واليت و امام شناسی است و نيز اسماء الهی در شمار گسترد 

 حث عرفان است. مبا

آشنايی با اسماء در عرفان و امام شناسی ضروری و غير قابل   

اجتناب است. در مهدويت پژوهی نيز نقش کليدی و برجسته ايفا می  

 کند. 

ويژه در    با مراجعه به قرآن در می يابيم که در بسياری از آيات و به

 اواخر آيات، يک يا چند نام خداوند ذکر شده است، مانند:

   47حمن الّرحيم«  »الرّ  

   48»هو الحکيم الخبير« 

 
 تا   151اين قسمت از کتاب موعود عرفان )اسماء هللا (ص   46
 3سوره حمد آيه  47
 73سوره انعام آيه  48
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  49»انت العزيز الحکيم« 

   50»سميع بصير« 

   51»وهللا غفوٌر حليم« 

   52»و ان هللا هو الحق المبين« 

هزار بار از اسامی خداوند سخن گفته است. عالمه    قرآن حدود شش

 طباطبايی در الميزان می فرمايد: 

روی اهلش باز کرد و  »اولين کتاب آسمانی که باب اسماء هللا را به 

اين سفره را گسترانيد، قرآن است، کتب آسمانی پيش از قرآن  

 )تورات، انجيل، زبور، صحف( بحثی از اسماء هللا نداشتند«. 

وند متعال ، رب  كتاب براي شناخت خدا ين قرأن بهترين برا  بنا 

 ن است . الميعال

 هر موجودي مظهر اسم خداست 

کرديم که قرآن هدی للناس است   و بيان دنيا با اسماء هللا اداره ميشوند 

قرآن هدايت برای همۀ مردم است و يکی از اسماء هللا هم »هادی«  

است و پيامبر)ص( نيز »هادی« است يعنی حضرت رسول)ص( و  

 قرآن مظهر اسم »هادی« هستند.  

 
 118سوره مائده آيه  49
 1سوره مجادله آيه  50
 101سوره مائده آيه  51
 25سوره نور آيه  52
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 خداوند به پيغمبر خود راجع به قرآن می فرمايد:  

 «53َوِشفَاٌء    قُْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى"

اند ، سراسر هدايت و  )بگو : اين كتاب براى كسانى كه ايمان آورده 

درمان است ( در اين آيه خداوند قرآن را هادی و شافی می داند البته  

 برای کسانی که ايمان آورده باشند.  

قرآن مظهر دو   پس دو تا از اسماء هللا نيز هادی و شافی است يعنی 

اما شافی حقيقی خود خدا است به وسيله  شد. اسم هادی و شافی می با

قرآن ، و يا شفا را در عسل قرار داده، که اين زنبور کوچک مظهر  

کوچکی از آن اسم شافی خداوند است. و حتی دوا و دکتر نيز وسيله  

 هستند. 

 باشد  هر موجودی ممکن است مظهر يک اسم يا چند اسم از اسماء هللا

ه قويتر و عظمت بيشتر داشته باشد  ، يعنی هر موجودی هر اندازه ک

مظهر اسماء بيشتر هست . لذا قرآن عالوه بر دو اسم هادی و شافی  

 .  کريم و...برخوردار است  از تجلی اسماء ديگری مانند : مجيد ، 

 

 موجودات أسماء خدا هستند 

همه موجودات در عالم مظهر اسماء خداوند هستند و ممکن است   

چند اسم از اسماء هللا باشند، اما اين   بعضی از چيزها مظهر يک يا

انسان است که ميتواند مظهر اسم »هللا« و تمام اسماء خداوند قرار  
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گيرد. لذا رشد و تکامل انسان همراه با تربيت و تزکيه است به طوری  

ه تزکيه و تزکيه مقدم بر تعليم باشد زيرا هدف از خلقت  که تعليم مقدم

 است.  انسان رسيدن به "معرفت الهی" 

يعني خداوند را وجود مطلق، كمال مطلق دانستن ، و او را با أسماء  

حسني شناختن. يعني خدا را انطور كه در كالم وحي خود را معرفي  

 م . كرده است ، نه انطور كه ما در خيال خود تصور مي كني 

اني  گيعني بايد خدا را با قرأن بشناسيم ، انهم با استفاده از كالم بزر 

ود را از منابع صحيح ، كه در مكتب وحي زانو زده باشند ،  كه علم خ

 گرفته باشند.  و از اهل بيت عصمت فرا  

پس معرفت خداوند با اين شناخت ، و نيز معرفت مبدأ و معاد و  

او الزم است که انسان بتواند متخلق  شناخت اسماء هللا و صفات حسني 

 به اخالق الهی گردد.  

 عاشق و معشوق يگانه اند 

 ر دل دلبره، دلبر کدومه  اگ

 و گر دلبر دله، دلرا چه نومه   

 دل و دلبر بهم آميته وينم 

 ندونم دل کی و دلبر کدومه 

عاشق بجز محبوب نبيند و غير دوست رفيقی نگزيند نظر از اغيار بر  

او را در نظر نگيرد. عشق چنين خود سوز، بنيان هستی  گيرد و جز 
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نماند. صفت و موصوف، محب    عاشق بر کند. تا آنجا که جز معشوق 

 و محبوب يکی شود و جمال جميل حضرت الهی متجلی گردد. 

کافيست که حجاب ها برداشته شود...)تو خود حجاب خودی حافظ از  

 ميان برخيز( . 

 مناجاتي از خواجه انصاري 

! در جالل رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی، و نه  الهی

ماند، و نه تو به کس مانی، پيداست که   آرزومند مکانی؛ نه کس به تو 

 در ميان جانی، بل جان زنده به چيزی است که تو آنی. 

الهی! يکتای بی همتايی، قيّوم توانايی، بر همه چيز بينايی، در همه  

مصفّايی، از شريک مبّرايی، اصل هر دوايی،  حال دانايی، از عيب 

کبريايی،   داروی دلهايی، شاهنشاه فرمانفرمايی، معّزز به تاج

 مسندنشين استغنايی، خطبه الوهيت را سزايی، به تو زيبد ملک خدايی. 

الهی! از نزديک نشانت می دهند و برتر از آنی. و دورت پندارند و  

، و چنان که خود گفتی، آنی:  نزديکتر از جانی. تو آنی که خود گفتی

 موجود نفسهای جوانمردانی، حاضر دلهای ذاکرانی. 

 ز رضای تو زند پيوسته دلم دم ا

 جان در تن من نفس برای تو زند 

 گر بر سر خاک من گياهی رويد 

 از هر برگی، بوی وفای تو زند 
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ــ   ــــــــ
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 بخش دوم كتاب  

 سوره حمد خدا در معرفت و شناخت 

 : طالب فهرست م

 : از جمله در سوره حمد ـ قابل تأمل   ي رفامعاشاره به 

در اولين آيه قرآن ، هللا   شناخت خدا  تأثير روانی در »بسم هللا« ـ

کاملترين نام خدا ـ رحمن و رحيم از نظر اهل عرفان ـ ارتباط عبد با  

دوره معارف در سوره حمد ـ مفهوم حمد ـ مراحل   معبود ، و يک

  حمد 

و نيز نکاتی تربيتی از نماز ـ محمود مطلق فقط خداست ـ از غيب تا  

ان ها در نماز ـ کانون  راز تفاوت انس، حضور ـ از استعانت تا واليت 

 جاذبه الهی ـ خدا خودش را معرفی می کند  

ــ ــــــ  ـــــــــ
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ْحمَ  ِ الرَّ ِحيِم  بِْسِم َّللاَّ  ِن الرَّ

 به نام خداوند رحمتگر مهربان[ 

مرتبه در   114يه اي كه  آ اين قسمت را شروع ميكنيم با مهمترين 

معرفت هللا  براي بيان كه قران ذكر شده و شامل اسماي حسني الهي ، 

 :   و ارتباط با ان ذات بي همتا بيان شده ، ايه 

ِحيِم   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

امام   از عبد هللا بن سنان روايت شده است كه وي گفت: از حضرت 

ِحيِم«   الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ تفسير »بِْسِم َّللاَّ باره   در  السالم  جعفر صادق عليه 

ب باء،  فرمود:  ايشان  و  پرسيدم.  سناء  و روشنايي خداوند و سين،  هاء 

 جد و بزرگواري خداوند است؛  شكوه خداوند و ميم، م

 

 هللا بسم در  توحيد 

از هشام بن حكم روايت شده است كه وي گفت از حضرت امام جعفر  

صادق عليه السالم در باره  اسمهاي خداوند و ريشه هاي آنها پرسيدم:  

 »هللا از چه مشتق شده است«؟  

مشتق شده است و اله، معبود   رمود:  اي هشام! هللا از اله حضرت ف

 بودن را اقتضا مي كند و نام، غير از صاحب نام است.  
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پس هر كس نام را بدون معنا بپرستد، كفر ورزيده است؛ و هر كس  

نام و معنا را بپرستد، شرك ورزيده و دو چيز را پرستيده است؛ و هر  

 اين توحيد است.  كه معنا را و نه اسم را بپرستد، 

 ميدي؟ عرض كردم: برايم بيشتر گوييد.  اي هشام! فه

فرمود: خداوند نود و نه اسم دارد، اگر هر نامي، همان صاحب نام  

باشد، بايد هر كدام از اسم ها، معبودي باشد. ولي خداوند، خود،  

  معناست كه اين نام ها بر او داللت كنند و همه غير از خود او باشند. 

و آب، اسمي است براي  نان، اسمي است براي خوردني    اي هشام!

آشاميدني و لباس، اسمي است براي پوشيدني و آتش، اسمي است براي  

 سوزانندگي؛   

اي هشام! آيا چنان فهميدي كه با آن به دفاع بپردازي و در مبارزه با  

دشمنان خداوند كه همراه خداوند چيز ديگري مي پرستند، پيروز  

 بله.   شوي؟ عرض كردم: 

هشام! خداوند تو را به اين جهت سود بخشد و استوار   فرمود:  اي 

دارد. هشام گويد: به خدا سوگند از زماني كه از آن مجلس برخاستم  

 تاكنون هيچ كس در مبحث توحيد بر من چيره نشده است.  
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 معرفت هللا در سوره حمد 

 

ِحيِم   ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 شنده مهربان . به نام خداوند بخ

 ضيحات :  تو

» بِْسِم « : فراهم آمده است از ) ِب ( و ) اِْسِم ( . يعني : كارم را با  

؛ نه به نام چيز ديگري ، و نه به فرمان دل يا   كنم نام خدا آغاز مي 

كس ديگري . واژه ) اِْسم ( از ماده ) ُسُمّو ( به معني ُعلُّو ، يا ) وسم  

 نه است . ( به معني عالمت و نشا 

هللاِ « : اسم خاّص است براي خدا . اصل آن ) إِاله ( بوده و  »   

مصدري است بر وزن ) فِعال ( به معني مفعول ، يعني ) َمأْلُوه ( به  

باشد . همان گونه كه مصدر ) َخْلق ( به معني مخلوق  معني معبود مي 

 است.  

ْحمِن « : داراي مهر فراوان.   » الرَّ

ِحيِم « :    يشگي . داراي مهر هم» الرَّ

 

 اولين أيه  اشاره به نكاتي در 

 :  تفسير »بسم هللا الرحمن الرحيم« از امام صادق )ع( 



108 
 

 با : بسم هللا : بهاء و روشنی حضرت احديت. 

 سين : سناء و رحمت اوست.

 م : اشاره به ُملک و مجد و شکوه اوست. 

 هللا : معبود همه موجودات هستی از آن اوست. 

 اوست در دنيا.  نی رحمن : مهربا 

 54رحيم : رحمت دارد در قيامت . 

»ب« : يکی از معانی »ب« در عربی ، ياری خواستن است.  

بنابراين »ب« در »بسم هللا الرحمن الرحيم« يعنی از خداوند بخشنده  

 مهربان ياری می جوئيم. 

 مطلع ديوان اسرار قديم 

 هست بسم هللا الرحمن الرحيم 

 آن کتاب هللا که گنج حکمتست 

 افتتاح او به باب رحمت است . 

 

 تأثير روانی در »بسم هللا « 
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در تفسير زيبای »پرتوی از قرآن« آمده است که: قرآن تنها کتاب  

توحيدی و برای آخرين تکامل فکری بشر است ، سوره هايش با جمله  

»بسم هللا« آغاز می گردد، تا انسان را متوجه سازد که ]که همه تعاليم  

دأ و از حق و از مظهر رحمت است [ جز سوره  بو دستوراتش از م 

توبه که آياتش بيانگر قهر و خشم بر مردم لجوج کينه ورز با حق ، و  

 اعالم قطع رابطه رحمت با آنهاست ( . 

گفتن اين کلمه برای همين است که روی فکر و دل را از  به دستور  

  غير خدا برگرداند، تا انسان همه جهان ، و هر عملی را از نظر 

توحيد بنگرد. و از پراکندگی فکری بسوی وحدت نائل شود و ارتباط  

 با أن كمال مطلق بر قرار نمايند. 

و ُمهر نام خداوند مبدآ مهر و رحمت و خير را بر دلها و زبانها بزند.   

تا با توجه باين نام در اقدام به هر عمل ، قدرتی بيشتر از قدرت 

ها بقدرت محدود خود متکی  برد. و تن استعدادی خود بگيرد و بکار

 نباشد. با اين توجه ، نيروی عمل و اميد به نتيجه بيشتر است . 

خود تحصيل قدرت و صورت بقاء بخشيدن   ،و اين فکر و انديشه 

بعمل است پس اگر عمل به نام غير خدا و يا غفلت از خدا باشد نتيجه  

 ای بدست نخواهد آمد . 

ه های زندگيش ، با نام و ياد  ه لحظه لحظآری ، انسان بايستی هموار 

خدای سبحان آغاز شود. که اگر انسانی اين چنين تربيت شد ، نه تنها  

سخنش اينست که : » ان الصالتی و نسکی « )نماز و عباداتم ( ،  

بلکه »محيای و مماتی هلل رب العالمين« زندگی و مرگ من ـ نيز ـ  

 برای پروردگار عالميان است .  
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و تقديم جان به جان آفرين ، در محراب خونين  گام شهادت  و حتی هن

 عبادت ، يا عاشورای شهادت ، آخرين زمزمه اش اين است که  

 »بسم هللا و باهلل و علی ملة رسول هللا« . 

 

 شناخت خدا در اولين أيه قران

: قرآن و  در حديثي از رسول هللا)ص( حضرت رسول )ص( ميفرمايد 

مراهی ، و به بهترين راه  بسم هللا الرحمن الرحيم : هادی از گ

 راهنمائی می کند ، چراغ هدايت است .  

قرآن و بسم هللا الرحمن الرحيم ظاهرش حکمت و باطنش دانش است  

 و عجائبش قابل شمارش نيست.  

»شافع است که   غرائبش شناخته نمی شود ، منازل حکمت است . 

در اين آيه شريفه همه صفات حضرت احديت   قبول است « .  شفاعتش 

در يک جا بيان و باز گو می شود ، بسم هللا الرحمن الرحيم کاملترين  

و جامع ترين نام خداوند است . لذا برای ورود به هر کاری بايد به ان  

 تمسک داشت. 

 هللا کاملترين نام خداوند 

وند است که دارای همه  »هللا« در اين آيه شريفه ، برترين نام خدا

 کماالت وجودی است. 
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ن و زيباترين و افضل ترين نام از نام های ذات مقدس  »هللا« برتري

 است.

 »هللا« اسم ذاتی که جامع همه کماالت است. 

 »هللا« لفظ جالله است . 

 »هللا« معبود همه موجودات هستی است . 

ِحيمِ " ْحمِن الرَّ  " الرَّ

ْحمِن  ِحيمِ الرَّ صفات اوست که نشانه رحمت   بيان اين آيه شريفه  در :  الرَّ

ی پايان است. با اين تفاوت که »رحمن « به زيادی رحمت  آن هستی ب

 55و »رحيم « بر اثبات و دوام آن    حکم می کند 

رحمت واسعه خداوند ، همه چيز را فرا گرفته »برحمتک الذی  

ردگار نمی شوند ،  وسعت کل شيئ« لذا اگر برخی مشمول رحمت پرو

مين  بستگی به خودشان دارد ؛ باران رحمت الهی نازل می شود ز

 مستعد، آنرا می گيرد و می روياند آنچه در آن است. 

عدم قابليت ديوار، مانع نور خورشيد است نه نور؛ مشکل از نور  

نيست بلکه ديوار قابليت انعکاس نور را ندارد. رحمت الهی گسترده  

ان با کار و فکر باطل خود درهای رحمت را  است ولی گاهی انس

 بسوی خود می بندد. 
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: هر دو از رحمت مشتق شده اند ، و معنای رحمت ،   رحمان و رحيم 

افاضه خير به محتاجين از روی عنايت و توجه به آنهاست ، و نبايد  

آنرا با رقت قلب که در مورد انسان مطرح است و يک صفت نفسانی  

 انفعالی است اشتباه کرد.  و يک نوع احساس و حالت 

خداوند است کما   در باره »رحمان« گفته شده، مثل »هللا« اسم خاص 

 اينکه در چندين جای قرآن به جای »هللا« به کار رفته است.

َن ۖ أَيًّا َما تَْدُعوا فَلَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ " ْحَمَٰ َ أَِو اْدُعوا الرَّ  "   قُِل اْدُعوا َّللاَّ

هللا را بخوانيد يا رحمن را بخوانيد، هر کدام را که بخوانيد    بگوبگو : 

ايد[ نيكوترين  ]ذات يكتاى او را خوانده  ه از آن اوست.اسماء نيکو هم 

 ها ]كه اين دو نام هم از آنهاست[ فقط ويژه اوست .  نام 

و در سوره ملک بجای »هللا ، رحمن« به کار رفته و اين استعمال  

 آن، اثر زياد اين اسم در جهان را ميرساند. زياد کلمه رحمن در قر

يه و رحيميه دو نوع رحمت است .  تا اينجا معلوم شد ، رحمت رحمان 

که يکی همه مخلوقات را در بر می گيرد و رزق و حيات همه را  

 تأمين می کند که اين رحمت حتی شامل کفار هم هست؛ 

 چنانکه می فرمايد: 

 56َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء  
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و ديگری "رحيم" ، »رحمتی   رحمت من همه چيز را فرا گرفته است. 

 ه فقط شامل مؤمنين است.  خاص« است ک 

 

 رحمن و رحيم از نظر اهل عرفان 

اسم خداوند است به اعتبار فيضان وجود و آنچه تابع وجود   "الرحمن "

يعنی اين رحمت موجب ايجاد  است از کماالت بر تمام ممکنات ،  

 موجودات، و اينکه هر موجودی کمال اليق خود را می يابند .  

بار فيضان کماالت معنوی بر اهل  اسم خداوند است به اعت " رحيم"

ايمان ، مثل يقين ، معرفت ، و نفحات الهی ، و غيره ، الطاف خاصی  

 که فقط نصيب مؤمنين و بندگان خاص خدا می شود. 

   : يل می خوانيمدر دعای کم  

 »اللهم انّی اسئلک برحمتک التی وسعت کل شيئ « 

ا شامل شده  خدايا از تو در خواست می کنم رحمتت را که همه چيز ر 

 حال حديث امام علی)ع( را بهتر دانی که فرمود:   .است 

»ظهرت الوجودات عن بسم هللا ارحمن الرحيم« )ظاهر گرديد  

( . با اسم »رحمن« موجودات را  موجودات از بسم هللا الرحمن الرحيم

 هستی بخشيد و با اسم »رحيم« آنها را به کمال سوق داد.
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که عطای حق مر خلق را  صاحب فصوص چنين فرمود: »بدان 

رحمت است و آن رحمت وجود است و حيات ، و آن چه تابع اين دو  

 است: "سه قسم "باشد ؛ و اين بر  

 در ظاهر و چه در باطن .   قسمتی رحمت خاصه باشد چه

و قسمتی رحمت ممتزجه : گاهی ممکن است چيزی در ظاهر، رحمت  

 باشد و در باطن نقمت و يا به عکس. 

زق حالل طيب در دنيا ، و علوم و معارف نافعه در  اّول : چون ر

آخرت. که اين قسم عطای رحمانی است به حسب ظهور رحمت  

 محضه است. 

مطبوع طبع باشد چون اکل حرام و شرب خمر    دوم : چون اشيايی که

 و ساير فسوق موافق نفس ، که سبب دوری از حق است.  

د و ليکن بعد از  سوم : چون شرب دوايی که طبيعت از آن متنفر باش

سبب راحتی می شود . از اينجا می توان يافت که بسا مکروه   ،خوردن

مت است .  طبع که عين رحمت رحمانی است و بسا مطبوع که عين نق

 چه بسا چيزی را که اکراه می داريد ، که برای شما بهتر است. 

بهر حال ، هدف خلقت ظهور همين رحمت و صفات تابع آن بوده  

ف و کرم و جمال که باعث فيضان وجود و ظهور و  است ؛ از لط

 تجلی اسماء و صفات در آئينه کائنات شد. 
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گنج پنهان ، گنج   و اين همان حديث قدسی »کنت کنزا مخفياً   « من 

مخفی بودم و دوست داشتم شناخته شوم و خلق را آفريدم تا شناخته  

 ,  .»لذا ، افضل از هر کاری معرفت است« شوم 

 

 ا معبود ارتباط عبد ب

عروج ملكوتي عبد بسوي خدا در نماز و در سوره حمد. از يک نظر  

خدا   اين سوره به دو بخش تقسيم می شود ، بخشی از حمد و ثنای 

 سخن می گويد؛ و بخشی از نيازهای بنده .  

 می خوانيم:   57چنانکه در حديثی از رسول اکرم)ص(  

ودم و بنده ام  خداوند متعال چنين فرموده : من سوره حمد را ميان خ 

تقسيم کردم نيمی از آن برای من ، و نيمی از آن برای بنده من است ،  

 من بخواهد .  و بنده من حق دارد هر چه را می خواهد از 

خداوند بزرگ   »بسم هللا الرحمن الرحيم «،:  هنگامی که بنده می گويد 

او را  می فرمايد: بنده ام بنام من آغاز کرد، بر من است که کارهای 

 به آخر برسانم و در همه حال او را پر برکت کنم . 

خداوند بزرگ می    »الحمدهلل رب العالمين«و هنگامی که می گويد  

م مرا حمد و ستايش کرد ، و دانست نعمتهائی را که دارد گويد: بنده ا 

از جانب من است، و بالها را نيز من از او دور کردم ، گواه باشيد  

ر نعمتهای دنيای او می افزايم ، و  من نعمتهای سرای آخرت را ب

 
 عيون اخبار الرضا)ع(   57
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بالهای آن جهان را نيز از او دفع می کنم همانطور که بالهای دنيا را  

 دفع کردم. 

) خداوند می گويد: بنده ام   »الرحمن الرحيم«: که می گويد و هنگامی 

گواهی داد که من رحمن و رحيم هستم ، گواه باشيد بهره او را از  

 م او را از عطايم افزون می سازم. رحمتم فراوان می کنم، و سه

می فرمايد : گواه  )او  »مالک يوم الدين«و هنگامی که می گويد: 

حاکميت و مالکيت روز جزا را از آن من  باشيد همانگونه که او 

دانست، من در روز حساب ، حسابش را آسان می کنم ، حسناتش را  

 می پذيرم ، و از سيئاتش صرف نظر می کنم.  

خدا می گويد: بنده ام از من  »اياک نستعين«  می گويد:  و هنگامی که

ياری جسته ، و تنها به من پناه آورده ، گواه باشيد من او را در  

کارهايش کمک می کنم ، در سختيها به فريادش می رسم، و در روز  

 پريشانی دستش را می گيرم. 

  آخر سوره)...تا  »اهدنا الصراط المستقيم « و هنگامی که می گويد: 

، خداوند می گويد : اين خواسته بنده ام بر آورده است ، و او هر چه  

نچه اميد دارد ،  می خواهد از من بخواهد که من اجابت خواهم کرد و آ 

 به او می بخشم و از آنچه بيم دارد ايمنش می سازم. 
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 يك دوره معارف در سوره حمد 

 

 يك دوره معارف نظري و عملي در سوره حمد .  

ِه َرِبّ اْلعَالَِمينَ اْلَحْمُد "  " ِللَـّ

 ستايش خداوندی را سزا است که پروردگار جهانيان است.

مرجع حمد صفات کمال است ، »و هلل اسماء الحسنی«   الحمد هلل: چون

از اين جهت در »الحمد هلل رب العالمين« حمد را به خود تخصص  

 . فرمود 

 بينائی هر ديده بينا او بين 

 او دان زيبايی هر چهره زيبا همه 

 مفهوم حمد 

« است. انسان در برابر  مفهوم حمد ، ترکيبی از مفهوم »مدح و شکر

و در برابر نعمت و خدمت  ،  جمال و کمال و زيبائی، زبان به ستايش 

 و احسان ديگران ، زبان به تشکر می گشايد.  

به خاطر  ، و  خداوند متعال به خاطر کمال و جمالش ، شايسته ستايش 

هايش، اليق شکرگزاری است . »الحمد هلل«  احسان ها و نعمت 

اوند است. هر کس در هر کجا ، با هر زبانی،  بهترين تشکر از خد 
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هرگونه ستايشی از هر کمال و زيبايی دارد، در حقيقت سرچشمه ی  

آن را ستايش می کند. البته حمد خداوند منافات با سپاسگزاری از  

 ط و مسير او باشد. مخلوق ندارد، به شرط آنکه به امر خدا و در خ

 

 مراحل حمد 

کند، »معرفت «   مي که حمد را پر بار يحمد مراحلی دارد: اول کار 

فوق است، که بدانی محمودی جز حق تعالی در عالم نيست. و هر  

صاحب صفتی ، صفتش نه تنها از ربوبيت حق تعالی است بلکه آن  

 صفت خود اوست. پس در هر حمد مرجع حمد ذات باری تعالی است. 

او را  مرحله دوم: آن که ذکر اين حمد بر زبان جاری کنی و مادام 

 تسبيح نمايی. 

مرحله سوم : آنستکه در انديشه حمد باشی ، زبان باز ماند از آن جهت  

 که دل مشغول است. 

مرحله ديگر اينکه: به اين »صفات محمود« خود را متخلق نمايد و با  

 ست. »رب خود« همرنگی کند ، که ان صبغة هللا ا

ِ ۖ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن   ِ ِصْبغَةً ۖ ِصْبغَةَ َّللاَّ  58َّللاَّ

رنگ خدا را ]كه اسالم است ، انتخاب كنيد[ و چه كسى رنگش نيكوتر  

   از رنگ خداست ؟ و ما فقط پرستش كنندگان اوييم . 

 
  138بقره  58
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در اينجاست که دانی : هيچ از خود نداری و هر چه داری از اوست.  

د او ، حامد او ، محمود اوست « و  و روشن شود بر تو که » حم

 عظيم که خداوند ما را به آن راهنمائی می کند.  اينست مقامی 

 ای گشاده در خزانه جود 

 يافته کائنات از تو وجود 

 چند از عشقت آتش افروزی  

 تا کی از جان ما بر آری دود 

 می کنی جلوه های حسن و جمال

 در لباس وجود هر موجود 

 ی دوست  که جهان صورت است و معن

 نيست فی الدار غيره ديّار 

دانستی : که هر نعمت که داری پرورنده ـ ان نعمت »رب«  چون 

است ، تو نيز قبل از اين، نطفه بودی تا به حال هر منزلی که عوض  

 کرده است بدست اين رب بوده است . 

چگونه است که مردم در پيشگاه چنين ربی تسليم نمی شوند و از راه  

و    رف می شوند، چون رب خود را نمی شناسند.حق و حقيقت منح

 غافل اند که هر روز در امتحان پروردگار خود قرار دارند .  
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»الحمد هلل رب العالمين«  معرفت اين است که تو از جان و دل بدانی 

هر موجودی هر چه دارد از رب خود دارد و طبعا حمد از صفات  

رفت و معرفی  بهرحال کاملترين مع اوست و به ربش بر ميگردد.

علم و اخالص بايد گفت ، الحمد هلل رب    خداوند در قرآن است. پس با

 العالمين . 

 نکات قابل توجه 

ـ همه هستی زيباست و تدبير همه هستی نيکوست. زيرا حمد برای   1

 زيبايی و نيکويی است »الحمد هلل«. 

 ـ دليل ستايش ما ، پروردگاری اوست . »الحمدهلل رب العالمين« .  2

ئمی و تنگاتنگ است .  ـ رابطه خداوند با مخلوقات، رابطه ی دا 3

 »الحمد هلل رب العالمين«  

ـ همه هستی ، تحت تربيت خداوند يکتاست. »الحمد هلل رب   4

 العالمين«  

ـ امکان رشد و تربيت، در همه ی موجودات وجود دارد. »الحمد هلل   5

 رب العالمين«  

اء تربيت می کند، )تربيت تشريعی(  خداوند هم انسان ها را بوسيله انبي

جمادات و نباتات و حيوانات را رشد و پرورش می دهد. )تربيت  و هم 

   . تکوينی( »رب العالمين«
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ـ مؤمنان در آغاز کتاب )قرآن( با نيايش به درگاه خداوند متعال،   6

»الحمد هلل رب العالمين« می گويند و در پايان کار در بهشت نيز ،  

   ی دهند که :همان شعار را م 

ِ َرّبِ اْلعَالَِميَن    59َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد ّلِِلَّ

هاى پر نعمت كه  پروردگارشان آنان را به سبب ايمانشان به بهشت 

  «9»كند .نهرها از زير ]قصرهاِى[ آنها جارى است ، راهنمايى مى

و  ]آغاِز[ نيايش شان در آنجا ]اين است كه[ : خدايا ! از هر عيب 

ى ، و در آنجا درود خدا به آنان، عطا كردن امنيت كامل  نقصى منّزه

 . است 

ها ويژه خدا مالك و  بخِش نيايش شان اين است كه همه ستايش و پايان  

 مربى جهانيان است . 

 نکته ها در مالكيت خداوند 

 َماِلِك يَْوِم الِدّينِ 

 مالک روز سزا و جزا است.

احاطه و سلطنت است، ولی   شاملـ مالکيت خداوند، حقيقی است و 1

مالکيتهای اعتباری، از سلطه ی مالک خارج می شود و تحت سلطه  

 . واقعی او نسيت 

 
  10و  9يونس  59
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ولی   ـ با آنکه خداوند مالک حقيقی همه چيز در همه وقت است،2

 دارد. مالکيت او در روز قيامت و معاد جلوه ديگری 

ت بهم  ـ در آن روز تمام واسطه ها و اسباب قطع می شوند.)تقطع3

   60االسباب 

 (61ـ نسبت ها و خويشاوندی ها از بين می رود)فال انساب بينهم  4

 62ـ مال و ثروت و فرزندان، ثمری ندارند )ال ينفع مال و البنون(  5

 63ـ بستگان و نزديکان نيز فايده ای نمی رسانند)لن تنفعکم ارحامکم( 6

تنها راه  ـ نه زبان، اجازه عذرتراشی دارد و نه فکر، فرصت تدبير.  7

 چاره لطف خداوند است که صاحب اختيار آن روز است.

 

 معنی دين 

 لفظ "دين" در معانی گوناگونی به کار رفته است: 

 64.)ان الدين عند هللا االسالم(  الف: مجموعه قوانين آسمانی

 
  166بقره  60
 . 101مؤمنون  61
  88شعرا  62
   3 ممتحنه 63
  19ال عمران  64
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 65الخالص(  )هلل الدين . ب: عمل و اطاعت 

 66) ملک يوم الدين(  ج: حساب و جزا. 

به معنای روز قيامت است که روز کيفر و پاداش    "يوم الدين" در قران

می پرسند روز قيامت چه وقت  67می باشد. )يسئلون ايان يوم القيامه(  

 است؟ قران در مقام معرفی اين روز، چنين می فرمايد:  

 68ملک نفس شيئا واالمر يومئذ هلل( )ثم ما ادراک ما يوم الدين. يوم ال ت

وزی است؟ روزی که هيچ کس  )ای پيامبر( نمی دانی روز دين چه ر 

 برای کسی کارآيی ندارد و آن روز تنها حکم و فرمان با خداست.

)مالک يوم الدين( نوعی انذار و هشدار است، ولی با قرار گرفتن در  

بشارت و انذار بايد  آيه ی )الرحمن الرحيم( معلوم می شود که   کنار

 فرمايد:  در کنار هم باشند. نظير اين ، آيه شريفه ديگر که می 

  69)نبئ عبادی انی انا الغفور الرحيم. و ان عذابی هو العذاب االليم( 

به بندگانم خبر بده که من بسيار مهربان و آمرزنده ام، ولی عذاب و  

 مجازات من نيز دردناک است.

   : خود را چنين معرفی می کند  همچنين در آيه ديگر 

 
  3ؤمر  65
 سوره حمد   66
   12ذاريات  67
   19و  18انفطار  68
  50ـ  49جر ح 69
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 70قابل التوب شديد العقاب( 

مردمان و عقوبت کننده ی شديد گناهکاران  خداوند پذيرنده ی توبه 

 است.

در اولين سوره قران، مالکيت خداوند عنوان شده است،)مالک يوم  

 .است کيت او.)ملک الناس( الالدين( و در آخرين سوره، م

 

 آسمانی بسم هللا در کتب 

بسم هللا نه فقط در ابتدای قرآن ، بلکه در آغاز تمام کتب آسمانی بوده  

وحه کار، و عمل همه انبياء »بسم هللا « قرار داشت.  است . در سر ل 

وقتی کشتی حضرت نوح در ميان امواج طوفان به راه افتاد ، نوح  

 : عليه السالم به ياران خود گفت : سوار شويد  

ِ َمْجَراَها َوُمْرَساَهاَوقَاَل "  71  " اْرَكبُوا فِيَها بِْسِم َّللاَّ

ش و لنگر انداختنش  گفت : در آن سوار شويد كه حركت كردن نوح 

  فقط به نام خداست ، يقيناً پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است . 

 يعنی حرکت و توقّف اين کشتی با نام خداست. 

 
  3غافر  70
  41سوره هود آيه  71
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ه ايمان فرا خواند، دعوتنامه  حضرت سليمان نيز وقتی ملکه سبا را ب

 آغاز نمود   72»بسم هللا الرحمن الرحيم«  خود را با جمله 

 و رحمن رحيم ای خالق ذوالجالل  

 دورم بنما ز شّر شيطان رجيم 

 از چشمه فيض خويش سيرابم کن  

 من عاصيم و توئی خداوند کريم  

 همه نعمتها از »رب« هستند 

 فرشتگان ميگويند: 

  73قَالُوا ُسْبَحانََك اَل ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا ۖ إِنََّك أَْنَت اْلعَِليُم اْلَحِكيُم   

خودت  هر عيب و نقصى منّزهى ، ما را دانشى جز آنچه گفتند : تو از 

 اى نيست ، يقيناً تويى كه بسيار دانا و حكيمى . به ما آموخته 

 

 و رب   ،و حوا   حضرت ادم

بخدا عرض می   نان ا توجه به مكالمه حضرت آدم )ع( با "رب " خود، 

 د: نکن

 
   30سوره نمل آيه  72
   31بقره  73
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   74نَا َو تَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن  قَااَل َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَ 

گفتند : اى پروردگار ما ! ما بر خود ستم ورزيديم ، و اگر ما را  

و به ما رحم نكنى مسلماً از زيانكاران خواهيم بود . و بعد از    نيامرزى

 اينکه فرمان هبوط بانها داده می شود:  

ٍض َعُدوٌّ ۖ َولَُكْم فِي اْْلَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاعٌ إِلَىَٰ  َوقُْلنَا اْهبُِطوا بَْعُضُكْم ِلبَعْ 

 75ِحيٍن  

حالى كه دشمن  خدا فرمود : از اين جايگاه و مقام فرود آييد ، در 

يكديگريد ، و براى شما در زمين تا مدتى قرارگاه و مايه برخوردارى  

 است . 

ريد ، و از  ميكنيد ، و در آن مىفرمود : در آن زندگى مى  پروردگار 

 پس از خدا »رب « طلب توبه می کند .  آييد . آن بيرون مى 

ِحيُم   فَتَلَقَّىَٰ  اُب الرَّ  76آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه ۚ إِنَّهُ ُهَو التَّوَّ

السالم  پس آدم كلماتى را ]مانند كلمه استغفار و توّسل به اهل بيت عليهم 

دريافت كرد و   پروردگارش [ از سوى  كه مايه توبه و بازگشت بود 

پذير و مهربان  ار توبه اش را پذيرفت ؛ زيرا او بسي ]پروردگار[ توبه 

 است . 

 
   23اعراف  74
   36بقره  75
   37بقره  76
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؛ بلکه هر  عالم جسمانيت لحظه لحظه نياز به او دارد بايد دانست که : 

ضربان قلب تو ، هر نفسی که می کشی، با قدرت رّب توست، و  

 . ؟  چه داری جانت از او نور کسب می کند ، تو جز رب 

 

 ارتباط انبياء با اسم رب 

چگونه با »اسم رب« از خداوند  در قرآن می خوانيم که انبياء 

 حاجتهای خود را درخواست می گردند. 

 حضرت نوح: 

حضرت نوح با اين نام »رب« پرورگار خود را خواند و از قوم خود  

 ناليد و به آنها نفرين می کند : 

﴾ إِنََّك إِْن  26َعلَى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديَّاًرا ﴿   َوقَاَل نُوٌح َرّبِ اَل تَذَرْ 

 ﴾27ذَْرُهْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَِلُدوا إِالَّ فَاِجًرا َكفَّاًرا ﴿تَ 

نوح گفت : اى پروردگار من هيچ يك از كافران را بر روى زمين  

ه  كه اگر آنان را باقى گذارى ، بندگانت را گمرا « 26» باقى مگذار

نفرين  و با   كنند . كنند و جز نسلى بدكار و ناسپاس زاد و ولد نمى مى

 او موج طوفان جملگی را در ربود. 

 و نيز حضرت نوح بوسيله اين نام دعا می کند: 
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َرّبِ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواَل  

 77الظَّاِلِميَن إاِلَّ تَبَاًرا  تَِزِد 

مرا و پدر و مادرم را و هر كس كه با ايمان به  ، من  اى پروردگار

ام درآيد و همه مردان و زنان با ايمان را بيامرز ، و ستمكاران  خانه 

 را جز هالكت ميفزاى . 

 

 و مناجا ت با رب   حضرت لوط 

بر اين  و نيز حضرت لوط با رنجی که از قومش ديد با اسم "رب "  

   درگاه ناله می کند:

 78قَاَل َرّبِ اْنُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِديَن  

 مرا بر اين مردم بدكار و نافرمان يارى ده  ،  من : اى پروردگار گفت 

 

 مكالمه حضرت زكريا با رب خود 

خواند، توجه به اين  چنين حضرت زکريا او را به نام "رب " اين 

 مناجات با رب خود: 

 
  28نوح  77
   30عنكبوت  78
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يَّةً َطيِّبَةً ۖ إِنََّك َسِميُع  اِلَك َدَعا ُهنَ َزَكِريَّا َربَّهُ ۖ قَاَل َرّبِ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُّرِ

 ﴾ 38الدَُّعاِء ﴿

در آنجا بود كه زكريا ]با ديدن كرامت و عظمت مريم[ پروردگار خود  

را خوانده ، گفت : اى پروردگار من ! مرا از سوى خود فرزندى نيكو  

 واى دعايى . يقيناً تو شن عطا كن ،  

 و او جواب مي شنود  

ُرَك بِيَْحيَىَٰ   َ يُبَّشِ فَنَاَدتْهُ اْلَماَلئَِكةُ َوُهَو قَائٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ َّللاَّ

اِلِحيَن ﴿  ِ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِيًّا ِمَن الصَّ قًا بَِكِلَمٍة ِمَن َّللاَّ  ﴾ 39ُمَصّدِ

ه در محراب عبادت به نماز ايستاده  را در حالى كپس فرشتگان ، او 

دهد كه تصديق كننده  بود ، ندا دادند كه خدا تو را به يحيى بشارت مى 

اى از سوى خدا ]يعنى مسيح[ است و سرور و پيشوا ، و ]بر  كلمه

اساس زهد و حيا[ نگاهدار خود از ُمشتهيات نفسانى ، و پيامبرى از  

 شايستگان است . 

ِلَك  أَنَّىَٰ يَكُ  قَاَل َربِّ  وُن ِلي ُغاَلٌم َوقَْد بَلَغَنَِي اْلِكبَُر َواْمَرأَتِي َعاقٌِر ۖ قَاَل َكَذَٰ

ُ يَْفعَُل َما يََشاُء ﴿  ﴾40َّللاَّ

گفت : پروردگار من ! چگونه برايم پسرى خواهد بود ، در حالى كه  

 پيرى به من رسيده و همسرم نازاست ؟ 

، ولى كار خدا ُمقيّد به علل و   گويى چنين است ]كه مى  خدا فرمود : 

اسباب نيست[ خدا هر چه را بخواهد ]با مشيّت مطلقه خود[ انجام  

 دهد .  مى
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اى ]جهت  اى پروردگار من ! براى من نشانه اْجعَْل ِلي آيَةً ۖ قَاَل َرّبِ 

 الهى بودن اين بشارت[ قرار ده . 

اٍم إِالَّ َرْمًزا ۗ َواْذُكْر َربََّك َكثِيًرا َوَسبِّْح  نَّاَس ثاََلثَةَ أَيَّ قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكلَِّم ال 

ْبَكاِر   بِاْلعَِشّيِ َواإْلِ
79 

گفت : نشانه تو اين است كه سه روز نتوانى با مردم جز با رمز و   

اشاره سخن گويى ، و پروردگارت را بسيار ياد كن و ]او را[ شام گاه  

 و بامداد تسبيح گوى . 

 .«به ديدار »يحيی« روشن شد   و ديری نپائيد که چشمش »

 

 در خواست حضرت موسي از رب خود 

و نيز حضرت موسی )ع( در آن دم که يکه و تنها در مدين غريب  

 مانده بود، خسته و گرسنه رب خويش را ندا کرد که :  

هَ تِْلقَاَء َمْديََن قَاَل َعَسىَٰ َربِّي أَْن يَْهِديَنِ  ا تََوجَّ  80ي َسَواَء السَّبِيِل  َولَمَّ

  پروردگارمهنگامى كه به سوى مدين روى آورد ، گفت : اميد است 

رساند[ راهنمايى  مرا به راه راست ]كه انسان را به نتيجه مطلوب مى 

 كند . 

 
   41تا  38ال عمران  79
 26تا  22قصص  80
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اب دادن  دختران حضرت شعب و د كه ماجراي بوجا و اين 

ابياري مي كند و  أنها را كه حضرت موسي پيش می آيد گوسفندانشان  

 . ران بيان مي دارد قكه ه داستان...بقي 

ةً ِمَن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم   ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ َولَمَّ

َعاُء ۖ    اْمَرأَتَْيِن تَذُوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطبُُكَما ۖ قَالَتَا اَل نَْسِقي َحتَّىَٰ يُْصِدَر الّرِ

 81َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيٌر  

ه آب مدين رسيد ، گروهى از مردم را بر آن يافت كه  چون ب

هايشان  دادند ، و غير آنان دو زن را ديد كه ]دام هايشان را آب مى دام

دارند ؛ گفت : چه چيزى شما را بر  را از رفتن به سوى آب[ بازمى

 كند ؟ بازداشتن ]گوسفندان[ وادار مى 

هايشان  ]اين[ شبانان ]دام دهيم تا  هايمان را[ آب نمى ما ]اين دام  گفتند : 

را[ برگردانند و پدر ما پيرى كهنسال است ]به اين علت از انجام اين  

 كار معذور است . [  

هايشان را ]به جهت كمك كردن به آن دو[ آب داد ،  پس ]موسى[ دام 

نچه از  سپس به سوى سايه برگشت و گفت : اى پروردگار من به آ

   كنى نيازمندم .خير بر من نازل مى 

ّلِ فَقَاَل َرّبِ إِنِّي ِلَما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر   فََسقَىَٰ لَُهَما ثُمَّ تََولَّىَٰ إِلَى الّظِ
82 

 
  23قصص  81
  24قصص  82
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 الطاف رب به موسي ع 

داشت ، نزد او  يكى از آن دو ]زن[ در حالى كه با حالت حيا گام برمى

ى[ ما را آب  هاطلبد تا پاداش اينكه ]دام : پدرم تو را مى  آمد ]و[ گفت 

 دادى به تو بدهد . 

فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر  

ا َجاَءهُ َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل اَل تََخْف ۖ نََجْوَت ِمَن   َما َسقَْيَت لَنَا ۚ فَلَمَّ

 83اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن  

يان كرد ، گفت : ديگر نترس كه از  چون نزد او آمد و داستانش را ب 

يكى از آن دو زن گفت : اى پدر ! او    آن گروه ستمكار نجات يافتى .

 است كه قىرتمند و امين است.  را استخدام كن ؛ زيرا بهترين كسى

 84َجْرَت اْلقَِويُّ اْْلَِمينُ قَالَْت إِْحَداُهَما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ ۖ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأْ  

حضرت موسی هيچ ندارد و به همه چيز نياز دارد، و خداوند  

مهمترين چيزها را به او عنايت كرد . خدايش هم روزی و هم مربی ،  

باو  را حضرت شعيب ز و ني، »خانه ، ازدواج ، کار ، و مربی 

،   شعيب او را به خانه خواند و سکن و مأوا   حضرت « . عنايت فرمود 

حق آشنايش نمود تا انجا که در آشيان پيامبری   و زن داد و با معرفت 

 رسانيدش. 

 

 
  25قصص  83
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 درخواست حضرت سليمان از رب خود 

 حضرت سليمان نيز خدايش را با کلمه "رب " در دعا خواند : 

قَاَل َرّبِ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا اَل يَْنبَِغي ِْلََحٍد ِمْن بَْعِدي ۖ إِنََّك أَْنَت  

يَح تَْجِري بِأَْمِرِه.... ﴾ 35اْلَوهَّاُب ﴿  ْرنَا لَهُ الّرِ  ص 85فََسخَّ

گفت : اى پروردگار من مرا بيامرز و حكومتى به من ببخش كه بعد  

 اى . از من سزاوار هيچ كس نباشد ؛ يقيناً تو بسيار بخشنده 

با اجابت دعاى او، باد را براى او مسّخر كرديم كه به فرمان او هر  

شد . جالب آنکه خداوندش داد به او ،  مى خواست آرام روان جا كه مى 

آن پادشاهی که بر جن و انس و طيور فرمان روا بود و کسی ديگر  

 چنين ملکی نيافت. 

 ربوبيت همه عالم را فرا گرفته 

و اما حضرت ابراهيم : قرآن می فرمايد: سالم بر ابراهيم)ع( باد که  

 نی بود . خواست از »رب خويش« آنچه واقعا خواست

امر خداوند مامور شد كه همسر و فرزند دلبندش را در ان   وقتي به

چه  گردد در دعا از »رب« خود  بيابان بي اب و علف رها كند و بر

 :    ؟خواست می کند 

 
  36و 35ص  85
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ذَا بَلًَدا آِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن   َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهَٰ

هُ إِلَىَٰ  آَمَن مِ  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر ۖ قَاَل َوَمْن َكفََر فَأَُمتِّعُهُ قَِلياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ ْنُهْم بِاّلِلَّ

 86ُر  َعذَاِب النَّاِر ۖ َوبِئَْس اْلَمِصي

و ]ياد كنيد[ آن گاه كه ابراهيم گفت : اى پروردگار من اين ]مكان[ را  

و روز قيامت ايمان    شهرى امن قرار ده و اهلش را آنان كه به خدا

 اند از هر نوع ميوه و محصول روزى بخش . آورده

خدا فرمود : ]دعايت را درباره مؤمنان اجابت كردم ، ولى[ هر كه  

به او خواهم داد ، سپس او را به عذاب آتش  كفر ورزد بهره اندكى 

 كشانم و آتش عاقبت بدی است. مى

ين خواسته های خود  و زمانی که کعبه را بنا کردند با »اسم رب« چن 

 را بيان و دعا می کنند:  

نََّك أَْنَت  َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا ۖ إِ 

 87السَِّميُع اْلعَِليُم  

ةً ُمْسلِ  يَّتِنَا أُمَّ َمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب  َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُّرِ

ِحيُم ﴿  اُب الرَّ ﴾ َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم يَتْلُو  128َعلَْينَا ۖ إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

يِهْم ۚ إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز الْ َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويُعَلُِّمهُ  َحِكيُم  ُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزّكِ

﴿129 ﴾ 
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ْنيَا ۖ   َوَمْن يَْرَغُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ ۚ َولَقَِد اْصَطفَْينَاهُ فِي الدُّ

اِلِحيَن ﴿  قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم ۖ قَاَل أَْسلَْمُت  ﴾ اذْ 130َوإِنَّهُ فِي اْْلِخَرةِ لَِمَن الصَّ

 88ِلَرّبِ اْلعَالَِمينَ 

هاى خانه كعبه را باال  ياد كنيد[ زمانى كه ابراهيم و اسماعيل پايه و ]

اى پروردگار ما ! ]اين عمل   گفتند :[ بردند ]و به پيشگاه حق مىمى

 را[ از ما بپذير كه تو شنوا و دانايى، 

پروردگار ما ! ما را ]با همه وجود[ تسليم خود قرار ده ، و نيز از  اى 

باشند پديد آور ، و راه و رسم عبادتمان   دودمان ما امتى كه تسليم تو 

پذير و  را به ما نشان ده ، و توبه ما را بپذير ، كه تو بسيار توبه 

 « 128» مهربانى ،

رانگيز ، كه  اى پروردگار ما ! در ميان آنان پيامبرى از خودشان ب 

آيات تو را بر آنان بخواند ، و آنان را كتاب و حكمت بياموزد ، و ]از  

ظاهرى و باطنى[ پاكشان كند ؛ زيرا تو تواناى  هاى آلودگى

 ناپذير و حكيمى . شكست 

خالصه در دعا حضرت ميفرمايد: »پروردگار ما برانگيز در ايشان  

ا ، و بياموزد ايشان را  )فرزندانم( رسولی تا بخواند برايشان آيات تو ر

 کتاب و حکمت به راستی که تويی غالب درستکار«.  

 
   113تا  127بقره  88
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ا خواست بعد از چندين هزار سال از ذريه او  می بينی که آنچه در دع

، »ربش« برانگيخت آنچه او در اين آيه از خدا خواسته بود. آنجا که  

 می فرمايد: 

يِّيَن َرُسواًل ِمنْ  يِهْم َويُعَلُِّمُهُم  ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اْْلُّمِ ُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ

َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمبِيٍن  اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  
89 

سواد ، پيامبرى از خودشان برانگيخت تا  اوست كه در ميان مردم بى 

ى و روحى[  هاى فكرآيات او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگى 

پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد ، آنان قطعاً پيش از اين  

 ى بودند . در گمراهى آشكار

ا يَْلَحقُوا بِِهْم ۚ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم    90َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ

و ]نيز پيامبر را[ بر مردمى ديگر ]از عرب و غير عرب[ كه هنوز  

ناپذير و حكيم  اند ]برانگيخت[ . و او تواناى شكست نپيوسته به آنان  

 است . 

يم تعليم و تربيت ،[ فضل  اين ]برانگيختن به پيامبرى و مسؤوليت عظ 

كند ، و خدا صاحب  خداست كه آن را به هر كس بخواهد عطا مى 

 فضل بزرگ است . 

جره دعايی بعد از هزاران سال شکوفه می آورد و  ش آری می بينی 

می دهد؛ اينها نمونه بود . و قرآن را که ورق بزنی ميبينی،  ثمر 

                 استه اند. پيامبران هر چه خواسته اند »از اين اسم رب « خو

 
  2جمعه  8989
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و اين را بدانی که اين »رب ، رب غنی کريم « است . لذا زبانحال  

 ارباب معرفت و اولياء هللا اينست که :  

 دل در غم عشق مبتال خواهم کرد 

 جان را سپر تير بال خواهم کرد 

 عمری که نه در غم تو بگذاشته ام 

 امروز به خون دل قضا خواهم کرد 

 

 به اسم رب شيطان و توسل  

همانا ربوبيت آن چنان گسترده است که بر سراسر هستی سايه آن را  

می بينی.، آنقدر گسترده است که شيطان هم به آن توسل می کند و می  

 "قَاَل َرّبِ فَأَْنِظْرنِي إِلَىَٰ يَْوِم يُْبعَثُوَن" گويد:  

شوند ،  گفت : اى پروردگار من مرا تا روزى كه مردم برانگيخته مى 

ت ده . جالب اين است که او هم از اين در محروم نمی ماند . و  مهل

 جواب مي شنود :  

 اْلَمْعلُومِ  ﴾ إِلَىَٰ يَْوِم اْلَوْقتِ 80قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن ﴿

و وقتي   ]خدا ]گفت : تو از مهلت يافتگانى ، تا زمانى معين و معلوم . 

ند همه آنان را گمراه  ، گفت : به عزتت سوگ د شخواسته او براورده 

 ات را . كنم ، مگر بندگان خالص شدهمى
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تَِك َْلُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن ﴿     91 اْلُمْخلَِصيَن  ﴾ إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهمُ 82قَاَل فَبِِعزَّ

 

 ربوبيت راه خدا شناسي 

گر چه کلمه »رب«   ربوبيت و پرورش الهی راه خداشناسی است . 

ر اصل به معنی »مالک و صاحب« است،  همانگونه که گفته شد د 

ولی نه هر صاحبی ، صاحبی که عهده دار تربيت و پرورش می  

 پروردگار ترجمه می شود . باشد، به همين جهت در فارسی به عنوان  

دقت در سير تکاملی موجودات زنده ، و تحول و دگرگونيهای  

  موجودات بی جان ، و فراهم آمدن زمينه موجودات ، و ريزه کاری 

هايی که در هر يک از اين قسمتها نهفته است ، يکی از بهترين طرق  

 خداشناسی است.  

با بدون آگاهی ما  هماهنگی هايی که در ميان اعضاء بدن ماست که غال 

 بر قرار می باشد، يکی از نمونه های زنده آن است.  

مثال هنگامی که حادثه مهمی در زندگی ما رخ می دهد، و بايد با تمام  

در برابر آن بپا خيزيم ، در يک لحظه کوتاه فرمان هماهنگ به  توان 

 همه ارگانهای بدن ما بصورت نا آگاه صادر می شود.  

قلب باال می رود، تنفس شديد می شود ، تمام  بالفاصله ، ضربان 

نيروهای بدن بسيج می گردند، مواد غذائی و اکسيژن هوا از طريق  

ی رسد، اعصاب آماده کار،  خون به طور فراوان به تمام سلولها م 

 
   83تا  79ص  91
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عضالت آماده حرکت بيشتر می شوند ، نيروی تحمل انسان باال می  

می پرد، خستگی از  رود، احساس درد کمتر می شود، خواب از چشم 

 اعضاء فرار می کند احساس گرسنگی بکلی فراموش می شود. 

چه کسی اين هماهنگی عجيب را در ميان تمام ذرات وجود انسان ،  

 کند؟   ايجاد می 

آيا اين پرورش جز از ناحيه خداوند عالم و قادر ممکن است؟ آيات  

دليل  قرآن پر است از نمونه های اين پرورش الهی، و هر کدام 

روشنی برای شناخت خدا هستند. پس با تمام وجود و با اخالص می  

 گوئيم »الحمد هلل رب العالمين« . همه ستايش ها برای اوست.  

 »الحمد هلل«  

 ت و تربيت موجودات ربوبي

 خداوند مسير رشد و تربيت همه را تعيين نموده است : 

﴾ قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطىَٰ ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ  49قَاَل فََمْن َربُُّكَما يَا ُموَسىَٰ ﴿

 92َهَدىَٰ  

  «49» فرعون گفت : اى موسى ! پروردگار شما دو نفر كيست ؟ 

كه هه موجودات را نعمت وجود   ما كسى است  گفت : پروردگار

 بخشيده ، و سپس به راه کمالش هدايت نموده است . 

 
   50و  49طه  92
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او به زنبور عسل ياد داده است که از چه گياهی بمکد و به مورچه  

آموخته است که چگونه قوت زمستانی خود را ذخيره کند . و بدن  

سازی  انسان را چنان آفريده که هرگاه کمبود خون پيدا کرد، خون 

 . چنين خداوندی ، شايسته حمد و سپاسگزاری است.  نمايد  

 

 ي از عبادت فرعون تا گوساله پرست

در داستان حضرت موسی امده است كه قوم او با آن همه معجزات ،  

رب و اله خود را نشناختند. روزي پيرو فرعون بودند، و روزي  

 ند. بعد از آن همه معجزات از خدای خود، گوساله پرست شد  گردي

ْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم  }َوَجاوَ 

   93قَالُوا يَاُموَسى اْجعَل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن{ 

از  دست فرعون و فرعونيان نجات داديم و سالم (  اسرائيل را ) ازبني 

دريا ) ي قلزم نزد خليج سويس ( گذرانديم . ) در مسير خود ( به  

 گروهي رسيدند كه بتهائي داشتند و مشغول پرستش آنها بودند .  

اسرائيل به موسي ( گفتند : اي موسي ! براي ما  ) در اين هنگام بني 

پردازيم ( همان گونه كه آنان داراي  معبودي بساز ) تا به پرستش آن ب 

 باشند ! موسي (  ي هستند ) و به پرستش آنها مشغول مي معبودهائ

 
   138اعراف  93
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دانيد عبادت راستين چيست و  گفت : شما گروه ناداني هستيد ) و نمي 

  خدائي كه بايد پرستيده شود كيست ( . 

 

 گمراهيست عدم معرفت سبب 

خدا را نشاختند  )رب ( بود .  به  دم معرفت ع نتيجه ،   ن آنا گمراهی اين 

نمی شناختند و  فات خداي خالق متعال خود را،  و حتي رب و اله و ص 

آگاهی نداشتند، و عدم معرفت هللا آنها را گمراه کرد، و حتی معجزات  

اسماء  "له از طرف خدايی که  ،خدای خود را که حضرت موسی

عظمت و  دارای و حسنی ،  و صفات خدايی که دارای اسماء  " الحسنی

اين شناخت و معرفت  ، برای آنها آورده بود  کمال مطلق است و قدرت 

 سطحی می نگريستند . نداشتند و به معجزات را 

تنها کتاب آسمانی که خدا را با اسماء و صفات معرفی کرده قرآن   

است که عظمت اسماء خداوند را بيان ميکند و مسلمانان موظف هستند  

 ا با صفات عليای او ذکر کنند ؛  که هر روز خدای خود ر

است  قلب خود را با آن وجود مطلق پيوند داده گويی با اين ذکر مداوم 

 : و عظمت او را با خشوع و با ذکر .

بيان ميدارد ؛ و با خشوع باالتری در    "سبحان ربی العظيم و بحمده"

که منتها خشوع    .  "سبحان ربی االعلی و بحمده "حال سجده ميگويند:  

 د است. عبد در برابر معبو
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و نه تسبيح موجودات در خور ان  بدان ای عزيز که نه تسبيح ما   البته 

هر مسبح در خور فهم خود او را ستايش ميکند   ذات اقدس نيست ، چه 

داند "سبحان هللا عما يصفون" منزه است  ولی او همان است که خود  

خداوند از آنچه وصفش کنند . "سبحان ربک. ...پاک و منزه است  

   کنند پروردگارت ، خداوندگار عزيز است ـ از انچه وصفش 

 بر آستان تو مشکل توان رسيد آری 

 عروج بر فلک سروری به دشواری است 

باری همين که بدانی که آن کنز پنهان آن ذات عزيز از هر عيب و   

کاستی و نقص منزه است خود اهل تسبيح هستی " سبحان هللا" و  

 الحمدهلل . 

ها و کمال است آنجا تنزيه از نقايص بود اينجا  ستايش از خوبی ، حمد 

از تمام محامد در حد فوق   تحميد بر محامد است که آن ذات عزيز

محامد در ذات او اصل و منبع ، و در  ؛ کمال برخوردار است 

 . مخلوقاتش پرتو و شعاع ان منبع است  

علم هر عالم پرتوی از علم اوست ، مهر هر مهربان جلوه ای از  

حمد   رحمانيت او ، و جمال هر جميل شعاعی از جمال اوست ، چون 

خلوقات او حاصل آيد در هرمخلوق که  او در توجه به آثار و افعال م

 به ديدهء توحيد بنگری زبان به ناچار گويای حمد او گردد. 

می بينی که هرآنچه کاوش های علمی بيشتر صورت گرفته و اسرار  

نمايد از اين رو  عجائب از پرده برون آمده حمد بيشتری را طلب می 

 : فرمود 
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   94فتعرفونها " آياته  سيريكم "قل الحمدهلل

)بگو ستايش خدا راست به زودی آيات خود را به شما خواهد نمود تا  

 آنها را بشناسيد(

و چون دانستی هر مخلوق به بهره ای از حسن و کمال و جمال که  

بايد بدانی که در عالم ، غير  .  دارد همه از مواهب پروردگارش هست 

نداند چه ممکنات را    ه حامد بداند ياخوا؛ از خدا حمد و ستايش نشده  

روی در عدم است و آغازی از عدم و هر صفت که رنگی از هستی  

 . دارد ، از هستی بخش است 

چه   و هم اوست خدا، که نيست خدايی جز او . و از برای اوست حمد  

پس هر   .در دنيا و چه در آخرت است ، چون او علت العلل است 

و چون آدمی    .به آن ذات می گردد  قعی ستايش وا   معلول را كه ستايی

از اين رو هيچ عاشق و شيفته اي   ؛در فطرت عشق به محمود دارد 

 نيست جز به صفات حق .  

پس اگر انسان به شناخت خود و خدای خود معرفت يابد ، با اخالص  

 خواهد گفت :  

 . "سبحان هللا، والحمدهلل و ال اله اال هللا ، هللا اکبر  "

 الرحمن الرحيم 

ر سوره حمد تکرار کلمه »الرحمن الرحيم« پس از رب العالمين ،  د 

لطف خاصی دارد : که ربوبيت حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر  

 
   93نمل  94
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موجودات نيست، بلکه از جهت دو رحمت »خاص و عام« است که  

ين دو نوع رحمت پرورش می يابند و هر مربی  موجودات در پرتوی ا

ثمر می رسد که با مهر و محبت    و معلم و حاکمی آنگاه تربيتش به

 باشد. 

پس اين کلمه در حقيقت تکرار نيست. در »بسم هللا« که آغاز است ،  

رحمان و رحيم وصف بال واسطه ذات می باشد . و در سوره حمد،  

 و محدودتر می شود. وصف با واسطه ربوبيت است که مقيدتر 

کمک  رحمت در انسان ، عاطفه و احساس لطيفی است که منشأء حس 

و خير انديشی و خيرخواهی گردد، و از انجام تقاضای اين عاطفه  

بدون نظر به پاداش لذت برد ، ولي در باره خداوند از جهت آثار و  

 ظهور رحمت است ، نه ثأثير و انفعال. 

مانند استعدادها و فضائل در ضمير  اين عاطفه خير و خوی انسانی، 

آثار آن و تکرار اين کلمه،   انسان نهفته است. توجه به مبدأ رحمت ، و 

اين عاطفه را بيدار می سازد و بکار می اندازد تا آنکه قلبش  

رحمت شود . و از زبان و عملش بسوی ديگران جاری   سرچشمه

ن است که  شود. اثر تکرار و تذکر همه صفات و نامهای خداوند همي 

 معنا و حقيقت آن در انسان مستعد ظهور می نمايد.  

اسماء را دانستی بدان که ، جانت با اسماء آشنائی تام  * حال که معنی 

 دارد ، در فطرت سالم تمام موجودات صفات دوست داشتنی است.  

 تو از هر در که باز آيی به اين خوبی و زيبائی 

 خلق بگشائی  دری باشد که از رحمت به روی 



145 
 

در حقيقت در طول عمر، جانت با اين صفات آشنائی دارد و به آن  

ی .اصل توحيد در مقام ظاهر اينستکه : »افعال را بحق  مشغول هست 

رجوع دهی «. و اصل باطن توحيد که صفات و ذات را يکی دانی ؛  

ثر و خيرات از يک خدا هستند«. چون چنين شد پس هر  ا»همه اين 

 95و ، بخدا باز ميگردد*.  حمد و ستايش ت 

شناسيم و  دعا : اميدوارم خداوند به ما معرفتی عنايت کند که او را ب

تخلق به اخالق حسنی او نماييم و در بهشت اخرين دعوانا الحمد هلل  

 رب العالمين باشد.  

 ی نكاتي عرفان 

  رحمت از جلوه های اسماء جماليه حق بشمار می آيد. خدای سبحان با

بسط و اعطاء آن ، باعث حفظ نظام و بقاء نسل گرديد. که اگر رحمت  

انسانی تحمل رنج بی پايان   و رأفت عطوفت نبود ، هيچ حيوان و 

حيات ، و زحمات طاقت فرسای تربيت فرزندان را بخود نمی داد .  

 در نتيجه نظام فردی و اجتماعی دچار اخالل و اضمحالل می شد.  

 : و حتی می توان گفت 

مين رحمت و رأفت بوده که موجب شده انبياء عظام و علماء اعالم  ه

انيت ، و ظلمات حيوانيت ،  برای خارج کردن بشر از چاه عميق نفس

بسوی نور و جلوات حق و انسانيت ، آن همه مشقات و مصائب  

 کمرشکن اين رسالت الهی را بجان دل می خريدند. 

 
 155كتاب تجلي ص  95
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ی ياد می کند که  قرآن کريم از رسول اکرم )ص( با چنين خصوصيت

است و برای شما ـ عالميان ، رحمت است. تا   96او »رحمة للعالمين«  

تان برای او گرانست و بشما عالقه وافر دارد و با  جائی که رنج بردن 

 مؤمنان مهربان و رحيم است.

و در جای ديگر می فرمايد:  »لعلک باِخٌع نفسک اال يکونوا مؤمنين  

ی که چرا آنها مؤمن نمی شوند( انسانی  )شايد خويشتن را تلف کن 97«  

که موفق به کسب اخالق فاضله و تخلق به فضائل نفسانيه گشته ،  

مواره سعی می کند در زندگی خود با همه افراد بشر با رحمت و  ه

 98محبت برخورد کند.* 

 ؟ سؤال 

 چرا صفات ديگر در بسم هللا نيامده؟ 

از نام مخصوص »هللا« تنها روی صفت   يعنی در بسم هللا پس

»رحمانيت و رحميت « او تکيه می شود ، و چرا سخنی از بقيه  

می آيد؟ يعنی چرا استمداد از  صفات در اين موضع حساس به ميان ن

 خدا با اين دو اسم است ؟. 

نکته اينستکه : در آغاز هر کار الزم است که از صفتی استمداد کنيم   

هان پرتو افکن است و همه موجودات را فرا  که آثارش در سراسر ج

 گرفته و گرفتاران را در لحظات بحران نجات بخشيده است.  

 
  107سوره انبياء آيه  96
   128سوره توبه آيه  97
 تفسير تربيتی / حسين ميرزا خانی.  98
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که همه عالم هستی را فرا گرفته   رحمت خداوند بقدری گسترده است 

 : بهتر است اين حقيقت را از زبان قرآن بشنويم 

آنجا که می فرمايد: »و رحمتی وسعت کل شيئ « ) رحمت من همه  

و در جای ديگر از زبان حامالن عرش    99ا فرا گرفته ( است  چيز ر

خدا می خوانيم : »ربنا وسعت کل شيئ رحمة« )خدايا رحمت خود را  

 يز گسترده ای( . بر همه چ

 پيامبران و استمداد از رحمت خدا

و   از سوی ديگر می بينيم پيامبران برای نجات خود از مشکالت 

حوادث سخت و طاقت فرسا در برابر دشمنان ، »دست به دامن  

 رحمت خدا« می زدند . 

 حضرت موسی )ع( : برای نجات از فرعونيان ميگويد: 

نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَ "    100  "ْوِم اْلَكافِِرينَ َونَّجِ

 خدايا ما را به رحمت خود رهائی بخش. 

 خوانيم :  و در مورد حضرت هود: و پيروانش چنين می 

   " فَأَْنَجْينَاهُ َوالَِّذيَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا "

 . )هود و پيروانش را به وسيله رحمت خويش از دشمنان نجات داديم(  

 
   156اعراف  99

   86يونس  100
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 پيوند خلق با خالق 

مورد آغاز کارها به هنگامی که می خواهيم با نام   بنابراين : در 

بزنيم، هم  خداوند شروع کنيم بايد دست به دامن »رحمت واسعه« او 

   رحمت عام و هم رحمت خاصش .

آيا برای پيشرفت در کارها و پيروزی بر مشکالت صفتی مناسبتر از  

 اين صفات می باشد؟!  

نبه عمومی دارد و  جالب اينکه نيرويی که همچون نيروی جاذبه ، ج 

دلها را به هم پيوند می دهد همين »صفت رحمت« است ، برای پيوند  

 از اين صفت رحمت بايد استفاده کرد.  خلق با خالق نيز 

مؤمنان راستين با گفتن بسم هللا الرحمن الرحيم در آغاز کارها ، دل از  

  همه جا بر می کنند و تنها به خدا دل می بندند، و از او استمداد و 

ياری می طلبند ، خداوندی که رحمتش فراگير است ، و هيچ موجودی  

 از آن ، بی نصيب نيست . 

را نيز از بسم هللا به خوبی می توان آموخت که اساس کار   و اين درس

خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائی دارد. که تا عوامل  

 . قاطعی برای آن پيدا نشود تحقق نخواهد يافت  

ای  ، » يا من سبقت رحمته غضبه « در دعا هم می خوانيم  چنانکه  

انسانها نيز بايد در  خدائی که رحمتت بر غضبت پيشی گرفته است . 
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برنامه زندگی چنين باشند، اساس و پايه کار را بر رحمت و محبت  

 قرار دهند ، و توسل به خشونت را برای مواقع ضرورت بگذارند. 

سوره با رحمت آغاز می شود و   113سوره دارد  114قرآن  بيان شد 

فقط يک سوره )توبه( كه با اعالن جنگ و خشونت آغاز می شود و  

 بسم هللا است. بدون 

 تناسب در خواست با صفات 

بايد درخواست ما از خداوند بوسيله اسماء الهی باشد اما بايد  

اين را ما با   .تناسب داشته باشد أسماء الهي  و درخواست با صفات  

اصوال هنگامی که حاجتی از خدا می   يات قرآن می فهميم .تدبر در آ 

مناسب است او را با صفاتی که پيوند با آن حاجت دارد  طلبيم ، 

 . توصيف کنيم 

مثالً عيسی مسيح)ع( هنگام در خواست مائده آسمانی )غذای   

 مخصوص ( چنين می گويد:  

َعلَْينَا َمائَِدةً ِمَن السََّماِء تَُكوُن لَنَا   قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَْنِزلْ 

اِزقِيَن  ِعيًدا ِْلَ  ِلنَا َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمْنَك ۖ َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخْيُر الرَّ وَّ
101 

عيسى بن مريم گفت : خدايا ! اى پروردگار ما ! براى ما از آسمان  

هل زمان ما و  اى پر از غذا نازل كن تا ]روز[ عيدى باشد براى اسفره

از سوى تو ؛ و ما را روزى بخش كه تو   اىنسل آينده ما ، و نشانه 

 بهترين روزى دهندگانى . 

 
   114مائده  101
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نيز اين درس را بما می آموزد، آنجا   ،حضرت نوح: پيامبر بزرگ خدا

اي  د که برای پياده شدن از کشتی در يک جايگاه مناسب ، به امر خ

 خود چنين دعا می کند :  

 102َخْيُر اْلُمْنِزِليَن   ِزْلنِي ُمْنَزاًل ُمبَاَرًكا َوأَْنتَ َوقُْل َرّبِ أَنْ 

و بگو : اى پروردگار من ، مرا در جايگاهى پرخير و بركت فرود  

 نوازى. آور ، كه تو بهترين مهمان 

حضرت زکريا نيز به هنگام در خواست فرزندی از خدا که جانشين و  

صيف می کند و می  وارث او باشد خدا را با صفت "خير الوارثين" تو

 گويد: 

﴾  89ْذ نَاَدىَٰ َربَّهُ َرّبِ اَل تَذَْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن ﴿ َوَزَكِريَّا إِ 

 ﴾90فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَىَٰ َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ ۚ .﴿ 

و زكريا را ]ياد كن[ زمانى كه پروردگارش را ندا داد : اى  

رين وارثانى  ؛ و تو بهت فرزند[ مگذارپروردگارم مرا تنها ]و بى 

پس ]خواسته[ او را اجابت كرديم و يحيى را به او بخشيديم و   « 89».

   . نازايى همسرش را براى وى اصالح نموديم  

 

 به عظمت يك أيه   توجه

 ايه قران ميخوانيم :  چندين در 

 
  29مؤمنون  102
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 " يا أيها الناس اتقوا ربكم " 

است بر اينکه هيچگونه   ا الناس « ، دليل روشنی و خطاب »يا ايه

تفاوت و تبعيضی در بين مردم نيست ، و مؤمن و کافر ، کوچک و  

 بزرگ ، پير و جوان ، امروز و آينده همه در آن شريکند.  

و با جمله : اتَّقُوا َربَُّكْم« که خالصه تمام برنامه های سعادت است چرا  

ديگر »تقوا   بيان می کند ، و از سویکه از يکسو »ربَُّكْم« توحيد را 

 « را که و به اين ترتيب برنامه عقيدتی و عملی در آن جمع است. 

لذا أساس كار و سير تكاملي انسان، تقوا و تصحيح عقيده و عمل به  

چند مرتبه عقيده  شريعت براي تثبيت عقيده است . ما مسلمانان روزي  

 شيم  خود را تکرار می کنيم گر چه خود متوجه نبا

 

 صفات، أفعال در سوره حمد  توحيد ذات ،

جمله »الحمد هلل رب العالمين« ، اشاره ای هم به توحيد ذات و هم  

توحيد صفات و هم توحيد افعال دارد. گوئی کسی سئوال می کند ،  

چرا همه حمدها مخصوص خداست ؟ جواب داده می شود: برای اينکه  

 ن است . او »رب العالمين« است ، پروردگار جهانيا

»الذی احسن کل شيئ خلقه« خداوند کسی است  می گويد:  قرآن مجيد 

داد. در رب  که آفرينش هر چيزی را به بهترين صورت انجام 

 العالمين »توحيد در ربوبيت« است. 
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عبارت است از خضوع و تذلل   ،با توجه به آيات قرآن حقيقت عبادت 

ا بودن وجود مورد  لفظی و يا عملی همراه با اعتقاد به اولوهيت و خد 

 است.  «توحيد در عبادت » نظر . و اين 

 قرأن مي فرمايد:  

ٍه َغْيُرهُ  لَ  َ َما لَُكْم ِمْن إِلََٰ  103قَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَىَٰ قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا َّللاَّ

قوم   به يقين ، نوح را به سوى قومش فرستاديم ، پس به آنان گفت : اى

 ا بپرستيد ، كه شما را جز او معبودى نيست . من ! خدا ر

به تعبير ديگر : هنگامی که مفاهيم گذشته در جان انسان جای گرفت ،  

با )عقيده و ايمان( همراه با )عمل( ، وجودش به نور هللا پرورش  

دهنده جهانيان روشن می شود ، و رحمت عام و خاص او و مالکيتش  

به صورت يک فرد کامل از   و انسان ، می کند در روز جزا را درک 

نظر عقيده در می آيد، )و يک فرد مؤمن ميشود( اين عقيده عميق  

 توحيدی است . 

 ايمان ثمره معرفت است 

، و از بندگی بتها و   نيکسو بنده خالص بود از   يمان، نخستين ثمره ا 

دست استمداد به ذات  جباران و شهوات در آمدن ، و از سوی ديگر

 . و در واقع ، در اينجا سخن از  پاک او دراز کردن است 

 است.  " در أفعالعبادت، و توحيد در توحيد "

 
103  
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: آنست که هيچ کس و هيچ چيز را شايسته پرستش    عبادت در توحيد 

جز ذات خدا ندانيم ؛ تنها به فرمان او گردن نهيم، تنها قوانين او را به  

اک  بشناسيم و از هر نوع بندگی و تسليم در برابر غير ذات پرسميت 

 او بپرهيزيم. 

: آنست که تنها مؤثر حقيقی را در عالم او بدانيم ) ال  يتوحيد افعال

مؤثر فی الوجود اال هللا ( نه اينکه عالم اسباب را انکار کنيم و به دنبال  

كه دارد، آن  سبب نرويم . بلکه معتقد باشيم که هر سببی با هر تأثيری 

وزندگی ، و به خورشيد  هم به فرمان خدا است ، او است که به آتش س

 روشنائی و به آب حياتبخشی داده است . 

 

 صحيح  ثمره عقيده

ثمره اين عقيده آنست که انسان تنها متکی به هللا خواهد بود، تنها  

قدرت و عظمت را مربوط به او می داند ، و غير او در نظرش فانی  

 ذير ، و فاقد قدرت می باشد. ، زوال پ

و ستايش است ، و لياقت دارد که انسان او را    تنها ذات هللا قابل اعتماد 

تکيه گاه خود در همه چيز قرار دهد. اين تفکر و اعتقاد انسان را از  

همه کس و همه موجودات بريده ، و تنها به خدا پيوند می دهد ، حتی  

 .  به فرمان او است    اگر به عالم اسباب می رود نيز

سبب االسباب است  يعنی در البالی اسباب ، قدرت خدا را که م

 مشاهده می کند. 
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اين عقيده آن قدر روح انسان را وسيع و افق فکر او را باال می برد  

که به بی نهايت و ابديت می پيوندد و از محيطهای محدود آزاد و رها  

 پس با معرفت و اخالص ميگويد: می سازد.  

 . يَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن  إِ  

 طلبيم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي   ،و را » إيَّاَك « : ت 

انسان به حکم عقل، بايد بندگی خدا را بپذيرد. ما انسان ها عاشق کمال  

و    هستيم و نيازمند رشد و تربيت، و خداوند نيز جامع همه کماالت 

رب همه هستی است . اگر به مهر و محبت نيازمنديم او رحمان و  

 رحيم است. 

 يتي از نماز نکات ترب 

 ـ نکته اتکاه فقط اوست   1

در اينجا مقدم شدن کلمه "اياک" بر نعبد و نستعين ، دليل بانحصار  

است . که   «توحيد عبادت و توحيد افعالی » است و نتيجه آن همان 

عبوديت و بندگی خود نيز احتياج به کمک او  حتی در   اشاره شد. 

ت جست، مبادا گرفتار  داريم ، و در اين راه نيز بايد از او استعان

انحراف و عجب و ريا و اموری مانند اينها بشويم که عبوديت ما را  

 پاک در هم می ريزد. 

به تعبير ديگر: در جمله اول می گوئيم تنها تو را می پرستيم کمی  

ارد، بالفاصله با جمله اياک نستعين آنرا اصالح می  بوی استقالل د 

 کنيم و آن امری است بين االمرين. 
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 ـ نياز انسان به ياری 2

انسان برای مقاومت در تمام مشکالت و امور احتياج به کمک دارد ،  

اينجا است که خود را زير چتر پروردگار قرار می دهد ، همه روز  

تکرار جمله »اياک نعبد و اياک نستعين  از خواب بر می خيزد ، و با  

يت در  « اعتراف به عبوديت پروردگار کرده و از ذات پاک او موفق 

 کارها ياری می طلبد. و شب نيز با همين جمله سر به بستر می نهد. 

 

 محمود مطلق فقط اوست 

*تا کنون با اسماء حسناء و صفات خداوند سبحان که هر کدام دليل  

،آشنا شديم . او »هللا« است ، يعنی ذاتی که   محمود بودن او هستند 

 همه کماالت را داراست .  

االت باشد محمود است ، پس او محمود  هر ذاتی که جامع همه کم

 مطلق است »الحمد هلل« . 

او »رحمان« است ، و هر رحمانی محمود است ، پس او محمود است  

 »الحمد هلل«  

و محمود است  او »رحيم« است و هر رحيمی محمود است، پس ا

 »الحمد هلل«  
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او »مالک« مطلق است. که اين مالکيت مطلقه اش در قيامت ظهور  

و هر مالک مطلقی محمود است ، پس او محمود است .    می کند.

 »الحمد هلل«  

می تواند دليل برای آينده باشد،   يچه اينکه هر کدام از اين اسماء حسن

 سبحان است .  که آن حصر عبادت، و استعانت برای خدای

 . إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن   

 و انعام « بيان کرده است.  مشابه اين ادله را در سوره های »هود 

ِ َغْيُب السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوإِلَْيِه يُْرَجُع اْْلَْمُر ُكلُّهُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل   َوّلِِلَّ

 104َعلَْيِه ۚ  

مين فقط در سيطره دانش خداست ، همه كارها به او  ها و زنهان آسمان 

 كل داشته باش . شود ؛ پس او را بندگى كن و بر او توباز گردانده مى 

 

 از غيب تا حضور 

سخن تا کنون به لسان غيب بود ، اما االن به لسان حضور است .  

که فهميد خدا جميع   و بنده اي  انتقال سخن از غيب به حضور، عبد 

رب العالمين است ، رحمان و رحيم مطلق   ،را دارا است  کماالت 

ست که  است ، مالک مطلق است ، در اين صورت ]اين خدا [ اليق ا

 عبد و بنده اش خود را در حضور خدا ببيند.  

 
 123هود  104
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و او را مخاطب قرار دهد و بگويد: »اياک نعبد« و کسی که اين ديد  

ارد ، شايسته  را ندارد و اين معرفت را ندارد يعنی حضور قلب ند 

 خطاب نيست . 

او   به او اجازه نمی دهند که در محضر خدای سبحان قرار بگيرد .  

 خدا مشهود مطلق است. غايب است ، گر چه 

در اينجا زمام امور بدست گوينده نيست ، بدست مخاطب است .  

مخاطب به انسان تاکنون اجازه حضور نمی داد ، االن اجازه حضور  

گوينده بعد از درک اين معارف بلند، خود را در مشهد  می دهد . 

 خدای سبحان مشاهده می کند، می گويد »اياک« فقط تو را . 

 

 تا واليت  از استعانت 

سخن از غيب به حضور آمد ، آنهم با تقديم معبود بر عابد ، و حصر  

عبادت و استعانت ، حفظ وحدت در ناحيه معبود ، و حفظ کثرت در  

 ناحيه عابد. 

از جمع اين نکات بدست می آيد : که »هللا« معبود است و ال غير،   که

 و غير خدا هرکه هست و هرچه هست عابد است و ال غير. 

انسان نماز گزار ، يا قاری قرآن هنگام تلفظ کلمه »نعبد« که متکلم   تا  

مع الغير است، ديدگاهش چه اندازه وسيع باشد ، و چه کسانی را در  

 نظر بياورد.  
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 تفاوت انسان ها در نمازراز 

انسان عادی وقتی بخواهد بگويد »اياک نعبد« ، می گويد: من و ديگر  

اما اگر انسان مقداری با آيات   . کنيم  نماز گزاران ، تو را عبادت می

قبلی مأيوس شد ، ديدش وسيع گرديد ، با قاطعيت می گويد: »اياک  

اجزاء عالمين ،  نعبد« يعنی من که جزئی از عالمين هستم ، با ديگر 

 همه تو را عبادت می کنيم .  

   : چه اينکه خودت در باره قيامت فرمودی

ِن َعْبًدا  إِْن ُكلُّ َمْن فِي السََّماَواِت   ْحَمَٰ  105َواْْلَْرِض إِالَّ آتِي الرَّ

[ ذاتاً ]بنده[ و مملوك  ها و زمين نيست مگر اينكههيچ كس در آسمان 

آيد اين ظهور عبوديت موجودات در  ]به سوى[ خداى ]رحمان مى

 قيامت است. 

خيلی ها بايد بميرند و در قيامت ببينند که همه بنده وار می آيند، اما  

ز اينکه بميرد اين معنا را می بيند . و اگر هم اکنون  يک موحد قبل ا

کيه نمی کند. و اين عبوديت ،  ديد همه بنده اند ، ديگر به غير خدا ت

 عبوديت مطلقه است ، نظير ربوبيت مطلقه خدای سبحان . 

 
  93مريم  105
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در کنار » اياک نعبد ، اياک نستعين « آمده يعنی حتی در عبادت هم  

گمان نبرد، انسان در بنده بودن   از تو استعانت می کنيم، تا کسی

 مستقل است . 

هم تنها از تو   آری تو را می پرستيم ، و در اين پرستش همگانی  

استمداد می کنيم و ال غير، اگر ديگری مددی به ما می فرستد ،  

 مجرای فيض توست.  

 آنجا که فرمودی:  

ْبِر َوالصَّ  ابِِرينَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ َ َمَع الصَّ  .  106اَلةِ ۚ إِنَّ َّللاَّ

ت خود و پاك ماندن  اى اهل ايمان از صبر و نماز ]براى حل مشكال

ها و رسيدن به رحمت حق[ كمك بخواهيد زيرا خدا با  از آلودگى 

باز ، صبر و نماز هم جزو برنامه هائی است که تو    صابران است .

 را به مقصد می رسانند.  به ما آموختی، اين دو پلی هستند که ما

 آن يکی فيضش گدا آرد پديد 

 وآن دگر بخشد گدايان را مزيد 

سبحان ، با يک فيض انسان را گدا می کند ، و با فيض ديگرش  خدای 

گدا را مستغنی می کند. انسان اگر بفهمد گداست ، فقير الی هللا ، نعمت  

انسان  خدای سبحان با يک فيض  است . و اال اگر نفهمد زحمت است.

 
  153بقره  106
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را تشنه می کند ، و با فيض ديگر انسان تشنه را به چشمه کوثر می  

 رای انسان جز عطش چيزی نمی ماند. رساند. آنگاه ب

سئوال شد حواس ما در نماز جمع نيست ، حضوری    )ع(از ائمه

نداريم ، چه کنيم ؟ فرمودند : با نافله آنرا جبران کنيد . عرض کردند،  

 جمع نبود چه کنيم ؟ فرموند، با سجده شکر    در نافله هم اگر حواس ما 

 جبران نمائيد.  

ه شکر است ، به خاطر آنستکه انسان  اين همه فضيلت که برای سجد 

اگر توفيق انجام يک عبادتی نصيبش شد ، تازه اول بدهکاری اوست،  

 تازه بايد شاکر باشد که اين نعمت نصيب او شده است. 

فرمود: »هر چه می کوشيم   امام سجاد )ع( در باره عجز از شکر  

 107سپاس نعمت تو فرو نگذاريم ، باز تقصيرکار و مديون می شويم « 

کمک خواهی فرع بر عبادت اوست ، بايد به او نزديک شد ، انگاه  

داد که از او طلب استعانت کرد. همانطور که عبادت   بخود اجازه

 درجات دارد ، استعانت هم درجاتی خواهد داشت . 

فقط خود را می بيند ، می گويد: من خدا را عبادت  يک وقت انسان 

نستعين« که بدنبالش ذکر می کند، خيلی  می کنم . آنگاه در »اياک 

ضعيف و کم رنگ خواهد بود. اگر عبادت به مرحله عاليه راه يافت ،  

 
 . 37صحيفه سجاديه دعای  107
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استعانت نيز به مرحله واليت می رسد. در اينصورت انسان از آسيب  

 .  108می شود. .  دشمن درون و برون راحت و آسوده 

 

 كانون جاذبه الهي 

خود را از بند ، بندگی   چون عابد با عظمت و قدرت و کشش معبود ،

تالش می کند تا هرچه بيشتر به کانون جاذبه ربوبی    غير می رهاند ،

اما متاسفانه می بيند اين توجه و همت، و سعی و   نزديک تر بشود.

می کند پايش را  تالش ، با سرعت سلوک او هماهنگ نيست، احساس 

 بطور جدی گرفته اند و به پائينش می کشند . 

کاذب نمی گذارندش راحت از اعماق چاه نفسانيت خود را  جاذبه های  

لذا در نهايت درماندگی ، لب بطلب استعانت می گشايد   109باال بکشد  

 و می گويد:  

 " َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ "

 طلبيم. و تنها از تو ياری می 

و بس    يعني تنها راه تقرب به خدای سبحان ، عبادتست :  توحيد عبادی

. و لذا وقتی خدای متعال سمتهای اولياء و انبياء را در قرآن کريم  

 بيان می کند ، نخست از عبادت آنها شروع می کند. 

 
 أنچه نقل شد از سوره حمد از کتاب "تجلی اسماء تفسير سوره حمد" از مؤلف   108
 أنچه نقل شد از سوره حمد از کتاب "تجلی اسماء تفسير سوره حمد" از مؤلف   109
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: »اشهد ان محمد عبُده و رسولُه« عبادت او قبل از  در تشهد ميگوئيم 

ت و برتری دارد. عبادت  رسالتش، برای اينست که از رسالتش فضيل

ست ، و رسالت چهره ارتباطی با ساير بندگان  چهره ارتباطی با موال 

است. و ساير انبياء عظام هم اگر به کماالتی رسيده اند محصول  

عبادت آنهاست. و قوم خود را اول به توحيد عبادی دعوت می کنند ،  

 110اول از »هللا« سپس سخن از عبادت خدا بود.* 

برقرار  ط ارتباو خداي خود ميخواهيم با اين معبود از ما در نمأري 

حضور قلب نداشته باشيم و غرق در  أيا سزاوار است كه در نماز كنيم 

 ستي بدست اوست؟  هأمور  ايي كه همه دنيا باشيم ؟ انهم دنيأمور 

 

 در نماز  پرتی  حواس

 صبح ستادم به محضر دادار  طلوع 

 ز لوح دل زنگار   مي با نماز بُشو که

 م ي گشت لبها ر« ياز »اقامه« و »تکب پس

 ذکر »بسمله « و حمد و سوره گهربار . به 

 به حمد نمودم که در همان آغاز   شروع 

 ار يزدم به شهر و د  دن يبه فکر خانه خر  

 
  84تا  79تفسير تربيتی خالصه از ص  110
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 به هر محله و کوه  دم ي« چو رس  ني »نستع به

 دار يد  یهر آنچه خانه نو بود کردم 

   دم يخانه را پسند  ی کي  م«ي »مستق  به

 آن دشوار   د يخر  مي د برابو ک يو ل 

 « در دهنم   ني ط الذ بود »صرا  هنوز

 ار يکه پول قرض گرفتم ز دوستان بس

 « به پول کالن   ن ي »والّضال یاز ادا پس

 شدم به محضر شصت و چهار راهسپار   

 جمله   ني نوشتم ا دم يلفظ »قل « که رس  به

 ثبت با سند آمد برابر آخر کار  که

   یر که لفظ »احد« گشت بر لبم جا ني هم

   وارياز در و د  اطاق ها همه شد رنگ  

 لفظ »صمد« را نگفته بودم من  هنوز

 بر فراز دوشم بار   ی که شد اساس کش

   دم ياساس را چ  دميکه رس  لد«ي»لم   به

 به هر اطاق منظم چو طلعت دلدار  
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 «   ولد يکه مرا بُرد در »ولم   ی خانه ا چه

 گفتار  ايکه نگنجد به فکر   ی به عالم

 افتادم  دم خم به فکر در »رکوع« ش چو

 از بازار   ارم ي کاشان ب ی چند قال که

 به خانه آوردم  دم ي»سجده « فرش خر  به

 ار يکه بود هر گل آن همچو باغ عارض  

 گفتم »اشهُد ان ال اله اال هللا «   چو

 کبار ي یبه فکر دادن سور اوفتادم 

 ل يفام ی »عبده و رسوله« تمام  به

 شدند وارد کاشانه ام ز خورد و کبار 

 »صلوات«    ی ذهنم بود نغمه بر   هنوز

 سرشار.  ی و خوش  ی ام از شاد  نهيگشت س  که

 نماز افتادم   اد ياز »سالم« به   پس

 ، مقبول دادار!!  ی نماز  عجب 

 گشت تمام و نه خانه بود و نه فرش   نماز

 من فلک زده بودم دچار آن پندار.  
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 نماز که خوانده ام روا بود که کنم   ن يا از

 اقرار م ينماز   یبه درگاه تو به ب 

 بود که به درگاه کردگار کنم   روا

 نماز استغفار    ني هزار مرتبه از ا 

 من » العفو«   یمن ، صمد من ، خدا  اله

 نماز گذار.  ن يکه هست مستحق دوزخ ا 

 مشغول   ی که دلم را به خود کن شود يم  چه

 .   ناري که غرق مهر تو باشد ، نه درهم و د  

تی عنايت کند که او را بشناسيم و  معرفدعا : اميدوارم خداوند به ما 

تخلق به اخالق حسنی او نماييم و در بهشت با مقربين و أولياء محشور  

 شويم، اخرين دعوانا الحمد هلل رب العالمين . 

 

 ی از خواجه انصاری مناجات

الهی! جز از شناخت تو، شادی نيست، و جز از يافت تو، زندگانی نه.  

ت، و زنده به تو، زندة جاويدانی  مردة زندانی اس زندة بی تو، چون 

 است.
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الهی! گرفتار آن دردم که تو داروی آنی، بندة آن ثنايم که تو سزاوار  

آنی. من در تو چه دانم؟ تو دانی. تو آنی که مصطفی گفت. من ثنای  

 تو را نتوانم شمرد، آن گونه که تو خود بر نفس خويش ثنا گفتی. 

 زاهدان مزدوران بهشت اند! اقی زشت اند، و الهی! جمال توراست، ب

 در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آيد 

 از حال بهشتيان مرا ننگ آيد 

 ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند 

 صحرای بهشت بر دلم تنگ آيد 

الهی! در سر آب دارم، در دل آتش، در ظاهر ناز دارم، در باطن  

ه جان من، دردی  خواهش. در دريايی نشستم که آن را کران نيست؛ ب

است که آن را درمان نيست؛ ديده من بر چيزی آيد که وصف آن بر  

 . زبان نيست! 

با توفيق الهی  معرفت هللا )رابطه عبد با معبود(.   1پايان کتاب معارف 

 . 1442ايام فاطميه  

موجب  سالم هللا عليها اميدوار مرضيه هديه به مادرم حضرت زهرای 

يزان برای ارتباط با  عزاستفاده  برای و قبول حق و  ضايت ايشان  ر

 اخر دعوانا الحمدهلل رب العالمين  مفيد باشد .معبود 

 طاهره سادات زرگرمرادی 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــ
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 منابع 

  ، ( هميشه در سفر بوده اين مطالب : چون )مؤلف توضيحی قابل ذکر  

گاهی در  چند سال فاصله بوده و س و ويرايش آنها درواين القاء بين و  

لی  وه  امکان نبود به همه آن منابع ايران بوده ام دسترسی از خارج 

طوح  در سبرای شاگردانی که بوده اند  یچون تمام مؤلفات من دروس 

معتبر و بزرگان  منابع و کتب  ازمی شد ، القاء بعنوان درس مختلف  

ولی  در پاورقی مطالب قيد شده  که منابع، علم استفاده شده اهل 

 . ندارم  را منابع از کتب و بعضی مشخصات  

 .  به بعضی از منابع اشاره می شود  

   مي قران کر

   زانيالم ر يتفس

 نمونه    ر يتفس

 خرمدل    یمصطفدکتر دکتر ـ نور   ر يتفس

 البالغه   نهج 

   ه يسجاد  فهيصح

   بحاراالنوار 

   یکاف  اصول
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   ن يالصادق منهاج 

   اخبار الرضا  ون ي ع

 و مناجاتها    ن يمعصوم  ث ياحاد  

ـ تفسير موضوعی قرآن کريم ـ آيه هللا جوادی آملی ـ  در قران  د يتوح 

   1383مرکز نشر اسراء  

 حرکت در اروپا   ريس

   ش يا ين

 ـ آيه هللا ری شهری . الحکمه  زان يم

ـ انتشارات   ی ق يحق م ياستاد کر )چند کتاب تجلی از   یتجلهای   کتاب 

 ـ شيراز . فالح 

: مؤلف حسن علی پور وحيد ـ ناشر انتشارات مؤسسه  رفان ع  موعود 

 . 1386آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره(  

ـ  )مؤلف ( طاهره سادات زرگرمرادی مؤلف ـ اسماء در قران  یتجل

 .  1394، يزد  انتشارات شهد علم 

آموزشی و  مؤسسه ـ انتشارات ـ محمد تقی مصباح معارف قرآن 

 ، قم . 1378مام خمينی )ره(  پژوهشی ا

   ی خان زاريم  ن يحسـ  سوره حمد   ی تيترب   ر يتفس
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ـ انتشارات کتابخانه   1353ـ   ی هللا جعفر سبحان ه يا ی خدا شناس راه

 صدر )تهران ناصر خسرو پاساژ مجيدی(  

در سلوک الی هللا ـ محمد حسين رستگار ـ انتشارات   کدهيراه م کتاب 

 .  1385ارمغان طوبی ، تهران ـ  

پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان ـ آيت هللا ناصر مکارم شيرازی  

 ـ انتشارات نسل جوان  

 . ادی آملی  وـ آيه هللا جتوحيد در قرآن 

   یخواجه انصار  مناجات 

  نجايادر شده اند و  ن ي درسها در چند کتاب تدو ني چون ا : گريمنابع د  و

که منابع مشترک دارند ذکر   گرياز درس جدا شده در کتب د  یقسمت

 . شود يم

 الحمدهلل رب العالمين  


