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مماثلت خداوند با خلق
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
در اشياء از لحاظ مناسبت و ارتباط چند وجه است :یک وجه ،عينيت است و یک
وجه ،مماثلت است و یک وجه تباین جزئی استت و یتک وجته تبتاین التی استت اته
عينيت عبارة اخری از وحدت است و تباین الی ،عبارة اخرای از تناقض است« .وحدة
عریقة و مناقضة عریقة و بينهما متوستطان» .چهار حالت است ،اگر بگویيم فالن چيز
عين فالن چيز است غلط است ،مکانِ جدا ،زمانِ جدا ،وضعِ جدا ،عين یعنی چه؟ عين
غلط است ،عينيت مستحيل است .و اما مماثلث« :المماثلة ال تتحقق اال فی استر متن
المائة اما مائة مائة فال مائة .فالن مثل الفالن مائة بالمائة ،ال یمکتن .مکتان یلتلت ،
زمان یلتل  .اذلک و اذلک».
ما در مماثلت داریتم بحتث متیانيم «اآلیتة االم فتی حقتل التوحيتد و فتی حقتل
الستمَاوَاتِ
المعرفة الربانية عبارة عن آیتة الشتوری الحتادی عشتر قولته تعتالی« :فَتاِِرُ َ
وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مَِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا یَتذْرَُُُُمْ فِيتهِ لَتيْكَ َُمِ ْثلِتهِ
شَيْءٌ» »1در ممثالت ما یک اثبات داریم و چنتد ستلد داریتم ،فتالن شتیء مثتل فتالن
شیء است ،درصدش زیتاد باشتد ،اتم باشتد ،هرچته باشتد .مماثلتت ،مشتابهت استت،
عينيت نيست .گاه نفی مماثلت ،نفی مماثلت هم گاه نفتی استتاراقی استت ،گتاه نفتی
اسری است« .بعبارة اخری المماثلة بين شيئين علی ضربين ایجابيًا و سلبيًا .الضترب
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االول من المماثلة االیجابية هذا مثل فتالن قتدر متا یمکتن» مکانشتان فترم میانتد،
زمانشان فرم میاند ،شکلش ،ظاهرش ،سنش ،همهاش «المماثلتة اإلیجابيتة المحلقتة
علی ال ما یمکن التماثل فيه» این دوئيت بایتد حفتب بشتود ،حتداقل حفتب دوئيتت
است .حفب دوئيت ،دو مکان بودن و یا دو زمان بودن اافی است .اگر در دو مکان یا
در دو زمان یا هم در دو مکان و هم در دو زمان باشند ،این برای اثنينيت اافی است،
در سایر صفات مثل هم هستند ،مطلبی نيست« .ألن اإلثنينية إنما بحاجة إلی ميّزةٍ مّا
مکانية أو زمانية أو هما معًا و أما ميّزات الذات و الصفات و األفعال یمکتن أن تکتون
مثل البعض مائة بالمائة» این مماثلتی است اه درصدش باال است ،صد درصد نيست.
یا بگویيم صددرصد ،منهای مکان و زمان .این یک مماثلت ،یک مماثلت مادون این،
در بعضی از خصوصيات اه ضرورت از برای تعدد نيست .ما یک خصوصياتی داریم
اه ضرورت بر تعدد است ،درباره آن بحث نمیانيم« ،من الميزات ،الميزات التی هتی
معددةٌ» این را ااری نداریم« .الميزات وراء ضرورة التعدید ،ضترورة التعتدد ،إمتا هتذه
الميّزات بين شيئين مثل البعض مائة بالمائة أو أقل متن مائتة بالمائتة» .ایتن از جهتت
ایجابی .از نظر سلبی ،حاال ذومکان و ذوزمان را داریم عرض میانيم .از نظتر ستلبی
یا این دو موجودی اه زمانی و مکانی هستتند ،هتي ممتاثلتی ندارنتد اال در زمتان و
مکان یا در بعضی از امور مماثلت دارنتد .ستوم :موجتودی اته نته زمتانی استت و نته
مکانی است «ربنا سبحانه و تعالی ال زمانیٌّ و ال مکتانیٌّ و ال محتدودو و «لَتيْكَ َُمِثْلِتهِ
شَيْءٌ» هنا یحلق علی السلبية الکافية الکاملة الشاملة بکل المشتابهات« .لَتيْكَ َُمِثْلِتهِ
شَيْءٌ» ال ذاتيًا و ال فی صفات الذات التی هی عين الذات و ال فی أفعال الذات».
قبل از اینکه این بحث را تفصيل بدهيم بر محور آنچه در ستوره شتوری نوشتتيم،
عرض میانيم توحيد هشت مرتبه دارد ،شرک هم هشت مرتبه دارد« .توحيد درجتات
متفاوضة متعانقة مع بعضٍ و لزام بعضٍ فی التوحيد الحقيقی الربّانی ثمانية» .سهتا در
ذات و پنجتا خارج ذات« .الثالث األولتی :ذات ا ستبحانه و تعتالی مجتردو عتن اتل
تراد ،هذا توحيدو أول .واحدو بحقيقة معنا الوحدة» اینجا «وَاحِدو لَا بِعَدَدٍ»« 1،واحتدو ال
عن عدد»« ،وَاحِدو لَا بِتَ ْأوِیلِ عَدَدٍ» 2این است .اینکه ما از پيرزنهتا شتنيدیم ختدا یکتی
است ،پك دو نيست ،دروغ است« .ا واحدو و ليك اثنين .إمّا اائنو واحد ال یمکتن أن
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یتعدد هذا هو ربّنا و إما اائنو یمکن أن یتعتدد اتان متعتددو ثتم توّحتد ،حاليتًا متوحتد
یتعدد أو یمکن یتعدد» اینها نيست .این ثالوث تعدد از حق مسلوب است« .نعبّر عنته
بالثالوث یعنی شیء خطأ ،ثالوث التعدد مستلوب عتن ربّنتا ستبحانه و تعتالی .الضتلع
األول من ثالوث التعدد المنفی اان متعددًا ثم توحد ،غلط .الضلع الثانی حاليًا واحد
ثم تعدد .الضلع الثالث حاليًا متعدد و المرحلة الرابعة ال یمکن أن یتعدد ال فتی زمتان
و ال فی ما فوم الزمان» این واحد.
پك مرحله اوالی توحيد عبارت استت از وحتدت حقيقيته ذات« .ذاتته ستبحانه و
تعالی غير متراد ،غيتر محتدوث ،غيتر محتدود ،غيتر متنتاهی و ال یمکتن أن یتعتدد و
حسد ت عبير اإلمام أمير المؤمنين (ع) فی خطد عدّة توحيدیتة واحتدو ال بعتدد ،ال عتن
عدد ،ال بتأویل عدد .ال عن عدد؛ لم یکن متعدد ثم توّحد» تجاوز استت« .و ال بتأویتل
عدد ال یعول إلی العدد و ال بعدد حاليًا ليك متعدد» این مرحله اوالی توحيد ،مربتوط
به ذات است.
«المرحلة الثاني ة الذاتية التوحيدیة عبارةٌ عن أنّ صفاته الذاتية واحتد العلتم ذاتيتًا،
القدرة ذاتيتة ،،الحيتاة ذاتيتة ،،تحمتل الفتاظ ثتالث ،تعنتی معن،تی واحتدًا بالحقيقتة متع
الوحدة» اه البته این از چيزهتایی استت اته متا نمیتتوانيم بفهمتيم ،فقتط میتتوانيم
بدانيم اه هست« .اما ا تعالی نعرف أنّه موجود و لکن متا هتو؟» متا نمتیدانيم« .ال
نعرف حقيقة ذاته و ال الحقيقتة الوحدویتة فتی صتفاته و ال الحقيقتة الوحدویتة بتين
الصفاته الذاتية و ذاته ،ال نعرف» اما هست ،غير از این باشد اه مللوم است .پك بُعد
دوم توحيتتد در ذات عبتتارت استتت از وحتتدت حقيقتتی صتتفات ذات در واقعيتتت ،در
حقيقت ،در لفب اه «عباراتنا شتّی و حسنک واحد».
مرحله دوم «الضلع الثالث من المراحلة الثالثة التوحيدیة الذاتية وحتدة الصتفات
الذاتية الواحدة مع الذات ،یعنی ا تعالی عالمو ليك علمه عارضًا علی ذاتته و ال ذاتتًا
علی ذاته .علمه ال صفة علی ذاته و ال ذاتًا علتی ذاتته ،ذاتتان منضتمتان .قتادرو ليستت
قدرته عارضةٌ علی ذاته و ال ذاتًا علی ذاته ،واحدو بحقيقة معنی الوحدة .حياته ،ليست
حياته عارضة ،علی ذاته و ال ذاتًا علی ذاته» نه اوّلی است ،نه دومی« .و لکن غيره ،أنتا
عالم انتت جتاهال ،علمتت متع ذلتک أجهتل» «لِكَتيْ ال یَعْلَتمَ بَعْتدَ عِلْتمٍ شتَ يْئًا» 1قتدرت
همينِور ،حيات همينِور .تمام موجودات عالم اه دارای صفت حيات یتا علتم یتا

 .1نحل ،آیه .70
3

قدرت هستند ،صفت است ،ذاتی است [« ]...ذاتٌ عالمة ،ذاتٌ حيّتة ،ذاتٌ قتادرة» .اگتر
هم این قدرت این ذات نرود ،این حيات نرود ،این علم نرود ،باز عارض است .حيتات
از روح انسان نمیرود« .لما خلق ا تعالی ارواحنا نحن من اجسادنا و نفخ ارواحنتا
فی اجسادنا یعبدنا الی یوم القيامة إن انا من أهل الجنة» «عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ» 1حيات
از این ذات نمیرود ،ولی عارضی است ،یعنی حيات را به این ذات دادند .چه حيات
از این ذات برود و چه نرود ،این حيات الزمه ذات نيست و ذات الزمه حيات نيستت.
«هذه مراحل ثالثة خطوات ثالثة توحيدیة فی حقل الذات ،إن صحّ تعبير حقل» ایتن
مرحله ذات ،مرحله خارج« ،ال ثانی له خارجًا» ایتن از نظتر نتيجته ،المحتدودیت اته
معلوم است «ال ثانی له خارجًا اله االهنا .مرحلة الرابعة و المرحلة الثالثة ،واحتد فتی
سرمدیته ال اوليته و ال آخریته واحد فی سرمدیته مرحلة اللامسة ،سادسة ،واحد فتی
خالقيته سابعة ،واحدو فی معبودیتته ،ثامنتة .واحتد فتی االفعتال» هتي فعلتی در عتالم
حاصل نمیشود از خير و شر ،مگر اینکه خداوند اراده و اذن تکميلی در او میدهتد.
این بحث را مستقال ،بحث میانيم .درست است «اللير اله بيدیه و الشر لتيك اليته»
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ولکن صدور شر اه به اختيار شلص ملتار است ،در مرحله اخيره به اذن ا استت،
این بحثی است اه بعد میانيم.
«هذه مراحل ثمانية التوحيد و ا تعالی ليك امثله الشیء ال اوال ،ال ثانيًا ال ثالثتًا
ال رابعًا ال خامسًا ،ال سادسًا و ال سابعًا و ال ثامنًا» نظير ندارد ،نته اینکته نظيتر نتدارد،
در بعضی دارد و در بعضی ندارد مباعضهای در اتار نيستت «لتيك امثلته شتیء متن
االرواح و االجساد و من اافة المللوقات هنتا ختالقو و مللوقتات بتاینو عتن خلقته و
خلقه باین عنه ،ال هو فی خلقه و ال خلقته فيته ،ال هتو فتی خلقته تنتزال ،عتن الهتوت
االلوهية و ال خلقه فيه تصاعدًا إلی الهوت االلوهية» در یتک جتا هتم نمیایستتند بتا
هم ،در هي بُعدی از افعال با هم از نظر ذات و از نظر صتفات ذات و صتفات افعتال
نيستند« .خارج عن االشياء ال الروج شیء عن الشیء ،داخل فی االشتياء ،ال اتدخول
شیء فی شیء» چيزی در چيزی نيست ،علتم خداونتد همته جتا حاضتر استت« .علمته
أقرب إلينا منا».
وین عجدتر اه من از وی دورم

یار نزدیکتر از من به من است
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«وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اْلوَریدِ» 1از منِ من به من نزدیکتر است از نظتر علتم و
از نظر قدرت ،از نظر حيات« ،ال اتدخول ذات فتی ذات و ال التروج ذات عتن ذات»
مکان ندارد ،ال مکان است و ال زمان .در این «لَيْكَ َُمِ ْثلِهِ شَيْءٌ» مرحلته اولتی وجتود
است ،وجود حق ،حقيقت حق سبحانه و تعالی اه زیرپایه تمام معارف حقانيه حقته
توحيدیه است« ،ليك امثل وجوده وجود ،وجوده سرمدیٌّ ال محتدود مجترد بحقيقتة
معنا التجرد و وجودات األشياء ال سرمدیة ال ازلية و ال ابدیة و ال مجتردة» روح مجترد
است ،این شوخی میاند ،وجودش ،علمش ،حياتش ،قدرتش ،حتی افعالش اه حادث
است« .أفعال ا تعالی حادثة یحدثها اما خلتق المتادة االوليتة ال متن الشتیء ،خلتق
المادة األولية من شیء لم یکن شیء مع ا  ،خلق المادة االولية من ال شتیء ،الشتیء
اي یللق منه شیء؟ خلق المادة االولية ال من شیء .خالقو و مللومو» و نزایيتد «لتم
یلد» او اراده ارد ،اراده مللومِ قدرت و حيات و علم اوستت و بته اراده اته مللتوم
قدرت و حيات و علم اوست ،ماده اوليه و سایر مواد عالم را آفریده است.
«نراجع الی متن الکتاب المزیج بين اآلیات ااصول و بين اللطد التوحيدیتة عتن
رسول ا (ص) و االئمة المعصومين .نقول بالصحيفة مائة و اثنين و ثالثين من جزء
الرابع العشترین و اللتامك العشترین متن الفرقتان اآلیتة الحتادی عشتر متن الشتوری»:
«فالمثل هو الشبيه أیا ُتان و إن بعيتدا شتبها واحتدا فتي مليتارات او اللّانهایتات» إذا
تصوّرنا ِبعًا «فعالم الللق أشتباه فتي أشتباح» بتا هتم شتبيه هستتند «فتي أشتباح» در
چهرهها ،همه چهره دارند :یا چهره سرّ هستند یا چهره عَلتم .روح چهتره دارد ،چهتره
سر است و جسم چهره دارد ،چهره عَلم« .فعالم الللق أشباه في أشباح مهما اختلفتت
الصور و الماهيتات» .متا ماهيتاتی اته فالستفه میگوینتد نمیگتویيم ،ماهيتات همتان
وجودات است .اگر خدا را میگویيم ماهيت ،میگویيم:
إذ مقتضى العروض معلوليته»

«و الحق ماهيته إنيته
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این یکی را حاجی بد نگفته است ،تمامًا اه غلط نسيت ،غلط زیاد دارد ،ولی این
بد نيست« .حيث المادة لزامها الذاتي الترُّد و التايتر و الحرُتة و الزمتان أیّتًا ُتان و
ایّان ،و اللَّه مجرد عن المادة و المادیتات فتال یشتبهها فتي ذوات او صتفات ام متاذا»
صفات چه ذاتيه باشد ،چه صفات فعليه باشد ،صفات ذاتی عين ذات است و صتفات
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فعليه مللوم ذات است ،نه مولود ذات« .إال في مقتام تحبيتر اللاتات دون الحقيقتة و
الذات» .لاات است .قبل از اینکه خدا عالمی را خلق اند ،لااتی نبود ،خدا اصال ،اسم
نداشت ،اسم لفظی نداشت« .قبل أن یللق الللق متا اتان لته استمًا لفظيتة ،ا [»]...
برای چه اسی؟ برای ماست.
حدیث نور الثقلينُ« :تبت الى الرجل» اینقتدر ائمته در تقيته بودنتد ،بایتد گفتت
«رجل» حقيقت رجوليت در امام ااظم (ع) هست ،اما از ترس حکومت وقتت جترأت
نمیگوید بگوید امام ااظم ،میگوید رجل .مگر شما جترأت میانيتد بعضتی مطالتد
قرآنی را از من نقل انيد؟ باید بگویيد اسی گفت ،نباید بگویيد چه اسی گفتت .اگتر
بگویيد چه اسی گفت ،بمباران میشوید .هميشه حق ،حقی اه حق روشن باشد و بر
محور اتاب ا باشد ،این در تقيته استت ،در حتوزات علميته متا هتم در تقيته استت،
اتاب ا هم در تقيه است .اینِور است.
«قالُ :تبت الى الرجل (ع) ان من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد فمنهم
متتن یقتتول جستتم و متتنهم متتن یقتتول صتتورة» بعضتتی میگوینتتد جستتم استتت ،بعضتتی
میگویند صورت است« .أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» 1اته در بعضتی آیتات تتورات
است ،در بعضی روایات هم هست اه البته معنی شده است« .فكتتد بلطته :ستبحان
من ال یحد» یعنی «سبحان عتن الحتد» منتزه استت از حتد« .ستبحان متن ال یحتد و ال
یوص » وص ندارد ،ادام وص ؟ اصال ،وص ندارد؟ هم دارد و هم ندارد .وصتفی
اه عارض بر ذات است و غير ذات است ،وصفی بر ذات است یا ذاتتی بتر ذات استت
اه دوئيت است ،اه تراتد استت ،اته تعتدد استت ،بلته ،امتا وصت دارد ،یعنتی تمتام
اماالت حقه حقيقيه علی االِالم برای حق هست« .هو علم ،هو قدرة ،هو حياة» هو
هو است ،اینکه الفاظ فقط فرم میاند .پك «ستبحان متن ال یحتد و ال یوصت لَتيْكَ
َُمِ ْثلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» .امام ااظم (ع) از آیه اقتباس فرمود.
««لَيْكَ َُمِ ْثلِهِ شَيْءٌ» و ان ُان له مثل ،و ُل شيء مثل له من أدنى و أعلى»« 2هنتا
زوایا ثالث أو زاویتان اثنتان ،نسبة الللق بينه و بتين الترب .الزاویتة األولتی مستلوب
بصورة محلقة علی اافة الميزات الللقية و الميزات اللالقية «لَيْكَ َُمِثْلِتهِ شتَ يْءٌ»» و
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أم اآلیات المحکمات این آیه است« :وَ لِلَهِ الْمَثَلُ الْتأَعْلَى» مَثتل در دو آیته داریتم ،در
قرآن دو آیه راجع به مَثل است .مَثَل با مِثل فرم میاند.
در قرآن شری دو آیه است برای مثل ،مثل با مثل فرم میاند «لِلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى
الستمَاوَاتِ
وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِيمُ» سورة النحتل ،اآلیتة ستتون« .وَلَتهُ الْمَثَتلُ الْتأَعْلَى فِتي َ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِيمُ» سورة الروم اآلیة الستابعه و العشترون« .فمِثلته مستتحيل
ذاتيًا و جعليًا» ذاتًا خدا یک مِثلی داشته باشد .نمیشود گفت در بعضی ،خدا مبعض
اه نيست .اگر معاذ ا اگر مبعض بود ،تازه در بعض و در هي اسری از استور مثتل
نداشت ،ولی خدا مبعض اه نيستت ،شتما میگویيتد در بعضتی از چيزهتا ختدا شتبيه
دارد ،در بعضی ندارد .در علم دارد ،در قدرت ندارد ،در رازقيت نتدارد ،خيتر« .فمِثلته
مستحيل ذاتيًا و جعليًا» ذاتیاش اه نمیشود ،جعلی هم نمیشود ،خدا مثل ختودش
خلق اند« .هل یقدر ا أن یللق الهًا مثله نقول القدرة ال تتعلق بالمحال .من ال ما
خلق ا تعالی فهذا مللوم و ليك خالقًا ،یللق خالقًا؟»
«و مثله ُافة الكائنات جعليًّا» منتها جعل تکتوینی استت .البتته ایتن جعتل ،جعتل
تکوینی است و جعل تشریعی هم هست« .لّما خلق ا سبحانه و تعالی الللتق جعتل
فی القالد هنا جعلين اثنين الجعل التکوینی و الجعل التشریعی .الجعل التکوینی أنه
خلق فبللقه ثبّت أن هذا آیة بوجود اللالق» مللوم آیت استت« .أَمْ خُلِقُتوا مِتنْ غَيْترِ
شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْلالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بَتلْ ال یُوقِنُتونَ»« 1نفتك ُونتك
[ ]...مللوقًا آیة علی أنّ له خالقًا» .تکوینی است ،نمیشتود آن را برداشتت .نمیشتود
گفت خلق ارد و روی خلق هم این تکوین را ارد اه داللت انتد« .لتيك هنتا خلقتان
اثنان الللق االول ،خلق الللق و الللق الثانی اتوّن فتی الللتق أن یتدل علتی أن لته
خالق ،ال ،نفك اون شیء مللوقًا بما خلتق ا تعتالی متن دون جعتل ثتان ،متن دون
اعتبار ثان ،یدل علی أنه له خالق» این از نظر تکوینی ،از نظر تشریعی «سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَتا
فِي الْآفَامِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتََى یَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَهُ اْلحَقَُ»« 2،قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي الستَّ ماواتِ وَ
الْأَرْضِ» 3امر ،عواملی اه حق سبحانه و تعالی فرموده اه سير درونتی و برونتی انيتد،
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از جهات درونی و از جهات برونی مییابيد اه شما غرم هستيد در آیات بينتاتی اته
دال است بر وجود حق.
«و الکون دائرة أو سيارة أو سفينة تسبح فی خضم األدلتة الکافيتة الدالتة علتی أنّ
هناک خالقًا» .نمیشود فرار ارد .ماهی به برادرش میگفت :این آب اجاست؟ گفتت
در آب غرم هستی و خبر نداری .ما غترم هستتيم در ادلته بتر وجتود حتق ،چتون هتر
موجودی خودِ حدوث وجودش و مللوم بودن وجودش دليل بر این است اته ختالق
دارد .پك این هم تکوین است و هتم تشتریع ،مَثتل دارد ،منتهتا مَثلهتا فترم میانتد.
اسی اه آیت است بر وجود حق ،گتاه آیتت ناقصته استت ،تقصتير ختودش استت ،نته
تقصير خدا .یزید هم آیتت استت ،ولتی مللتوم بتودن یزیتد یعنتی ختالق دارد ،منتهتا
خودش خودش را ناقص ارده است .محمد بن عبدا (ص) آیت استت ،ولکتن اعلتی
اآلیات است ،برای اینکه «رسول ا آیة النه مللوم آیة ثانية أنه مللوم عارف عتالم
اامل ،متعالم فی اافة مراحل العبودیة لحدٍّ یقول ا تعالی «قُلْ إِنْ ُانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدو
فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدینَ» »1یزید آیت است در ال اعمالش ،افعالش ،اوضتاعش« .ال نجتد فتی
رسول الهدی (ص) اال ما یدل علی الوهية الحتق و ربانيتة الحتق و رحمانيتة الحتق و
رحيمية الحق و ما إلی ذلک و فی جملة واحدة لقد أخذ رسول الهدی (ص) من ربّته
ما لم یأخذ العابدون برمتهم» پك به یک معنا او گداتر است .پيامبر بزرگوار آنچته را
از حق سبحانه و تعالی از معارف حقه توحيتدی گرفتته استت ،بتيش از تمتام اائنتات
است برمتهم.
»لِلَهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى» و لکن «لَيْكَ َُمِ ْثلِهِ شتَ يْءٌ» .فهتؤالء التذین یقترُون متن علتی
المنابر أو الدورس «عبدى أِعنى حتّى أجعلك مِثلي أو مَثلی» هم غالطون فالتون» أو
غلط است .مِثلی غلط است به نص قرآن ،مَثلی صحيح است .مِثل نمونته استت ،ختدا
نمونه ندارد ،یک در بینهایت هم نتدارد ،چتون تجزیته نتدارد ،مَثتل چترا ،تمتام عتالم
خلقت مَثل حق سبحانه و تعالی هستند تکوینًا و تشریعًا و تشرّعًا و در تمام مراحلتی
اه هست.
[ -سؤال]
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 چون مَثلتر بشوند .عبتادت انستان را بته معرفتت حتق نزدیتکتر میانتد ،ختودعبادت« ،وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِيَكَ الْيَقينُ» 1اه آخر هتم نتدارد« .اتل متا ازداد العبتادة
تزداد المعرفة و ال ما ازدادة المعرفة تزداد العبتادة و ال حتدّ لهتا یقت » ایتن محتدود
نيست.
 [سؤال] معنی میانم. این مثلی به معنای مِثليت است ،اما نه مثليتی اه در آیه نفی شده است. خير. اگر این مثليتی است اه بالذات باشد ،این نفی شده است. مثليت بالعرض اه محال است .خدا ازليت را جعل اند. نه ،در فعل. نه ،در فعل هم همينِور است .خدا فعلی اه ملصتوص ختودش استت ،جعتلاند؟
 آنکه ملصوص خودش است و بالذات است. خالقيتتت ملصتتوص ختتودش استتت ،رازقيتتت ،متتدبریت ،تمتتام اینهتتا ملصتتوصخودش است ،یعنی تمام انبيتاء اته دارای ایتن معجتزات هستتند ،معجتزات اتار آنهتا
نيست ،اار خداست .موسی اه عصتا را انتداخت ،عصتا انتداختن اتار او بتود ،ولکتن
اژدها شدن به اراده الهی است اه این بحث دیگری در باب نبتوت دارد ،البتته اینجتا
هم بحث دارد.
«اعبدی اِعنی ،هذا الشیء مسلّم ،أنه «لَيْكَ َُمِ ْثلِهِ شَيْءٌ» بصورة ِليقة ال ذاتيتًا و
ال جعليًا و ال اذا و ال اذا» این ليك نفی استاراقی است ،نه خودش مانند خدا هست
و نه میشود مانند خدایی را به او بدهند ،اگر خدا مانندیِ خود را به آن بدهد ،آیا به
او ازليت داده است ،سرمدیت داده است ،الوهيت داده است؟ الوهيت اه دادنی نيست،
پك قدرت تعلق نمیگيرد بر اینکه خداوند مثلی از خودش را ذاتًا یا صفات ذات ،یتا
صتفات افعتال ،چتون صتتفات افعتال هتم ملصتوص حتتق استت ،نته اینکته ذات حتتق
ملصوص حق است و صفات ذاتی حق اینچنتين ،بلکته افعتال حتق ملصتوص حتق
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است .ما یک افعال مشتراه داریم ،حرات اردن ،گرچه ما هرچه فعتل حستاب انتيم،
خدا ندارد .حرات اردن ،خوردن ،آشاميدن ،رفتن ،خوابيدن ،زن گرفتن ،خدا اینهتا را
ندارد ،هرچه ِمع است و تايّر است و تراد است و تحول استت و چته هستت و چته
هست ،بله ،ما یک اسماء مشتراهای داریم ،موجتودو ،عتالمو ،قتادرو .یتک استماء خاصته
داریم ،ازلیو ،ابدیو ،خالقو ،برای خالق ،یک اسماء خاصه هم برای خلتق داریتم ،آاتلٌ،
شاربو ،نااحو و اذا ،اه تشابه آیات هم در اسماء مشتراه است.
«عبدى أِعنى حتّى أجعلك مَثلي»؛ مِثلی نه ،چه مَثلی؟ مثل بتاالتر ،تمتام اائنتات
در بُعد تکوین مَثل حق است ،در بُعتد تشتریع چطتور؟ نته ،آیتا ابوجهتل و ابولهتد ،از
چهرهشان شرعيات ظاهر است؟ عبودیت حق ظاهر است اه در بُعد عبودیت آیت حق
باشند؟ تمام اائنات آیت حق هستند از نظتر اصتل اتون ،اصتل اتون بترای خداستت،
برای اائنات نيست .مورچته هتم آیتت استت ،منتهتا عظمتی نيستت ،آیتت ا صتاری
داریم ،آیت ا وسطی داریم ،آیت ا ابری داریم .همه موجودات عالم.
تدل على أنه واحد»

«و في ُل شيء له آیة

1

در این بُعد ،ال شیء ،تمام موجودات عتالم اونتًا ،تکوینتًا بتهِور اتومتاتيکی دال
هستند بر اینکه خدایی هست ،منتها داللت بيشتر داریم .اگر همتانِور اته در وجتود
دال است «انسان فی أصل وجوده امللوم الدالّتة علتی أنّ هنتاک إلهتًا إذا اتان فتی
االمه اذلک ،فی أخالقه ،فی علمه ،فتی عقيدتته ،فتی أعمالته و فتی و فتی ...تتزدادوا
الدالالت علی الرب سبحانه و تعالی ،عبدی أِعني» اگتر اِاعتت حتق باشتد ،هتر چته
باالتر باشد ،این آیت بتودنش نستبت بته حتق بيشتتر استت ،آیتتا تر استت ،میشتود
خلَامِ اللَّهِ» 2یعنی چه؟ «ليك معنتا قولته (ع) تللقتوا بتأخالم
آیتا تر شد «تَلَلَّقُوا بِأَ ْ
ا یعنتتی اونتتوا مِثتتل ا فتتی أخالقتته ،المستتتحيل أوال ،و هتتو غلتتط ثانيتتًا فتتی غيتتر
المستتتحيل ،بعتتد المستتتحيل غلتتط ثانيتتًا ،حتتتی إذا اتتان ممکتتن .أوال ،متتن أختتالم ا
اللالقية ،من أخالم ا یميت ،من أخالم ا یحيی ،نحن نللق ،نميت ،نحيتی؟ متن
أخالم ا ال یصلّی ،ال یصوم ،ال یجاهد ،ال یستافر ،ال یتتوب» شتما اختالم ستلبی و
ایجابی ...خدا اصال ،دین ندارد .اخالم خدا در سلد و ایجاب.
 -میشود مشترک باشد.
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 اصال ،ما مشترک نداریم. مثل عفو اردن. عفو خدا غير از عفو ماست ،اصال ،مشترک نداریم. باالخره یک نقطه اشتراای وجود دارد. هي نقطه اشتراای نيست ،در لفب است« .علمه غير علومنا مائتة بالمائتة ،عفتوهاذلک ،رزقه اذلک ،رحمته اذلک» همه چيز او ،آنچه مربوط به اوست ،غيتر ماستت،
و آنچه مربوط به ماست ،غير اوست .امام جلو میرویم ،چون بحث توحيتدی استت
متا در اتتابی نمتیبينيم ،مگتر اتتاب ا و خطتد توحيدیته معصتومين (ع) اته بایتد
مطالد را از اینها استنتاج انيم و استلراج انيم.
 [سؤال] اخالم چند بُعد دارد :یک بُعد درونی است اه فعل نيست ،فعل عقيدتی استت،یک فعل برونی است .اگر انسان به اسی لط اند ،محبت اند ،احترام انتد ،اختالم
است .این بُعد عملی است .اگر در درون انستان حستود نباشتد ،اختالم استت« .یقتول
خلَامِ اللَّهِ» مثل خليفتةا  ،مثتل بيتت ا « ،اختالم ا  ،االختالم
المعصوم تَلَلَّقُوا بِأَ ْ
المللوم  ،ا تعالی قرر خلقًا للمکلفتين و هتو غيتر متللتق بهتذه اللُلتق إذا اتان
متللق بللق المکلفين ،فهو مکلَّ  ،هو مکلِّ لتيك مکلَّفتًا» .اخالقتی را مقترر اترده
است ،پك شریعة ا یعنی چه؟ «شریعة ا یعنی الشتریعة التتی یتشترع بته ا یعمتل
واجبات و یترک محرمات ،یترک مکروهات ،یعمل مستحبات» این اه نيستت .شتریعة
ا مثل همه چيزهایی اه خدا به آنها اضافه میشود ،همه مللوم خدا هستند «ا
ال یضاف إلّا الی مللوقه اللّهم إلّا نفسه» «تَعْلَمُ ما في نَفْسي وَ ال أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ»

1

فقط اینجاست ،اضافه شیء به خود ،در اضافه شتیء بته ختود اته مطلبتی نيستت ،در
اضافه ا به غير ،غير مللوم است و ا خالق است .در اینجا «اعبتدی اِعنتی حتتی
اجعلک مَثَلی» یعنی «آیة ،اعلی ،آیة ،اولی ،فی التدليل علی وجود ا تعتالی» چطتور؟
«أنا أقول لشیء ان فيکون اجعلک تقول للشیء ان فيکون» ولتی ایتن دو جعتل فترم
دارد« .أنا أجعل» این جعل ذاتی است و ربانی است ،بترای ختودش استت« .اجعلتک»
این نيست اه به تو این قدرت را میدهم ،خير ،در «اجعلتک» متا حترف داریتم .متثال،
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«ا سبحانه و تعالی یجعل العصا حَيَّةٌ تَسْعى» موسایی در اار نباشتد ،اتاری نتدارد.
موسی ،تو هم موسی شو ،در مقام اثبات رسالت «أجعلک تلقی العصی و تصبح حيتة
تسعی» یک اار برای موسی است اه عصا را انداخته است ،یک اار برای خداست اه
اراده ارده است حية تسعی« ،بإذنی»« .إِذْ تَلْلُقُ مِنَ الطِّينِ َُهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْني»

1

 همان قدرت خدا نيست؟ قدرتی اه به موسی داده است. اذن است ،اعطاء نيست .دو فعل است :یک فعتل اینکته ایتن عصتا را میانتدازد،خبر هم ندارد اه این عصا چه میشود .لذا میگوید «ال تَلَ ْ» ،نترس ،از اار خودش
اه نمیترسد .این عصا را میاندازد .منتها «الميتزة الرستالية الميتزة الرستولية لموستی
(ع) تقتضی أنه لما القی موسی عصاه بامر ا  ،ا یرید أن تتحول العصا حية تسعی،
ارادة من ا  ،االرادة اإلعجازیة خارم للعادة من ا و ليست اعطائيتة ،ليستت ذاتيتة»
پك نباید گذاشت روایات همينِتور بمانتد و هتر استی بته آن استتناد انتد« .عبتدی
اِعنی حتی اجعلک مَثلی» ،مِثلی نيست ،چون اگر خداوند به او این قدرت را داد اه
خالق باشد ،پك مِثلی شد در خالقيت «لو أنّ ا تعالی جعتل فتی ِاقتة موستی ،فتی
الطاقة الموسویة لو جعل أنّ موسی یرید أن تتحول العصتا حيتة تستعی فهتذا مماثلتة،
مِثلی ،ما مَثَلی» .مَثَل نيست ،مِثل است.
 [سؤال] میفهمم ،باز مِثل است در اصل وجود. پك باید بگویيم حيات هم مِثل است ،قدرت هم مثل است. من پول دارم ،شما ندارید ،من پول به شما میبلشم ،شتما در آن صتد تومتانیاه در جيبتان هست ،مِثل من هستيد در این صد تومان ،ولو من بته شتما داده باشتم،
ولی مثل هستيد یا نه؟ بله دیگر ،چون برای شما است .ولی خدا «لَيْكَ َُمِثْلِتهِ شتَ يْءٌ»
نه مِثل ذاتی است و نه مثل اعطائی ،اصال ،اعطائی محال است ،مثل ذاتی محال است
و مثل اعطائی هم محال است .خداوند اعطتاء انتد ...یتک جتا در تهتران گفتنتد منبتر
بروید .گفتم :باشد ،آخر از همه .سی سال پيش .اشلاص باالی منبتر رفتنتد ،حرفهتا
زدند .یکی باالی منبر گفت :خدا به امتام حستين گفتت :تتو هرچته داشتتی بترای متن
دادی ،من هم خداییام را به تو میدهم! من رفتم باالی منبر و گفتم :من هي حرفتی
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ندارم ،مگر اینکه این مزخرفات را رد انم .مگر خدایی دادنی است؟! «الربوبيتة ليستت
اعطائية و ال ذاتية لاير ا و ال إعطائية ،لو اانت الربوبية إعطائيتة و لتو فتی بُعتد متن
أبعاد الربوبية لکانت الربوبية حادثة» اصال ،خود این مللوم شدن ،ختود ایتن تحویتل
داده شدن ،مللوم بودن ،دليل است بر حدوث ،خدا حادث است اه از ذات حتادثش
میدهد ،از صفات حادثش میدهد ،حتی از صفات افعالی حتق« ،الصتفات االفعاليتة
الربانية تلتص بربنا و هذه ميزة بين االفعال» ذات خدا ،صفات خدا و افعتال ختدا بتا
هم متمایز هستند .پك «اعبدی اِعنی حتی اجعلک مَثلتی یعنتی تتدل علتی وجتودی
داللتًا ااثر ألنّ فيک ِاقة ااثر ألن لک ميزة ااثر»
اگر ما تمام درختان عالم را پرت انيم ،اگر شيخ مرتضی انصاریها ،شيخ مفيدها،
حضرت زیندها و حضرت عبدالعظيمها ،تمام درختهای عالم را پرت انند ،مورچه
هم نمیشود .اما موسی اه بيندازد ،محمد اه بيندازد ،اینجا میشود .این ميزه استت،
این امتياز موسی است اه خدا مقارن اراده موستی اته اتاری از پتيش نمیبترد ،اراده
میاند اه این عصا اژدها شود .نمیگویيم مظهر اراده خداستت ،نمیگتویيم مجتالی
اراده خدا است ،اینها نيست ،مظهر و مجلی و تجلّی نيست ،خيتر .مقتارن مثتل یتک
آدمی اه نمیتواند این دیوار را ختراب انتد ،میگتویيم تتو انگشتت بتزن ،متن ختراب
میانم .دیگری انگشت بگذارد من خراب نمیانم ،ایتن اته انگشتت بگتذارد ،ختراب
میانم ،برای اینکه ثابت انم این آدم خيلی ممتازی است ،به ایتن آدم خيلتی عالقته
دارم.
پك «اجعلک أنا اقول لشیء اتن فيکتون ،أجعلتک تقتول لشتیء اتن» ،امتا فيکتون
اجاست؟ اناش برای شماست ،ولی فيکتون بترای شتما نيستت« ،تقتول للشتیء اتن»
فيکوناش به اراده خدا است «وَ إِذْ تَلْلُقُ مِنَ الطِّتينِ اَهَيْئَتةِ الطَّيْترِ بِتإِذْنی فَتَت ْنفُخُ فيهتا
فَتَکُونُ َِيْرًا بِإِذْنی وَ تُبْرِئُ الْأَاْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنی وَ إِذْ تُلْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْني» 1اذن هتم
فعل خداست ،فعل خدا هم برای خدا است ،فعل خدا نه ذاتًا برای غير خدا است و نه
قابل انتقال به غير خدا است ،چون اگتر قابتل انتقتال بته غيتر ختدا باشتد ،فعتل ختدا
نيست« .الفعل الذی یمکن أن ینقل إلی غيتر ا تعتالی فلتيك فعتل ا اللتاص بتا
تعالی» ما در اختصاصات ربوبيت بحث میانيم.
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 آن روایتی اه میگوید« :الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أُعْطَي بِهِ» در مورد همان اه خدا مثتلآدمی نيست ،میگوید :روزه از آنِ من است و من در مقابل روزه...
 روایت این نيست «الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ»« 1أَجْزِي بِهِ» هم هست« ،أَجْزيٰ بِتهِ»هم هست« .أَجْزِي بِهِ» را معنا میانيم نظرم روی این است.
 «أعطی به» هم هست. نه ،نيست« .أعطی» اه اصتال ،غلتط استت .ختدا اعطتا میشتود؟ ختدا ختودش رامیدهد؟! «أَجْزِي بِهِ» تا جایی اه من یادم است ،در نص اه اینِور است .اگر «أعطی
به» باشد ،میگویيم این درست نيست« .الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْتزِي بِتهِ» یعنتی چته؟ یعنتی
ذات خدا میآید نزد منِ صتائم؟ صتفات ختدا میآیتد؟ نته ،یعنتی قترب ختدا حاصتل
میشود« .أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ»« 2یعنتی أنتا فتی قلتوبهم؟ «ال ،أنتا حاضترو عنتدهم
معرفية أاثر من غيرهم» اینِور است« .وَ هُوَ مَعَكُتمْ» 3یعنتی چته؟ چته معيتتی استت؟
«اُم» همه« ،و هو معکم هذه المعية معية قيومة علمية ،معية فی القدرة ال معية ذاتية»
شرات با ما ندارد ،نه تداخلی است و نه شرات همسویی و همسانی استت .و متا هتر
چه از این روایات و المات اه داشته باشيم ،محور اصلی آن چيزی استت اته متا بتر
مبنای ادله فطریه و عقليه و در تبلورش و توسعهاش و تبيينش بر محتور آیتات اته أم
اآلیات اه «لَيْكَ َُمِ ْثلِهِ شَيْءٌ» است ،ما داریم بحث میُنيم.
«الحدیث القدسي (عبدي أِعني حتى أجعلتك مَثَلتي) و هتذا متن المثتل األعلتى
الذي یحصل بالعبودیة ،فمن المثل للَّه ما هو حاصل بأصل الللق» 4اه گفتيم« .فإنته
اآلیة ،و في ُل شيء له آیة تدل على أنه صانع ،و منه متا یحصتل فتي تكامتل الللتق
بما یسعى ُالعبودیة» یحصل چگونه؟ مقارنتًا «ال یحصتل ذاتيتًا ،ال یحصتل اعطائيتًا،
یحصل مقارنتة« »،فإنها جوهرة ُنهها الربوبية» به این معنا .اینجا را بایتد معنتا انتيم.
«العبودیة جوهرةٌ انهها الربوبية» یعنی چه؟ یعنی آنقدر عبد میشود و عبتد میشتود،
یک مرتبه باال میرود و رب میشود! نه ،یعنی «أنا أقول للشیء اتن فيکتون ،أجعلتک
تقول» در بُعد سوم ،بُعد سوم یعنتی مقتارن بتا اراده تتو ،آن هتم اگتر از ختدا خواستته
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باشی و خدا قبول ارده باشد .مثل حضرت موسیالکاظم (ع) اه اشاره ارد ،شير پرده
شير شد .چه اسی پرده را شير ارد؟ خداونتد ،ولتی بتا اشتاره موستی .اگتر همته عتالم
اشاره انند ،نمیشود .ولی موسی بن جعفر اشاره میاند تا خداوند ارامت او را ثابت
اند.
 مگر مجلك مأمون نبود؟ علی بن موسی الرضا است. من یادم است حضرت ااظم بود ،آن چيز دیگری بوده است.«أن العبد یصل في مراتد العبودیة و المعرفة إلى درجتة یترى بفقتره غنتى اللَّته ،و
بجهله علم اللَّه ،و بعجزه قدرة اللَّه ،فالكنه المعرفي للعبودیة عرفان الربوبية» 1ال أصل
الربوبية .این مقام است اه پيامبر دعا اند ،خدا اجابت میاند .بنده دعا متیانم نته،
صد سال هم فریاد بزنم شاید نه .پيامبر اه دعا بکند اه بله...
 از عبادت حاصل میشود؟ از عبادت و معرفت« .الما ارتقاء اإلنسان فی درجات المعرفة و العبودیتة یرقيتهربّه ،یعلّيه ربّه سبحانه و تعالی إلتی هتذه المدرجتة الثالثتة ،ال األولتی و ال الثانيتة ،ال
األولی أن یکون ربًّا ذاتيًا و ال الثانية أن تکون له أفعال ربوبية رضية ،ال ،ثالثة» .یعنتی
مقارن اراده او .مثال ،اسانی هستند اه چشم حقيقتبين دارند ،به متن نگتاه میانتد،
میفهمد اه من نمتاز خوانتدم یتا نته ،چنتين اشلاصتی را داریتم .بته متن نگتاه انتد،
میفهمد .این چشم اه همان چشم است ،شاید عينک هم زده باشتد ،چترا؟ در اینجتا
خداوند اراده میاند اه این حجتد برِترف بشتود .امتا اینکته اميرالمتؤمنين (ع) در
قبرستان اه را میرفت ،با مردهها صحبت میارد .حجاب نيست ،خاک و سنگ و قبر
برای او حجاب نيست .ولکن یوم البرزخ «لَقَدْ ُُ ْنتَ في غَفْلَتةٍ مِتنْ هتذا فَكَشتَ فْنا عَنْتكَ
َصتترُ َ الْيَتتوْمَ حَدیتتدو»« 2.نحتتن فتتی [ ]...حيوانيتتة ،شتتهوانية ،مادّیتتة» ایتتن
غِطتتاء َ فَب َ
غطاءهاست ،ممکن است این غطاءها را انار بگذاریم ،حجاب را بدریم.
 مالی رومی میگوید:نی توان موسی اليم ا شد

از عبادت میتوان ا شد

 شش ،هفت صورت خواندند ،آنهایی اه درست است ،قبول داریم ،آنهایی اهغلط است ،غلط است .اگر میتوان ا شتد اته دروغ استت ،اگتر هتم میتتوان موستی
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اليم ا شد ،باز دروغ است .نی تتوان ا شتد ،نتی تتوان موستی التيم ا شتد .ایتن
درست است.
نی توان موسی اليم ا شد

از عبادت نی توان ا شد

«العبادة ال ترقی اإلنسان إلی الربوبية و ال إلی الرسالة .الربوبية خاصة راصّة با و
الرسالة بانتلاب ا تعالی» اینِور نيست اه اگر استی عبتادت انتد و عبتادت انتد،
حتی فرض انيد به اندازه رسول ا (ص) ،حتمًا رسول بشود .نه ،رسالت یک حساب
خاصی دارد بر حساب عادی و مسائی اه انسان در دنيا دارد.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ الْقُترْآنِ الْعَظِتيمِ وَ وَفِّقْنَتا لِمَتا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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