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ِحیـِم ّهللاِ الـبِسْ  ْحمـَِن الرَّ مِ ـرَّ  
)4(  شرح خطبۀ صدیقھ کبری، فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا  

و ایّام سوگواری آن مظلومھ شھیده  
  2009 – 05 –14؛ 1388  – 02 –24؛ 1430  – 05 –19شنبھ پنچ

َ َغفُوٌر َشُكورٌ   قُْل ال أَْسئَلُُكْم َعلَْیِھ أَْجراً إِالَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربى  42:23( َو َمْن یَْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَھُ فیھا ُحْسناً إِنَّ هللاَّ
الشوری)  

افزائیم مر او را در آن  مي ،و كسى كھ كسب كند خوبى را خویشان را،خواھم از شما بر آن مزدى مگر دوستى در  بگو نمي(
) است غفور شکوردرستى كھ خدا ھ ب ،خوبى  

I. شخصیّت فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھاآشنایی بھ    
1. برخی از اھل هللا راجع بھ فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، چنین گفتھ است: نزول وحی بر حضرت فاطمھ، سلم هللا علیھا:   

شریفھ  كنم بھ یك روایت كھ در كافي دانم ذكري بكنم، فقط اكتفا مي را قاصر مي هللا علیھا خودم سالم  ن راجع بھ حضرت صدیقھم
هللا علیھا بعد از  فرماید: فاطمھ سالم مي هللا علیھ با سند معتبر نقل شده است و آن روایت این است كھ حضرت صادق سالم است و
آمد خدمت ایشان و بھ  بودند و حزن و شدت بر ایشان غلبھ داشت و جبرئیل امین مي روز زنده بودند، در این دنیا 75 پدرش 
اي بوده است  روز مراوده 75 كرد. ظاھر روایت این است كھ در این  رد و مسائلي از آینده نقل ميك تعزیت عرض مي ایشان

ي كسي این طور وارد شده  ي اول از انبیاء عظام درباره طبقھ وآمد جبرئیل زیاد بوده است و گمان ندارم كھ غیر از یعني رفت
را ذكر كرده  شده است، مسایل اي كھ واقع مي و مسائل را در آتیھ وآمد داشتھ است جبرئیل امین رفت روز 75 باشد كھ در ظرف 

امیر ھم آنھا را نوشتھ است، كتاب وحي بوده  رسیده است در آتیھ، ذكر كرده است و حضرت ي او مي است و آنچھ كھ بھ ذریھ
رسول خدا بوده است  است حضرت امیر، ھمانطوري كھ كاتب وحي احكام، تمام شد بھ رفتن  و البتھ آن وحي بھ معناي آوردن -

اكرم   رسول ي ساده نیست،  یك مسالھ ي آمدن جبرئیل براي كسي روز بوده است. مسالھ 75 كاتب وحي حضرت صدیقھ در این  -
خواھد  این یك تناسب الزم است بین روح آن كسي كھ جبرئیل مي آید و امكان دارد بیاید، خیال نشود كھ جبرئیل براي ھر كسي مي

اعظم خود این  ي روح روح اعظم است. چھ ما قائل بشویم بھ این قضیھ تنزیل، تنزل جبرئیل، بھ واسطھ مقام جبرئیل كھبیاید و 
كند  ي پایین یا بگوییم كھ خیر، حق تعالي او را مامور مي مرتبھ كند تا دھد او را وادار مي ولي است یا پیغمبر است، او تنزیل مي

ظاھر  گویند و چھ این قسم بگوییم كھ بعض اھل آن قسمت بگوییم كھ بعض اھل نظر مي را بگو. چھ كھ برو و این مسایل
كھ روح اعظم است نباشد، امكان ندارد این  آید پیش او و بین جبرئیل گویند، تا تناسب ما بین روح این كسي كھ جبرئیل مي مي

ده است. مثل رسول خدا و موسي و عیسي و ابراھیم و ي اول بو است و انبیاء درجھ معنا و این تناسب بین جبرئیل كھ روح اعظم
ام كھ وارد شده  ھم من ندیده  ائمھ ي كس نبوده است، بعد از این ھم بین كس دیگر نشده است، حتي درباره  اینھا، بین ھمھ امثال

ام كھ  ست كھ آن كھ من دیدههللا علیھا فقط این است كھ براي حضرت زھرا سالم باشد این طور كھ جبرئیل بر آنھا نازل شده باشد،
است، این مسایلي كھ گفتھ است،  گذشتھ ي او مي اي كھ بر ذریھ شده و مسایل آتیھ روز وارد مي 75 طور مكرر در این  جبرئیل بھ

است، راجع بھ مسایلي است كھ در عھد   است، این مسایل را كھ گفتھ گذشتھ ي او مي راجع بھ مسایلي است كھ در عھد ذریھ
مسایل باشد، ما  هللا علیھا است براي او ذكر كرده است كھ مسایل ایران جزو آن او حضرت صاحب سالم ي ي بلندپایھ ذریھ
اند  فضایلي كھ براي حضرت زھرا ذكر كرده ي دانیم، ممكن است. در ھر صورت من این شرافت و فضیلت را از ھمھ نمي با  -

این كھ آنھا ھم فضایل بزرگي است  ي  ھمھ السالم، آن ھم نھ دانم كھ براي غیر انبیاء علیھم ا من باالتر از ھمھ ميفضیلت ر این -
ي آنھا ھست، براي كسي دیگر حاصل نشده. و با این  رتبھ السالم و بعض از اولیایي كھ در ي باالي انبیاء علیھم انبیاء، براي طبقھ

كھ از  ي ھیچ كس تا كنون واقع نشده و این از فضائلي استجبرئیل در این ھفتاد و چند روز، برا تعبیري كھ مراوده داشتھ است
.هللا علیھاست مختصات حضرت صدیقھ سالم  

II. نَھا بِقُْدَرتِ   حاَجٍة ِمْنھُ إلى  ِھ، َوَذَرأَھا بَِمِشیَّتِِھ، ِمْن َغْیرِ اِْبتََدَع اْألَ◌َشیاَء ال ِمْن َشْيٍء كاَن قَْبلَھا، َوأَْنَشأَھا بِال اْحتِذاِء أَْمثِلٍَة اْمتَثَلَھا، َكوَّ
ً َعلى طاَعتِِھ، َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، ً لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنبیھا َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدْعَوتِِھ، ثُمَّ  تَْكوینِھا، َوال فائَِدٍة لَھُ في تَْصویِرھا إالّ تَْثبیتا

ِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّتِِھ.َمْعِصیِتَِھ، ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِِھ، وَ  َجَعَل الثَّواَب على طاَعتِِھ، َوَوَضَع الِعقاَب َعلى  
ھایی کھ سرمشق قرار  أشیاء را إبداع فرمود، نھ از چیزی کھ قبل آنھا بوده باشد، إنشاء کرد آنھا را بدون نمونھ برداری از مثال

باشد بھ او آنھا را بھ خواست خود، بدون آنکھ احتیاجی از  گستراندداده باشدشان، متکّون ساخت آنھا را بھ قدرت خویش، و 
ای برایش باشد در تصویر آنھا، بلکھ فقط برای آن تثبیتی باشد حکمتش را، و ھشیار ساختنی باشد  بر  تکوین آنھا، و فائده

، قرار داد ثواب را بر ھایش را، و عزیزفرمودنی دعوتش را. سپس طاعتش، و ظاھر کردنی قدرتش را، و تعبّدی آفریده
طاعتش، و نھاد ِعقاب را بر نافرمانیش، تا دورساختنی باشد عبادش را از نقمتش، و راندنی باشد از او سوی جنّتش.  

2. خدای  آنھا بوده باشد. پس از حمد و ثنای قبلأشیاء را إبداع فرمود، نھ از چیزی کھ  :... اِْبتََدَع اْألَ◌َشیاَء ال ِمْن َشْيٍء كاَن قَْبلَھا 
چنانچھ از ظاھر و سیاق کالم آن حضرت، تعالی، و شھادت بر الوھیّت او، آفرینش عالم توسط خدای سبحان را توضیح داد. 

ھر یک از . )تکثیر( َذْرءن، و یچھار مرحلھ دارد، ابداع، إنشاء، تکو و تکثیر مخلوقاتشود، آفرینش  علیھا الّسالم، استفاده می
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مثالی نمونھ و سابقھ و بدون پیدایش بھ معناي باشد،  " میبَْدعریشھ "رسانند. "إبداع" از  این لغات معانی دقیق و خاصی را می
 ھمراهپدید آوردن بھ معنای  "َشأَ ، و روش بی سابقھ را "بدعت" می خوانند. و گفتھ شده است کھ "إنشاء" از ریشھ "نَ پیشین است

 ھو كلمشود.  "از "کان" بھ معنای واقع و حاضر شدن است در اصل لغت، و از آن وقوع و تحقق فھمیده مینَ وَّ کَ ". با تربیت است
و تفریق و تکثیر چیزی. عني نشر ی تلغأصل در ، "أرَ ذَ "  

شبیھ مثال و  شود کھ خدای سبحان ابتداء اشیاء را بھ نحوی بدیع، بدون آنکھ از چیزی باشد، و یا  پس، از این بیان فھمیده می
ای باشد، آفرید، آنگاه آنھا را پروراند و تحت تربیت خود گرفت تا بھ متکّون و محقق شدند و جھان عینی را تشکیل دادند.  نمونھ

سپس، آنھا را تکثیر کرد و گستراند.  
3. کھ بقره، می فرماید، مبار سورهتعالی در  خدای توضیحی راجع بھ بدیع السموات و األرض بودن خدای سبحان، و إبداع اشیاء: 

َماَواِت َواألَْرِض ُكلٌّ لَّھُ قَانِتُوَن بَِدیُع السَّ " َماَواِت َواألَْرِض َوإَِذا قََضى أَْمراً فَإِنََّما یَقُوُل لَھُ َوقَالُوْا اتََّخَذ ّهللاُ َولًَدا ُسْبَحانَھُ بَل لَّھُ َما فِي السَّ
117" (ُكن فَیَُكوُن  د خداوند فرزندى براى خود اختیار كرده است او منزه است بلكھ ھر چھ در آسمانھا و و گفتنالبقرة) ( 2:116 -

گوید باش، پس  اراده فرماید فقط مىرا بدیع آسمانھا و زمین، و چون كارى  زمین است از آن اوست [و] ھمھ فرمانپذیر اویند
آسمان ھا ع بدِ مُ  یعنیشاید بتوان گفت کھ خدای سبحان   ،"عبَدْ "با دقّت در کالم فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، و معنای  .شود) مى
او می باشند. براین اساس،  ذاتھای  و سایھظالل کھ آنھا ، بلتیمدّ  و همادّ آنھا بھ چیزی، و یا  بودن مسبوقزمین است، بدون  و

. و خدا و ارادۀ خدای تعالی بھ صرف خواست ابداع تجلّی و پیدایشی است جدید از ذات و اسماء مستأثره آن در حضرت علمیھ
  داناتر است بھ حقایق امور.

اّما إصطالح ایشان در إبداع، آنھا ممکنات را تقسیم می کنند بر سھ قسم، و  موالی عبدالرّزاق قاسانی در لطائف اإلعالم می گوید:
و تقّدس است بر سبیل تعلّق فقط،  مبَدعات است، و مکّونات، و محَدثات. می گویند مبَدع چیزی است کھ وجودش از بارّی تعالی

بدون واسطھ ای از ماّده  یا آلت، یا زمان. و اّما مکّون، آن چیزی است کھ مسبوق بھ ماّده است، و محَدث مسبوق بھ زمان است. 
ز از قبیل و چون مسبوق بودن ماّده اولی بھ ماّده ای قبل آن محال است، و ھم چنین ماھیّت زمان بھ زمانی دیگر، وجود آن دو نی

إبداع است، چنانچھ وجود عقل مفارق. پس، مبَدعات سھ قسم می باشند: عقل مفارق، و ماّده اولی، و ماھیّت زمان. و از این 
تقسیم الزم نمی آید آنچھ گمان کرده اند از قَِدم عالَم ، چرا کھ إطالق ذات منافات دارد بھ چیزی از آن. پس، بدان آن را.  

ی ِمْثلاست، بدون آنکھ از روی  علماء ُموِجد عیننزد  "بدیع، می فرماید:"آیات فوقوالقاسم قشیری در تفسیر شیخ ابعالوه بر آن، 
ش. أفعالاز نفي مثال  ، واو ذاتاز في مثل ه دارد بھ نراشإاسم پس، این . ه کسی است کھ مثل او چیزی نباشدأھل إشارنزد ، وباشد

 یوھماست، کھ  الحقّ  ، ونمی کند او را قطع ی (اجلی)أََمدَ است، کھ الصمد  ، ونمی کند جمعی او را عدد، کھ است األحدپس، او 
 ، ویمقدوراو نگردد عارض ی را، مأمرچون حکم کند  . وش را نمی داندقدری فھماست، کھ  یموجود ، ونمی کند او را رصوّ ت

.یمحظور شحكمجدا نشود از   
4. کند، و  ھ فھم آفرینش بدیع اشیاء بسیار بھ درک و فھم معنای توحید ناب کمک میاز آنجا ک نقل گفتاری در بدیع بودن آفرینش: 

" این معنا را با دقّت تمام اِْبتََدَع اْألَ◌َشیاَء ال ِمْن َشْيٍء كاَن قَْبلَھاحضرت فاطمھ زھراء، سالم هللا علیھا، در کالم نورانی خود، "
کنیم: هللا جوادی آملی، در شرح این کالم نقل میبیان فرمود، در اینجا گفتاری را از استاد عارف آیة   

این تعبیر تابنده حّل برخي از شبھات مادي گرایان ُمْلِحد را بھ عھده دارد، زیرا شبھھ الحادي آنان عبارت از این است: اگر جھان 
خلق كرد،  "ء يش"اگر از  "الشي"آفرید یا از  "شیئي"مبدأ فاعلي دارد و آن مبدأ چیزي را آفرید، آیا اّولین مخلوق خود را از 

ء عدم  آفرید، الشي "ء الشي"كھ ماّده خام آفرینش جھان بود، ازلي است و نیازمند بھ مبدأ فاعلي نیست، و اگر از  "ء شي"پس آن 
محض و صالحیّت ماّده خام خلقت را ندارد، و ھیچ چیزي از دو طرف نقیض بیرون نیست؛ یعني ارتفاع نقیضان ممتنع است. 

الِمن "نیست، بلكھ نقیض آن  "ء من الشي"، "ء ن شيمِ "اي در این كالم نوراني ارائھ شد و آن اینكھ نقیض  سخ چنان شبھھپا
است؛ یعني خداوند جھان را بھ طور ابداع و بدون آنكھ نیازي بھ ماّده خام داشتھ باشد، انشا فرمود. ھمین تعبیر فنّي كھ  "ء شي

السالم) واقع شد و در  (علیھ ، بعد از حضرت فاطمھٍّ میراث علمي حضرت علي بن ابیطالبدرس آموز اھل حكمت و كالم است
گونھ از اصول بدیع عقلي كھ زمینھ تفریع مجتھدانھ حكیمان و متكلمان است، در بیانات آن بانوي  ھاي علوي تجلّي نمود. این خطبھ

طالق آن از یك سو و عدم تقیید آن بھ قید خاص از سوي دیگر، آفتاب كم نیست؛ چھ اینكھ تفسیر آیات ارث و اشارت بھ عموم و ا
و استقرار توارث بین اعضاي خاندان نبّوت از سوي سوم، مي تواند قدوه فقیھان و مفسّران باشد كھ تحریر آن از حوزه این پیام 

)157ص    2سروش ھدایت جلد ( خارج است.  
خداي سبحان مبدأ فاعلي عالم امكان و خالق ھستي است، ولي این سؤال مطرح است كھ خدا عالم را از چھ آفرید، آیا  شكبدون 

ء  از قبل چیزي بود كھ خدا آن را دگرگون كرد و بھ صورت عالم امكان كنوني در آورد یا از ھیچ و عدم آفرید؟ آیا جھان از شي
ء.  از الشي آفریده شد یا  

شكال دارد. الزِم فرض نخست، ازلیت ماده عالم و وجود چیزي است كھ خدا آن را نیافریده باشد. الزم فرض دوم ھر دو فرض ا
تواند مبدأ قابلي براي خلقت  ھرگز نمي "عدم"و عدم آفریده باشد و حال آنكھ  "ء ال شي"نیز این است كھ خدا عالم ھستي را از 

فاع نقیضان محال است. باشد. فرض سومي ھم كھ متصور نیست؛ چون ارت  
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اند. آنگاه  اي بر اساس آن قائل بھ قدیم بودن ماده و منكر اصل آفرینش شده این شبھھ نخست از جانب مادیون مطرح بوده، عده
 السالم) و در خطبھ اند، ولي جواب آن در كالم امیرمؤمنان، علي(علیھ آویز شك یا الحاد قرار داده اي آن را دامن زدند و دست عّده

است.  "ء ال من شي"بلكھ  "ء الشي"است و نھ از  "ء شي"نوراني حضرت فاطمھٍّ آمده است و آن این است كھ آفرینش جھان نھ از   
ٍء َصنَع و هللاُ  ٍء فِمن شي ٍء خلق ما كان... و كل صانع شي ٍء كان، و ال من شي الذي ال من شي"السالم) فرمود:  حضرت علي(علیھ

)؛ خدایي كھ نھ از چیزي كھ از قبل 134، 135، ص1؛ اصول كافي، ج41، 43توحید صدوق، ص( "خلقٍء صنع ما  ال من شي
بود، وجود یافت، و نھ آنچھ را خلق فرمود از چیزي آفرید... سازنده ھر چیزي آن را از چیزي ساختھ است و خدا آنچھ را آفریده 

آفریده و ساختھ است.  "ءٍ  ال من شي"نو و بدیع یعني   
اشیا را بدون آنكھ از "، اِْبتََدَع اْألَ◌َشیاَء ال ِمْن َشْيٍء كاَن قَْبلَھا، َوأَْنَشأَھا بِال اْحتِذاِء أَْمثِلٍَة اْمتَثَلَھا، "فرماید اطمھ زھراٍّ ميحضرت ف

راني، خلقت اي ایجاد كرد. طبق این بیانات نو چیزي كھ از قبل بود، بدیع و نو ظھور آفرید و آنھا را بدون الگوگیري از نمونھ
است، بلكھ فرض سوم  "عدم"است كھ مستلزم آفرینش از  "ءٍ  من ال شي"است كھ ازلیت ماده الزم بیاید و نھ  "ء من شي"اشیا نھ 

است، نھ " ءٍ  لم یخلق من شي"، "ءٍ  خلق من شي"آید؛ چون نقیض  صحیح است؛ ارتفاع نقیضان نیز الزم نمي" ء ال من شي"یعني 
آفرید. پس اصل عالم بدیع و  "عدم"خلق كرد و نھ از " چیزي" یعني خداي سبحان عالم امكان را نھ از؛ "ءٍ  خلق من ال شي"

اند، مرحوم میرداماِد در ذیل حدیثي از اصول كافي است كھ فرمود:  نوظھور است. از كساني كھ این نكتھ ظریف را متنبھ شده
المن "بیت وحي و الھام آمده است كھ خداوند عالم را  خطبھ اھل و در" ء من الشي"است، نھ،  "ء المن شي" "ء من شي"نقیض، 
385ص   2تفسیر موضوعی ج ( آید. یك از دو محذور مزبور الزم نمي آفرید. پس ھیچ" ء شي -384(  

5. . "احتذاء" ار داده باشدشانھایی کھ سرمشق قر إنشاء کرد آنھا را بدون نمونھ برداری از مثال :َوأَْنَشأَھا بِال اْحتِذاِء أَْمثِلٍَة اْمتَثَلَھا 
ھایی خواه از غیر خود یا خود. بھ عبارت  ھا و مثال اقتداء و پیروی است. یعنی انشاء نفرمود آنھا را بر وفق و مطابق نمونھ

عدم تکرار در تجلّی، و نو و جدید بودن آفرینش حکایت از غنای  دیگر، تکرار در ایجاد ھمراه با پرورش و تربیت او نیست.
ای باشد بھ مشیئت حّق تعالی و آفرینش بر اساس حّب و عشق. حّق تعالی دارد. شاید در این اشاره مطلق  

6. نَھا بِقُْدَرتِھِ   . یعنی واقعیت و تحقق بخشید آنھا بھ قدرت خویش. مرتبط بودن تکوین و متکّون ساخت آنھا را بھ قدرت خویش :َكوَّ
چھ در تکوین تدریج و استمرار تحقق بھ قدرت شاید بدان خاطر باشد کھ تحقق و عینیت خارجی مستلزم اعمال قدرت باشد، 

شونده ابقاء و برپا نگھداشتھ شوند. شرط، و این مستلزم آن است کھ موجودات فانی   
7. و گستراند آنھا را بھ خواست خود. این اشاره بھ تکثیر و گسترش اشیاء دارد پس از آنکھ محقق شدند و واقع.  :ھا بَِمِشیَّتِھِ َوَذَرأَ  

است و اصل آن در لغت نشر و تفریق است. و خدای تعالی  ن چیز را بسیار كرد" بھ معنای آءَ  الشي َذْرءاً "چنانچھ گذشت 
و او است آنكھ شما را در زمین پراكنده ساخت ( )المؤمنون 23:79( " َذَرأَُكْم فِي اْألَْرِض َو إِلَْیِھ تُْحَشُرونَ َو ھَُو الَّذي فرماید، " می
خداى تعالى بھ این منظور یعنی فرماید:  مرحوم عالمھ طباطبایی در ذیل این آیھ کریمھ، می ).د شدیخواھمحشور سوى او ھ و ب

ى شما را در زمین ایجاد نمودهشما را داراى حس و عقل كرده و ھست تا  ،و یا بگو ھستى شما را متعلق بھ زمین كرد است، -
.و بھ لقاء خود بازگشت دھدکند دوباره شما را جمع   

8. .   برایش باشد ای باشد بھ تکوین آنھا، و فائدهاو بدون آنکھ احتیاجی از  :ھاِمْن َغْیِر حاَجٍة ِمْنھُ إلى تَْكوینِھا، َوال فائَِدٍة لَھُ في تَْصویرِ  
اشاره است بھ اینکھ آفرینش خدای تعالی علّتی زاید بر ذات غنی او، و غرضی بیرون از او ندارد. پس، او تاّم و وفوق تمام است 

در فاعلیّت، و غرض و ھدفی کھ حاکی از احتیاج و عجز باشد ندارد.   
َخلََق السَّماواِت َو اْألَْرَض فرماید، " . خدای تعالی می"رُ ْلُمَصوِّ ا"تصویر" یعنی صورت بخشیدن، و یکی از اسمای خدای تعالی، "

َرُكْم فَأَْحَسَن ُصَوَرُكْم َو إِلَْیِھ اْلَمصیرُ  ھا و زمین را براستى و صورت داد شما را پس  فرید آسمان(آ )التغابن 64:3( "بِاْلَحقِّ َو َصوَّ
 صورت ، وتیصورقرار دادن چیزی است بر تصویر  تلغدر و )  نیكو گردانید صورتھاى شما را و بسوى اوست بازگشت

رُ  "ت است. ھیئ و شكلھمان  دھنده  و ،او حكمتھ ین بمزّ  مخلوقات، و ع صورمبدِ ، بھ معنی أسماء هللا الحسنى " از اْلُمَصوِّ
ی رطوأرحام می کشد مردم در  ریصوبدین سان خدای تعالی بھ ت ، واو حكمت أزليای قتضبھ او بر إ است یمخلوقھر صورت 
می کند تا با  را صورتگرى ی. و نیز گفتھ اند: "مصور" یعنی كسى کھ آفریده ھای خویش بعد شكل یشكلبھ  ، وبعد طوری

شیاء و كیفیات آنھا است آن گونھ کھ بخواھد، او موجد صور امصور بودن خدای تعالی بدان معناست کھ او ه نشوند. اشتبایكدیگر 
مخصوص رنگ  شكل و با صورت می بخشد رحمدر تگری می کند فرزند را صورمثال،  لوق.است بھ ھر مخ شنده صورتبخ

ت ھر چیزی صور. اصحاب لغت گفتھ اند کھ متعین یشكالا متمیز و یصورخلق بھ تخصیص یعنی معنى تصویر خود، پس 
مانند معقول گاه  و ،انسان تصورخودش جدا می شود، و صورت گاه محسوس است مانند  غیرویژگی ھایی است کھ با آن از 

دیگر. معانى عقل و  
خیال انگیز کلک ھر کو نکند فھمی زین  حافظ می گوید: چین باشد نقشش بھ حرام ار خود صورتگر   
:فرماید می و ھم چنین  

  ما نرسد تو را در این سخن انکار کار   یار ما نرسد بھ حسن و خلق و وفا کس بھ
  ما نرسد کسی بھ حسن و مالحت بھ یار   اند آمده اگر چھ حسن فروشان بھ جلوه
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  نرسد بھ یار یک جھت حق گزار ما   محرم راز بھ حق صحبت دیرین کھ ھیچ
  نرسد بھ دلپذیری نقش نگار ما   صنع و یکی کلک ھزار نقش برآید ز

  نرسد یکی بھ سکھ صاحب عیار ما   آرند ھزار نقد بھ بازار کائنات
9.   ً ً َعلى طاَعتِِھ، َوإْظھاراً لِقُْدَرتِِھ، َوتََعبُّداً لِبَِریَّتِِھ، وإِعزازاً لَِدْعَوتِِھ، ثُمَّ جَ إالّ تَْثبیتا َعَل الثَّواَب على طاَعتِِھ، َوَوَضَع لِِحْكَمتِِھ، َوتَْنبیھا

را، و ھشیار  حکمتشبلکھ فقط برای آن تثبیتی باشد  :تِھِ الِعقاَب َعلى َمْعِصیِتَِھ، ِذیاَدةً لِِعباِدِه َعْن نِْقَمتِِھ، َوِحیاَشةً ِمْنھُ إلى َجنَّ 
ھایش را، و عزیزفرمودنی دعوتش را. سپس، قرار داد  ساختنی باشد  بر طاعتش، و ظاھر کردنی قدرتش را، و تعبّدی آفریده

ثواب را بر طاعتش، و نھاد ِعقاب را بر نافرمانیش، تا دورساختنی باشد عبادش را از نقمتش، و راندنی باشد از او سوی جنّتش.  
کنیم از استاد عارف آیة  شناخت تمایز این دو، گفتاری را نقل میبرای خدای تعالی است، نھ ھدف خود او. اینھا ھمھ ھدف فعل 

هللا جوادی آملی.  
توان گفت:  آنچھ گفتھ شد، درباره غیر خداي سبحان بود، اّما درباره ذات اقدس او مي  

كند كھ ھمھ افعال وي، حكیمانھ باشد؛ یعني عبث، لغو و بیھودگي در كار او نباشد:  اّوالً، او حكیم است و حكمت او اقتضا مي
" ً باطل و االنبیاء)،  21:16" (َو ما َخلَْقنَا السَّماَء َو اْألَْرَض َو ما بَْینَھُما الِعبینَ ")، المومنون 23:115(" أفََحِسبتُم أنّما َخلَقناكم َعبثا

معاد و حساب روز قیامت فرار خواھند از این طریق از  ھدف بودن آن، گمان كافران است كھ مي لغو بودن نظام آفرینش و بي
ص). 38:27" (ذلَِك ظَنُّ الَّذیَن َكفَُروا ، "كنند  

َ لََغنِيٌّ َحمیدٌ ، "سبحان، كمال مطلق و غني محض است ثانیاً، خداي  كمالي وجود ندارد كھ ذات اقدس  ﴾. لقمان 31:12﴿ " فَإِنَّ هللاَّ
شود؛  الھ فاقد آن باشد و بخواھد با فعلي از افعال خود بھ آن كمال برسد؛ چون غناي محض و كمال مطلق، با فقر و نیاز جمع نمي

اِز محض است، و نی كند؛ چون بي خود ھدفي را دنبال مي توان گفت خدا در كار ھر چند كھ آن نیاز اندك باشد. از این رو، نھ مي
ھدف است؛ چون حكیم است. بھ بیان دیگر، چون حكیم است، مطلِق ھدف در كارش منتفي نیست،  توان گفت: كار او بي نھ مي

لیكن ھدف و غرِض خارج از ذات خدا و تأمین كننده نیاز ذات، در افعال الھي وجود ندارد.   
شود، ھدِف فعل اوست، نھ ھدِف فاعل؛ یعني كاري را براي بھ  ده ميھاي عقالني كھ در كار خدا مشاھ گوییم ھدف بدین سبب مي

دھد؛ چون خود او مقصود كل و روا كننده نیاز ھمھ نیازمندان است و كاروان ھستي بھ سوي او بار بستھ  مقصد رسیدن انجام نمي
مقصود، كاري انجام دھد. كار خدا  است. مقصد و مقصودي باالتر از ذات اقدس او وجود ندارد تا او براي رسیدن بھ آن مقصد و

ندارد كھ كسي بگوید خدا فالن كار را كرد تا بھ فالن ھدف برسد. بدین لحاظ است كھ گفتھ  "تا"مانند كار دیگران، غایت و 
شود.  شود: افعال الھي بھ اغراض، معلّل نمي مي  

بلكھ تا بر بندگان جودي كنم  من نكردم خلق تا سودي كنم   اند:  آنچھ برخي در توجیھ افعال الھي گفتھ  
خواھد با جود بر بندگان و اعطاي خیر بھ  چون معنایش این است كھ اگر بر بندگان جود نكند، ناقص است و مي ،صحیح نیست

و  رھاند آنان، خود را بھ كمال برساند؛ ھمانند متمّكني كھ با ساختن بیمارستان و سایر امور عام المنفعھ، خود را از نقص بُخل مي
اي كھ اگر جود نكند، ناقص است. مگر اینكھ كسي بگوید: بھ نظر شاعر، جود بر بندگان، ھدف  رساند؛ بھ گونھ بھ كماِل جود مي

فاعل نیست تا بھ ذات برگردد، بلكھ ھدف فعل اوست كھ بازگشت چنین تفسیري بھ ھمان مطلبي است كھ گفتھ شد. بدین ترتیب، 
و عبادت آنھا ھدف خلقت است، نھ ھدف خالق. از این رو اگر مخلوقي بھ مرحلھ  "یعبدونل، "بھ عبودیت رسیدن جّن و انس

شود، و اگر بھ عبودیت نرسید، كار خدا بھ  اي كھ بھ نخل تبدیل مي خدا نیز بھ ھدف رسیده است؛ مانند ھستھ كار عبودیت رسید،
اقدس خداوند نفع یا ضرري  ذاتاي كھ بپوسد و بھ نخل تبدیل نگردد. ولي در ھر صورت،  ھدف نرسیده است؛ مانند ھستھ

سید؛ زیرا چنین فرضي نادرست است كھ درباره ذاتي كھ خود ھدِف بیند تا بگوییم: خدا بھ ھدف و غایت خود رسید یا نر نمي
رسد  رسد و زماني بدان نمي محض است و ھدف دیگري غیر از او ھرگز وجود ندارد، بتوان گفت: ھدف دارد و گاھي بدان مي

َ لََغنِيٌّ َحمیدٌ إِْن تَْكفُُروا أَْنتُْم َو َمْن فِي اْألَْرِض َجمی، "رسد؛ لذا فرمود یا دائماً بھ آن ھدف مي .ابراھیم) 12:8" (عاً فَإِنَّ هللاَّ  
گر جملھ كائنات كافر گردند بردامن كبریاییش ننشیند گرد     

چون خلقت، لحظھ بھ لحظھ است، عبادتي نیز كھ غایت خلقت است، باید لحظھ بھ لحظھ باشد و یك بار عبادت یا اظھار عبودیت 
402ص  زیارة جامعة كبیرة شرح :ادب فناي مقربان( كند. كفایت نمي -401(  


