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و دين، مؤسسه دين و هشـتم، دو فصلنامهٴ عقل پژوهى علوی، سال هفتم

و چهاردهم های شماره )95و نيمسال اول94نيمسال دوم(سيزدهم

 نقلي اثبات وجود خداوند در تفسير قميـ براهين عقلي

*مهدي منفرد

 چكيده

و . اثبات وجود خداوند، از مسائل اصلى دين مبين اسالم اسـت مسأله خداشناسى

و توانايى مى هر انسانى به اندازه استعداد و های ادراكى كه دارد، درباره خداوند انديشد

و فكرش، ايمانش شكل مى و ائمه. گيرد با انديشه خداوند در قرآن كريم، پيامبر اسالم

و اثبـات خداونـد را مطـرح های گوناگون، مسأله خدا به شيوه^معصومين شناسـى

بخشىو‘عسگريين على بن ابراهيم قمى، يكى از مفسرينى است كه امامين. اند نموده

در. از دوران غيبت صغری را درك نموده است و راويـانى را كـه او خود موثق بـوده

و اثبـات) تقسير القمى(وی در تفسيرش. اند تفسيرش آورده، موثق مسأله خداشناسى

در ما بـا بررسـى. تبيين نموده است^د را با ارائه روايات معصومينخداون هايى كـه

و: گونه برهان بـرای اثبـات خداونـد يـافتيم تفسير قمى انجام داديم، سه برهـان نيـاز
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و صنع، برهان شناخت خداوند با خودش .اضطرار، برهان آفرينش

، تفسير قمى،:واژگان كليدی .على بن ابراهيم قمىخداشناسى، براهين اثبات خدا

 مقدمه

:كنيم در اين مقدمه به چند نكته اشاره مى

و برهـان،|رسول اكرم حضرت محمد:نكتـه اول مأمور شد تا هم بـا حكمـت

ها را با مخاطبان خاص خود در ميان معارف الهى را تعليم دهد، هم با جدال احسن آن

و پند، مسائل اس .المى را تعليم دهدبگذارد؛ چنان كه مأمور شد با موعظه

و اطـراف آن بودنـد|از آن جايى كه غالب مخاطبين پيامبر اسـالم . در حجـاز

و عالم خداوند را به عنوان واجب و همان ذات واجب را خالق آدم الوجد قبول داشتند

و تا آن جا كه همـان مى و خالقيت، شريك قائل نبودند دانستند، برای خداوند در ذات

مىاألربا ذات را رب های موسـمى، مقطعـى، جزئـى، دانستند، لكن معتقد به ربوبيتب

و شـفيع خـود نـزد  و مانند آن بودند؛ آنان را در خصوص منافع دنيـای صنفى، نوعى

بت خداوند قرار مى و مسائل آن اعتقـادی نداشـتند تـا و به آخرت هـا را شـفيع دادند

.تلقى كنند گناهان خود در معاد بدانند يا مقرب درجات معنوی قيامت

و مى :فرمايد در چنين فضايى قرآن مجيد، جدال أحسن دارد

بت« و حمله، نـه گـوش از و نه دست دفاع يا تهاجم هايى كه نه پای رفتن دارند

و و بـر ايـن كـار ... شنيدن دارند هرگز توان ايجاد نظم بين ذرات عالم را نداشته

ص3ج: 1386آملى، جوادی(»مهم، قادر نيستند ،470(.

آن:نكته دوم و نظير بعضى از مفسرين قرآن مجيد، معتقدند كه قرآن به نظم كيهانى

برای اثبات اصل خالق، برهان اقامه نكرده است؛ چنان كه برای اثبات اصل روبوبيـت 

و جهانى خداوند نيز دليل اقامه نكرده است، چون در اين موارد، مبـادی مقبـول  مطلق



 �163مهدي منفرد

� هشتم� شما�� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم �۱۳۹۵� بها�

و هرگز مورد انكا بتطرفين بوده پرستان نبوده است تا بخواهـد بـا اسـتدالل ثابـتر

و مقطعى خداوند برای انواع  شود، بلكه تنها مدار استدالل قرآن، اثبات ربوبيت خاص

و نـه قائـل بـه تصـادف  و مشركان نه منكر اصل عليـت بـوده مخصوص جهان است

مى بوده ر: فرمايد اند؛ از اين رو قرآن كريم و عميق علمى ا كه حتمًا بايـد كارهای منظم

و نـه از ديگـر اشـياء بـا هايى كه نه از خود، آگاه علت عليم قدير انجام دهد، بت انـد

)همان(.توانند ايجاد نمايند خبرند، هرگز نمى

على بن ابراهيم بن هاشم قمى، از راويان بزرگ شـيعه در اواخـر قـرن:نكته سوم

و اوائل قرن چهارم هجری قمری است ترو بيش‘او دوران حضرات عسكريين. سوم

و محـدثان وی از بزرگ. دوران غيبت صغری را درك كرده است ترين فقها، مفسـران

قر اهتمام ويژه. شيعه است و نگارش تفسير روايـىی على بن ابراهيم قمى به تفسير آن

از، سبب توجه به اين روش حديثى شد؛ به گونه»تفسير القمى« ای كه مرحوم صـدوق

)13ص: 1389ميرزايى،(. پرورش يافتگان همين مكتب است

ما در اين جا از طريق رواياتى كـه علـى بـن ابـراهيم قمـى دربـاره:نكته چهارم

و ربوبيت او، نقـل كـ و اثبات خداوند و نيـز باتوجـه بـه مطـالبى كـه در شناخت رده

و برهان و شـناخت او، ارائـه تفسيرش آمده، استدالل هايى را در اثبات وجـود خـدا

گفتنى است كه اين تفسير، يك تفسير روايى اما در مسائل اعتقادی به نگارش. كنيم مى

و ارائه روايتى از معص. در آمده است ،^ومينمفسر در اين تفسير، نظراتش را با اقامه

مى. تبيين نموده است :توان گفت با توجه به اين مقدمات

و روايـات در تفسـيرش على بن ابراهيم قمى، سه گونه استدالل را از طريق آيـات

:مطرح كرده است

و اضطرار؛: الف  برهان نياز

و صنع؛:ب  برهان آفرينش
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.برهان شناخت خدا با خدا:ج

و اضطرار: برهان اول  برهان نياز

:فلسفه، يك قاعده عقلى آمده است كه از اهميت بسيار برخوردار استدر

:ق1404سـينا، ابن()1(.»نيازمند به علـت اسـت)اش ادامه هستى(معلول در بقاء«

ص3ج: 1375؛ خواجه نصيرالدين طوسى، 264ص ،79(

و معلول، همان گونه كه در اصل حدوث وايجاد نياز بـه علـت دارد، موجود ممكن

ب و ادامه وجود هم نيازمند به علت استدر حال .قاء

از سوره فصلت، حديثى را آورده است كه داللـت10صاحب تفسير قمى، در ذيل آيه

و مى كند خداوند متعال، چهار فصل سال را مقّدر كرد تا مخلوقات او هم آن چـه از طعـام

ب و هم آسايشو راحتى در زندگى داشته :اشندارزاق نياز دارند، تأمين گردد

و مـواد خـوراكى او در زمين، كوه« و بركاتى در آن آفريد های استواری قرار داد

بـرای خواهنـدگان،]كـه[گيری كـرد انـدازه) چهـار دوران(آن را در چهار روز 

)10، آيه41: فصلت().2(»است]شانو متناسب با نيازهای[درست 

و تقرير اين و تبيين آيه، از چهار روايت بهره گرفته على بن ابراهيم قمى، در تفسير

:است

1حديث

و فصول گوناگون را برای تأمين آسايش عموم، ...« خداوند اين اوقات چهارگانه

و ايـن اوقـات را  و هستى عالميان را بر آن مقرر داشت و قوام سـواًء(خلق كرد

و، زيرا هر محتاجى خواستار است)محتاجان(ناميد؛ يعنى نيازمندانى) للسائلين

ندارنـد،) خـواهش(در عالم، مخلوقاتى وجود دارند كه توانايى زبان درخواست
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علـى بـن ابـراهيم()3(»تر حيوانات، گرچه به زبان نياورند اما محتاجند، مانند بيش

ص2ج: 1367قمى،  ،262(.

از32على بن ابراهيم قمى در ذيل آيه از سوره زخرف، حـديثى آورده كـه در آن

و عدم :استقالل در هستى، تبيين شده است فقر وجودی

2يث حد

آن...« و رحمت پروردگـار تـو از]ديگر[ها بعضى تا بعضى از را در خدمت گيرند

ترين دليل خداوند بر توحيد است؛ زيـرا؛ اين بزرگ)اندوزند بهتر است آن چه آنان مى

و چهره[ميان هيأت  و ماننـد بودن[و تشـابهات]هـا شـكل وو تصـميم]هـا شـبيه ها

و تفاوت است تا هم ديگر را ياری كنند؛ زيـرا هـيچ كسـى های خواسته شان، اختالف

و بقـای آن نيسـت[توند روی پای خودش بايستد نمى همـان،(.»)4(]مستقل در وجود

ص2ج ص4ج: 1416سيدهاشم بحرانى،؛283، ،857(

داللت دارد بـر عـدم در اين دو روايت كه از تفسير قمى نقل شده است، به روشنى

و استقالل وجودی آفريده و هستى، نيازمند بـه خداونـد رزاق و نيز در ادامه حيات ها

و ادامـه حيـات بـرای همـه تدبير الهى به گونه. اند رحيم ای اسـت كـه امكـان بـودن

و مبدأ بى و ما از آن نيازمندی آفريدگان به علت نيـاز را نتيجـه مخلوقاتش آماده شده

البته در روايات بسياری استدالل به اين دليل شده است كه از آن، به رواياتى. گيريم مى

:پردازيم كه راوی آن على بن ابراهيم قمى، يعنى صاحب تفسير قمى است مى

3حديث

ای جز اثبات آفريدگار نيست بـه بنابراين چاره: ... فرمايدمى×امام صادق...«

به دليل وجود آفريده و نياز آنان و به اين كه آنـان، آفريـده شـدهها و خداوند اند
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ص1ج: 1362كلينى،()5(.»...آفريدگارشان غير از آنان است بى84، ،10ج:تا؛ مجلسى،

)196ص

4حديث

در: روايت شده كه فرمود×از امام صادق« خداونـد شـك وجـودما هيچ گاه

و ماه را نمى نمى و تنها در مكان خـود هر دو ناگزيرند... بينى كنيم، مگر خورشيد

و اگر اينان ناگزير نبودند، چرا شب به روز تبـديل نمى... جايگزين هستند شـود

و ناگزير بـر  روز به شب؟ سوگند به خداوند ای برادر اهل مصر كه اينان نيازمند

و آن كه آن و بزرگ بقای خود به خداوند هستند تر ها را ناچار ساخته است برتر

 ...هاست از آن

ب و نيازمنـد بـه خداونـد هسـتند؛ آسـمان بـر ای رادر اهل مصر، همگان ناگزير

از افراخته، زمين بر نهاده، چگونه است كه اسمان بر زمين نمى و زمين بـيش افتد

ص1ج: 1362كلينى،()6(.»...آيد؟ تواناييش فرود نمى بى72، ص3ج:تا؛ مجلسى، ،51(

و صنع: برهان دوم  برهان آفرينش

و افعال خداوند متعـال های اثبات خداوند، بررسى ودقت آثار، نشانه يكى از راه ها

و آگاهى بـه. است و دقت و زيبايى را مشاهده كنيم، با بررسى اگر ساختمان مستحكم

مى جنبه و سـاز های گوناگون آن، و آگاه به ساخت و بنّايى ماهر يابيم كه يك سازنده

و ساخته  .استساختمان، چنين بنايى را طراحى

از با توجه به اين كه ما در جهانى زنـدگى مـى و و اسـتحكام كنيم كـه دارای نظـم

مى طراحى فوق و بـا يابد كـه سـازنده العاده تشكيل يافته، عقل سالم ای آگـاه، عـالم،

هم توانايى وصف نشدنى، چنين جهان شگفت در انگيزی را آفريده است؛ چنين مطالعه
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و آفريدهتهوجود انسان كه خود يكى از ساخ و قـادر شـناخته ها های خداونـد عـالم

و يكتايى او است شده ).7(اند، دليل بر وجود

هايى درباره وجود خداوند متعال، در پاسخ به پرسش^از اين رو ائمه معصومين

بن. اند مندی را ارائه نموده به روشنى مطالب ارزش در اين جا ما به يك روايت كه على

:پردازيممى: كردهراهيم قمى نقل اب

چه دليـل بـر وجـود: های زنديق اين بود كه گفت از جمله پرسش: هشام گويد«

ســاخته: فرمــود×خداونــد اســت؟ حضــرت امــام صــادق هســتى[ها وجــود

هـا را سـاخته اسـت، آيـا توجـهآنای گر آن است كه سازنده، نشان]موجودات

و مسـتحكم مى مىنگـری نداريد هنگامى كه به ساختمان بلنـد يـابى كـه ايـن،

و مشـاهدهی آن را نمى ای دارد هـر چنـد كـه سـازنده ساختمان، سازنده بينـى

ص1ج: 1362كلينى،()8(»كنى؟ نمى بى81، ص10ج:تا؛ مجلسى، ،195.(

حكما در اثبات وجود: حكيم الهى، صدرالمتألهين در شرح اين حديث آورده است

و:گيرند خداوند متعال، دو روش را به كار مى و بررسـى در افعـال و نظـر يكى توجه

و التفات در حقيقت وجود اين كه وجود حقيقـى بـه. آثار خداوند سبحان؛ دوم گواهى

و يگانه است؛ غير از او آفريده و متحقق و موجوداتى كه دارای ذات خويش موجود ها

و به واسطه و وجود حقيقى نداشته مى ماهيت بوده .گردندی اوموجود

هين، معتقد است كه در قرآن مجيد به اين دو روش استدالل اثبات وجود صدرالمتدل

:فرمايد خدا نيز اشاره شده است؛ آن جا كه خداوند كريم مى

آن هایو در دل]ی گوناگون[ها های خود را در افق به زودی نشانه« هـا، شان به

).53، آيه41: فصلت().9(»دهيم تا برای آنان، آشكار گردد كه او حق است نشان مى

و روش عده: گويد صدرالمتألهين مى را اين راه ای است كه البته عمومًا چنين روشى

مى.گزينند بر مى :فرمايد اما در ادامه همان آيه، خداوند متعال
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و گواه است؟« : فصـلت()10(»!آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد

).53، آيه41

ك و روش ديگـریه اين قسمت آيـه، بياننظر صدرالمتألهين بر آن است كننـده راه

و از حقيقت ذاتـش بـر يكتـايى  و اينان صديقانند كه از ذات او بر حقيقت ذاتش است

و از معرفت صفاتش بر چگونگى افعالش،  و از احديت ذاتش بر ديگر صفاتش ذات او

ص3ج:1366صدرالمتألهين،( دهند؛ گواهى مى ديگـری در تأييد اين مسأله آيه)39،

:كند را به عنوان شاهد، بيان مى

).18، آيه3: عمرانآل().11(»خداوند يكتا، گواهى داده كه خدايى جز او نيست«

و باريـك وجـز البته اين روش، محكم و برتر است، اما بسيار دشوار و استوارتر تر

آن×شناسند؛ از اين رو امام مقربان كه راسخان در علم هستند، آن را نمى در پاسـخ

اما تحليل صدرالمتألهين درباره استدالل امـام. گر، راه ديگری را برگزيده است پرسش

و فنى است×صادق از. بسيار جالب و برتر او معتقد است كه استدالل امام، استوارتر

های ديگر شناخته شده است؛ برای اين كه اثبـات وجـود خـدا در اسـتدالل استدالل

ف×امام و از ساخته شده بـر سـازنده مبتنـى بـوده اسـت، از فعل بر و. اعل برتـری

مى» لّمى«استواری اين استدالل، بدان جهت است كه به برهان  ، چـون)12(گـردد بـاز

آن) آن صفت(بودن چيزی بر صفتى، مسلم است كه معلول ذات آن چيز است كه علت

به است، آيا نمى ی سـاخته واسـطه نگری كه سازنده، از آن جهت كه سازنده است جز

و نويسنده از آن جهت كه نويسنده است در حّد او نويسـندگى شده، شناخته نمى شود؟

مى داخل مى و آن چه كه در حّد شئ داخل و برهانى شود؟ بـر» ولمى«شود، سبب آن

ص3ج: 1366صدرالمتألهين،(. آن است ،40(

بر او نيسـت؛ زيـرا از آن جايى كه ذات حق تعالى، اگر چه از حيث ذاتش، برهانى

و نه فصل، حّدی هم برايش  و آن چه را كه نه جنس دارد و فصلى برايش نيست جنس
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و نيست؛ چيزی كه حّدی برايش نباشد، برهانى هم بر آن نيست؛ ولى از جهت صفاتش

و آثارش است، بر آن اقامه و مبدأ افعال مى اين كه مصدر مىی برهان توان نمـود شود،

و ساخته شـده: وييممانند اين كه بگ و ساخته شده است، هر مخلوق ای، جهان مخلوق

و سازنده و سـازنده اقتضای آن دارد كه او را خالق ای ای باشد؛ پس جهـان را خـالق

.است

و آفريدگاری اسـت، وجـودش در نفـس از آن جايى كه ثابت شد، جهان را خالق

ب) برای خود(خود  چيزی بر صفتى،) ثبوت(ودن ضرورتًا ثابت شده است؛ زيرا در واقع

و فرمود×به اين مسأله امام. جدای از بودن آن در نفس خود نيست :اشاره كرده

و استواری را مشاهده نمايى، يقين كنى كه آن را سازنده« ای چون ساختمان بلند

و مشـاهده نكـرده باشـى؟ ،1ج: 1362كلينـى،(»است، اگر چه توسازنده را نديده

بى81ص ص10ج:تا؛ مجلسى، ،195.(

علـى بـن( در سـوره فصـلت،53گفتنى است كه صاحب تفسير قمى در ذيل آيـه

ص2ج: 1367ابراهيم قمى،  روايتى را آورده كه شاهد بر آن است كه اين آيـه،) 267،

و يكتايى پروردگار را اثبات مى .كند توحيد

 برهان شناخت خداوند با خودش: برهان سوم

خ پرسش و^داوند متعال از امام معصومهايى در باره شده كه به روشنى مطالـب

آن بهايى را بيان نموده مسايلى گران و اعتقاد به و اند كه با شناخت هـا، ايمـان حقيقـى

و عشق به او، در دل شد حب و تأمل. های مؤمنان، افزون خواهد در اين برهان با تفكر

و آگـاهى بـه خداو و صفات الهى، گونه علم مىدر اسماء و از ائمـه نـد متعـال يـابيم

مى^معصومين و آياتى كه صاحب تفسير. بريم فيض ما در اين برهان نيز به رواياتى

:پردازيم قمى بدان نظر داشته، مى
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1حديث

×امـام[خـدا چيسـت؟: گفـت]×به امـام صـادق[زنديق: هشام گويد...«

خدا چيزی است به خالف اشياء؛ به سخن ديگر ثابت كردن معنايى است: فرمود]

و نه صورت  به اين كه او شئ است به حقيقت شيئيت، جز آن كه او نه جسم است

و نه لمس گردد، به هيچ يك از اين حواس پنج گانه ادراك نشود،و نه ديده شود

و گذشت روزگا]هاو خيال[ها وهم و زمان او را درك نكنند ر او را كاهش ندهد

و تغييرش ندهد ص1ج: 1362كلينى،().13(»دگرگون بى81، ص5ج: تـا؛ مجلسـى، ؛19،

ص13ج ،29(

و تبيين دقيق اين روايت به سـراغ صـدرالمتألهين مـى در ما برای بررسى رويم، او

و توضيح اين حديث، چنين آورده است :شرح

ا« و را ماهيتى جز حقيقـت محـض، انيّـت ماهيت حق تعالى انيّت او است؛ يعنى

و نابى كه تمام و وجود صرف بنـابراين. تر از آن شـناخته شـود، نيسـت خالص

و نه خصوصى؛ از ايـن  و آن را نه عمومى است وجودش، آميزش به عدم نداشته

و فرمود خدا چيزی به خالف اشياء است، زيرا هـر چـه: رو امام بدان اشاره كرد

و نارسـايى بـر كه غير از حقيقت وجو د است، آن را ماهيتى خاص است كه عدم

مى آن عارض مى و جزئى بودن بدان الحـاق از. شـود شود؛ كلى بودن هـر كـدام

آن اين  زيـرا او تمـامكننـد،، سـلب مى]چيـز[ها، امور وجـودی بسـياری را از

و تمامش وجود است و يـا. وجود است هيچ چيزی نيست جز آن كه او ذات آن

و افعال او آن كه تر و صفات و در وجود، جز ذات و تابشى از ذات او است اوش

.نيست
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او شئ است به حقيقت شيئيت، جز آن كه او نـه جسـم: فرمود×از اين رو امام

و  مىاست، نه صورت و نه لمس گردد نه ديده .شود ... 

و امكـان هـا، دگرگونى هـا، كثرت ها، تركيب نقـايص، نارسـايى×پس امام هـا

و نقص ها را از او نفى كرد، پس هر چه كه غير او است اين عيب بودن او ها ها بـه

و ... شود الحاق مى و مبـرا اسـت كـه او را ماننـد از اين رو، ذات حق تعالى منزه

و برتـر  و يا افكار، تمثّلش كنند نظيری بوده، يا آن كه حواس، او را ادراك نمايد

و لحظـه از آن است كه زمان و روزگـ ها و زمانها »هـا بـر آن، وارد شـوند اران

ص3ج: 1366صدرالمتألهين،( ،41.(

2حديث

او: خـدا چيسـت؟، فرمـود: به زنديقى كه از او پرسـيد×امام صادق: هشام گويد«

او. اسـت]برای خدا[گفتار من برگشتش به اثبات معنای. چيزی بر خالف اشياء است

و شـكل نيسـت، ديـده نشـود، لمـس  چيزی است به حقيقت شئيت، جز آن كه جسم

و با حواس پنج و روزگـار،]هـا عقل[ها خيال. گانه درك نشود نگردد او را در نيابنـد

و زمان گوييـد خـدامى: گر گفت پرسش] زنديق[.ها، دگرگونش نسازد كاهشش ندهد

و بينا اسـت؟  و بينـا اسـت: فرمـود]×امـام[شنوا بى: او شـنوا  عضـو شـنوا اسـت

و بينا است بى مى گوش مى ابزار چشم، بلكه با ذات خود و با ذات خود اين. بيند شنود

مى: گويم كه مى و با ذات خود مى شنوا است و بـا ذات خـود بينـد؛ شنود، بينـا اسـت

و ذات چيـز ديگـری، بلكـه خواسـتم]آن صفات[معنايش اين نيست كه   چيزی است

و مى خواهم بـه تـو كـه سـؤال آن چه در دل دارم به زبان آورم، چون از من پرسيدی

.ای بفهمانم كرده

همانا او با تمام ذاتش، شنوا است؛ معنای تمام، ايـن نيسـت كـه: گويم بنابراين مى
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و آگاه اسـت برای او بعضى باشد، برگشت سخنم تنها به اين است كه او شنوا، بينا، دانا

ذا بى و كثرت پيدا كندآن كه و صفت، اختالف .ت

و اّهللاٰ است: فرمود×كننده گفت؛ پس او چيست؟ امام سؤال و معبود منظور. او رب

و باء(، اثبات اين حروف يعنى)يا رب است(گويم اّهللاٰ از اين كه مى ) الف، الم، هاء، راء

برای خدا نيست، لكن بازگشت گفتارم به اين اسـت كـه خداونـد، چيـزی اسـت كـه

و سازنده آفريننده آنی چيزها و آن معنايى كه بـدان،ی و مصداق اين حروف ها است

و همانند اين و عزيز و رحيم و رحمن های اويند، او معبود ها از نام اّهللاٰ ناميده شده است

و ارجمند اسـت ص1ج: 1362كلينـى،().14(»بزرگ بى)83، ،10ج: تـا؛ مجلسـى،

).196ص

×و صفات او در يك تحليل عقلى از بيان امام معصومدر اين حديث، خداشناسى

و متقن، تبيين شده است و تمام هسـتى اسـت كـه. كامًال دقيق خداوند، حقيقت هستى

و او، حقيقتى يگانه. ذات او، هيچ گونه نقص ندارد است كه به ذات خود، موجود است

و كرم اويند .تمام موجودات برآمده از فيض

و عـالى او را در نمى گونه حسى، حقيقت هيچ و يابد؛ چون از برتـرين ترين هسـتى

و وسايلى، ماننـد. متعالى است و تمام صفات ديگر، نيازی به ابزار و شنوايى در بينايى

و قادر  و گوش ندارد؛ چون با ذات خويش، دانا، بينا، شنوا او. است... چشم بنـابراين

و او حقيقتى است كه  و زندگى است و شايسته پرستش ذاتًا تمام كماالت را يـك جـا

و  و نيازمندی در او راه ندارد، اما همه موجودات در هستى و هيچ نيازی يك باره دارد

و محتاج .اند ادامه هستى وحيات به او نيازمند

و تأمـل در حقيقـت اين عالى و خداشناسى است كه با تفكـر ترين نوع اثبات خدا

و وجود اليزال او، مى با هستى و از اين رهگذر، توان و درك عقلى به او رسيد معرفت

و توجه خالصانه به او را دريافت .ايمان دينى
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كه×در روايتى از اميرالمؤمنين على » دلت را بـا انديشـه آگـاه سـاز«آمده است

ص2ج: همان( ص68ج:؛ همان54، ،318(.

و و تفكر در آيات و دل انسان، هم با انديشه و شناخت قلب های الهى نشانهآگاهى

و روشـنى مى و غنى نامتناهى او، فزونى يابـد تـا بـدان جـا كـهو نيز در وجود پاك

�dَ«: فرمايدمى×اميرالمؤمنينَ� لَم عبُُد �باً
َ
* ُكنُت ص1ج: همان(؛ما ص10ج:؛ همـان13، ،118(

.»ام عبادت نكنم.من خدايى را كه نديده

م و على بن ابراهيم قمى در تفسيرش، خداوند تعال را موجود برتری دانسته كه پاك

دهند، تا بدان جا كه در احتجاج با بت پرسـتان، منزه است از آن چه كه به او نسبت مى

از سوره اسراء آورده كـه در خداشناسـى از اهميـت بسـيار42روايتى را در ذيل آيه 

:برخوردار است

آن« مى ای محمد به بود، در آن]ديگر[يانى گويند با او خدا ها بگو، اگر چنان كه

صـاحب عـرش، بـر]خداونـد[صورت حتمًا درصدد جستن راهـى بـه سـوی 

و[او. آمدند مى و از آن چه مى]پاك ).15(»گويند بسى واالتـر اسـت منزه است

ص2ج: 1367على بن ابراهيم قمى،( ،20.(

و على بن ابراهيم قمى، خدا را موجود اّولى كه بيش از هـر چيـزی اسـت دانسـته

و موجودات، باقى خواهد بود، شناخته است او خداونـد. آخری كه پس از تمام اشياء

و درون متعال را، عالِم مطلق دانسته كه به همه چيز از تمام باطن . ها نيز آگـاه اسـت ها

).350: همان(

و موجودات از چيزی بر نمى به سخن ديگر. گيرد خداوند متعال در آفرينش اشياء

مىاو خود شئ را  و جعل ای يـا چيـزی بـوده كند، نه اين كه از قبل، ماده مستقًال خلق

و شـروع بـه  و موجودات از آن شئ گرفتـه و آفرينش اشياء و خداوند در صنع باشد

:آفرينش نمايد
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كنـد يعنى شئ را از چيـزی خلـق نمى]نوساز[باری) او خدای خالق نوساز است(

آن شئ را نه از چيزی خلق مى[ مى كند، بلكـه و خلـق ).16(]نمايـد را مسـتقًال جعـل

ص2ج: همان( بى360، ص3ج:تا؛ مجلسى، ،296.(

مى×در ادامه على بن ابراهيم قمى، يك روايتى از امام موسى بن جعفر كنـد نقـل

:كه در باره خداشناسى است

مى×يعقوب بن جعفر گويد از امام موسى بن جعفر« خداونـد: فرمود شنيدم كه

ُه,َو الْ,َ×Ö{: نـازل فرمـود|متعال بر پيامبرش حضرت محمد )ِال+ َBَِ( َال ُ اب+
 ُbوÖآل266، آيه2: بقره(}الَْقي هيچ معبودی جز او نيست، زنـده بـر پـا)2، آيه3: عمران؛

،2:؛ بقـره3آيـه،1: فاتحـه(}الر+Øَْ,اُ� ال,ر+ِحيُم{هـاو به اين نام) دارنده است

)30، آيــه16:؛ نحــل22، آيــه59:؛ حشــر2، آيــه41:؛ فصــلت63آيــه

َب+اُ�{
ْ
؛ 255، آيـه2: بقـره(}الَْع,ِ¤Ö الَْعِظ,يُم{)23، آيـه59: حشر(}الَْعِزيُز ا´

آن ناميده شد، عقل)4، آيه42: شوری ها در باره خداوند متعـال بـه حيـرت های

و هوش و، از اين رو برای خداوند،وانى گراييدهشان به ضعف نات های افتاد ماننـد

و همانندهايى را برای اند او را به اشيايى شبيه كرده ها قرار داده مثل او تصوير اند

مى نموده و گفتند خداوند در اشياء حلول و از اشيايى، اند مى كند ايـن. شود زايل

و انـدازه آن را نمى پايانى فرو رفتند كه انتهـای قبيل از مردم در دريای بى داننـد

بى(.»)17(كنند دوری آن را درك نمى ص3ج:تا مجلسى، ،296.(

 گيري نتيجه

و دوام و بقاء به ايجادكننده ای دهنـده در برهان اّول، از فقر وجودی انسان در ايجاد

و نقصـى در او نيسـت رسيم كه هيچ مى و علـت اولـى اسـتعلـةاو. گونه نيـاز  العلل

ك مى» األّول«ريم به كه در قرآن و نياز جهان، بـه وجـود. شود از او، ياد و فقر از نقص
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و مقّدمى مى بى اّول و كامل است رسيم كه .نياز

و آگاه شدن به دنبال نشانه و آثار چيزی كـه بـه در برهان دوم، بشر برای يافتن ها

و منطقى است كه برای يافتن. دارد دنبال يافتنش است، گام بر مى و آگاه شـدن طبيعى

و آثار او بگردد پروردگار خويش به دنبال نشانه را هر چند به آسـانى نمى. ها تـوان او

مى مشاهده كرد؛ اما او از خود، حتمًا نشانه و آثاری بر جای .گذارد ها

مى وقتى به اطراف و در خود و همه شـگفتى مان و زمين های آن، نگريم، به آسمان

آن مى مىخ ها خودبه يابيم كه و اتفاقى، تحقق نيافته، بلكه عقل سليم، حكم كنـد كـه ود

و عـالم بـوده اسـت و مسـتحكم، حكيمـى آگـاه و مـنظم . سازنده چنين صنعت زيبا

و سر تعظيم به او داشتند را و خضوع رويارويى بشر با چنين موجود متعالى، جز تسليم

ب البته گفتنى است كه يكى از راه. طلبد مى و قرب ه او، پرستش همـراه بـا های رسيدن

.علم به حقيقت او است

و رواياتى در برهان سوم، تالش شده است از طريق معرفى خودش در آيات قرآنى

و وجودش برای مؤمنان پاك، آشكاراتر گردد^معصومين .شناخته شده

و او موجود نامتناهى از تمام جهات است، چه كسى بهتر از او مى تواند بـه معرفـى

ب !پردازد؟شناخت او

و رو، خداوند متعال يكى از راه از اين هـای شـناخت خـويش را در تبيـين اسـماء

و تحليـل مقـام وجـودی. صفات خويش، قرار داده است بنابراين با دقـت در تبيـين

و در تفسـير^خداوند متعال كه از زبان نـورانى ائمـه معصـومين وارد شـده اسـت

حق مفسرين ارزش مىمند شيعى تبيين گشته، به .رسيم ايقى درباره پروردگار خويش

و نشانه پس مى و آيات و تفكر درباره خداوند متعال و توان با انديشه هايش، قلـب

و جـزء مقـربين او  و از اين طريق به او نزديك شد و نورانى كرد جان خويش را آگاه

.گشت
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ها نوشت پي
ا)1( .فى البقاء لعلةالمعلول يحتاج إلى

ائِلUَِ�ََجَعَل{)2( َسوَاMً لِلس+ bٍي+ا
َ
ك ْ�َبَعِة

َ
T ³ِ ْقوَاَيَها

َ
T فِيَها �َ َ�قَد+ فِيَها �َ�َباَ�َ فَْوقَِها ِمْن َÚَِا��َ .}فِيَها

ُ هـذه ...األوقات بعةفجعل اّهللاٰ هذه األقرات فى هذه باألر...«)3( َو سـمى اّهللاٰ بَقـَى و و اسـتَوی و قام به العالم ،

الَيَشألُ) سواًء للسائلين(األوقاَت أيامًا َمن ِمن خلِق اّهللاٰ و فى العالَِم يعنى الَمحتاِجين؛ ألن كل محتاٍج سائٌل

يَسألُوا و إن لم فَُهم سائلون يَقِدُر عليه من الحيوان كثيٌر .»وال

1ََْمُع,وَ� ...{)4( ا ِمم+ َخْ~ٌ َ�ب�َك َ��Øََُْة ُسْخِريÛا َنْعًضا َنْعُضُهْم علـى التوحيـد، ألنـهلة؛ فهذا من أعظم دال}Cَِت+ِخَذ

و أهوائهم ليستعين بعُضهم علـى بعـض؛ ألن أحـدًا اليقـوم بنفسـه  و إراداتهم و تشابهم خالََف بين هيأتهم

.»...لنفسه

بُد من اثبات الصانع لوجـوِد ...×عن هشام بن الحكم عن أبى عبداّهللاٰ ... على بن ابراهيم عن أبيه«)5( فلم يكن

غَيُرهمالَمصُ  .»...نوعين واالضطرار اليهم أنّهم مصنوعون وأّن صانَِعهم

فإنَا : ... قال×عن أبى عبداّهللاٰ ... حدثنى على بن ابراهيم بن هاشم: أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال«)6(

َأماتَری الشمس والقمرُكالَنشُ  و إن كانـا غيـر...قد اضُطرا لـيس لهمـا مكـاٌن إال مكانَُهمـا...ِفى اّهللاٰ أبدًا،

و الذی اَضـَطّرهما و اّهللاٰ يا أخا أهِل مصر الى دواِمِهما ِاضُطّرا َو النهاُر ليًال؟ فَلِم اليصيُر الليُل نهاَرًا ُمضَطريِن

َأكبََر منهما و ماُء مرفُو...اَحكَُم منهما َأهل مصر، الس اَخا َمضَطّروَن يا سقُُطلَِم اليَ عٌةو األرِض موُضوَعةٌ القوُم

فَوَق طاقَيتَها؟ الَ تنَحِدُر األرُض َولَِم .»السماُء على األرِض

مى)7( پردازيم، بايد توجه داشت مباحث بسيار درباره ابن برهان مطرح شده است، ما به مقدار ضرورت به آن

و بسياری از مخاطبين ائمه معصومين .، عموم مردم هستند^كه خطاب قرآن كريم

فماالـدليُل عليـه،: فكان من سؤال الزنـديق أن قـال: قال هشام... عن هشام بن الحكم... يم،على بن ابراه«)8(

َمبنى:×فقال أبو عبِداّهللاٰ  ُمَشيد نََظرَت الى بناٍء َأنك إذا َأالَتری َصنََعها َأن صانعًا َعلى َدلت وجوُد األفاعيِل

تََر ال لَم كُنَت ِإن و َأن له بانيًا تُشاِهدُهَعلِمَت َولَم .»...بانِى
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)9(}
Öَق
ْ
oن+ُه ا

َ
ك لَُهْم َ +Uيَتََب َح�+ ْغُفِسِهْم

َ
T Þِ�َ Kِ³ِ اْآلفَا .}...َسßُِيِهْم dيَاتَِنا

َشِهيدٌ ...{)10( ٍ ْÏَ �Ðُ َªَ ن+ُه
َ
ك بَِرب�َك يَْكِف َ�لَْم

َ
T{.

)11(}
)ِال+ َBَِ( َال ن+ُه

َ
ك ُ .}...ُهَوَشِهَد اب+

.برهان لمى، استدالل از علت بر معلول است؛ برهان إنى، استدالل از معلول بر علت است)12(

َأتى أبا عبداّهللاٰ ... علِى بن ابراهيم،«)13( نديِق الذی فمـا هـو؟،]الّزنديق[قال, ...×عن هشام بن الحكم فى حديث الز

ا: قال ه شـٌئ بحقيقـه ـ َأن و بَقولِِى إلى اثبـات معنـًى معنـى ِجسـٌم لشـيئيةِ شٌئ بخالف األشياء ارِجع ال غَيـَر أنـه

تُغَيّـُرهةٌ وال صور َهوَر وال تَنقُُصـه الـد يُدَرُك بالحواّس الَخمِس، التُدِركُـُه األَوهـاُم وال يُجس وال يَُحس وال وال

.»األَزمانُ 

َعن أبى عبداّهللاٰ, ...على بُن ابراهيَم«)14( َسَألَه×عن هشام بن الحكم، هـو: ما هو؟ قال: أنّه قال للزنديق حين

ه شٌئ  َأن و َمعنًى ِإثباِت ال جسٌم وال صـوربِحقيقِة الّشيئّيةشٌئ بخالف األَشياء ارَجع بقَولِى إلى َأنه والةٌ غيَر

يَُجس والُيدَرَك بال لهيَُحس وال تُغَيُِره األَزماُن، فقال ُهوَر وال تَنقُُصه الد حواس الَخمِس التُدِركَُه األَوهاُم وال

آٍةَسميٌع بغير خارج: سميٌع بصيٌر: إنه سميٌع بصيٌر؟ قال.فَنقُولُ: الّسائلُ  و لٍةو بصيٌر بغير يَسـَمُع بنفسـه ، بـل

قَولِى يَسَمُع بنفسه:يُبِصَر بنفسه، ليس َأَردُت إنه سميٌع و لِكن و النّفُس شٌئ آَخُر ه شٌئ يُبِصَر بنفسه أن و بصيٌر

فَأقُولُةً عبار كٌنَت سائًال، لََك إذ و افهامًا َمسئُوالً كُنُت نَفِسى إذ ه سميٌع: عن ِ إن ال أّن الكُل منه له بعٌضلّكُب ه

و ليَس مرِجعى فى ذلك و التّعبيُر عن نفِسى َأَردُت إفهاَك بال ولكنّى َأنّه الّسميُع البصيُر العالٌِم الخبيُر إال إلى

ُهـَو×فماهو؟ قال أبو عبداّهللاٰ: قال له السائل. اختالِف الذات وال اختالف الَمعنى و و هو المُعبوُد هو الّرب

قَولِى و ليس ُ ، إثباَت هِذِه الحروف: اّهللاٰ ِإ: اّهللاٰ ِارجع و لكِن و شـٍئ ألٍف والٍم وهاٍء وال راٍء وال باٍء لـى معنـى

و العزيـٌز وأشـباه  حيُم و الر حمُن و الر ُ َى به اّهللاٰ ُسم و هو الَمعنَى نَعِت هذه الُحُروِف و خالِق األشياِء وَصانِعها

 َعز و َجل و هو المعبوُد ِمن أسمائِِه .»...ذلك

ذ الهةٌ لوكان معه[: لهم يا محمد]قل[«)15( لوكانـت األصـنام: قال]العرش سبيالیكما يقولون إذًا البتغوا إلى

و تعالى عما يقولون علوًا كبيرا[: كما يزعمون لصعدوا إلى العرش، ثم قال اّهللاٰ لذلك لهةا .]سبحانه

.»الباری هو الذی يخلق الشئ المن شئى) هو اّهللاٰ الخالق الباری(«)16(
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عن يعقوب بـن جعفـر قـال سـمعُت موسـى بـن ...، محمُد بُن أبى عبِداّهللاٰ]على بن ابراهيم قمى[حّدثنا«)17(

َأنَزلَ على عبده محمد: يقول×جعفر و يسمى بهذه(ال إله إال هو الحى القَيَُوم(|إن اّهللاٰ تبارك وتعالى

له)الرحمن الرحيم العزيز الجبار العلِّى العظيم(األسماِء فََضُربوا ُحلُوُمهم و استََخفت فَتاَهت هنالَِك عقولُهم ؛

فَتاُهو فـى بحـٍر عميـٍق األَ يَُحول و يَُزولُ و جعلُوه َأشباهًا لُوه َمث و بُهوه با األمثالَ ش و و جعلُوا له أندادًا مثالُ

بُعدِ  كُنَه .»اليدُرون ماَعوُرُه واليُدِركُون
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