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آنچـه در براهيـن عقلـِی ایـن موسـوعه پیرامـون اثبـات والیـت و امامـت عاّمه بيان 
گردیـد، برگرفتـه از قـرآن و روایـات صـادره از مقـام عصمـت بـود. در ایـن مجموعـه، 
موضـوع »والیـت« و »امامـت« در قـرآن مـورد بحـث قـرار می گيـرد. بـرای روشـن شـدن 
شـيوه و روش تدویـن ایـن بخـش از مطالـب، قبـل از بيـان براهيـن قرآنـی، الزم اسـت 
تـا ابتـدا جایـگاه قـرآن و مسـئلۀ والیـت در اسـالم از جهـات مختلف بـه اختصار مورد 

بررسـی قـرار گيـرد.

قرآن در اسالم

قـرآن واالتریـن معجـزۀ پیامبـر گرامی اسـالم؟ص؟ اسـت؛ کتـاب قّيمی کـه در تبيین 
قـات سـبعه و صاحبـان شـعر و ادب تازی را در 

ّ
معـارف الهـی، نه تنهـا پـروردگاران معل

بالغـت و شـيوایِی بيـان مبهـوت خـود نمـود، بلكـه هيـچ کـس نتوانسـت در عمـق و 
محتـوا، در طـول پانـزده قـرن نور افشـانی بـر عقول و قلوب بشـرّیت و قيمومـت بر افكار و 
ادیـان و مذاهـب گوناگـون توحيـدی و غيـره، بـا آن حّتی در یک سـورۀ کوتاه هماوردی 
کنـد و در تحـّدی بـا کتـاب الهـی، سـخنی بـه عمـق و زیبایـی و متانـت قـرآن بـر زبـان 

جـاری نماید1.
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امـام هشـتم؟ع؟ در بيـان نورانـی خـود، به شـكلی اجمالـی اما گویا، قـرآن را چنين 
توصيـف می فرمایند:

برتـر پـروردگار اسـت؛  »قـرآن، ريسـماِن محكـم خـدا و دسـتگیره ای اسـتوار و راه 
همـگان را بـه بهشـت هدايت مى کند و از آتـش دوزخ مى رهاَند؛ با گذر روزگاران، 
کهنـه نمى شـود و بـر اثـر تكـرار بـر زبان هـا، بى رونـق  و مـال آور نمى گـردد؛ زیـرا قـرآن، 
بـراى زمانـى خـاص قـرار داده نشـده؛ بلكـه راهنمـا و برهـان و حّجتـى بـراى همـۀ 
مردمـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. باطـل، از پيـش و پـس، بـه قـرآن راه نمى يابـد؛ 

نـازل شـده از سـوى خداونـد حكیـم و سـتوده شـده اسـت.«1

قـرآن در بيـان رسـول خـدا؟ص؟، سـفرۀ گسـترده و خـوان کـرم الهـی بـرای ميهمانـان 
کـه  اسـت  کریمـی  مـوالی  صاحب خانـه  تعبيـر،  ایـن  در  اسـت2.  دنيـا  در  پـروردگار 
رعایـای خـود را بـه ضيافـت خـاص فـرا خوانده اسـت و عالقه مند اسـت کـه همگان 
دعـوت او را لبيـک گوینـد؛ او اکرم االکرمينـی اسـت کـه بـه ميـزان کـرم خـود، سـفره ای 
رنگين با غذاهای متنّوع و متناسـب با ذائقه های گوناگون مدعوین گسـترده اسـت؛ 
تـا هرکـس بـا هـر سـليقه و ذائقـه ای کـه دارد، بهـرۀ خـود را از خـوان کـرم مولـی بـردارد. 
خالـق عالـم، بـا تنزیـل قـرآن سـفره ای به پهنای تاریخ بشـریت و بـا ميهمانانی به عدد 
مؤمنـان درگاهـش گسـترده اسـت؛ تـا انسـان ها از هـر طبقـه و بـا هـر ميـزان اسـتعداد و 

قـدرت درک و معرفـت، بتواننـد از چنيـن خانـی بـه نحـو شایسـته متنّعـم گردنـد.
اميـر مؤمنـان حضـرت علـی؟ع؟ نقـل فرموده انـد کـه روزی پیامبـر خـدا؟ص؟ طـی 

خطبـه ای فرمودنـد:

ى 
َ
َعل �قُ 

ُ
ل �خْ َ �ي ا 

َ
ل اِر؛ 

ال�خَّ ِم�خَ  �ي  �جِ ُم�خْ
ْ
ال َو  �قِ 

�خَّ َ �ج
ْ
ال ى 

َ
ل اإِ �ي  ّدِ ُم�ؤَ

ْ
ال ى 

َ
ل ْ ُم�ث

ْ
ال  �ُ �قُ �قَ َطِر�ي َو  ى  �قَ

ْ ُ��ث
ْ
ال  �ُ ُعْرَو�قُ َو  �خُ  �ي َم�قِ

ْ
ال ِه 

َ
الّل ُل  َح�جْ »ُهَ�   -1

ى ُكّلِ 
َ
�قَ َعل َّ ُ��ج

ْ
ِ َو ال ْرَها�خ �جُ

ْ
َل ال ِعَل َدِل�ي ُ ْل حج َ ٍ �ج َما�خ َما�خٍ ُدو�خَ رخَ َعْل ِلرخَ ْ �ج ُ ْم �ي

َ
ُ� ل

�خَّ
؛ ِلاؤَ �قِ ِس�خَ

ْ
ل
اؤَ

ْ
ى ال

َ
 َعل

ُّ �ث عخِ َ ا �ي
َ
�قِ َو ل ِم�خَ رخْ

اؤَ
ْ
ال

ٍد<.« )عيون أخبار الرضا؟ع؟ )ط.  ٍم َحِم�ݔ ٌل ِم�ضْ َ�ِك�ݔ �ݔ ِ رض
�ضْ ِه �ݑَ �ضِ

ْ
ل ِه َو لٰا ِم�ضْ حضَ َد�ݔْ �ضِ �ݔَ ْ �ݔ َ ٰاِطُل ِم�ضْ �ب �ب

ْ
ِه ال �ݔ �ݑِ

أْ
ا ؛ >لٰا �ݔَ ٍ َسا�خ

�خْ اإِ
ص130(. ج2،  1378هــ.ق.(،  جهـان ، 

ْم،  َطْع�قُ ِ�  َما اْس�قَ ِ �ق َ ُد�ج
ؤْ
ُم�ا ِم�خْ َما

َّ
َعل �قَ ِه ، �خَ

َ
�قُ الّل ُد�جَ

ؤْ
�خَ َما

آ
ْرا �قُ

ْ
ا ال

�خَّ َه�خَ 2- اشاره به حدیث نبوی؟ص؟ است که فرمودند: »اإ

�خُ  �ي رخ َ �ي لا  َعُ�،  �جَ
ا�قَّ ِلَم�خِ  ا�قٌ  �ج

َو�خَ  ،�ِ �جِ َك  َمّسَ �قَ ِلَم�خْ  ِعْصَم�قٌ   ،�ُ ا�خِ
ال�خَّ اُء  �خَ ِ

ّ َوالسث  ، �خُ �ي ُم�جِ
ْ
ال �ُر 

َوال�خُّ ِه، 
َ
الّل ُل  َح�جْ �خَ 

آ
ْرا �قُ

ْ
ال ا 

َه�خَ �خَّ  اإ
ى  

َ
َعل ْم 

ُ
ُرك ُ حج

ؤْ
ا �يَ َه 

َ
الّل �خَّ  اإِ

�خَ �ُ�؛ 
ُ
ل ا�قْ �خَ  . ّدِ الّرَ َر�قِ  ْ �قُ َع�خْ َك�ث

ُ
ل �خْ َ �ي ا 

َ
َول  ،�ُ �جُ ا�ؤِ �ي َع�جَ �خِ �قَ �خْ �قَ ا 

َ
َول َم،  َ�ّ �قَ �يُ

�خَ  ُّ ْعَ��ج َ �ي ا 
َ
َول  ، �جَ ْع�قَ ْس�قَ �يُ

�خَ
ح200؛  ص114،  بى تا(،  حیدرية،  مطبعة  )ط.  )للشعیري(  األخبار  )جامع   ». ا�قٍ َحَس�خَ َر  ْ َعسث  ٍ َحْر�خ كُّلِ  �جِ  �ِ لاَو�قِ �قِ

بحاراألنوار )ط. دار إحیاء التراث العربي ، 1403هـ.ق.(، ج92، ص19، ح18.(
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»اى مـردم! شـما در زمـان صلـح و آرامـش  هسـتید و بـر مرکبـى روانیـد کـه شـما را 
بـه سـرعت بـه سـوی سـفر آخـرت مى بـرد و روز و شـب شـتابان، شـما را بـه طـرف 
سـرایى ديگـر پيـش مى رانـد. شـاهد بوده ايـد کـه شـب و روز و خورشـید و مـاه، هـر 
جديـدى را کهنـه مى کننـد و هـر دورى را نزديـك مى گردانند و هر وعده و وعیدى 
را بـه انجـام مى رسـانند. پـس، بـراى مسـابقۀ دور و دراز و پيمـودن مسـیر سـخت و 

طوالنـى، زاد و توشـه فراهـم آوريـد.
در ایـن هنـگام، جناب مقداد بن اسـود برخاسـت و گفـت: »اى پيامبر خدا؟ص؟! 
مى فرمایـى چـه کنیـم؟« حضرتـش فرمونـد: »دنیـا، سـراى بـا و ابتـا و به سـر آمدن 
و نیسـت شـدن اسـت. پـس، هـرگاه روزگار و فتنه هـای زمانـه همچـون پاره هـاى 
شـب تـار بـر شـما هجـوم آورد و حـق از باطـل بـر شـما مشـتبه گشـت، بـه قـرآن روى 
آوريـد؛ کـه آن، شـفیعى اسـت کـه شـفاعتش پذیرفتـه اسـت و شـاکى و خصمـى 
اسـت که شـكايتش قبول مى شـود. هر که آن را در زندگى فرا روى خود قرار دهد، 
او را بـه سـوى بهشـت هدايـت مى کنـد و هرکـه پشـت سـرش انـدازد، او را بـه دوزخ 

مى کشـاند.«

حضرت در ادامه فرمودند:

را بـه خوبـى نشـان مى دهـد؛ کتـاب تفصیـل و  »قـرآن، راهنمایـى اسـت کـه راه 
روشـنگرى و تحصیـل حقایـق و جداکننـدۀ حـق از باطـل اسـت و شـوخى بردار 
نیست. قرآن ظاهرى دارد و باطنى؛ ظاهرش حكم و فرامین الهى و باطنش علم 
خداونـد متعـال اسـت. ظاهـر آن، محكـم و اسـتوار و باطنـش بـس عمیـق اسـت. 
دارد. شـگفتى هايش  اعماقـى  نیـز  ژرفايـش  و  اسـت  ژرف  دارای حـدودی  قـرآن 
بى شـمار و عجايـب و غرایبـش کهنـه و تمام شـدنى نیسـت. چراغ هـاى هدايـت 
و پرتوگاه هـاى حكمـت، در قرآن انـد. او راهنمایـى بـه سـوى معرفـت و شـناخت 

بـراى کسـى اسـت کـه عـدل و انصـاف در فهـم معـارف داشـته باشـد.«1

ِل َو ُهَ�  �ي �جِ
ى الّسَ

َ
ُ�ّلُ َعل ُل �يَ ِل�ي

َ
… ُهَ� الّد �خِ

آ
ْرا �قُ

ْ
ال ْم �جِ

ُ
ك �يْ

َ
َعل ِلِم، �خَ ُمطخْ

ْ
ِل ال �يْ

َّ
َطِ� الل ُم�ُر َك�قِ

اؤُ
ْ
ْم ال

ُ
ك �يْ

َ
َس�قْ َعل �جَ �قَ

ْ
ا ال دخَ اإِ

»… �خَ  -1

ُم 
ْ
ُ� ِعل اِط�خُ ِه َو �جَ

َ
ُم الّل

ْ
اِهُرُ� ُحك طخَ ؛ �خَ ْط�خٌ َ ْهٌر َو �ج ُه طخَ

َ
ِل؛ َو ل َهرخْ

ْ
ال َس �جِ �يْ

َ
ْصُل ل �خَ

ْ
ٍل؛ ُهَ� ال ْ�ِص�ي

ٍ َو �قَ ا�خ �يَ َ ٍل َو �ج ِص�ي �خْ ا�جُ �قَ ِك�قَ

 �ِ �ي ُ�؛ �خِ �جُ َرا�ؤِ
ى عخَ

َ
ل �جْ

ا �قُ
َ
ُ� َو ل �جُ ا�ؤِ ْ�َ�� َع�جَ

ا �قُ
َ
�ٌم؛ ل �خُ

�ِمِ� �قُ �خُ
ى �قُ

َ
�ٌم َو َعل �خُ

ُه �قُ
َ
؛ ل �قٌ ُ� َعِم�ي اِط�خُ �قٌ َو �جَ �ي اِهُرُ� َو�ثِ طخَ ى؛ �خَ

َ
َعال ِه �قَ

َ
الّل

.« )النـوادر )للراونـدي( )ط. دار الكتـاب ،  �قَ َص�خَ
�قِ ِلَم�خْ َعَر�خَ ال�خَّ

َمْعِر�خَ
ْ
ى ال

َ
ٌل َعل َم�قِ َو َدِل�ي

ْ
ِ�ك

ْ
اُر ال ُهَ�ى َو َم�خَ

ْ
ُح ال �ي َمَصا�جِ

ح197.( ص143،  بى تـا(، 
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کتب آسمانی قرآن؛ مهیمن بر سایر 

بـه  و  اسـت  داده  قـرار  کمـال  طالـب  و  بی نهایت خـواه  را  انسـان  ذات  خداونـد 
هميـن دليـل اسـت کـه سـير کمالـی بشـر در همـۀ امـور زندگـی توقف بـردار نيسـت و هر 
روز طالـب مطلبـی نـو و کشـفی جدیـد اسـت. طبعـًا قوانينـی می توانـد چنيـن بشـری 
را اداره کنـد کـه در عالی تریـن مرتبـۀ بالندگـی باشـد و هرگـز بـه مـرور زمـان کهنه نشـود و 
هميشه پاسخگوی نيازهای بشر در هر مرتبه از تمدن و کمال مادی و معنوی باشد.

بـر هميـن اسـاس اسـت کـه در طول تاریـخ، هریک از انبياء الهی؟مهع؟، به تناسـب 
رشـد و فهـم اّمـت خـود، بـه آنـان تعاليمی را عرضـه می کردند. بدیهی اسـت که خاتم 
انبيـاء الهـی؟ص؟ کـه وظيفـۀ هدایـت بشـریت تـا قيـام قيامـت را بـر عهـده دارنـد، بایـد 
اّواًل، خـود در عالی تریـن مرتبـۀ کمـال انسـانی و اشـرف خالیـق باشـد و ثانيـًا، دیـن و 
کتـاب آسـمانی ایشـان نيـز اکمـل و اشـرف کتـب انبياء سـلف؟مهع؟ باشـد. در نتيجه، 
بـا بعثـت آن حضـرت؟ص؟، سـایر ادیـان و کتـب آسـمانی قبل منسـوخ و همـۀ اّمت ها 
بایـد سـر تعظيـم و اطاعـت در برابـر فراميـن قـرآن و رسـول خاتـم؟ص؟ فـرود آورنـد و لـذا 

تدّیـن بـه سـایر ادیـان -ولـو الهـی باشـد- مقبـول درگاه خداونـد نخواهـد بود.

1> �ضَ ٰاِ�ٖر�ݔ حض
ْ
هݑِ ِم�ضَ ال رݦَ �ضِ ءاݦٰ

ݨْ
ى ال ݭِ

ُه َوُهَو ڡݨض َل ِم�ݩݩضݨْ َ �بݧ
�ݑݨْ ݦُ �ضݨْ �ݔ

َ
ل ا �ضَ �ضً ِاْ�لٰاِم ٖ��ݔ

ْ
َر ال �ݔْ

�ݨضݭݪِ �ضَ ݑَ �ݧ بݨْ ݫ ٮݫ ݔَ �ضݨْ �ݫ َ >َومݧ

اسـالم، برترین دین2 و ناسـخ سـایر ادیان و قرآن، مهيمن بر سـایر کتب آسـمانی3 
و رسـول خـدا؟ص؟، اشـرف انبيـاء الهـی4 و اوصيـاء حضرتـش؟مهع؟، نه تنهـا برتر از سـایر 

اوصيـاء، بلكـه برتـر از همۀ انبياء سـلف؟مهع؟ هسـتند.

آل عمران، 85.  -1

)ط. جامعـۀ مدرسـین، 1413هــ.ق.(،  ِ� « )مـن ال يحضـره الفقيـه  �يْ
َ
ى َعل

َ
ْعل ُ �ي ا 

َ
ل َو   �

ُ
ْعل َ �ي اُم  

َ
ْسل اإِ

ْ
ال اَل َرُس�ُل اهلل؟ص؟:  »�قَ  -2

ص334( ج4، 
ُروا  ضَ �ضَ َك�ݧ �ݔ ٖ �ض

َّ
�ضِ ال

ُ
ݩَك ݧ ݧ ْم �ݔ

َ
سير این بيان در سورۀ بينه به صورت زیبایی بيان شده است؛ چنان که می فرماید: >ل  -3

ݩݑُ�بٌ  ݧ هٰا ُك�ݧ �ݔ ݥ ٢ �ضٖ هݑً رݩݦَ
َ

ّه �ݩَ ا مݦݦُ وا ُ�ُح�ضً
ُ
ل ݨْ ݩݩݑݧ �ݧ ݔَ ِه �ݫ وٌل ِم�ضَ اللّٰ ݩُ هݑُ ١ َر�ݧ �ضَ ِ

ٮݔّ �بَ
ْ
ُمݨُ ال ݨَهݧ ݧ �ݔݧ �ݑِ

ْ
ا ݩݩݩݧٰی �ݑَ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ �ضَ َ��ݑّݧ �ݔ ٖ

ّ ݧ
ك َ �ݦضݧ �ݩݦضݨْ �ضَ مݦُ �ݔ ٖ ݫ كݬݫ رݪِ

ݨْ سش ُ ݧ مݧ
ݨْ
ٰا�بِ َواݠل ِك�ݑ

ݨݦْ
ْهِل ال

َ
ِم�ضݨْ ا

 ُ هݩݧ
َ
�ضَ ل ِلٖص�ݔ

َه ُم�ݦݩضݨْ وا اللّٰ ݩُ ݧ دݧ ُ �بݨݧ
عݨݨْ ݔݨݨَ ݫ ݫ �ݫ ِ  لݫ

ݦݦݦݦݨݠٰ
ا

ّ
ݢا ِال ٓوݢ ِمرݦݦُ

ُ
 ا

ٓ
هݑُ ٤ َومٰا �ضَ ِ

ٮݔّ �بَ
ْ
ݩُُم ال ݧ َء�ݑݨْهݧ

ٓ اٰ ِد مٰا حب ݩْ عݧ َ  ِم�ضݨْ �ب
اݦݦݦݦݨݠٰ
ّ
ٰا�بَ ِال �ݑ ِ ݫ كݫ

ݨْ
وا ال و�ݑُ

ُ
�ضَ ا �ݔ ٖ �ض

َّ
ݣݣ�ݑَ ال رݦَّ �ضَ هݑٌ ٣ َومٰا �ݑَ َ ݧ مݧ ِ

ّ ݧ ݔݧ �ݫ
�ݑَ

< )البينة، 1- 5(. َمهݑِ ِ
�ݔّ

�ݑَ
ْ
�ضُ ال َِك ٖ��ݔ ݢلݫ ݢ ݩٰ

ݩ ݩݩݧ ݧ  َو�ݩضݧ
ݦݦݦݦݦݨۚ

٭ ݩݩݩݩݧٰوهݩݑݩَ ݧ ݧ ݧ ݧ كݧ ݩݑُوا الرضَّ ݧ �ݧ وأݨْ ݦُ لٰوهݑَ َو�ݔ ُموا الّصَ ݔ ݫ �ݫ ٖ ݬݫ ݨݑݫ �ݧ ݬݔُ َء َو�ݫ
ٓ

ٰا �ض �ضَ ُ��ضَ �ݔ الّ�ٖ

؟مهع؟  �قِ �يْ �جَ
ْ
ْهَل ال

ؤَ
ا ا 

ُه ُك�خَّ
َ
ُ� الّل صخَ �جَ

ا �قَ ّمَ
َ
ل ِ�؛ �خَ ْر�خِ

ؤَ
ا �خِىي  ِه 

َ
�خَ الّل ِم�ي

ؤَ
ا ؟ص؟ َكا�خَ 

ً
�ا �خَّ ُمَ�ّمَ اإِ اَل:  ٍر؟امهع؟ �قَ ْع�خَ َ �جِىي حج

ؤَ
ا 4- »َع�خْ 

اِم؛ 
َ
ْسل اإِ

ْ
َطا�جِ َو َمْ�ِلُد ال �خِ

ْ
ْصُل ال َعَر�جِ َو �خَ

ْ
َسا�جُ ال

�خْ
ؤَ
ا َو ا ا�يَ

َ
ل �جَ

ْ
ا َو ال ا�يَ َم�خَ

ْ
ُم ال

ْ
ا ِعل َ��خَ ِ�؛ ِع�خْ ْر�خِ

ؤَ
ِه �خِىي ا

َ
اُء الّل َم�خَ

ؤُ
ْ��خُ ا �خَ ُ�؛ �خَ �قَ

َ َوَر�ث
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مراتب نزول قرآن

خداوند در معرفی قرآن، آن را حبل الهی بيان می دارد که یک سوی آن در اعلی 
مراتـب عوالـم ملكـوت و در مقامـی بلندمرتبـه و محكـم و ریشـه دار اسـت. قـرآن از لوح 
محفـوظ و اّم الكتـاب، مـدارج عالـم را یـک بـه یـک طـی کـرد تـا در اسـفل سـافلين و 
عالـم ناسـوت، بـه صـورت نوشـتاری و بـه زبـان عربـی بـر انسـان ها عرضـه شـد؛ تـا بـا 
تدّبـر و تعّقـل در ایـن معجـزۀ الهـی، مراتـب معرفـت خـود را بـاال ببرنـد و از ظاهـر بـه 

بواطـن قـرآن و از سـطح بـه اعمـاق و از نـم بـه یـم، در مراتـب طولـی آن سـير نماینـد.

و�ضَ 
ُ
ل ْع�ݑِ �ݑَ ْم 

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
ل ا  �ݔًّ بݭِ �ݫ

َ�رݨݨݨَ ا  �ضً ْرءاٰ �ݦݑُ ٰاُه  �ض
ْ
َعل َ ٰا �ب ِا�ضّ �ضِ ٢   �ݔ ُم�بٖ

ْ
ال ٰا�بِ  �ݑ ِ ݫ ݫ كݫ

ݨْ
َوال >�ٓم ١ 

ٌم<1 َعِلّىٌ َ�ٖك�ݔ
َ
ٰا ل �ݩݩض ݨݨْ �ݔ َ ݧ �ݧ

َ
ٰا�بِ ل ِك�ݑ

ݨݦْ
ّمِ ال

ُ
ٓى ا ݭٖ

ۥ ڡݨض ݩݩُ هݧ
ݩضَّ ٣  ِاَو�ݧ

هرچنـد در ایـن ميـدان مسـابقه، تنهـا مطّهریـن بـه طهـارت الهـی هسـتند کـه بـه 
حقيقـت قـرآن و کتـاب مكنـون راه دارنـد، امـا انسـان های مؤمـن، بـه تناسـب علـم و 
معرفت و طهارت خود، می توانند در دامن والیت، با مراتبی از اعماق قرآن آشنا شوند.

2>
ݦݦۗ
ُه٭ ُم اللّٰ

ُ
ك مݩُ ِ ݫ

ّ
َعل ݔُ ݫ ݫ  َو�ݫ

ݦݦۖ
َه٭ وا اللّٰ ݑُ ݧ �ݧ

ݢا… َوا�ݑَّ ٓوݢ َم�ضݨُ �ضَ ءاٰ �ݔ ٖ �ض
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ݔ

َ
 ا

ٓ
ٰا >�ݔ

بنا به فرمودۀ رسول اکرم؟ص؟، روشنی دل ها در پرتو نور قرآن حاصل می شود:

3». �خِ
آ
ْرا �قُ

ْ
اَو�قُ ال

َ
ل ِه َو �قِ

َ
ُر الّل

ْ
ك ��جِ دخِ

ُ
ل �قُ

ْ
ِ� ال اُء َه�خِ

َ
ل »�جِ

امير مؤمنان حضرت علی؟ع؟ در این باره فرمودند:

»قـرآن بیاموزيـد، چـون نیكوتریـن سـخن اسـت و در آن انديشـه کنیـد، زیـرا بهـار 
از نـورش درمـان بجویيـد، کـه درمـان سینه هاسـت.«4 دل هاسـت و 

ا َما  �خَ عخَ
َّ
ل ا َو �جَ َم�خَ

َّ
ْ� َعل �قَ سٰی < �خَ َم َو ُموسٰی  َو ِ��ݔ ِه�ݔ راٰ ْ �ب ِه … اإِ ی �بِ

�ضِ مٰا َوّصَ �ݔ ٍ�؟مهع؟ >ِم�ضَ الّ�ِ َل ُمَ�ّمَ
آ
ا ا ْم < �يَ

ُ
ك

َ
َرَع ل َ اَل : >�ش �قَ

ُسِل؟مهع؟.« )بصائر الدرجات في فضائل آل محمد؟ص؟  ِم ِم�خَ الّرُ َعرخْ
ْ
ولِىي ال

ؤُ
�قُ ا

َ ْ��خُ َوَر�ث
َمُ� َو �خَ

ْ
ا ِعل ْ�َدَع�خَ ا َو اْس�قَ َعِلْم�خَ

)ط. مكتبة آية اهلل المرعشي النجفي ، 1404هـ.ق.(، ج1، ص119(

الزخرف، 4-1.  -1
البقرة، 282.  -2

مجموعة وّرام )ط. بنیاد پژوهش هاى اسامى آستان قدس رضوى ، 1369هـ.ش.(، ج2، ص122، الجزء الثاني.  -3

ُ�وِر.«  الّصُ اُء  �خَ ُ� سثِ
�خَّ اإِ

�خَ �ِرِ�  �خُ �جِ �ا  �خُ ْ سث َواْس�قَ ��جِ ، 
ُ
ل ال�قُ   �ُ �ي َر�جِ   �ُ

�خَّ اإِ
�خَ  �ِ �ي �خِ ُه�ا 

�قَّ �خَ َو�قَ  ، ِ َ�ِ��ي�ث
ْ
ال ْحَس�خُ 

ؤَ
ا  �ُ

�خَّ اإِ
�خَ �خَ 

آ
ْرا �قُ

ْ
ال ُم�ا 

َّ
َعل »�قَ  -4

مدرسـین ،  جامعـۀ  )ط.  العقـول  تحـف  110؛  الخطبـة  1414هــ.ق.(،  هجـرت ،  )ط.  صالـح(  )للصبحـي  )نهج البالغـة 
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قرآن؛ جلوۀ توحید و اسماء الهی

عمـدۀ آیـات قـرآن، از جهـات گوناگـون، بيانگـر توحيـد در مقـام ذات و صفـات 
اشـاره  عالـم  در  توحيـد  بداهـت  بـه  آیـات  برخـی  چنان کـه  اسـت؛  الهـی  اسـمای  و 

می فرمایـد: و  می نمایـد 

 َوُهَو َعلٰى ُكّلِ 
ݦݦۚ
وُه٭ ُ دݩݧ اْ��بݨُ ٍء �ضَ یݦْ

َ ِل�ݑُ ُكّلِ سش اٰ  حض
ݩݦۖ
 ُهَو٭

ݦݦݦݦݨݠٰ
ا

ّ
َه ِال ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  ِاݡلݧ

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 لٰا

ݦݦݦݦۖ
ْم٭

ُ
ك ُّ ُه َر�ب ُم اللّٰ

ُ
ِلك

>�ضٰ
ٌل<1 ݔ ٖ�ݫ ݫ ݫ ٍء َوكݫ یݦْ

َ سش

در برخـــی دیگـــر، بـــه بهتریـــن راه شـــناخت پـــروردگار و اذعان به شـــهادت الهی 
می شود: اشـــاره 

َه  ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  ِاݡلݧ
ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
 لٰا

ݦݦݦݦۚ
ْسِط٭ �ݑِ

ْ
ال ا �بِ مݩً �أِ

ٓ
ٰا ِم �ݑ

ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
وݠل

ُ
هݑُ َوا

َ
ك ِ أݫ �ݩݩݧ

لاݠٰٓ ݩَ مݩݧ
ݨْ
 ُهَو َوال

ݦݦݦݦݨݠٰ
ا

ّ
َه ِال ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ  ِاݡلݧ

ݩݩݩٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ۥ لٰا ُ ݧ هݧ

َّ ضݧ �ݧ
َ
ُه ا ِهَد اللّٰ َ >�ش

ُم<2 �ݔ ٖ ݫ َحكݫ
ْ
رضُ ال �ݔ ٖ رض

َ عݧ
ْ
 ُهَو ال

اݦݦݦݦݨݠٰ
ّ
ِال

ایـن آیـات سـپس توحيـد را در نظـر و عمـل بـه همۀ امـور زندگی سـرایت می دهد و 
بـه طریـق انبيـاء الهـی؟مهع؟ و خصوصـًا رسـول اکـرم؟ص؟، بـه عنـوان اسـوۀ دین مـداران 

اشـاره می نمایـد و می فرمایـد:

 
ݦݦۚ
ا٭ �ضݩً �ݔ َم َ��ضٖ ٖه�ݔ راٰ ݨْ ݧ ݩݩݑَ ِا�ب هݧ

ݦَّ
ًما ِمل َ ݔݧ ݫ �ݫ ِ ا �ݑݫ �ضً ݭٍ ٖ��ݔ مݫ �ݔ �ݑٖ

ٍط ُمْس�ݦݩݑَ ݬٖٓى ِالٰى ِ�راٰ ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ٮݭب
َ ی رݨݨݧ ٰ��ضٖ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ٖی َهدݧ ݭݫ

ض �ݧ
ݩضَّ ْل ِا�ݧ >�ݑُ

ِه  ِللّٰ ٖى 
َوَممٰاٮݑ ٰاَ�  ݔ �ݫ ْ ى َوَمحݧ كݪݬٖ ُ سݧ

َو�ضُ ٖى 
ݑ ْل ِا�ضَّ َ�لٰاٮݧ �ݑُ �ضَ ١٦١  ِرٖك�ݔ ْ ُمسش

ْ
ال َومٰا كٰا�ضَ ِم�ضَ 

3> �ضَ ُمْسِلٖم�ݔ
ْ
ُل ال ݢّوَ ݢ

َ
ا ا �ضَ

ݦَ
�ݑُ َوا ِمرݦْ

ُ
ݭَِك ا لݫ

ݩݩݩٰ ݧ ݧ دضݧ بݪݭِ ݫ �ݫ
َ  وݧ

ݦݦݦݦۖ
ۥ٭ ُ هݩݩݩݧ

َ
َك ل ٖر�ݔ َ �ضَ ١٦٢  لٰا �ش ٖم�ݔ

َ
عٰاݠل

ْ
ِ اݠل

ّ َر�ب

بـه ایـن مسـئله  در کلمـات اهـل بيـت؟مهع؟ تصریحـًا و تلویحـًا اشـارات فراوانـی 
شـده اسـت؛ چنان کـه بـه فرمـودۀ آن حضـرات، برخـی سـور4 و یـا آیـات قـرآن واجـد 

ح4099؛  ص202،  1376هــ.ش(،  دارالحديـث،  )ط.  )للیثـي(  المواعـظ  و  الحکـم  عيـون  ص150؛  1404هــ.ق.(، 

ح45. ص36،  ج2،  بحاراألنـوار، 
1- األنعام، 102.

2- آل عمران، 18.
3- االنعام، 163-161.

ا�جِ .« )ثـواب األعمـال و عقـاب األعمـال )ط. دار  ِك�قَ
ْ
ِم  ال

ؤُ
ٌ�  �خِىي  ا

ّطَ ُم  ُم�قَ ْعطخَ
اؤَ

ْ
ِه  ال

َ
ِه؟ع؟: اْسُم  الّل

َ
ِ� الّل � َع�جْ ُ �ج

ؤَ
ا اَل  4- »�قَ

، 1406هــ.ق(، ص104. للنشـر الرضـي  يف  الشـر
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اسـم اعظـم الهـی اسـت1. اگـر قـرآن »تبيـان کل شـیء« اسـت و عالـم نيـز سراسـر جلـوۀ 
اسـماء الهـی اسـت، بنابرایـن قـرآن حـاوی همـۀ اسـماء الهـی و جلـوۀ توحيـد بـرای 

اسـت. انسـان ها 
امير مؤمنان حضرت علی؟ع؟ در این باره می فرمایند:

ِ� َو  اَد�قِ ى ِع�جَ
َ
ل ِ اإِ ا�خ

َ ْو�ث
ؤَ
ا

ْ
اَد�قِ ال اَدُ�  ِم�خْ ِع�جَ َ  ِع�جَ ِر�ج �خْ ِ  ِل�يُ َ��ق

ْ
ال ؟ص؟ �جِ

ً
�ا ُه ُمَ�ّمَ

َ
َ الّل َع�ث �جَ

»�خَ

َُّهْم  اُد َر�ج ِع�جَ
ْ
َم ال

َ
ْعل َمُ� ِل�يَ

َ
ْحك

ؤَ
ُ� َو ا �خَ �يَّ َ ْ� �ج

ٍ �قَ �خ
آ
ْرا �قُ ِ�، �جِ ى َطاَع�قِ

َ
ل ِ اإِ َطا�خ �يْ

َّ ِم�خْ َطاَع�قِ السث

ُهْم 
َ
ل ى 

َّ
ل �جَ �قَ

�خَ ُروُ�؛ 
َ
ك �خْ

ؤَ
ا  

دخْ اإِ ْعَ�  َ �ج  �ُ� �قُ �جِ
ْ �ث ِل�يُ َو  َ�ُدوُ�  َ  حج

دخْ اإِ ْعَ�  َ �ج  �ِ �جِ وا  ّرُ �قِ ِل�يُ َو   �ُ�
ُ
ِهل َ  حج

دخْ اإِ
2».�ِ ْ�َر�قِ

َراُهْم ِم�خْ �قُ
ؤَ
َما ا ْوُ� �جِ

ؤَ
�ا َرا ��خُ

ُ
ك َ �خْ �ي

ؤَ
ِر ا �يْ

ِ� ِم�خْ عخَ ا�جِ
ُ� �خِىي ِك�قَ َ�ا�خَ ُس�جْ

همچنين در دعای شب های احيای ماه مبارک رمضان می خوانيم:

ُر  ْك�جَ
اؤَ

ْ
ُم ال ْعطخَ

اؤَ
ْ
ِ� اْسُمَك ال �ي ِ� َو �خِ �ي ِل َو َما �خِ رخَ ُم�خْ

ْ
َك ال ا�جِ

ِك�قَ َك �جِ
ُ
ل
ؤَ
ْسا

ؤَ
ِىي ا

�خّ  اإِ
ُهّمَ

َّ
»الل

ُ�ْس�خَ� …«3
ْ
َك ال ْسَماوؤُ

ؤَ
َو ا

مضافـًا بـر آنكـه خداونـد هـدف از خلقـت انسـان را عبـادت خـود تـا رسـيدن بـه 
عالی تریـن مراتـب یقيـن بيـان مـی دارد و بـا توجـه بـه آنكـه عبـادت فـرع بـر معرفـت بـه 
معبـود اسـت، بنابرایـن، تعاليـم قـرآن بـر محـور تبيین توحيد و اسـماء الهـی و هدایت 

انسـان در ارتقـاء معرفـت بـه ایـن امـور و لـوازم آن اسـت.
حاصل آنكه، در جهان بينی توحيدی، قرآن جلوۀ توحيد اسـت و رنگ خدایی، 

حاکـم بـر همـۀ رنگ های زندگی مؤمن در ابعاد گوناگون اسـت.

�ݑَ  َل ِاَوْ��اٰ َم ِاَوْ�مٰاٖ��ݔ ٖه�ݔ راٰ ݨْ ݧ ى ِا�ب
ٓ ٰ َل ِال ِ رض

ْ �ضݧ
ُ
 ا

ٓ
ٰا َومٰا �ݩݦض �ݔْ

َ
َل ِال ِ رض

ْ �ضݧ
ُ
 ا

ٓ
ِه َومٰا اللّٰ ٰا �بِ َم�ضّ ݢا ءاٰ ٓوݢ

ُ
ول >�ݑُ

لٰا  ِهْم  ِ
ّ َر�ب و�ضَ ِم�ضݨْ  �ݔُّ ٮبِ

ال�ضَّ ݭݫَِى 
وٮݑ

ُ
ا  

ٓ
َومٰا ٰی  ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ݔ �ݫ ٖ ݫ َو�ݫ ݩٰی  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݭݫَِى ُموسݧ

وٮݑ
ُ
ا  

ٓ
َومٰا ٰاِط  �ب ْ �ݧ اَ

ݨْ
َوال و�بَ  �ݨݑُ ْ عݧ ݔݨَ ݫ َو�ݫ

ٖه  ْم �بِ
�ݑُ َم�ضْ  ءاٰ

ٓ
ِل مٰا ْ ِم�ش وا �بِ

ُ َم�ضݧ ِا�ضْ ءاٰ ِلُمو�ضَ ١٣٦ �ضَ ۥ ُمسݨْ ُ هݩݧ
َ
ݨْ�ضُ ل حݧ

ݨݨْ َو�ضَ مݨݧ ݨُ هݧ ݩضݨْ َحٍد ِم�ݧ
َ
�ضݨَ ا ْ ݨݧ �ݔ َ  �ب

ُ �ݑݧ ݪݭِ
رݦّ َ �ضݧ �ضُ

َها.«  ا�خِ �يَ َ ى �ج
َ
ل �خِ اإِ ْ َع�ي

ْ
ِم  ِم�خْ َسَ�اِد ال ْعطخَ

اؤَ
ْ
ِه  ال

َ
ى  اْسِم  الّل

َ
ل َر�جُ  اإِ �قْ

ؤَ
ِم  ا ِح�ي ْحم�خِ الّرَ ِه الّرَ

َ
ْسِم الّل ا؟ع؟: �جِ ماُم الّرِ�خَ اَل الاإِ »�قَ  -1

ص4( ج 1،  1415هــ.ق.(،  اسـماعیلیان ،  )ط.  الثقليـن  نـور  )تفسـير 
نهج البالغة )للصبحي صالح(، ص204.  -2

الکافي )ط. اإلسامیة، 1407هـ.ق.(، ج2، ص629.  -3
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 �ُ �ݔ ٖ ݫ مݫ
 َوُهَو الّسَ

ݦݦۚ
ُه٭ ُم اللّٰ ُ هݧ

َ
ك �ݔ �ݨضٖ

ْ
ك َس�ݔَ  �ضَ

ݦݦۖ
٭ ٍ ٰا�ݑ �ݑ ى �شِ ݭٖ

مٰا ُهمݨݦݨْ ڡݨض
ِا�ضَّ ْوا �ضَ

َّ
َوݠل ݨݨْ �ݑَ  ِاَو�ضݧ

ݦݦݦݦۖ
َدْوا٭ ِد اْه�ݑَ َ ݑݧ �ݧ �ضَ

1> ُدو�ضَ �بِ
ۥ عاٰ ُ هݩݧ

َ
ݨْ�ضُ ل حݧ

 َو�ضَ
ݨݦݦݨۖ
٭ ً
هݩݑݩ عضَ ِه ِ��بݨݨݨْ ْ�َس�ضُ ِم�ضَ اللّٰ

َ
�ضݨْ ا َ  َومݧ

ݦݦۖ
ِه٭ هݑَ اللّٰ عضَ ُم ١٣٧  ِ��بݨݨْ َعٖل�ݔ

ْ
ال

قرآن؛ جلوۀ اسم اعظم و سایر اسماء حسنای الهی

اسـماء الهـی، حقایقـی عينـی هسـتند کـه بنـا بـر مرتبـۀ صـدور خـود از ذات بـاری 
متعـال، همـۀ عالـم را در بـر گرفته انـد و بـه بيـان اميرالمؤمنيـن؟ع؟ در دعـای کميـل، 
عالـم ملـک و ملكـوت، سراسـر اسـماء الهـی اسـت2. بـه ایـن ترتيـب، اسـماء الهـی 
بـه عـدد عوالـم، ذومراتب انـد و اشـرف و اعظـم آن هـا، اسـم اعظـم الهـی اسـت کـه در 
اقـرب مراتـب بـه ذات بـاری قـرار دارد و مسـتقيمًا تحـت تدبيـر پـروردگار اسـت و سـایر 
اسـماء، بنـا بـر مرتبـه ای کـه دارند، باذن خداوند، تحت والیت اسـم اعظـم قرار دارند.
بـا توجـه بـه آنكـه قـرآن حـاوی همـۀ اسـماء الهـی اسـت، بنابراین هـر مرتبـه از قرآن 
حاوی حقيقت همۀ اسـماء الهی، از اسـم اعظم گرفته تا اسـماء کليه و جزئيه اسـت 
و در هـر عالـم، بـه صورتـی متناسـب بـا همـان مرتبـه ظاهـر می گـردد. بـر ایـن اسـاس، 
قـرآن در عالـم دنيـا بـه صـورت اسـماء لفظـی و مكتـوب در سـَور مختلـف و بـه زبـان 
عربـی ظاهـر گردیـده؛ تـا انسـان ها بـا بهره گيـری از آیـات آن و تحـت تربيـت و تعليـم 
صاحبـان قـرآن -یعنـی رسـول خـدا؟ص؟ و اهـل بيـت؟مهع؟- نفـوس خـود را تطهيـر و 
تربيـت نماینـد و بـه انـدازۀ ظرفيـت خـود، بـه حقيقـت قـرآن و اسـماء الهـی راه یابنـد.

خداوند قرآن را بيانگر همۀ امور بيان می کند و می فرماید:

3> �ضَ ٖم�ݔ لݭِ سݨْ ُ ݧ مݧ
ْ
ى ِلل رݨٰ

ْ ش ݩݧ بُسݧ ݫ ݫ  َو�ݫ
هݩݑݩً َ مݧ حݨݦْ رݩَ ٍء َوُهًدى وݦَ یݦْ

َ ُِكّلِ سش ݫ ا لݫ
ٰا�ضً �ݔ ٮبْ ٰا�بَ �ݑِ �ݑ ِ ݫ كݫ

ݨْ
َك ال �ݔْ

َ
ٰا َعل �ض

ْ
ݠل رݦݩݩضَّ �ݩݦضَ >وݦَ

بدیهـی اسـت کـه اگـر مـراد از تبيان همۀ امـور، بهره مندی از ظاهر آیـات قرآن برای 
بشـر عادی باشـد، تنها در مسـائل مربوط به هدایت به فالح و رسـتگاری، قرآن تبيان 
همۀ امور زندگی اسـت و فهم آیات بيش از این حد، در توان بشـر عادی نيسـت؛ اما 

البقرة، 136- 138.  -1

ْ ٍء.« �ي
َ ْرَكا�خَ  ُكّلِ �ث

ؤَ
�قْ  ا

اؤَ
َ
�ي  َمل �قِ

َّ
َك  ال ْسَما�ؤِ

ؤَ
ا »َو �جِ  -2

3- النحل، 89.
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ْ ٍء< همـۀ علـوم عالـم را در برگيـرد -چنان که بيانات اولياء  �ي
َ ّلِ �ث

ُ
 ِلك

ً
ا ا�خ �ي �جْ اگـر اطـالق >�قِ

الهـی؟مهع؟ نيـز مشـير بـه ایـن معنـا اسـت- پـس می تـوان گفـت کـه مراتـب طولـی قـرآن 
و بطـون آن، قطعـًا بيانگـر همـۀ رمـوز عالـم تكویـن و تشـریع اسـت. امـا باید دانسـت که 
روشـنگری ایـن مراتـب قـرآن، تنهـا در اختيـار کسـانی اسـت کـه کتـاب وحـی در بيـت 

مطهـر آنـان نازل شـد.
امير مؤمنان حضرت علی؟ع؟ در این باره می فرمایند:

َم َما 
ݡݡطخْ ݠُكْم َو �خَ �ي َو َدَواَء َدا�ؤِ َما�خِ

ْ
 َع�خِ ال

َ َ�ِ��ي�ث
ْ
ِىي َو ال

�ق
ؤْ
ا َم َما �يَ

ْ
ِ� ِعل �ي ݡںخَّ �خِ ا اإِ

َ ݧ
ل
ؤَ
»ا

ݠُكْم.«1 �خَ �يْ َ �ج

امام صادق؟ع؟ نيز می فرمایند:

ْر�خِ َو 
اؤَ

ْ
َماِء َو ال ُر الّسَ �جَ

ْم َو حخَ
ُ
ْعَ�ك َ ُر َم�خْ �ج �جَ

ْم َو حخَ
ُ
ك

َ
ل �جْ

ُر َم�خْ �قَ �جَ
ْم َو حخَ

ُ
ُرك �جَ

ِ� حخَ �ي »�خِ
ْم.«2 �قُ �جْ

َّ َع�ج �قَ
َ
ِلَك ل ْم َع�خْ دخَ

ُ
ُرك �جِ

�خْ ُ اُكْم َم�خْ �ي �قَ
ؤَ
ْ� ا

َ
ل

قرآن؛ مبّین توحید در نظام تکوین

در جهان بينـی قرآنـی، خداونـد در اعتقـادات، َابـده بدیهّيـات اسـت و در عمـل، 
اقـرب حقایـق بـه انسـان. قـرآن در مقـام تمثيل، مسـئلۀ قرب پـروردگار به انسـان را گاه 
بـا صميمی تریـن نزدیـكان انسـان بيـان مـی دارد و می فرمایـد: »اگـر شـما در سـختی ها 
بـه نزدیک تریـن ارحـام و دوسـتان خـود پنـاه می بریـد، بدانيـد کـه خداونـد از همه کس 
بـه انسـان نزدیک تـر و مهربـان تـر اسـت.3« تـا بـه آنجـا کـه او در مقـام تمثيـل می فرماید: 

ِه ِم�ضݨْ  �ݔْ
َ
َر�بُ ِال �ݑْ

َ
ݨْ�ضُ ا حݧ

 َو�ضَ
ݦݦݨݦݦݦۖ

ۥ٭ هݩُ ُ سݧ ݨْ ضݧ �ݧ ٖه �ضݨَ ْ�ِوݣݣُس �بِ ݨَ وݧ ُم مٰا �ݑُ
َ
ل ْ عݧ سٰا�ضَ َو�ضَ

ضْ ِا�ݧ
ْ
ا ال �ضَ �ݑْ

َ
ل ْد حضَ َ ݧ ݑݧ �ݧ

َ
>َوݠل

ِد<4 َوٖر�ݔ
ْ
ِل ال َ��بْ

1- نهج البالغة، الخطبة 158.
2- الکافي، ج2، ص599، ح3.

< )الواقعة، 85(. ِصُرو�ضَ �بْ
ْم َو لݠِٰك�ضْ لٰا �ݑُ

ُ
ك ِه ِم�ضْ �ݔْ

َ
ل َر�بُ اإِ �ݑْ

أَ
ْح�ضُ ا

3- >َو �ضَ
4- ق، 16.
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در بيانـی دقيق تـر، قـرآن کریـم توحيـد را نزدیک تر از ذات انسـان بـه او بيان می دارد 
و می فرماید: 

1> ُرو�ضَ َ ْحسش
ِه �ݑُ �ݔْ

َ
ۥٓ ِال ݩُ هݧ

َّ ݩضݧ �ݧ
َ
ٖه َوا �بِ

ݨْ
ل �ݑَ ِء وݩَ َمرݨْ

ْ
�ضݨَ ال ْ ݨݧ �ݔ َ ݩُوُل �ب ݧ حݧ َ َه �ݔ �ضَّ اللّٰ

َ
ݢا ا ٓوݢ مݩݩُ

َ
>اْعل

هميـن قاعـده در همـۀ موجودات عالم جاری اسـت و همـۀ آنان با فقر ذاتی خود 
بيانگـر غنـای ذاتـی خداوند و نيازمندی خود در همۀ جهات به پروردگار هسـتند.

به همين دليل اسـت که خداوند در قرآن، اوصاف و یا افعالی را که ظاهرًا از خود 
اشـياء برمی خيـزد، بـه خـود نسـبت می دهـد؛ مثـاًل نزول باران و یا رشـد و نمـو گياهان و 

یا وزش بادها و بارور شـدن درختان را به خویش نسـبت می دهد و می فرماید: 

ا<2 هٰا َ��بًّ �ݔ ٰا �ضٖ ݩݩض �ݧ ݩݩݑْ �ݧ َ ٮبݧ
�ݩضْ
ݦَ
ا ا ٢٦  �ضݦَ

�ݑًّ َ ْ�ضَ �ش ݨݧ رݧ
َ
ا

ْ
ا ال �ضَ �ݑْ �ݑَ َ ّمَ �ش

ُ ا ٢٥ �ش َء َ��بًّ
ٓ

مٰا
ْ
ا ال �ضَ �بْ ٰا َ�ٮبَ �ضّ

ݨَ
>ا

او همچنين در سورۀ واقعه می فرماید:

ْم  ݩݩݑُ �ݧ ْ �ݔ
َ
َرا َ �ضݧ

َ
…ا  ٥٩ و�ضَ  ُ �ݑݧ ِ ٰالݫ حض

ْ
ال ْ�ضُ  حݨݧ

�ضَ ْم 
َ
ا ۥٓ  هݨݦُ و�ضَ ُ �ݑݧ

ُ
ل ْ حضݧ

�ݑَ ْم  ُ ݩݑݧ �ݧ �ضݨْ
ݦَ
َءا  ٥٨ و�ضَ  �ضُ ْ مݧ �ݑُ مٰا  ْم  ݩݩݑُ �ݧ ْ �ݔ

َ
َرا َ �ضݧ

َ
>ا

 � ٖ �ض
َّ
َء ال

ٓ
مٰا

ْ
ُم ال ݩݩݑُ �ݧ ْ �ݔ

َ
ا َرݩَ ݧ �ضݧ

َ
ِرُ�و�ضَ ٦٤ …ا ݢاٰ ݢ ݢ ْ�ضُ الرݦݩݩضّ حݨݧ

ْم �ضَ
َ
ۥٓ ا ُه ُ�و�ضَ رݨَ رضݨݨݨْ ْم �ݑَ ُ ݩݑݧ �ݧ �ضݨْ

ݦَ
و�ضَ ٦٣ َءا

ُ �ش رݩُ حݨْ
مٰا �ݑَ

ٰاُه  �ض
ْ
َعل َ ُء �ب

ٓ
ٰا سݩش

ْو �ضَ
َ
و�ضَ ٦٩  ل

ُ
ل ِ ݩض

رݩ �ضْ مݩُ
ْ
ْ�ضُ ال حݨݧ

ْم �ضَ
َ
ِ ا �ض ُمرضْ

ْ
وُه ِم�ضَ ال ُ ݨݨݧ مݧ ݩݑُ �ݩݧ

ْ
ل رݩضَ �ضْ

َ
ْم ا ُ ݩݑݧ �ݧ �ضݨْ

ݦَ
و�ضَ ٦٨ َءا َر�بُ ْ سش

�ݑَ

ْم  ُ �ݑݧ
ْ
ا َ سش

ْ ضݧ �ݧ
َ
ا ْم  ُ ݩݑݧ �ݧ �ضݨْ

ݦَ
َءا   ٧١ ݢ�ضَ  ݢوݤݢ وُرݢ ݑُ �ݧ ی  �ݑٖ

َّ
اݠل ٰاَر  ال�ݦݩݩضݨّ ُم  ݩݩݑُ �ݧ ْ �ݔ

َ
ا َرݩَ ݧ �ضݧ

َ
ا   ٧٠ و�ضَ  ُ رݧ

ُ
ك ْ سش

�ݑَ ْولٰا 
َ
ل �ضَ ا  حبً اٰ حب

ُ
ا

3> و�ضَ �ݦݩݩݩأُ سشِ ُمٮضݨْ
ْ
ْ�ضُ ال حݨݧ

ْم �ضَ
َ
 ا

ٓ
هٰا ݣݣ�ݑَ رݦݨݨݦَ َ حب �شَ

در صفـات کمالـی نيـز، عالـم سراسـر ظهـور صفـات الهـی اسـت؛ چنان کـه دربـارۀ 
قـدرت و یـا عـزت خداونـد می فرماید:

ًعا<5 ٖم�ݔ َ ِه حب هݑَ ِللّٰ ّوَ �ݑُ
ْ
�ضَّ ال

َ
ُم<4، >ا َعٖل�ݔ

ْ
ُ� ال �ݔ ٖ ݫ مݫ

 ُهَو الّسَ
ݦݦݦۚ
ًعا٭ ٖم�ݔ َ ِه حب هݑَ ِللّٰ

ِعرݦضݦَّ
ْ
>ِا�ضَّ ال

خداوند دربارۀ مالكيت و یا فرمانروایی و حكومت مطلق خود می فرماید:

االنفال، 24.  -1
عبس، 25- 27.  -2

3- الواقعة، 58- 72.
4- یونس، 65.
5- البقرة، 165.


