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بسم اهلل الرمحن الرحمی
تاریخ پرسش1395/12/27 :

 شماره پرسش6 :

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ

سالم بر مهدی و زمینهساز ظهورش و سالم بر شما یاران مهدی.
خداوند متعال به چه دلیل موجودات و از جمله انسان را خلق کرد؟ در جواب این سؤال
خواندهام ...« :اال لیعبدون» یا «خداوند خلق کرد تا شناخته شود» ،اما مگر این عبادت
مخلوقات ،خداوند بینیاز را سودی میرساند یا مگر خداوند متعال به شناخته شدن نیازمند
محرک فاعلیت
است؟! آیا خداوند که فاعل و خالق است از فعل خلق ،انگیزهای دارد یا چیزی ّ
اوست؟ او که بینیاز است و فعل عبث نیز از حکیم سر نمیزند .این دو را چگونه میتوان در
کنار هم دید؟
پیشاپیش از «توضیح کامل» شما سپاسگزارم.
 پاسخ به پرسش شماره6 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/12/29 :

بنا بر «توضیح کامل» عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی که به نظر میرسد
کاملترین توضیح داده شده در این باره است ،او ًال تردیدی نیست که خداوند از هر نقصانی
من ّزه است و با این وصف ،به پرستش شدن «نیاز» ندارد ،ولی پرستش شدن را «اقتضاء»
میکند؛ چراکه هر کمالی مقتضایی دارد؛ مانند چشم سالم که مقتضی دیدن است و گوش
توجه به اینکه
سالم که مقتضی شنیدن است و زبان سالم که مقتضی سخن گفتن است ،با ّ
توجه به اینکه به آن نیازمند است؛ چراکه چشم سالم به
«توان» این «فعل» را دارد ،نه با ّ
دیدن نیازمند نیست ،بلکه دیدن به چشم سالم نیازمند است و گوش سالم به شنیدن نیازمند
نیست ،بلکه شنیدن به گوش سالم نیازمند است و زبان سالم به سخن گفتن نیازمند نیست،
بلکه سخن گفتن به زبان سالم نیازمند است و با این وصف ،پرسیده نمیشود که چرا چشم
سالم اشیاء را میبیند در حالی که به دیدن آنها نیاز ندارد ،یا چرا گوش سالم صداها را میشنود
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در حالی که به شنیدن آنها نیاز ندارد ،یا چرا زبان سالم سخنها را میگوید ،در حالی که
به گفتن آنها نیاز ندارد؛ چراکه «فعل» تنها ناشی از «نیاز» نیست ،بلکه گاهی ناشی از
«اقتضاء» است .بدین سان خداوند نیز از آن حیث که نقصانی ندارد ،مقتضی پرستش شدن
«قابلیت» پرستش شدن را دارد و پرستش
است ،اگرچه به آن نیازی ندارد؛ چراکه کمال مطلق
ّ
شدن از آن حیث که بدون پرستنده ممکن نیست ،آفرینش را «اقتضاء» میکند؛ ثانی ًا خداوند
به اقتضاء کمال خود« ،توان» آفرینش را دارد ،بدون اینکه به آن نیازمند باشد؛ مانند چشم،
«توان
گوش و زبان سالم که توان دیدن ،شنیدن و سخن گفتن را دارد و معلوم است که این
ِ
«حق فعل» ایجاد میکند و عدم استیفاء حقّش بدون مانع «ظلم به خود»
مقتضی» برای او ّ
محسوب میشود که جایز نیست؛ ثالث ًا صفات خداوند اگرچه قائم به ذات اوست ،بدون وجود
مخلوقاتی برای او تجلّی پیدا نمیکند و شناخته نمیشود؛ زیرا به عنوان مثال« ،سمیع» بودن
او اگرچه توان او برای شنیدن و تبع ًا قائم به ذات اوست ،بدون وجود چیزی که آن را بشنود
تجلّی پیدا نمیکند و شناخته نمیشود و «بصیر» بودن او اگرچه توان او برای دیدن و تبع ًا قائم
به ذات اوست ،بدون وجود چیزی که آن را ببیند تجلّی پیدا نمیکند و شناخته نمیشود ،در حالی
که این صفات او «استحقاق» و تبع ًا «اقتضاء» تجلّی پیدا کردن و شناخته شدن را دارد؛ رابع ًا
قابلیت وجود را دارد« ،لطف» محسوب میشود و «لطف» بر خداوند واجب
ایجاد چیزی که ّ
است؛ چنانکه فرموده استَ  :ك َت َب َع َلى ٰ نَ ْف ِس ِه ال َّر ْح َم َة ۚ( أنعام)12 /؛ «رحمت را بر خودش
واجب کرده» و فرموده است� :إِ َّلا َم ْن َر ِح َم َر ُّبكَ ۚ َولِ َ ٰذلِكَ َخ َل َق ُه ْم ۗ( هود)119 /؛ «مگر کسی
توجه به اینکه «کمالبخشی»
که پروردگارت رحمت کرده و برای آن آنان را آفریده است»؛ با ّ
از فروع «کمال» است و کسی که کمال نمیبخشد ،کامل محسوب نمیشود؛ چنانکه فرموده
است� :أ َف َم ْن َيخْ لُ ُق َك َم ْن َلا َيخْ لُ ُق ۗ �أ َفلَا َت َذك َُّرونَ( نحل)17 /؛ «آیا کسی که میآفریند مانند
کسی است که نمیآفریند؟! آیا پس متذ ّکر نمیشوید؟!» .از این رو ،عالمه منصور هاشمی
خراسانی حفظه اهلل تعالی در کتاب شریف «بازگشت به اسالم» (ص )173فرموده است:
«انسان با التفات به خلقت خويش ،قطع مييابد که خالق او کامل است و کمال
او مقتضي آن است که هر چيز کمالآوري را دوست بدارد و از اسباب نقصان
کراهت داشته باشد و تبع ًا از رسيدن مخلوق خود به کمال ،رضايت يابد و از رسيدن
او به زوال ،ناراضي شود؛ زيرا کسي که اين گونه نيست ،کامل شمرده نميشود».
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بنابراین« ،آفرینش» مقتضای کمال خداوند و تجلّی صفات اوست که بر مبنای «عدل»
حق خودش برای
او نسبت به خودش و «لطف» او نسبت به دیگران و با هدف استیفاء ّ
«پرستش شدن» و رساندن ممکنات به کمالشان با «پرستش کردن» او انجام شده و این
س �إِ َّلا لِ َي ْع ُبد ِ
ُون( ذاریات)56 /؛
ژرفای سخن اوست که فرموده استَ :
و َما َخ َل ْق ُت الْ ِج َّن َوا ْل إِ�نْ َ
«و جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه من را پرستش کنند».

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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