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 مهمقدّ
 

قیاس خدایی را سزاست که ابتهاج کمال معرفت به توحید، موجب             حمد بی 
 حقیقت محـض و نمایانـدن      فیاضی که برای اثبات   . وصال و محرومیت اسرار است    

جمال و کمال خود، کاینات را بیافرید تا انسان از آثار صورت وجودی پی به معانی 
سَنُریهِم آیاتِنا فِی اآلفاقِ وَ «. برد و با تحصیل تعالیم عالیه با عالم بی نشان آشنا گردد

 .»فی اَنفُسِهِم حَتّی یَتَبَینَ لَهُم اَنَّهُ الحَقّ
ت بالغه خود خلعـت خالفـت را بـر قامـت رسـای آدم               علیمی که به حکم   

وَ عَلَّـمَ آدَمَ    «: و او را وارد عالم کل اسماء گردانیـد        » وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ    «: بیاراست  
مـزین شـده و     » اِنَّ اهللاَ خَلَقَ آدَمَ عَلی صُـورَتِه      «تا به صورت  الهی که       » االَسْماءَ کُلَّها 

 .المیان را داشته باشدشایستگی والیت مطلقه بر ع
خدایی که به مقتضای حکم الهیه، والیت مطلقه را به آدم واگذاشت و او را               
برای ارشاد خالیق بگماشت و تمام کاینات را مسافر سفر انسانیت و طـایر معـارج                
آدمیت قرار داد تا انسان از همۀ آنها تعالیم باطنیه را اخذ نموده و از بـاب االبـواب،       

وَ تَـرَی الْجِبـالَ  تَحْسَـبُها جامِـدَهً وَ هِـیَ تَمُـرُّ مَـرَّ                 «: االرباب گـردد  وارد عالم رب    
 .»السحاب

پروردگاری که بساط ارشادیه را در جامعۀ بشریت منبسط ساخت و بعضی            
 از افراد انسانی را به جهـت عـروج قلبیـه بـه تشـریف منصـب رسـالت و امامـت                      
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طله و کاسده را از خیـال و دمـاغ خالیـق            ه و فاسده و اهواء عا     لبنواخت تا آراء باط   
 .خارج سازند و آنان را به صراط مستقیمه هدایت نمایند

حکیم مطلق در تنگنای تجسس حقایق، وسـایل سـعادت را تـأمین نمـوده               
است، و برای کمال موفقیت وسیلۀ مهمی به انسان ارزانی داشته و آن وسیله همانـا                

هده تا پایۀ خود را بدانـد و مقـام ارجمنـد            است که در نهاد آدمی به ودیعه ن       » عقل«
اما برای تکمیل دحمت و تتمیم عنایت به این حد هم بسنده نکرد             . خویش بشناسد 

و برای شناختن راه از چاه و تحرز از غلـط و اشـتباه، انبیـاء و اوصـیاء و اولیـاء را                       
لَقَـد   «:تعیین فرمود تا راه تقویت آن نیروی مقدس و طریق استعمال آن را بیاموزند             

 .»اَرسلَنا رُسُلَنا بِالْبَینات وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسطِ
بخش آنان نبـود، تطهیـر    اگر انبیاء و اوصیاء و اولیاء و معارف الهی و حیات       

. دگشـتن   قلوب از ادناس اخالق دنیه ممکن نبود و مردم به پریشانی خاطر مبتال مـی              
شـود و     ولی در پرتو انوار و اشراقاتی که از سوی آنان بر نفوس ناقصین افاضه مـی               

به سبب صفای باطن و به شرط توغل در تاله و اجتنـاب و تنـره از ماسـوای حـق،               
در این وقت است که او      . شود  حقایق به قدر استعداد نفس سالک مخلص، ظاهر می        

 .یابد قیم و عالم نورانی انتقال میاز عالم ظلمانی رهایی یافته و بر صراط مست
آری خداوند متعال علم و بینش را علت اساسی آفـرینش معرفـی نمـوده و          

. باشـد   ترین گـواه مـی      این خود برای ارزش علم و بینش، بهترین دلیل گویا و قاطع           
علم توحید اساس و بنیاد هر دانشی و محـور هرگونـه شـناخت و معرفتـی اسـت،               

 ارزش علم و بیـنش را در اوج همـۀ مراتـب و مقامـات              بدین جهت خداوند متعال   
 .قرار داده است

هُوَ نُورٌ الظُلمَهَ فیهِ، هُـوَ      «در توصیف خداوند متعال فرموده      ) ع(امام صادق   
او نـوری اسـت کـه       : »حَیاتٌ ال مَوتَ فیهِ، هُوَ عِلمٌ ال جَهلَ فیهِ، هُوَ حَقٌّ ال باطِلَ فیهِ             

که موتی در پی او نیست، او علمی است کـه جهـل             ای است     ظلمتی ندارد، او زنده   
 .بدان راه ندارد، حقی است که باطل را به او راهی نیست

توان گفت که تمام علوم حکمتیۀ الهیه در کالم این استاد الهی جمع اسـت،               
تواند از آن به حد کافی برخـوردار باشـد، جمـع شـرایطی الزم                 لکن هر کسی نمی   
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به فراخور حال و به نسبت تقوای خود از بزرگـان           حکمای الهی نیز هر یک      . است
برخوردار گشته، و عالوه بر این که خود را احیـاء نمودنـد، طـالبینی را نیـز احیـاء                    

 .کردند و آنان را به کوثر آب حیات زنده نمودند
پذیر نیسـت،     بنابراین تحصیل علوم توحیدی جز از راه تقوی و تزکیه امکان          

م حکمت ناشی از ترشح افکار بشر نیست، واضع این علم  عل: اند  لذا بزرگان فرموده  
خداست؛ علمی است که مستقیم یا غیر مستقیم از ناحیۀ اعال و به وسیلۀ حضـرات                

وظیفۀ اصلی ما همانا تحصیل علم توحید است و         . رسد  لنبیاء و اوصیاء به انسان می     
م و  باید در تحصیل علم نظری و عملی یعنی حکمت نظری و عملـی کوشـا باشـی                

اَلحَمـدهللاِ الَّـذی لَـم     «: شود  یقین بدانیم که علم حکمت جز از راه تقوی حاصل نمی          
 »یَتَّخِذ وَلَداًً وَ لَم یَکُن لَهُ شَریکٌ فِی المُلکِ

ای که برای تحمید و تنزیـه و توحیـد    در میان آیات قرآن مجید باالترین آیه   
این علم از ناحیه حـق      نیز برای تعلیم    ) ص(الهی نازل شده و حضرت رسول اکرم        

فَـاعْلَم اَنَّـهُ ال     «: فرماید  ارسال گردیده این است که خداوند تعالی به حبیب خود می          
 .»اِلهَ اِالَّ اهللا

ای که نسبت به توحید ذکر شود   در میان علوم توحیدیه، هیچ کلمه یا جمله
ماُقَلْـتُ  «: ایدفرم  می) ص(نیست، این است که حبیب خدا       » ال اِلهَ اِالَّ اهللا   «به عظمت   

ای به این     ام و نه کسی پیش از من کلمه         نه من گفته  : »وَ ال مِن قَبلی مِثلَ ال اِلهَ اِالَّ اهللا        
 . گفته است» ال اِلهَ اِالَّ اهللا«عظمت 

آری ال اِلهَ اِالَّ اهللا پایۀ دین است و رکن میهن اسالم، حصـار امـان اسـت و                   
ال اِلهَ اِالَّ اهللا را به زبان دل       . ن است و نه ایمان    شعار اهل ایمان، بی پذیرفتن آن نه اما       

 .نگویی در عقبی نه سالمت است و نه کرامت
کسی که به حمایت ال اِلهَ اِالَّ اهللا آمد، به سراپردۀ امـن خـدای جبـار آمـد و         
کسی که تحت حمایت این خورشید ازلـی آمـد، در صـدر توحیـد در مسـند امـن                    

ر آشـنایی درآیـد، مفتـاحش ال اِلـهَ اِالَّ اهللا اسـت؛ و               ای که خواهد از د      بیگانه. کشت
کسی که در حظیرۀ اسالم است، بخواهد که از کورۀ صور بگذرد و به مناهج معانی                

 ادات ـوم عـرۀ رسـجـواهد از حـه بخـرسد، به وسیله ال اِلهَ اِالَّ اهللا است؛ و کسی ک
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 .هجرت کند، بدرقۀ راه او این ال اِلهَ اِالَّ اهللا است
حضرت آدم، بدیع قدرت، صنیع فطرت، نسیج اارادت که در اولـین وجـود              
در دولت انس بر تخت بخت نشست و مسجود مقربـان الهـی گشـت، بـه وسـیلۀ                   

حضرت ادریس که از وعدۀ ظلمت خاک به سرای پاک گام           . همین ال اِلهَ اِالَّ اهللا بود     
حضرت نوح شکور که سفینۀ نجات      . نهاد، معتصم وی در آن عالم، ال اِلهَ اِالَّ اهللا بود          

حضـرت ابـراهیم خلیـل کـه        . به عافیت و کرامت رسید، به وسیلۀ ال اِلهَ اِالَّ اهللا بود           
آتشگاه دشمن بر وی گلستان انس و روضۀ قدس گشت و از روح نسیم برخوردار               

آن کلـیم خـدا کـه از مجـاورت          . گردید، ترنم حال وی در طنین ال اِلـهَ اِالَّ اهللا بـود            
.  آن فرد برست و او را به مقام رسالت و مکالمت بردنـد، همـین حـال بـود                   ظلمت

 .مهتر عالم، مقتدای جهانیان تا بود مطاف الطاف ال اِلهَ اِالَّ اهللا بود
 امید حق که به کیمیای معرف الیـه، جماعـت عـالم ناسـوتیه بـه حقیقـت                  

ر حقـایق در    گراییده و حاالت پریشان ایشان به خاالت ملکوتیه مبدل شـده و بـذو             
استیالی کمالی قوانین شرع انـور      . مزارع دلهای آنان بنای روئیدن و رشد و نمو کند         

و حضرات اوصیاء و توسعۀ دایـرۀ نفـوذ کـالم       ) ص(و کالم مقدس حضرت نبوی      
 . حضرات اولیاء را از خالق رحمان خواهانیم

 



 

 

 بخش اول
 مبدأ



 

 



 

 

 فصل اول
 
 
 
 
 

 صرف وجود
 

 جهان واقعی
نمایـد؟ گروهـی      ان حقیقتی دارد؟ یا مانند سرابی است که بـه صـورت آب مـی              آیا این جه  

آنان منکـر بـدیهیات و حسـیات و نظریـات هسـتند و گوینـد                . گویند این جهان را حقیقتی نیست     
بیند ـ هر چند سـاحل متحـرک نیسـت ـ سـخن        همچنان که سوار در کشتی، ساحل را متحرک می

 .ستدربارۀ بدیهیات و نظریات نیز چنین ا
گوینـد  . یکی از دالیل ایشان این است که میان ادراک حواس در محسوسات اختالفی است            

بینـد و از نزدیـک        برای ادراک راهی جز حواس نیست و یک بیننده، چیزی را از دور کوچـک مـی                
یابـد و مـوقعی کـه دارای تـب            ای در موقع سالمتی مـزاج، عسـل را شـیرین مـی              بزرگ، و چشنده  

دیگـر از دالیـل ایشـان ایـن کـه           .  و بر این قیاس است ادراکات حواس دیگر        صفراوی است، تلخ؛  
انسان در موقع خواب دیدن، در حق بودن آن شک ندارد با این که حق نیست؛ مثالً کسـی خـود را      

 .بیند با این که در آن شهر نبوده است در یکی از شهرهای دور دست می
که شما    پرسیم  اند یا خطا؟از ایشان می       رفته ابراه صو  اکنون ببینیم که ایشان دراین عقیدتشان     

واگر گویند . این ادعای خود حقید یا ناحق؟ اگر گویند حقیم، پس در جهان حقیقتی وجود ندارد  در
ان حقیقتـی نـدارد،     گوید این جهـ     وانگهی آن که می   . اند  ناحقیم، به بطالن ادعای خود اعتراف کرده      

له پی برده؟ آیا این دریابنده حق است یا باطل؟ اگر           چیست و چگونه به این مسأ     کیست و هویت او   
 تواند حکم کند؟ حق است، پس در جهان حقیقتی وجود ندارد، و اگر باطل است، باطل چگونه می
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کنیم  سئوال می رد،حقیقتی وجود ندا  برای ادراک راهی جز حواس نیست و       گویند  این که می  
اگـر محسـوس    محسـوس،   وس است یا غیر   سمح »در جهان حقیقتی نیست   « این که که حکم شما بر   

ایـن حـواس    از  اگر غیرمحسوس است، پـس بایـد غیـر       و اید،  ه کدام قوۀ حاسه ادراک کرده     است ب 
 .محسوس را ادراک کنداشیم که از جنس آنها نبوده و غیرظاهری، حواس باطنی دیگری نیز داشته ب

ر قائـل شـد؟ و اگـر        تـوان بـا باطـل اعتبـا         پرسش دیگر این که اگر حقی نباشد، چگون می        
بندد؟ و اگر راست نباشـد، دروغ چـه معنـی دارد؟ و اگـر                 حقیقتی نباشد، مجاز چگونه صورت می     
 توان اثبات نمود؟ واقع نباشد، خالف واقع را چگونه می

. گویند انسان در موقع خواب دیدن، شک در حق بودن آن ندارد، با این که حـق نیسـت                 می
آیا قوای انسان تنها منحصر     . چیست و خواب دیدن چگونه است     در این جا باید دانست که خواب        

های بسیاری که بعد از بیداری، همچنان که در خـواب        است به حواس ظاهری؟ و این خواب دیدن       
 پیوندد، چگونه است؟ مشاهده شده به وقوع می

 امـا   بینـد،   های خود را در خواب می       ها و پندارها و خواسته      اگر چه انسان بسیاری از اندیشه     
هـا و اخبـار از گذشـته و آینـده             ها اطالع بر نهانی     ها چنین است؟ بسیاری از خواب       آیا تمام خواب  

تـوان ایـن    آیـا مـی  . پیونـدد   بینید، بعد از بیداری به وقوع مـی         سعنی آنچه را که در خواب می      . است
ب و بیـداری  حقیقت را انکار کرد که ایشان خواب و بیداری را یکسان دانسته و نیز مشاهدات خوا            

 دانند؟ را از حیث باطل بودن یکسان می
گوینـد    گویند برای ادراک راهی جز حواس نیست، و رد جای دیگـر مـی               اینان در یکجا می   

ایشـان در گفتـار     . انسان در موقع دیدن خواب، سک در حق بودن آن را ندار، با این که حق نیست                
زیـرا کـه حـواس در موقـع         . اس نیز هست  کنند که راهی برای ادراک جز حو        دوم خود، اعتراف می   

بنابراین انسـان بایـد غیـر از ایـن حـواس            . اند  خواب، همه از کار خود دست کشیده و تعطیل کرده         
 .ظاهری، دارای قوای باطنی دیگری نیز باشد

ضمناً بنابرآنچه گذشت، مطلبی را باید اعتراف کنیم، ایـن اسـت کـه هـر یـک از مـا دارای                     
گیرد؛ آن چیز را بـه هـر    نماید و نتیجه می  کند و حکم می     دهد و مقایسه می    چیزی است که تمیز می    

اش   اش خوانیم یا قوۀ عاقله      در نامگذاری، دعوی نداریم، خواه قوۀ ممیزه      . اسمی که خوانیم مختاریم   
 .ها بدان اشارت کنیم و دیگر نام» من«اش دانیم و یا با روح و عقل یا  نامیم، یا نفس ناطقه
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 ود در مشهوداتمراتب وج

. یـابیم   ما مجودیم و جز وجود نستیم و جز وجود را نمی          . آنچه وجود است، مشهود ماست    
در مقابل وجود، عدم اسـت کـه بـه نیسـت و       . کنیم  وجود را در فارسی به هست و هستی تعبیر می         

چون عدم نیست و نیستی است، پس عدم، هیچ است و هیچ، چیـزی نیسـت                . شود  نیستی تعبیر می  
و اگر بحثی در بارۀ عدم پیش آید، به طفیل وجود است، پس وجود اسـت کـه                  . شهود ما گردد  که م 

 .باشد دارای آثار گوناگون می
یـک قسـم از     . اکنون ببینیم کدام یک از اقسـام ایـن مشـهودات، اشـرف از دیگـران اسـت                 

ا، ایـن   هـ   ها و خـاک     کنند، مانند سنگ    مشهودات ما به ظاهر حس و حرکت نداشته رشد و نمو نمی           
قسم دیگر موجوداتی هستند که تا حدی حس و حرکت داشـته رشـد و نمـو               . قسم را جماد گویند   

 .ها باشند از گیاه گرفته تا درخت کنند مانند نباتات که رستنی می
جمـاد حجـم و   . بینیم که در اصل داشتن وجود مشترکند چون جماد را با نبات بسنجیم، می      

ولی نبات دارای حس و حرکت ظاهر بوده و رشد و نمو            .  است وزن دارد، نبات نیز حجیم و وزین      
 .باشد کند، لیکن جماد فاقد این کمال است پس رتبۀ نبات برتر از جماد می می

قسم دیگر مشهوداتی هستند که حرکات گوناگون دارند و حـس آنهـا بـه مراتـب قـویتر و             
. ینها انـواع حیوانـات بـری و بحرینـد         کند، ا   شدیدتر از نبات بوده و افعال گوناگون از آنها بروز می          

زنـد و نیـز واجـد         بینیم که از حیوان حرکات و افعالی سـر مـی            چون نبات را با حیوان بسنجیم، می      
ناچـار،  . کماالتی است که نبات فاقد آن است، که همان حرکات و افعال ارادی و گوناگون اوسـت                

گردد پس، رتبۀ حیوان برتـر        تلفه می شعور و نیرو و بینش ظاهری و قویتری سبب بروز آن امور مخ            
 .باشد از نبات می

بینم که تمام آثار وجودی را داراست و عالوه بر آن،             قسم دیگر از مشهودات خود را می      
کند که از حیوان ساخته نیست، بلکه         زند و حرکاتی از او بروز می        افعال و حرکاتی از او سر می      

. باشـد  انسان است و رتبۀ او برتر از حیوان می  «د  این موجو . حیوان و نبات و جماد مسخر اویند      
بینیم که رتبۀ شـخص دانـا بـاالتر از     باز اگر در افراد این نوع، فحص عمیقی به عمل آوریم، می           

 .نادان است، بلکه نادان محکوم و تابع داناست پس، علم است که محور جمیع محاسن است
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 عوالم وجود
 منحصر به محسوسات و مشهودات نیسـت، بلکـه          شود که وجود    با علم و برهان معلوم می     

. در ماوراء اینها عوالم دیگری هست که از نظر رتبۀ وجـودی در افقـی برتـر از عـالم مـادی اسـت         
عـالم الهـوت، عـالم جبـروت،        : اند  حکمای اسالمی عوالم وجود را کال به چهار مرتبه تقسیم کرده          

 ترتیب بر عالم بعدی سـیطره دارد و عـالم           هر یک از عوالم مذکور به     . عالم ملکوت و عالم ناسوت    
 .ترین مراتب وجود است ترین و نازل ناسوت پایین

اصوالً . اصل و فرع وجود دارند    . . . در همۀ عوالم فوق، صورت و معنی، دیدن و شنیدن و            
ولـی مراتـب    . وجود پی صورت مساوی با عدم است و هیچ عالمی نیست که فاقد صـورت باشـد                

لف، تفاوت زیادی با هم دارند، تا آنجا که برای ذات اقدس الهی صورت اطالق صور در عوالم مخت
 .شود، زیرا صورت او قابل قیاس به هیچ صورتی نیست نمی

ها، صور و ابعاد نیز تجرد آنها از رنگ، طعم، صـور              ها، طعم   منظور از تنزه مجردات از رنگ     
وصیات را متناسب با مرتبۀ عالم خـود        و ابعاد ظاهر و ناسئت است و گرنه هر یک از آنها این خص             

به عنوان مثال، هر موجودی در آن عوالم رنگ مخصوص بـه خـود دارد از جملـه رنـگ                    . داراست
 .ها در عوالم باالتر دارای معانی مخصوص به خود هستند خدایی، و رنگ

ابعاد مجردات نیز غیر از ابعاد جسمی و مادی است به طـوری کـه عـوالم علـوی در قبـال                      
بنابراین آنچه در عالم ناسوت است، . عیت، به مانند موجودات مادی محتاج زمان و مکان نیستندموق

 :در عوام باالتر نیز هست، با این تفاوت که
ولـی تفـاوت ایـن    . اوال ـ عوالم ماوراء طبیعت نسبت به عالم ناسوت مانند اصل و فرعنـد  

 .الم مادی و دنیوی استهای اصل و فرع ع ها و تفاضل اصل با فرع، ماوراء تفاوت
ثانیا ـ هر آنچه در عالم ملکوت و عوالم باالتر از آن است، مراتب باالتر و اعالتر موجودات 
ناسوتی است به طوری که این ادنی، مراتب نازلۀ آن اعلی است و به هیچ وجه قابل مقایسـه بـاهم                     

 .نیستند
 یعنـی حقیقـت اشـیاء در    ثالثاً ـ هر چه در عالم مادی است، صورت عوالم معنـوی اسـت،   

ای نسبت به خود دارند و عالم مـادی نیـز یکـی از           هر یک از عوالم معنوی سایه     . عوالم باالتر است  
 . های عوالم معنوی است سایه
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یک مظهر قدرت به عبارت، دیگر اگر کسی ازروی فهم و تدبر نظری درخالیق افکند، درهر     
ست و هر کدام از قدرت مطلقیه صانع خویش سخن     خدا بیند که هیچ اختالفی ما بین این مظاهر نی         

هاست در زمین است، و هر چه در زمـین            گردد که هر چه در آسمان       در این مقام معلوم می    . راند  می
 .هاست، و هر چه در غیب است در شهادت است، و ظاهر عنوانی است بر باطن است در آسمان

بیر آورد، و این حروف و کلمات به حروف و کلمات تعکند، خیال خودرا    کسی که خیال می   
که عاقل بشنود به صورت خیال خودترکیب نمایدوعکس مسأله،اگر عیبی در حروف وکلمات افتدرا

همچنین عکس عوالم بـه دنیـا افتـاده و عکـس            . فهمد که آن کس چه خیال کرده است         و ببیند، می  
 .روشنتر نمایان گرددها  جملگی با عکس صانع آنها در دل ماست و هر چه دل صافتر بود، عکس

بنابراین در انسان عوالم چهارگانۀ مذکور وجود دارند، ولـی بـرای اذهـان عمـومی کـه در                   
اما با این همه اگر به استعدادها       . زندان عالم طبیعت محبوس است، ادراک آن سخت و دشوار است          

فکار ذهنیه راهی بـه     بینیم که از وجود عقل و علوم و ا          و قوای عالیۀ ادراکی خود نظری بیفکنیم، می       
 .تصویر مجردات آماده است

 
 عقل، هستی مجرد

یابیم کـه ایـن صـورت         اگر در صورت عقلیه که در ذهن مرتسم است تاملی نماییم، در می            
برهان بر هستی صور عقلیه، آثاری اسـت کـه بـر آنهـا              . موجود بوده و دارای هویت و هستی است       

مخترعان و ارباب صنایع و هر فاعـل        . آن صور است  مترتب است و این آثار موجودات خارجیه از         
ای   دهد، بر طبق نقشه علمیه و صـورت ادراکیـه           مختاری که از روی قصد و اراده کاری را انجام می          

 .است که در ذهن قبالً آماده نموده و پیدایش فعل عمل در خارج نمود و ظهوری است از آن صور
 اما هستی آنها از سنخ محسوسـات نیسـت،          گرچه صور علمیه و عقایه هستی واقعی دارند،       

چه اگر ماده و جسم     . زیرا اشارۀ حسیه بر آنها راه ندارد و دارای ماده، مقدار، سمت و مکان نیستند              
 .شدند بودندۀ چندین صور عقلیه از آن اشیاء مختلفه به جهت تزاحم اجسام در ذهن جمع نمی

ت و بهترین تعبیر برای مجـردات       موجودیت و هستی صور عقلیه، نوعی از هستی مطلق اس         
 .این است که گوییم هر یک از آنها از امواج هستی مطلق است

برای مجرد از ماده، هستی و موجودیت حقیقی است و صور عقلیه و علمیۀ وسیع و محیط                 
 اند، نهایت  هـادی دانستـاده و مـصر به مـه هستی را منحـانی کـکس. ر از هستی حسیه استـرتـو ب
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 .دراک و محدودیت در تفکر دارندقصور ا
 و اما خود عقل، جوهری است مجرد از ماده و جسم و صفات آن، یعنی بعـد و مسـاحت                    
جسمی ندارد و اشکال هندسی عارض او نیست و از صـفات طبیعیـه ماننـد حـرارت و بـرودت و         

 .ها منزه است ها و طعم رنگ
جوهر است و از توابع و ظهورات        مقام عقل مجرد برتر است از صور عقلیه، زیرا که عقل            

باشـد، لـیکن صـور     موجود دیگری نیست، بلکه در حد ذات خود حقیقی بوده و قائم به خـود مـی      
 .عقلیه قائم به خود نیستند

فعلیت عقل، ادراک و تعقل است و در ادراک، حاجات به آلت دیگر و قوای خارج از خود                  
طـور    همان. دن نیاز به آلت باصره و سامعه دارد       ندارد، ولی نفس در ادراک حسی مانند دیدن و شنی         

که در قوس نزول، نخستین صادر عقل است، در قوس صعود نیز کاملترین بازگشت کننـده جـوهر                  
شود، و اگر     یعنی مدار عالم امکان از جوهر عقل شروع شده و در جوهر عاقل ختم می              . عاقل است 

 نرسد، به عبادت نیز در حقیقت به مقام تحقق این عقل شکوفا نگردد و تفکر و تعقل به مرتبۀ کمال   
 .نخواهد رسید

 
 اصالت وجود

حقیقت هستی در مورد خود، . واقعیت و اصالت، معادل وجود است، و هر چه هستی ندارد      
اگـر نـور    . عین واقعیت و اصالت است و در ماهیات، هستی بخش و حقیقت دهنده وجـود اسـت                

.  بکلی از دایرۀ هستی محو و در تاریکی عدم ناپدید شوند           وجود بر ماهیات پرتوافکن نگردد، اشیاء     
بنـابراین،  . گردد  زیرا، هستی هر شئی همان نحوۀ پیدایش اوست که از منبع آفرینش بران اشراق می              

جای تردیدی نیست که وجود مرادف با کمال، و کمال به هر معنی که باشـد، بـه حقیقـت هسـتی                      
باشد،   است که وجود خیر می    . ود مساوی با خیر است    پس، خیر مساوی وجود، و وج     . مرتبط است 

ترین مسائل حکمت است که چندان نیاز  به استدالل نیست؛ فقط با یک تذکر، هـر عقـل                     از بدیهی 
بنا به همین اصل، باید شر      . باشد، بدرستی آن اعتراف دارد      سلیمی که در صدد انکار ضروریات نمی      

 .، تفسیر کردمساوی با عدم. را که فقدان کمال شیء است
اگر مسلم گردید که وجود، خیر و عدم، شر است، ماهیت در حد ذات که نه موجود اسـت                   

نکتۀ جالبتر که از اصل تساوی خیر و هسـتی          . و نه معدوم، به خودی خود، نه خیر تواند بود نه شر           
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شـد،  آید، آن است که اگر وجود در موردی قصور و نقصان پذیرد و با فقدان هماهنگ        به دست می  
و در صورتی که وجود، منزه از هـر گونـه نقـص و              . به همان نسبت خیر آمیخته به شر خواهد شد        

ناروایی شد، به شر آلودگی ندارد؛ از همین جهت، خیر محض را در هستی مطلق، که ذات اقـدس                   
 .حضرت باریتعالی است، باید جستجو کرد

 
 شر، نسبی است

گر به راستی خیر همه جا معادل وجـود اسـت،           در اینجا ممکن است تردیدی وارد آید که ا        
در این جهان که جز هستی نیست، جز خیر هم وجود ندارد و شرور همه امور عدمی هستند، پـس                    

هـا چیسـت کـه در جهـان طبیعـت بالعیـان مشـاهده                 ها و پلیدی    این نارواییها  و نامالیمات و زیان      
 اند؟ دعوی ضرورت کردهکنیم؟ و چگونه حکماً در این که وجود خیر محض است،  می

پاسخ منطقی و صحیح آن است که اگر ما هر چه را شر نام دارد، زیر نظر قرار دهیم و هـر                      
رسیم که شـرور یـا مسـتقیماً از امـور             یک را تجزیه و تحلیل کنیم، سرانجام به این نتیجه قطعی می           

نادانی و ناتوانی را باید از      از باب مثل، مرگ و      . عدمی هستند، و یا در نابود کردن اشیا دیگر مؤثرند         
دستۀ اول به حساب آورد، چون مرگ جز نابودی زندگانی و جهل جز نادانی و ضعف جز ناتوانی،                  

ولـی درد و نظـایر آن، کـه    . که همان فقدان شئی یا فقدان کمال شئی اسـت، چیـز دیگـری نیسـت          
ۀ اول نیست که همه امـور       احساساً ناراحتی و ادراک امر منافی با اعتدال مزاج است، هم ردیف دست            

اول ـ احسـاس نـاراحتی کـه     : تـوان یافـت   در احساس ناراحتی، چند چیز را توام می. عدمی بودند
دوم ـ تفرق اتصال یا اختاللـی کـه     . شود هنگام قطع و جرح عضوی در شخص دردمند حاصل می

 این اخـتالل را  سوم ـ عوامل داخلی که در اثر ترک مقاومت، . شود در دستگاه منظم بدن حاصل می
چهارم ـ  عوامل خارجی موجب وقـوع حادثـه، کـه باعـث قطـع یـا جـرح         . به خود راه داده است

 .اند عضوی گشته
تردیدی نیست که احساس و ادراک، هر دو امر وجودی هستند، و ادراک را هر قدر هم که                  

ص درک کننـده  چه، ادراک یک نوع فزونی و کمالی است که در شخ. نامالیم باشد، شر نتوان گفت    
شود، لذا به هر نحو که باشد، خیر و کمال است و برتری انسـان از حیـوان و حیـوان از                        حاصل می 

عوامل داخلی نیز که سستی و ترک مقاومت از خود نشان           . جماد، به طرز فکر ونحوۀ ادراک اوست      
 لیـانتظام داخوامل تعبیه شده در مزاجند، که ـبود، ولی از جهتی که یک سلسله ع داده، شر خواهد
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 .شوند کنند، از امور وجودیه بوده و خیر محسوب می را حفظ می
ها و محصوالت است شر است و شـریت او نـه        در مثالی دیگر، سرما که از بین برندۀ میوه        

از آن جهت است که کیفیتی است از کیفیات، بلکه از این جهت، کمـالی اسـت از کمـاالت، بلکـه                      
 .ه سبب عدم وصول ثمرات به کماالت الیقه خود شده استشریت آن از این جهت است ک

همچنین، قتل که شر است نه از جهت قدرت قائل است بر قتل یا قاطعیت آلت یا قابلیـت                   
 .قطع عضو مقتول، بلکه شریت آن از جهت زوال حیات است و آن امری است عدمی

، اما در صورتی که     خالصه آن که، چیزهایی که در حد خود بطور اصل، هستی دارند خیرند            
بخش گردد، و در نابودی یـک ذات و فقـدان کمـال آن                وجود آهن نسبت به موجودات دیگر زیان      

 .ذات موثر واقع شوند، شر خواهد بود
توان تشخیص داد، که      این یک مقیاس کلی و حقیقی است که نیک و بد را به وسیله آن می               

آن جز به نیستی نخواهد بود، و این خـود  هر چه خیر است، وجود بوده و هر چه شر است، مرجع            
 .یک واقعیت علمی است

هـر  . رونـد   زیبایی و زشتی نیز چنین است چه، آفرینش با زیبایی دوش بـه دوش هـم مـی    
آنچه در جهان دارای هستی است، دارای زیبایی است و این که ما بعضی را زیبا و بعضی را زشـت       

اگر از این قیـاس     . جود قیاسی و نسبی دارند نه نفسی      گوییم، به واسطۀ نسبت و مقایسه است، و         می
 .و نسبت در گذریم، دست به روی هر چه بگذاریم زیباست

بـه  .  این زیبایی که سراسر عالم را فرا گرفته در حقیقـت زیبـایی سـاحت کبریـایی اسـت                   
ق را  ای است که بخشی از عالم را الیتناهی یا زیبـایی آن زیبـای مطلـ                 عبارت دیگر هر کدام دریچه    

چه در عالم تعین و شهادت جز انتشار جلوات علت خود چیـز دیگـر نیسـت؛ ایـن                   . دهد  نشان می 
انتشار همانا تجلی ذات خداوندی است، پس در این صورت هر چه هست همه اوسـت و جـز او                    

 .حقیقت محض است» ال وُجُودَ اِالَّ اهللا«چیزی نیست و کالم 
وصف زیبـایی را از زبـان زیبـا بایـد     . یی را ندارداما این زبان ما شایستگی توصیف آن زیبا       

سُـبحانَ اهللاِ عَمّـا     «: آن زیبایی که مطلقیت را در بر گرفته هیچ کس قادر به توصیف آن نیست              . شنید
؟ آری، در ایـن مقـام       »اِالّ عِبـادَ اهللاِ المُخلَصـینَ     «: فرمایـد   ، یمی چه حکمت اسـت کـه مـی         »یَصِفُونَ

گوید و عبارت دیگر، موصوف به زبان واصف زیبـایی خـود را              موصوف به زبان واصف سخن می     
 .نماید توصیف می
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 برهان حدوث و امکان

در دار وجود و هستی هر کدام از موجودات متصف به امکان و حدوثند، از نیستی قدم بـه                   
اند و بعد از مدت کمی به سوی نیستی و عدم رهسپار خواهنـد شـد، یعنـی در        دایرۀ هستی گذاشته  

 .ت خود محتاج دیگری هستندموجودی
بینیم که موجودات، زمانی موجود و زمانی دیگر فاقـد وجودنـد،              به عبارت دیگر، چون می    

یابیم که وجود و هستی نیست به همۀ آنها عرضی است نه ذاتـی، و مسـلماً هـر چیـزی کـه                         در می 
خود به خود   شود که ممکنات و حادثات،        پس معلوم می  . عرضی باشد، منتهی به ذات دیگری است      

 .به وجود نیامده و در موجودیت خود محتاج دیگری هستند
اگر کسی تمام ممکنات را مالحظه نموده و به نظر کنجکاوی  به آنهـا بنگـرد و در سلسـلۀ          
علل و معلوالت آنهات دقیق شود، خواهد دید که همگی از نظر امکان، برابرند و از ایـن نظـر بـین        

حتیاج از ذات ممکن جدا نتواند بود، و چون همگـی ممکننـد، لـذا               زیرا نقص و ا   . آنها فرقی نیست  
بنابراین ممکـن، موجـود بـه       . نماید  خود به خود به وجود نیامده و عقل حکم به واجب الوجود می            

 .غیر و قائم به واجب است
ای از آنـان      عـده . در باب خداشناسی و علت و معلـول، فالسـفه عقایـد گونـاگونی دارنـد               

ذات حق تعالی وجود دارد، مخلوق هم وجود دارد و چون خالق بسیط اسـت، از            معتقدند که چون    
همچنان که خورشید هست، اشـعۀ آن نیـز         : اینان در توضیح نظر خود گویند     ! نیاز نیست   مخلوق بی 

 .نیاز نیست کند و از آن بی وجود دارد؛ خورشید نور ایجاد می
 :یراشود، ز اشتباه این عده از فالسفه به روشنی دیده می

خداوند متعال ازلی است، . اوال تقدم و تاخر در علت و معلول به لحاظ ذاتی است نه زمانی
همچنان کـه اگـر     . در حالی که موجودات نبودند و صرفا مشیت و ارادۀ الهی آنها را به وجود آورد               

هـم در   کند زیـرا ممکـن،        موقعی مشیت و ارادۀ او ایجاب نماید؟ در آن واحد همۀ آنها را نابود می              
 .حین حدوث و هم در بقاء خود، نیازمند علت است

اند همچنان که آفتاب از اسـعۀ خـود           ای که خدا را به آفتاب تشبیه کرده و گفته           ثانیا فالسفه 
اند تفاوت مابین فاعل مختـار و   باشد، نتوانسته نیاز نمی نیاز نیست، خداوند نیز از مخلوق خود بی         بی

 .فاعل موجب را دریابند
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 !، علت نخستین؟ماده

یکی از صفات و خصوصیات ذاتی واجب الوجود یا علت نخستین آن اسـت کـه غنـی بـا                    
چه، احتیاج نقص است و نقـص،       . لذات باشد، یعنی هیچگونه نقص و احتیاج به وجود او راه نیابد           

یـرا هـر    شود که علت نخستین نبایـد مرکـب باشـد، ز            از اینجا معلوم می   . منافی وجود ذاتی اوست   
از سوی دیگر، تردیـدی نیسـت کـه         . عتباری نیازمند اجزاء خود است و لذا ناقص است        بی به ا  مرک

شود و بطور قطع ثابت شده هر چه اجزاء ترکیبیه زیادتر باشـد، زودتـر                 هرمرکبی باالخره منحل می   
 .شود فانی می

گروهی معتقد بودنـد هـر جسـمی        : در مورد مسأله جزء الیتجزا از دیر زمان اختالف است         
جماعتی را عقیده بر این بود که اجسام        . مرکب است از اجزائی که به هیچ وجه قابل قسمت نیست          

ای دیگر گفتند جزء الیتجزا محال اسـت          دسته. پذیرد  تا حدی قسمت پذیرفته و سرانجام توقف می       
 .شود و هرگز جسم از فراهم گشتن چیزی که نیست، حاصل نمی

کنند که مـاده      دانند، تالش می    که علت نخستین را ماده می     اما در این میان، مادیون و آنهایی        
تر باشد، از فنـا بـه دورتـر     دانند که هر چه شی بسیط را امری بسیط فرض و قلمداد نمایند، زیرا می       

دانند که دیگر     بدین جهت، آنان علت نخستین یا جوهر فرد را آنقدر با صالبت و کوچک می              . است
 .قابل تقسیم نباشد

 
 اّ الیتجزبطالن جزء

برخالف تصور مادیون، در فلسفه بطالن ظهور فـرد و صـحت زوال صـورت و عـرض، و                   
پوشیدن صورت و عرض دیگر، ثابت شده است و محقق گردیده که جوهر فرد یا جزء الیتجزا که                  

ذیالً به عنوان نمونه به ذکر برخی دالیـل         . در اصطالح متأخرین از آن به اتم تعبیر شده، باطل لست          
 :پردازیم ن زمینه میدر ای

 :مقدمتاً باید دانست که قسمت پذیر بودن، چند گونه است
اول ـ آن که جسمی را دوپاره کنند از هم جدا، این گونه قسمت شاید در جـزء الیتجـزا از    

 .غایت خردی ممکن نباشد، و آلتی که در آن اثر کند به دست انسان نباشد
 ای برای تقسیم آن  ایت خرد باشد و وسیلهواهمه، ممکن است جسمی به غدوم ـ قسمت در
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 .متر و آنرا تقسیم کند تواند امتداد کوچکی تصور کند مانند میلی نباشد، اما واهمه می
سوم ـ قسمت به حکم عقل، چه ممکن است واهمه گاهی از تصور حقیقـت بعضـی امـور     

ایـد ترسـید و واهمـه       مانند این که عقل گوید از میت نب       . عاجز شود و عقل بر خالف آن حکم کند        
پندارد، اما عقل گوید که آن هم طول و  متر را بی طول و عرض می        واهمه یک هزارم میلی   . ترسد  می

 .عرض دارد و هر چه بعد است، نصف و ثلث و ربع دارد الی غیر النهایه
نخستین دلیل بر این که الیتجزا باطل است، آن که به فرض سه جزء الیتجـزا را کنـار هـم                     

گـذارد جـزء      دارد و نمـی     البته آن چیز میانه، دو طرف را از تماس با یکدیگر باز مـی             . دهیم  قرار می 
واقع در طرف دیگر مماس گردد، لذا ناچار جزء میانی تقسیم شود، یک جانبش مماس طرفی است                 
و جانب دیگرش مماس طرف دیگر، هر چه اجزاء را نرم فرض کنیم مانند سرمۀ سـائیده، بـاز هـم            

 .گردد  همین دلیل تقسیم میهر جزء به
گیـریم و     دلیل دوم بر بطالن جزء الیتجزا این که، پنج جزء الیتجزا زا به فرض در نظر مـی                 

چینیم و جزء چهارم را روی یـک جـزء کنـاری و جـزء              سه جزء آنها را کنار هم در یک ردیف می         
ء فوق بـه سـمت هـم    کنیم آن دو جز   آنگاه فرض می  . دهیم  پنجم را روی جزء دیگر کناری قرار می       

کنند، چنانکه یکدیگر را روی جزء میانی ردیف پایین مالقات کنند، آن دو جزء فوق بـر       حرکت می 
 .شوند های ردیف پایین قرار گرفته همه تقسیم می مفصل

گذاریم و جزء سـوم را زیـر یکـی از آنهـا و جـزء           دلیل سوم آن که دو جزء را کنار هم می         
دهیم که یکدیگر را  دهیم، بعد جزء باال و پایین را طوری حرکت می         چهارم را روی دیگری قرار می     

 .در مفصل اجزاء میانه مالقات کنند، در این صورت همۀ اجزاء تقسیم خواهند شد
آسیا و هـر چـه ماننـد آن بـر دور خـود      : البته شواهد دیگر نیز بر بطالن جزء الیتجزا داریم     

زا، معلوم است که اجزاء محیط دایره بیشـتر اسـت از   گردد، به فرض مرکب بودن از اجزاء الیتج         می
فرضا در قسمتی از    . اجزاء نزدیکتر به مرکز، و هر چه از محیط دورتر شود، اجزاء کمتر خواهد شد              

چون آسـیا بـه   . دهیم گیریم و آسیا را به اندازۀ آن هفت جزء حرکت می   دایره هفت جزء در نظر می     
و اگـر   . کز مثالً به قدر یـک جـزء حرکـت خواهـد کـرد             ی هفت جزء محیط حرکت کند، مر        اندازه

محیط آسیا به اندازۀ دو حرکت کند، به همین نسبت حرکت مرکز دایره کمتر از یک جـزء خواهـد                    
 .شد، یعنی آن جزء قابل تقسیم است

 اند که در شرایط مذکور،  رهان فوق، مدعی شدهـزء الیتجزا در برابر بـبعضی از طرفداران ج



 مبدأ و معاد 26
 
 

 

ایسـتد تـا      کند با یک جزء مرکزی، بعد جزء مرکـزی مـی             اندازۀ یک جزء حرکت می     محیط آسیا به  
امـا ایـن   . پیرامون دایره به اندازۀ شش جزء دیگر حرکت کند، پس جزء الیتجزا قسمت پذیر نیست          

پذیر نیست، زیرا در آن صورت باید آسیا از هم بپاشد و اجزاء آن پراکنده شود، چـه اگـر                      امر امکان 
 .قسمت از هم جدا خواهند شدارند وقسمت دیگر راحرکت دهند،مسلماً آن دونگهدراآن قسمتی از

بنابراین، عنصر فرد نه وجود ذهنی دارد و نه وجود خارجی، بلکـه در فرضـیه وهمـی نیـز                    
گیرد، حکم بـه بطـالن    آید و چون مورد دقت نظر از جنبۀ علمی قرار می    چنین جوهر به تصور نمی    

 نیست شیء مادی از مقولۀ جوهر، بدون اینکه تجزیه پذیر باشـد، موجـود               زیرا ممکن . نماید  آن می 
شـود و تمـام موالیـد         رو، هیچ موجودی به حال بساطت در جهان مادیات یافـت نمـی              از این . شود

مرکبند و در جای خود ثابت شده که قوۀ متالشی کردن کرۀ آفتاب با قوۀ متالشی نمـودن یکـی از                     
. پس در عالم ماده، موجودی که بسیط حقیقی باشد، وجود نـدارد           . اویندها و ذرات آن کره، متس       اتم

هر چه را بسیط تصور کنیم، مرکب است، نهایت این که در تشخیصات اولیه با اخـتالف و تفـاوت               
رسد که بسیط است و چون دقت شود، مرکب بـودن آن ثابـت خواهـد شـد و در مقـام                        به نظر می  

یک حیوان یک سلولی با ساختمان یک حیوان چند سلولی          ساختمان  . حکومت عقل، همه یکسانند   
اتم نیز مانند سایر اشـیاء دارای       . که اعضاء و جوارح مختلفه دارد، از این جهت در نظر عقل برابرند            

ماده و صورت و عرض است، و هر یک از این صـور و اعـراض را خـواص از یکـدیگر امتیـاز و                         
نیز این موضوع را ثابت کـرد و بـدین جهـت، اکثـر              کشفیات بعدی در علوم تجربی      . جدایی دارند 

توان یافت که قابل تقسـیم نباشـد،          دانشمندان جدید نیز اعالم کردند که جزئی از اجزاء ماده را نمی           
 .تواند بسیط باشد و علت نخستین تلقی شود ماده به هیچ وجه نمی

 
 حرکت جوهری ماده

در عالم ماده هـر چیـزی       .  حرکت است  از عالیم بارز و مسلم دیگر نقص و نیازمندی ماده،         
حتـی  . شود که بـی حرکـت باشـد         شود در آن یافت نمی      دائماً در حرکت است و اصوال چیزی نمی       

هـا را   کوه: »وَ تَرَی الْجِبالَ تَحسَبُها جامِدَهً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السحابِ «: ها نیز دائما در حرکت هستند       کوه
 .نند ابر در حرکتندبینی ولی ما جامد و ایستاده می
 رکت جوهری عالم ماده است کهـوع اساسی و مهم، حـرکت در اعراض، موضـعالوه بر ح
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 :شود ذیال تحقیق در آن، طی اصولی چند بیان می
. اصل اول ـ به حکم عقل و طبق قاعدۀ مشهور، هر مابـالعرض منتهـی بـه مابالـذات اسـت      

 . استبنابراین حرکت در اعراض، منتهی به حرکت در ذات
تـوان   بنـابراین، مـی  . اصل دوم ـ اعراض هم در وجود و هم در احکام و آثار، تابع جوهرند 

گفت که دوام و ثبات اعـراض، منتهـی بـه دوام و ثبـات جـوهر و همچنـین تجـدد و حـدوث در                       
 .باشد اعراض، تابع تجدد و حدوث در جوهر می

الم کون و هستی، محسـوس  اصل شوم ـ سیر تکاملی و ناموس نشو و ارتقاء در سرتاسر ع 
و مشهود و به حکم عقل، ثابت و مسلم است، زیرا میل به تحصیل کماالت در هر مادونی با توجـه      

الوجـودی    بنابراین، توقف هر موجود ناقص    . به نقص و قصور ذاتی خویش، غریزی و طبیعی است         
ر افاضـه و سـد     به عبارت دیگر، تعطیـل د     . در یک حد معین، بر خالف طبیعت و ناموس ارتقاست         

 .باب فیض، مخالف با غرض اصلی از ایجاد است
بنابراین، هیچ موجودی در هیچ حدی از حدود توقف نکند، بلکه هر موجودی بخصـوص               
موجود ناقص الوجود، به حکم غریزه و طبیعت ذاتیـه خـویش، هـر لحظـه بـه جلـوات و مظـاهر                       

دین جهت هـر لحظـه تغییـر صـورت          ب. گوناگون وجود، نگران و به دنبال کمال جدید، روان است         
دهد و تبدیل هویت نکند و از نقص به کمال آید، تا آن گاه که از هر نقص تهی شـود و بـه کمـال                

وقتی قابلیت قابل با فاعلیت فاعل توام شود و از طرفی موانع به کلـی مفقـود                 . نهایی خود نایل آید   
وه بـر ایـن، هـر لحظـه از خورشـید      عال. گردد، کیمیای تربیت هر ذی نقصی را به کمال تبدیل کند  

ای تازه پدید آید که از آن، ناچـار مظهـری از مظـاهر وجـود موجـود                    وجود، پرتوی جدید و جلوه    
گردد، و هرموجودی که محل انعکاس این تجلیات پی در پی است، از هـر جلـوه، کمـالی جدیـد                     

 .برای او حاصل شود
 جسم از بدو پیدایش تـا آخـرین   اصل چهارم ـ معنی حرکت جوهریه این است که هیوالی 

مراحل کمال، در هر لحظه و آنی یک فرد از جنس صدرت نوعیه که مقـوم ذات و حقیقـت نوعیـه     
گردد و این فرد الحق در وجود، اکمل از فرد سابق اسـت و در عـین                   خویش است، به او اضافه می     

 .حال، فرد الحق تمام کماالت و مزایای فرد سابق را واجد است
دی که در صراط ترقی و کمال است، در هر مرتبه از مراتب حرکات، کمال مرتبۀ                هر موجو 

 .سابق را از دست ندهد و در عین حال مرتبۀ الحق، کماالت و مزایای مرتبۀ سابق را نیز حائز است
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اصل پنجم ـ هیوالی جسم، در هر لحظه و آنی صـورتی کـاملتر از صـورت اول خـود بـه       
شدت . گردد  ور متعاقبه از یکدیگر به واسطۀ اتصال حرکت معلوم نمی         آورد، ولی امتیاز ص     دست می 

اتصال در حرکت و اتحاد صور در وجود، مانع تشخیص حرکت است و این، موجب جهل عامه و                  
 .انکار بعضی از خواص به این حقیقت شده است

ولـی  . به حکم اصل نخستین، باید کلیه حرکات عرضیه منتهی به حرکـات جوهریـه گـردد               
یر و تبدیل و اوصاف اجسام در اعراض، محسوس و مشهود ماست، لیکن تغییر و تبدیل جوهر،                 تغی

 .مشهود ما نیست و این موجب انکار و استبعاد منکرین شده است
به حکم لزوم سنخیت و تناسب بین علت و معلول، باید معلول از سنخ علـت و حـاکی از                    

 .ت، باید ثابت باشد و علت وجـود متجـدد، متغیـر           وی و مشابه با او باشد، بنابراین علت وجود ثاب         
علیهذا باید اعراض معلول جوهر باشد و تغییر جوهر، دلیل واقعی بر حرکت ذات و گـوهر جسـم                   

با اعتراف به لزوم سنخیت و      . به عبارت دیگر، حرکت در کمیت، اثر نیروی ذاتی جسم است          . است
شانی از شئون نازله علت است، باید اقـرار         مشابهت بین علت و معلول و تصدیق به این که معلول            

کرد به این که ذات و طبیعت اجسام دائماً در تجدد و حدوث و تبدلند تـا بتواننـد علـت تجـدد و                        
 .حدوث در کمیت و کیفیت و اوصاف عرضیۀ خود باشند

پـس  . اعراض در مقابل جوهر، مستقل نیستند و در اصل وجـود و صـفات، تـابع جوهرنـد        
 .ث در اعراض، تابع صفت تجدد و حدوث در جوهر و ناشی از اوستصفت تجدد و حدو

تواند بی نیاز از علت و واجب الوجود باشد، بلکه سراپا غـرق در                بنابراین، ماده نه تنها نمی    
نیاز و احتیاج و حرکت است، و اگر هر آن فیض و رحمت نامتناهی به عالم نرسد، همـۀ ممکنـات                     

 .نابود می شوند
 

 محرک سکون محض
الوجـود   پذیر است، ممکـن    الوجود و موجودی که عدم     پذیر نیست، واجب   موجودی که عدم  

تمـتم موجـودات    . الوجود یعنی مسبوق به عدم یـه مسـبوق بـه او            به عبارت دیگر، ممکن   . باشد  می
موجـودی کـه   . الوجود، یا متحیزند، و یا صفت متحیز، و یا نه متحیزنـد و نـه صـفت متحیـز                  ممکن

الوجودی که   پذیر نیست مانند جوهر،و ممکن     قسمتیراست مانند جسم ویا   پذ متمتحیز است یا قس   
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صفت متحیّز است، عبارت است از عرض، در مورد موجودی که نه متحیّز باشد و نه صفت متحیّز،                  
در حـالی کـه ایـن       ! اند که چنین موجودی نیست جز ذات باریتعـالی          بعضی از علما و فالسفه گفته     

را مساوات در صفات سلبی الهی بمانند جسمیت، جوهریّت و عرضیّت، بـه             اشتباه بزرگی است، زی   
 .مفهوم مساوات در کل ماهیّت نیست

تقـدّم و تـأخّر در موجـودات، عالمـت          . در تمامی ممکن الوجود، تقدم و تأخّر وجود دارد        
یعنی موجوداتی که متقدّم و متأخّرند، همه متحرک هستند و حرکـت، یعنـی افتـراق                . حرکت است 

بنابراین، تمـامی ممکـن الوجـود ناچـار از         . وجودی از موجوداتی و اجتماع آن با موجودات دیگر        م
 .اش محرک است حرکت است و حرکت، الزمه

گرچه محرک انواع و اقسام دارد، ولی آیا محرک در عین حرکـت دادن غیـر، خـود نیـز در       
ش نیز محرکی هسـت و  حال حرکت است؟ اگر خود او هم در حال حرکت باشد، حتماً برای خود    

بـه  . باید این حرکت، به محرکی پایان یابد که علت العلل بوده و به ذات خـویش، متحـرک نباشـد                   
عبارت دیگر، هر محرّک نمایندۀ معلول خود یعنی متحرک، و نیز نمایندۀ علت یا محـرک خـویش                  

سـکون  محـرک   «اش محرک نیسـت کـه خـود           لذا، نهایتاً آن محرک الزمه    . است، جز محرک اصلی   
 .باشد؛ و این محرک سکون محض عبارت است از خالق متعال» محض

 
 برهان صدّیقین

ای در خداشناسی از طریق برهان حـدوث و حرکـت و امکـان اسـت کـه بـه        معرفت دسته 
ای دیگـر از راه برهـان معرفـت نفـس             معرفت دسته . اند  وسیلۀ استدالل و آیات آفاقی او را شناخته       

ای بـه طریـق برهـان         امـا معرفـت دسـته     . انـد   یات انفسی خدا را شناخته    است که ایشان به وسیلۀ آ     
 :اند، بدین ترتیب که صدیقین است که از ذات خدا به وجود او پی برده

دارد، هسـتی خـدای جهـان را روشـن            درک و شعور انسان در نخستین قدمی کـه بـر مـی            
یم، دیر یا زود واقعیت خود را از       بین  دار را که در جهان می       های واقعیت   سازد چه، هریک از پدیده      می

شود که جهان مشهود و اجـزاء آن عـین واقعیـت              از این جا روشن می    . شوند  دست داده و نابود می    
شوند و تـا بـا آن ارتبـاط و            نیستند بلکه به واقعیتی ثابت تکیه داده و با آن واقعیت، واقعیت دار می             

شوند و آن واقعیت اصـیل جـزو          ند، نابود می  شان باقی است و چون از آن برید         اتصال دارند، هستی  
 .وجود مقدس حق تعالی نیست
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بنابراین راه خداشناسی، راهـی اسـت بسـیار روشـن و انسـان بـا نهـا خـدادادی آن راه را                       
کند مردم در آیات قرآن مجیـد         از این رو خداوند متعال امر می      . پیماید و هیچ پیچ و خمی ندارد        می

ک سـطحی قناعـت نکننـد و در بسـیاری از آیـات، جهـان و جهانیـان را                    تدبّر کنند و به مجرّد ادرا     
شـود کـه آیـه و         های خود معرفی فرموده است و با کمی تعمق و تدبّر روشـن مـی                عالمت و نشانه  

 .نشانه آن است که دیگری را نشان دهد نه خود را
یچ موجودی های خدای جهان باشند، ه های جهان، آیات و نشانه بنابراین اگر جهان و پدیده

استقالل وجودی از خود نخواهد داشت و جز خدای پاک نشان نخواهد داد و کسی که به تعلـیم و            
هدایت قرآن مجید با چنین چشمی به چهرۀ جهان بنگرد، جز خدای پاک درک نخواهد کـرد و بـه                    

ۀ تنـگ   یابند، زیبایی نامتناهی خواهد دید کـه از دریچـ           جای این زیبایی که مردم در نمود جهان می        
کند، آن وقت است که خرمن هستی خود را بـه تـاراج داده و دل بـه                    جهان خودنمایی و تجلی می    

 .سپارد دست محبت خدایی می
 

 الوجود حقیقت واجب
الوجود که وصول به کنهش محال بود، وجـود صـرف یـا صـرف حقیقـت                   حقیقت واجب 

ا مرکب از ماهیت و وجـود، یـا         وجود باشد، و محال است که حقیقت اقدسش ماهیّتی از ماهیّات ی           
. مؤلّف از سنخ وجود و سنخ عدم وجود، یا مزدوج از وجـدان شـیء و فقـدان شـیء دیگـر باشـد        

بعنوان مثال، صرف حقیقت بیاض، آن بود که از فقد و نداشتن بیاض، خالی و معرّا باشد و به هـیچ       
د که جمیع مراتـب سـواد را     نحوی از انحاء فاقد بیاض را متّصف نباشد، و نیز حقیقت بیاض آن بو             

در چنین صورتی، حـدّی از حـدود بیـاض را در آن             . فاقد بود و جمله جهات بیاض را واجد باشد        
اعتبار نتوان کرد، چه اگر محدود به حدّی از حدود بیاض شود، باالتر از آن حدّ، مقـامی دیگـر بـه                      

 .تصور آید
یّه و جملۀ جهات هویّه و      پس،حقیقت واجب الوجود، وجودی بود که از جمیع جهات عدم         

چون چنین شود، جمیع انحاء وجود را به نحـو          . کافۀ مفاهیم، در مرتبۀ ذات خود خالی و مبرّا باشد         
. بساطت واجد بود، چه اگر واجد ترکیب بود، محدود شود و محدودیت، مخـالف صـرافت اسـت                 

 جمله جهـات    پس صرف حقیقت یا صرف وجود از جمیع جهات امکان و امتناع، و صرف علم از               
پـس  . جهل، و صرف قدرت از کافۀ جهات عجز، و صرف حیات از همۀ جهات موت، خالی باشد                
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اوست صرف حقیقتی که وجود اقدسش از تمام جهات عدم و جملۀ مراتب امتناع و کلیـۀ مفـاهیم                   
 .ماهیات و جمیع سمات امکانات پاک و منزّه بود

نهُ وَ ال اَعلی وَ ال اَکمَلَ مِنهُ وَ ال اَقوی وَ ال اَظهَـرَ مِنـهُ وَ ال                   فَهُوَ صِرفُ الْوُجُودِ الَّذی ال اَتَم مِ      «
اَحلی فَهُوَ المُبدِعُ االَعلی وَ المَقصَدُ االسَنی رَب اآلخِرهِ وَ االُولی، تَبارَکَ وَ تَعالی، فَهُوَ الثّابِـتُ الحَـقُ                   

 .»وَالغَنی المُطلَقُ
بلنـدتر از آن، و نیسـت تمـامتر و کـاملتر و             پس اوست صرف وجودی که نیست کاملتر و         

قویتر از آن، و نیست ظاهرتر و زیباتر از آن، پس اوست ابداع کنندۀ اعلی و نیست قـادرتر از آن، و            
اوست مقصد روشن و اوست پروردگار اول و آخر، بزرگ است و بلندمرتبه، و اوست حق الیـزال                  

 .و غنّی مطلق
بعینهـا جهـت جاعلیّـه و فیّاضـیّه بـود؛ و وجـود              وجود موصوف به جاعلیّه، جهت ذاتـش        

بعبـارت دیگـر، هـر      . موصوف به مجعولیّه، جهت ذاتش بنفسها جهـت مجعولیـه و مفاضـیّه باشـد              
وجودی که جاعل بالذات باشد و مفیض تام بود نسبت به وجود دیگر، بایـد جهـت ذاتـش بعینهـا                     

 و هر وجودی که مجعول بالذات جهت اقتضاء و افاضه باشد به وجودی که مجعول بالذات اوست،       
 .باشد، باید جهت ذاتش بعینها، جهت مقتضائیّه و مفاضیّۀ وجودی باشد که جاعل بالذات او بود

باشد، یعنی احاطـۀ او مـداوم         تجدّد و تبدّل مفاض، مستلزم تجدّد و تبدّل افاضۀ مطلقه نمی          
 و قاهریت به کافۀ مقهورات و       است به نحو قادریت به جلمۀ مقدورات و عالمیت به کلیّۀ معلومات           

 .»اِنَّهُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحیطٌ«علیّت به همۀ معلوالت 
. کلّ نقایص مبرّا بوده و از جمیع جهات بسیط و صرف وجود باشد     جاعل بالذات باید که از    

علم صرف وجود باید عین ذاتش باشد، چون ذات او صرف وجود است باید که علم او نیز صرف                   
 .ای از درجات را فاقد بود، الزم اید که صرف علم نباشد ر فردی از افراد یا درجهعلم باشد، پس اگ

جاعل بالذات باید نسبت به مجعول بالذات خود، غنـی بالـذّات باشـد، و مجعـول بالـذات                 
اءُ یا اَیهَا النّاسُ اَنتُمُ الفُقَـر     «: فرماید  نسبت به جاعل بالذات خود، باید فقیر بالذات باشد؛ قرآن نیز می           

 .»اِلَی اهللاِ وَاهللاُ هُوَ الغَنِی الحَمیدُ
ذات او  . هیچ مخلوقی قائم در ذات او نباشد، بلکه بذات او قائم بود و به افاضۀ او متـذوّت                 

 .نه عرض بود نه عرضی و کیف بذات او راه نیابد زیرا که کیف ذاتاً از اعراض بود
 جودی نباشد، محیط نقل مکان کند بهاطۀ وـر احـۀ وجودی بود، زیرا اگـاطۀ او، احاطـاح



 مبدأ و معاد 32
 
 

 

بر ساحت اقدس باریتعالی، اضافه راه نیابد، زیرا اضافه عبارت بود از عرضی که تفعّل               . انتقال محاط 
 .او بی تفعّل دیگری ممکن نشود و در مفهوم هر یک، معروضی مأخوذ است

ات ظهور و خفای شؤون و اعتبارات به سبب تلـبّس، علـت تغیّـر حقیقـت وجـود و صـف                    
اگـر  . شوند، بلکه مبتنی بر تغیّر نسبت و اضافات است و مقتضـی تغیّـر ذات نیسـت                  حقیقیّه او نمی  

گردد؛ همچنـین اسـت    عمرو از یمین زید برخیزد و بر یسارش نشیند، نسبت زید با او مختلف نمی            
 .حقیقت وجود و صفات حقیقیّه او

 زیـادتی نگیـرد و بـه         کمـال  تلبّس به امور شریفه    به عبارت دیگر، حقیقت وجود محض با      
جهت ظهور مظاهر خسیسه نقصانی نپذیرد؛ چنان که اگر نور آفتاب بر پاک و پلید تابد، تغیّری بـه                   

 .راه نیابد، نه از مشک بو گیرد نه از گل رنگ، و نه از خار، عار و نه از خارا، ننگبساطت نوریّت او
 پستی نی، منزّه است از تغیّر       حقیقت حق تعالی جز هستی نیست، و هستی او را انحطاط و           

نشان، نه در علـم گنجـد و نـه در        ها بی   خدایی که از همۀ نشان    . و تبدّل، و مبرّاست از تعدّد و تکثّر       
چون و چند؛ همه چیزهـا از او مـدرک و او از احاطـۀ     عیان؛ همۀ چندها و چونها از او پیدا و او بی   

 .دۀ دل بی مالحظۀ جمال و کمالش تیرهادراک بیرون، چشم سر از مشاهدۀ جمالش خیره و دی
حق تعالی همه جا حاضر است و به ظاهر و باطن همه ناظر، زهی خسارت که ما دیـده از                    

 .لقای او برداشته سوی دیگر نگریم و طریق رضای او بگذاشته راه دیگر سپریم
حقیقتش معلومی است معدوم، و صورتش      . ماسوای حق تعالی در معرض زوال است و فنا        

بود، پیداست که فردا      دیروز نه بود داشت و نه نمود، امروز نمودی است بی          . جودی است موهوم  مو
زمام انقیاد به دست آمال چه دهیم و پشت اعتماد بر این دنیای فانی چـه                . از وی چه خواهد گشود    

کـه  اوسـت   . باید که از همه برکنیم و در خدای بندیم و از همه بگسلیم و با خدای پیوندیم                ! دهیم؟
 .همیشه بود و همیشه باشد و چهرۀ بقایش را خار هیچ حادثه نخراشد

االطالق اوست، هر جمال و هر کمال که در جمیع مراتـب ظـاهر اسـت، پرتـو                    جمیل علی 
ارباب مراتب، سمت جمال و صـفت کمـال از او یافتـه، هـر               . جمال و کمال اوست که آنجا تابیده      

 . که مشاهده کنیم، ثمرۀ کمال اوستجمالی که بینیم اثر جمال او و هر کمالی
این صفات از اوج کلیّت و اطالق، تنزّل کرده و در حضیض جزویّت و تقیّد، تجلّی نمـوده                  
تا ما از جزو به کلّ راه بریم و از تقیّد به اطالق روی آوریم، نه آن که جزو را از اطالق، ممتاز دانیم            

 .و به مقیّد از مطلق بازمانیم
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ردانیدن دل است، یعنی تخلیص و تجرید آن از ماسوای حق، هم از روی              بیگانه گ » توحید«
طلب و ارادت و هم از جهت علم و معرفت، یعنی طلب و ارادت او از همـۀ مطلوبـات و مـرادات      
منقطع شود و همۀ معلومات و معقوالت از نظـر بصـیرت وی مرتفـع گـردد، از همـه روی توجـه                       

 .نماندبگرداند و به غیر از حق او را آگاهی 
سپاس موفور و ستایش نامحصور بر صرف وجودی که مسـتور اسـت از غایـت ظهـور، و                   

از توحّد در ذات، برتر است از درک هر عارف، و از تفرّد در صـفات     . محجوب است از شدّت نور    
اوست مختصّ به وجود و قدم، و ماسوای اوسـت مخصـوص بـه              . برتر است از وصف هر واصف     

 .ی هر وجود و اوست انتهای هر موجوداوست ابتدا. حدوث و عدم
 

 حدود معرفت به ذات خدا
علم تام به کنه حقیقت هر چیز حاصل نشود مگر آن که مدرک را احاطـۀ تامـه بـه کنـه آن                  

وجـه از وجـوه       در معرفت به کنه حقیقت، احاطۀ مدرک باید به نحوی باشد که هیچ            . حقیقت باشد 
حاطۀ مدرک به طریق مذکور نشود، الزم آید که علم تام اگر ا. ذاتیۀ آن از احاطۀ مدرک خارج نشود    

 .به کنه آن حقیقت، از برای مدرک حاصل نشده باشد
معرفت حقیقت برای هر فردی از افراد به وسیلۀ علم حصولی بود، یعنی علمی که صـورت   

 علم نفس به هریک از صور خارجی به واسطۀ صورتی بود کـه            . علمیۀ آن بعینها صورت عینیّه نبود     
اما وجود ذهنی، وجودی اسـت غیـر اصـیل،    . شود، یعنی به واسطۀ وجود ذهنی در نفس حاصل می 

ماهیـات اشـیاء خـارجی بعینهـا، یعنـی بـه ذوات       . لیکن صورت اولیّه، وجودی است عینی و اصیل  
به عبارت دیگر، اشـیاء خـارجی در ذهـن          . ماهویۀ عاریه از وجود خارجی، در مدرک حاصل شود        

 .وجوداتی که آثار ظواهر خارجی در آنها مترتّب نشوندموجود شوند به 
اگر ذات باریتعالی در مدرک حاصل شود، الزم آید که ذات او مانند اشیاء خارجی شود، لذا 
معرفت کاملۀ محاط بر محیط وجودی غیرممکن بود واالّ الزم آید که علم تـام مـدرک بـه مـدرک                     

یقت حق تعالی مسدود، و احاطۀ عقول و اوهـام بـر            بنابراین مخلوق را راه معرفت به کنه حق       . شود
 .حقیقت ذات اقدس الهی محال و ممتنع است

شود معرفت به او به واسطۀ علم حصولی ممکن نیست، بدین جهت اسـت                این که گفته می   
که مستلزم حصول صورت است در ذهن، و حق تعالی را صورت و شبیه نیست، لیکن معرفت بـه                   



 مبدأ و معاد 34
 
 

 

در این مرحله نیز اگر مراد کسی از علم حضوری، همـین معرفـت   . ستاو با علم حضوری ممکن ا  
مجمل باشد، نعم المطلوب، و اگر مراد کسی غیر از این و معنی دیگری باشد، توان گفت که چنین                   

 .شخصی از شدت فطانت و کثرت حکمت کذایی، داخل در سلسلۀ مشرکین گردیده است
 معلّل کرده اسـت او را، و هرکـه گویـد از             هرکس بگوید رد خداوند عالم، چرا، به تحقیق       «

کدام زمان است، به تحقیق ابتدا قرار داده است او را، و هرکه بگوید در چه چیز است، بـه تحقیـق                      
ضم کرده، یعنی چسبانیده است او را به چیزی، یا مظروف کرده است او را بـه ظرفـی از زمـان یـا                       

 انتها قرار داده اسـت او را، و هرکـه بگویـد تـا               مکان، و هرکه بگوید تا کدام زمان است، به تحقیق         
فالن غایت، به تحقیق دو تا کرده است او را، که یکی او و دیگری فالن غایت، و هرکه دو تـا کنـد     
او را، به تحقیق جزء جزء کرده است او را، و هرکه مجزّا کرد او را، به تحقیق ملحد شده اسـت در                       

 .»اللت و گمراهیاو و از اعتقاد حق برگشته است بسوی ض
شناسد خلق حق تعالی را، مگر با درک احتیاج این عالم منظوم و محکـم                 به درستی که نمی   

: باشد  به صانعی که مدبّر و حیّ و قادر و عالم و سمیع و بصیر است، و این معرفت را دو طرف می                     
لی دارد و معلوم یکی تعلق به عالم دارد و معلوم آن، محتاج مدبّری است و دیگری تعلق به حق تعا       

این هم ثابت اسـت کـه       . آن، اسماء مشتقّه است از صفات، که داخل در حقیقت و ماهیت او نیست             
اگر کسی اشاره کند بسوی چیزی و بگوید که چه چیز است آن، ذکر اسماء مشتقۀ او، اثبات کیفیت                

 .کند ماهیت نمی
 از ذوات مـا نیسـتند، بلکـه    دانیم که کنیم وجود و علم و قدرت خود را و می    ما مشاهده می  

کنیم نقایص آنهـا را کـه عـدم و عجـز و جهـل                 همۀ اینها از فیّاض حقیقی است، و نیز مشاهده می         
کنـیم او را از نقـایص، و     نماییم حق تعالی را با کمـاالت و تنزیـه مـی             در این جا توصیف می    . باشد
 .بینیم که صفات و افعال و آثار او در بدن ما هویداست می

الوجود، عبارت است از استغناء او از فاعل، یعنی سـلب سـبب               ه گوییم اوست واجب   این ک 
است از وی، و یا این که گوییم اوست موجد کل موجودات، اشاره است به افعال خداوند، که همۀ                   

 .اینها اخبار است از غیر ذات حق تعالی
تـوان    د محدود، و نمـی    شود به تجدّ    یابد به تغایر مخلوق و متجدّد نمی        حق تعالی تغییر نمی   

وجـود او اظهـر   . وصف کرد او را با کیـف، بـه جهـت آن کـه کیـف از جملـه مخلوقـات اوسـت              
کند او را غیر او؛ او حقیقت وجود محض است و تمامتر از او نیست،                 موجودات است و ظاهر نمی    
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پس زعم وصول به کنه حقیقـت مقدسـه، باطـل و مـدّعی آن        . و وجود ممکن، رشحۀ فیض اوست     
 .اذب استک

کنند، و خردمندان زیرکی کـه در دریـای           صاحبان نعمت عالیه، ذات اقدس او را ادراک نمی        
جمال احدیتش از وصمت مالحظۀ . کنند خورند، در حقیقت ذات او چیزی درک نمی   فکر غوطه می  

مبارزان میدان فصاحت را در وصـف       . افکار، مبرّا و جالل صمدیتش از صخمت مالبسۀ اذکار، معرّا         
پایۀ رفعت  . و مجال عبارت، تنگ و سابقان عرصۀ معرفت را در تعریف او پای اشارت، لنگ است               ا

 .ادراکش از مناولۀ حواس، متعالی و ساحت عزت و معرفتش از تردد اوهام و تعرض افهام، خالی
تفکر : اند  نتیجۀ تفکر در ذات باریتعالی حیرت و دهشت و اضطراب است؛ چنان که فرموده             

بـه همـان    صـفات او عـین ذات اوسـت،         . های خدا و در ذات احدیت، تفکر نکنیـد          متکنید در نع  
 .صفات با تفکراونیز ممکن نیست االّ سیر در اتوصف صفاو غیرممکن است، ترتیب که وصف ذات

بنابراین، ادراک هیچ موحدی به کنه واحـد نتوانـد رسـید، و هرچـه ادراک او بـدان منتهـی         
عجز از رسـیدن بـه مقـام ادراک، خـود نـوعی از ادراک        . غایت واحد گردد، غایت ادراک او بود نه       

اگر سالک دستش از خارج کوتاه و دلش به نور حق روشن گردد، والیت تامّـه و حکومـت                    . است
از ادراک ذات   . بیند که اسباب در انجام امور، اراده ندارند         مطلقه را در همۀ عوالم مشاهده کند و می        

زعاتی که عقالً روی این موضوع دارنـد، همـه از عقـل قاصـر ریشـه                 الهی عقول قاصر است، و منا     
اما موحدی که از درون فیض      . گرفته، زیرا عقل عاجزاست که در این مورد حکمی قاطع صادر کند           

بیند که عقالً     کند و می    گیرد و از علم لدنّی برخوردار است،قصاوت عقل را به خوبی مشاهده می              می
 .گذرد ورد سخنی ابراز دارند، لذا پای روی منازعات نهاده و از آنها میعاجزند از این که در این م

زیرا سـاحت عظمـت   . نهایت معرفت عارفین، اظهار عجز است از معرفت به کنه ذات الهی          
» مـا عَبَـدناکَ  «او، اجلّ است از این که شریعه شود به هر واردی، و یا مطّلع شود بر او هر واحدی،              

 .اعتقاد همه» ناکَما عَرَف«اجتهاد همه و 
پاکا خداوندی که نهایت عقول را بر بدایات او جز تحیّر دلیلی نه، و بصیرت صاحب نظران 
را بر اشعّۀ انوار عظمت او سبیلی نه، ذات نامحدود او را بدایت نه، و صفات نامحدود او را نهایـت       

 در اولیّـت او اواخـر، و        اوایل. ازل و ابد در تحت احاطت او، و کون و مکان در طیّ بساطت او              . نه
ظواهر اشیاء در ظاهریّت او باطن، و بواطن اکوان در باطنیّـت او ظـاهر،   . اواخر در آخریت او اوایل  

 .جمیع آزال در ازلیّت او حادث، و جمیع آباد در ابدیّت او وارث



 
 

 

 فصل دوم
 
 
 

 صفات الهی
 صفات ثبوتیّه

 
 

ننـد جسـم و جـوهر و        فات سـلبی ما   صـ . سلبی و ثبوتی  : صفات مقدّسۀ الهی دو نوع است     
و صفات ثبوتیّه حق تعالی به مانند علم و قدرت و رحمت و حیـات و اراده  عرض و محتاج بودن،     

 .صفات ذات و صفات افعال: دو قسم استصفات ثبوتیه حق بر.و ادراک و کالم و صدق و سرمدیّه
 

 صفات ذات
محقّقی باشد که ظاهر شود بـه       صفت ذاتیه عبارت است از آنکه برای او در موصوف، مبدأ            

ای اسـت در ذات آن ممکـن،          این مبدأ در ممکن، هیئت مستقرّه     . جهت آن آثار فعلیّه در عالم شهود      
ای است و اثرش بذل و اعطاء    که این صفت قائم است به آن، مانند جود که مبدأ آن، کیفیت نفسانیه             

شـود از ایـن ذات    ت، و صادر مـی است، ولی این مبدأ در واجب، ذات اقدس است بدون تعدّد جه   
 .شود بنفسها، آثار و افعال، و وحدت ذات به اختالف آثار، متعدد نمی

باشد و آثـار ایـن صـفات،     صفات ذات حق تعالی، حقیقت واحده است که عین ذات او می   
معانی و مفاهیم متکثّره است که همه اشاره به سوی یک مصداق اسـت، زیـرا چـون مفهـوم، غیـر                      

 .باشد ی است، تعدّد آن، تکثّر عین نمیوجود خارج
در صفات ذات حق تعالی که مقتضی آثـار اسـت، تعـدد نیسـت ولـی نظیـر نقضـیّۀ آن در                       
مخلوق است، بطوری که بر شخص صادق آید که گفته شـود معلـوم و مقـدور و زنـده و مـراد و                        

 .مخلوق و مرزوق
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با هر شخص زنده و دانا      گاهی صفت قائم به موصوف است مانند حیات، علم و قدرت که             
توانیم انسان را به آنها متصف کنیم، اما گاهی صفت بـه موصـوف قـائم                  و توانا قائم هستند و ما می      

از . نیست و اگر موصوف بخواهد با آن وصف متّصف شود، نیازمند به تحقّق چیـز دیگـری اسـت                  
ه بـرای خـدا پـس از        شود که صفات ذات باریتعالی از قسم اول است، و صفاتی ک             اینجا روشن می  

 .اند کنند، عین ذات نیستند بلکه زاید بر ذات و صفت فعل تحقّق آفرینش اثبات می
دانند و گویند اگر صفات خـدا عـین ذات او شـود،               ای صفات خدا را زائد بر ذات می         فرقه

 آید چه، وقتی    پس خدا صفاتی ندارد، در حالی که از عینیّت صفات، خالی بودن از صفات الزم نمی               
شد، و چون آثـار صـفات از او ظـاهر و     شد که آثار صفات از او ظاهر نمی ذات از صفات خالی می  

 .آید گردد پس در این صورت خلوّ صفت الزم نمی صادر می
یـا قدیمنـد یـا      : در صورتی که صفات ذات او زائد بر ذاتش باشد، از دو حال بیرون نیست              

صورت دوم خلوّ ذات از کماالت الزم آید،در این         حادث، در صورت اول تعدد قدما الزم آید و در           
 .و اتّصاف او به نقایص به بداهت عقل باطل است وقت ذات حق تعالی متصف به نقایص گردد،

از سوی دیگر، اگر صفات ذات حق تعالی زاید بر ذاتش باشـد، خـالی نیسـت از اینکـه یـا       
ند به ذات خود است، در این حال        مستند به غیر است و حال آنکه ورای او چیزی نیست، و یا مست             

پس چنین نیست که ذات او چیـزی و         ! شود که مفیض کماالت قاصر آن کماالت باشد؟         چگونه می 
 .صفات او نیز چیز دیگری باشد، که این مستلزم ترکیب است

جـایز نیسـت کـه گفتـه شـود خـدا            «: فرماید  حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم می       
فریده، زیرا که در این صورت قدرت را غیر از خـدا قـرار داده، بلکـه آنـرا                 موجودات را با قدرت آ    

آلت بر خدا مقرر داشته که با آن موجودات را آفریده، بلکه باید گفته شود که خدا موجودات را بـه     
. »قدرت آفریده، این است و جز این نیست که خدا خلق کرده موجودات را به جهت اقتدار بر آنها                  

شنود با آنچـه کـه    بیند، می شنود و می    خداوند عالم می  «: ر علیه السالم نیز فرموده    حضرت محمد باق  
 .»شنود بیند با آنچه که می بیند و می می

قیقت نور است، زیـرا  بنابراین صفات ذات حق تعالی عین ذات او است و ذات اقدس او ح          
مظهر است در   خود و   نفس  و نور ظاهر است در    وجود و ظلمتی خفاتر از عدم نیست،      نوری اظهر از  

 .آید که آن نور منشأ ظهور موجودات بوده و حقایق و اکوان از آن ظاهر شوند لذا الزم میغیرخود،
 ذات اقـدس او از آنها محال است، والیّه است و انفکاک ـمـقیّۀ کـات ذات الهی حقیـفـص
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خلوّ از اینها موجـب     اتصافش به اضداد آنها ممتنع است مانند قدرت، علم، حیات، سمع و بصر که               
پس ممکن نیست که خداوند متعال در زمانی قادر و در زمـان دیگـر عـاجز                 . نقص و احتیاج است   

باشد، و در زمانی حیات داشته باشد و در زمانی دیگر ضد آنرا، یا در زمانی عالم و در زمانی دیگر                     
، امکـان نـدارد     جاهل باشد و همین طور است سمع و بصر که علم به مبصرات و مسموعات است               

 .که در زمانی عالم به اینها شود و در زمانی عالم بدانها نشود
کنیم از او اضداد آن صفات را، پس          بنابراین اگر وصف کنیم خدا را با صفات ذات، نفی می          

ایم از او ضد حیـات را کـه مـرگ اسـت و هرگـاه                  هرگاه گوییم خداوند عالم حیّ است، نفی کرده       
ایم از او ضد علم را که جهل است، و هرگاه گوییم سمیع اسـت، نفـی                   کردهگوییم علیم است، نفی     

ایـم از او ضـد آنـرا کـه      ایم ضدّ شنوایی را که کری است و هرگاه گوییم بصیر است نفی کرده         کرده
ایم از او ضد آنـرا کـه خـواری اسـت، و هرگـاه                 کوری است، و هرگاه گوییم عزیز است نفی کرده        

ایم از او ضد آنرا که خطا کردن در امور است، و هرگـاه گـوییم غنـیّ     دهگوییم حکیم است، نفی کر   
نیازی را که نیازمندی اسـت، و هرگـاه گـوییم حلـیم اسـت، نفـی                   ایم از او ضد بی      است، نفی کرده  

 .ایم از او ضد آنرا که تعجیل در انتقال است کرده
ه و مشـیت و قضـا و   جایز نیست که گوییم خداوند عالم اراده کننـده اسـت، زیـرا کـه اراد          

غضب و اشباه اینها از صفات افعالند، لیکن جایز است که بگوییم خدا قادر و عالم است، زیـرا کـه                     
 .قدرت و علم و سایر صفات ذاتی حق، عین ذات اوست

شود، ولـی راه بـر عقـول از ادراک کمـالی آن               آثار صفات ذات حق در حدوث مشاهده می       
توانیم بکنیم مگر امتداد  نیم خدا را به بقاء و دوام، تصور نمی    مسدود است؛ چنان که اگر ما وصف ک       

رود، در صورتی که این امتداد بر وی جاری نیست، بـه جهـت آن                 آید و می    زمانی متعاقبه را که می    
 .که ماضی و مستقبل و حال بر او نیست

 
 صفات فعل

ود، ماننـد   شـ   مراد از صفت فعل آن است که پس از تحقّق فعل، صفت از فعـل گرفتـه مـی                  
شـود و ایـن       ها، آفریدگار بودن او مأخوذ و مفهوم می         آفریدگار که پس از تحقق آفرینش، از آفریده       

کـه بـا ضـد آن       به عبارت دیگر، هر صفتی را       . صفت قائم بر فعل است نه قائم بر ذات اقدس الهی          
و علم از صفات اگر اراده مانند قدرت چه،.صفت فعل است مانند اراده و لطف   برای خدا ثابت کنیم،   
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بود کـه خـدا اراده کـرده          ذات الهی بود، اثبات آنچه را که خدا اراده نکرده، نقیض اثبات چیزی می             
بنابراین در صـفت فعـل،      . است، و نیز اگر لطف از صفات ذات باشد، قبض، نقیض آن خواهد بود             

توان خـدا      نمی جایز است که بگوییم خدا عبادت کنندگان را دوست دارد و عاصیان را دشمن، ولی              
را وصف کرد به قدرت و عجز که ضد آن است، زیرا در اثبات هر صفتی از صفات ذات، ضـد آن                      

 .نماییم را از او نفی می
صفات افعال که آثار صفات ذات هستند، اتصاف خداوند عالم به آنها کمـال نیسـت، بلکـه                  

که قدرت بـر خلـق کـردن        قدرت بر آنها کمال است مانند خلق کردن که فی نفسه کمال نیست، بل             
کمال است، و ممکن است که حق تعالی در زمانی به مصلحتی خلق کند و در زمـانی دیگـر خلـق                      
نکند، و همچنین است احیا کردن و رازق بودن و میراندن که اینها کمال نیستند بلکه قدرت بر اینها                   

 .او صادر نگرددکمال است، چه امکان دارد که در زمانی ایجاد اینها مصلحت نباشد و از 
 

 مفهوم نفی صفت از خدا
های جهان را فرض کنیم، واقعیتی است محدود و بنا به تقـدیری،          هر واقعیتی که از واقعیت    

هستی را داراست و بنا به تقدیری، منفی است، یعنی این واقعیت را مرزی اسـت کـه بیـرون از آن                      
توان فرض کرد، زیرا واقعیـت         او نمی  شود، تنها خداست که هیچ حدّ و نهایتی برای          مرز یافت نمی  

 .او مطلق است و به هیچ سبب و شرطی مرتبط و نیازمند نیست
توان عدد فرض کرد، زیرا هر دوم که          روشن است که در مورد امر نامحدود و نامتناهی نمی         

فرض شود غیر از اولی است و در نتیجه هر دو محدود و متناهی هستند؛ چنان که اگـر حجمـی را                      
توان حجم دیگری فرض کرد و اگـر هـم فـرض              ود و نامتناهی فرض کنیم، در برابر آن نمی        نامحد

 .نماییم، دومی همان اولی خواهد شد
بینیم که ذاتی دارد که همان انسانیّت ظاهری          اگر انسان را مورد بررسی عقلی قرار دهیم، می        

د مانند اینکه گـوییم زادۀ      شو  و شخصی اوست، و نیز صفاتی همراه دارد که ذاتش به آن شناخته می             
ایـن صـفات    . فالن شخص و پس فالن کس است، دانا و تواناست و یا خالف این صـفات را دارد                 

شود، ولی توانـایی و دانـایی         اگرچه برخی از آنها مانند صفت اولی و دومی هرگز از ذات جدا نمی             
ذات و هریک از آنهـا غیـر از         امکان جدایی و تغییر را دارد، در هر حالی که باشند همۀ آنها غیر از                

 .دیگری است
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این مطلب، یعنی مغایرت ذات با صفات و صفات با همدیگر، بهترین دلیل است بـر اینکـه                  
ذاتی که صفت دارد و صفتی که معرّف ذات است، هر دو محدود و متناهی هستند، زیـرا اگـر ذات                     

گرفتند، در نتیجـه      گر را فرا می   گرفت و صفات نیز همدی      نامحدود و نامتناهی بود، صفات را فرا می       
همه یکی بود و انسان مفروض همان توانایی و دانایی عین یکدیگر بودند و این معانی یـک معنـی                    

 .بیش نبود
توان  شود که برای ذات اقدس الهی، صفت به معنایی که ذکر شد، نمی از این بیان روشن می    

ات اقدس الهی از هر تحدیـدی منـزّه    گیرد و ذ    تحدید صورت نمی    فرض کرد، زیرا چنان صفت، بی     
 .است

شـود و ایـن    ما کماالت زیادی در جهان سراغ داریم کـه در صـورت صـفات ظـاهری مـی       
صفات در هرجا ظاهری شوند، موصوف خود را کـاملتر نمـوده و ارزش وجـودی بیشـتری بـه آن           

 دیگـران   بی شک همۀ ایـن کمـاالت را خـدا آفریـده و اگـر اینهـا را خـود نداشـت، بـه                       . دهند  می
پس بنا به قضاوت عقل سلیم، باید گفت خدای تبارک و تعـالی             . کرد  شان نمی   بخشید و تکمیل    نمی

هر کمالی را داراست، ولی نظر به اینکه ذات اقـدس باریتعـالی نامحـدود و نامتنـاهی اسـت، ایـن                      
 که  شوند، در حقیقت عین ذاتند و عین همدیگر، و مغایرتی           کماالت که در صورت صفات ظاهر می      

شود، در مرحلۀ مفهوم است و به جهـت           در میان ذات و صفات و نیز در میان خود صفات دیده می            
 .حقیقت محض بودنش، غیر واحد قابل تقسیم در میان نیست

 
 وحدت خدا

دهد که جز او معبـودی        ؛ خداوند متعال شهادت می    »شَهِدَ اهللاُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِالّ هُوَ      «قال اهللا تعالی    
دهـد کـه معبـودی جـز او کـه قابـل               ر این آیۀ شریفه، خداوند تبارک و تعالی شهادت می         د. نیست

بشر از پشت پردۀ آثار . اما، شهادت بشر و ملک با شهادت حق، متفاوت است. ستایش باشد، نیست
 .دهد و ملک از پشت پردۀ انوار، و حق تعالی از ذات خود، این شهادت را می

.  به یگانگی خداست، و متضمّن تقدیس و تنزیه نیز هسـت           توحید مصدر باب تفعیل، اقرار    
هـر قـدر کمـال بیشـتر، توحیـد کـاملتر و             . مراتب توحید روی مقامات معنوی مردم مختلف است       

 .خالصتر
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 انواع وحدت

. وحدت مجـازی و وحـدت حقیقـی       : وحدت در مقابل کثرت است و آن بر دو قسم است          
 :است که خود اقسامی دارداگر وحدت، صفت واحده نباشد، وحدت مجازی 

این نوع وحدت، فقط در ذهـن  ... مثل این که گوییم، یک، دو و سه : اول ـ وحدت عددی 
 .گیرد و حقیقت خارجی ندارد و تصوّر ما صورت می

مثل این که گوییم، جنس انسان و اسب یکی اسـت، یعنـی انسـان و    : دوم ـ وحدت جنسی 
 .اسب در معنای حیوانیت مشترکند

مثل این که گوییم تمام افراد بشر از سفید پوست و سـیاه پوسـت را   : دت نوعیسوم ـ وح 
 .انسان نامند و معنای انسانی بر همه صادق آید

مثل این که اجسامی را در نظر بگیریم که اینها در مقـدار و انـدازه،   : چهارم ـ وحدت کمّی  
 .یکی هستند

ن و اصابت چند نیروی ظاهری یا ای که از شمول و جریا تأثیر واحده: پنجم ـ وحدت کیفی
مثل این که چندی از صنوف و انواع مأکولیّه، از لحاظ صحت جسمی یا              . باطنی به مقام تحقّق رسد    

 .ای را به مقام ظهور رساند روحی تأثیر واحده
مثل این که گوییم تمـام افـراد یـک نـوع، مـثالً سـیب در طعـم و        : ششم ـ وحدت وصفی 

 .وصف، یکی هستند
 .مثل این که گوییم، هرکسی به اعتباری، یکی است و تعدّد ندارد: دت شخصیهفتم ـ وح

مقابل وحدت مجازی، وحدت حقیقی است، و آن وحـدتی اسـت کـه از جـنس وحـدت                   
ذات اقدس الهی باالتر از آن است که        . عددی، جنسی، نوعی، کمّی، کیفی، وصفی و شخصی نباشد        

 .اوست، وحدت حقیقیه الهیّه استاز این نحو وحدت بر او تصور کرد، آنچه شأن 
به عبارت دیگر، اگر وحدت صفت واحد بود، ولی صفت از واحد مجزّا بود و هر دو قابـل      

اما اگر وحدت صفت واحد باشد،      . قسمت شوند، این گونه وحدت، وحدت حقیقی غیر حقه است         
 عین صـفت    و صفت و واحد از هم مجزّا نبود و قابل قسمت نشوند، یعنی صفت عین ذات و ذات                 

شناسند آن وحدت را به حدّ کمال مگر          باشد، چنین وحدت را، وحدت حقیقی حقّه گویند، که نمی         
 .راسخون در علم
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 اثبات وحدت در میدان جنگ

مرد اعرابی نزد آن حضرت آمـد       . مشغول صف آرایی بود   ) ع(در جنگ جمل حضرت امیر      
 مردم بر وی هجـوم آوردنـد کـه مگـر     گویی خدا یکی است؟ بعد از آن که آیا تو می: و عرض کرد 

دسـت از   «:آن حضـرت فرمـود    آرایی است، چه وقت سؤال است؟        صف بینی حضرتش مشغول    نمی
 ».موحّد و خداشناس نماییم فعالیت برای این است که مردم رااین همهوی بدارید،چون مقصود مااز

: گردد جه تصوّر میای اعرابی، قول در این که خدا یکی است، به چهار و          «: بعد از آن فرمود   
تـوان بـر      اما آن دو وجهی که نمـی      . دو وجه آن بر خدا روا نیست و دو وجهش بر خدا ثابت است             

خدا اطالق نمود، این است که گوییم خدا یکی است و مقصود مـا از یـک، در مقابـل دو و سـه و                         
یرا آن وحدت   شود، ز   وجودی که ثانی برای او ممکن نیست، در باب اعداد شمرده نمی           . چهار باشد 

. وحدت جنسی، مثل این که بگوییم یکی از مردم، یعنی از نوع بشر: دوم. گویند را، وحدت عدد می   
 .این دو قسم وحدت، یعنی وحدت عدد و جنس بر خدا روا نباشد

اما آن دو وجهی که بر خدا ثابت است، این است که گوییم خدا یکی است، یعنی در تمـام                    
دیگر این کـه گـوییم خـدا یکـی اسـت در             . ن طور است پروردگار ما    موجودات شبیهی ندارد، همی   

توان فرض کرد، نه اجزاء خـارجی نـه    شود و برای خدا اجزاء نمی معنی، و به هیچ وجه تجزیه نمی   
 ».اجزاء عقلی، نه اجزاء وهمی

 
 دالیل وحدت

ای از    ههای مختلفی وجود دارد که ذیـالً بـه پـار            د خداوند جهان، منطق   یدر مقام اثبات توح   
 :کنیم آنها اشاره می
ـ اگر واجب الوجود متعدد باشد، هیچ یک بر دیگری تالزمـی نـدارد، زیـرا بـه حکـم                     اول

یا یکی علت دیگری اسـت، در ایـن صـورت بـین آن دو               : عقلی، ارتباط از دو جهت بیرون نیست      
رت اوّل، علـت  در صو. ارتباط علت و معلولی برقرار است، و یا این که هر دو معلول علت دیگرند   

بنـابراین در   . خدا و معلول شایستگی مقام خدایی را ندارد؛ و اما بطالن صورت دوم، آشکار اسـت               
 صــورت تعــدّد واجــب الوجــود، هریــک از آنهــا مســتقالً واجــد تمــام کمــاالت و منــزّه از تمــام  

 بدیهی است کـه بـه حکـم تعدّدشـان، هریـک واجـد کمـاالت خـود و فاقـد                     . نقایص خواهد بود  
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و امـا در ایـن      . وصیات و امتیازات دیگری است و گرنه تعدّدشـان، غیـر معقـول خواهـد بـود                خص
صورت، هر واجب الوجود، مرکب از وجود و عدم خواهد بـود و ایـن شـرایط مسـلماً در واجـب       

 .الوجود باطل بوده و هرآنچه چنین شود، حادث خواهد بود
 فیهِما آلِهَـهٌ اِالَّ اهللاَ لَفَسَـدتا فَسُـبحانَ اهللاِ           لَوْ کانَ «: فرماید  ـ منطق قرآن کریم است که می       دوم

بود، هر آینه عالم فاسـد        اگر در جهان، خدای دیگری غیر از خداوند می        «: »رَب الْعَرشِ عَمّا یَصِفُونَ   
چـه، اگـر دو واجـب الوجـود     . »کننـد  پس منزّه است پروردگار عرش از آنچه وصف می       . گشت  می

باشند و هریک از آنها بخواهـد در جهـان آفـرینش بـه چیـزی هسـتی                  دارای قدرت و صفت اراده      
یا ارادۀ یکی عملی شده و ارادۀ دیگری عملی نخواهد شـد،            : بخشد، از سه وجه بیرون نخواهد بود      

در . یا این که ارادۀ هر دو جامۀ عمل خواهد پوشید، و یا این که ارادۀ هـر دو عملـی نخواهـد شـد          
اطـل اسـت    و صـورت دوم ب    الوجود خواهد بود،      ن دیگری ممک  الوجود و  صورت اول، یکی واجب   
 .و در صورت سوم هر دو عاجز و هیچ یک شایستگی مقام خدایی را نداردچنان که فوقاً اشاره شد،

اگر کسی اشکال کند که ممکن است دو واجب الوجـود در هـر کـار توافـق کامـل داشـته                      
باشد که صـفاتش عـین ذات و ذاتـش عـین            باشند، چنین پاسخ گوییم که واجب الوجود باید ذاتی          

زیرا اگر موجودی صفت و ذات او از هم جدا باشـد، مرکـب اسـت، و چیـزی کـه      . صفت او باشد 
گردنـد و مرکـب       مرکب باشد حتماً از اجزاء به وجود آمده، پس اجزاء بر خـود مرکـب مقـدم مـی                  

اگر گفته شوشـد کـه      . ستنسبت به آنها مؤخّر، و لذا چنین موجودی قدیم و ازلی نبوده و حادث ا              
مرکب هم مقدم است و هم مؤخّر، پاسخ این اسـت کـه ایـن اجتمـاع ضـدین و نقیضـین بـوده و                         

آیـد، حـادث اسـت و بعـداً بـه وجـود        پذیر نیست، بعالوه مرکب چون از اجزاء به وجود می     امکان
ده هـم متّفـق   بنابراین اگر دو واجب الوجود از حیث قدرت و صفت متّحـد و در ارا             . آید نه اول    می

 .باشند، این دو در ذات هم متحد بوده و جز یکی نتوانند بود
تواند جلوگیری از ارادۀ دیگری کند  سوم ـ اگر دو واجب الوجود فرض کنیم، یا هریک می 

 .تواند؛ در صورت اول عجز هر دو آشکار و در صورت دوم، عجز هر دو آشکارتر است و یا نمی
 

 ارادۀ واحد
از واحد جـز واحـد صـادر نگـردد،          : صوص به علت فاعلی این است که      یکی از احکام مخ   

تمام جهات واحد بوده و به هیچ نحو تکثّر و اجزائی نداشته باشد، جز یک چیـز                  یعنی اگر فاعل از   
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گردد، چنان که در آب و آتش خصوصیتی اسـت و بـه آن خصوصـیت اسـت کـه                      از او صادر نمی   
آید که از آب، گرمـی        ر این خصوصیت نباشد، الزم می     شود، اگ   سردی و گرمی از آن دو حاصل می       

در ایـن صـورت علـت دارای دو خصوصـیت اسـت کـه بـه یـک                  . و از آتش، سردی حاصل شود     
خصوصیت معلولی و به یک خصوصیت، معلول دیگری از او حاصل شود و لذا اگـر علـت دارای                   

 .دو خصوصیت باشد، از جمیع جهات واحد نخواهد بود
بعنوان مثال اگر واحد، علت بـرای       . ر صادر شود، اجتماع نقیضین الزم آید      اگر از واحد، کثی   

» ب«، این واحد یا علت خصوصـیتی دارد کـه بـدان جهـت منشـأ                 »ب«و  » الف«دو چیز باشد مثل     
» الف«، نیست خصوصیت    »ب«پس خصوصیت   . است» الف«غیر از خصوصیت    » ب«است و منشأ    

نیـز الزم آیـد و ایـن        » الف«، نیست خصوصیت    »فال«در این صورت با اجتماع خصوصیت       . است
 .»اَلواحِدُ ال یَصدرُ مِنهُ اِالَّ الواحِد«: اند بنابراین چنان که فرموده. محال است

چـون  . بنابراین جمیع وجودات به ارادۀ بسیط ذاتیه و اقتضای بسیط ذاتی او موجود شـوند              
 .ادۀ واحدو ایجاد فارد او موجود شوندچنین باشد،باید که فعل او واحد بود و جمیع وجودات به ار

 
 احد و واحدفرق 

از جهت وحدانیت حق تعالی مشترکند، لیکن از هم امتیـاز           » احد«و  » واحد«دو اسم مبارک    
 :اند به چند چیز یافته

به معنای نفی اجزاء و اعضاء است، یعنی ترکیب نیافته از دست و پـا و  » احد«ـ آن که اول  
به معنای نفی شـریک و نظیـر و مثـل و ماننـد اسـت، یعنـی       » واحد«اما . چشم و گوش و غیر اینها    

 .یعنی متفرّد به معنی» احد«یعنی متفرّد بالذات و » واحد«پس . شریک و مثل و مانند ندارد
توان کرد، بخـالف   را از جهت استعمال، اطالق بر عاقل و غیرعاقل می» واحد«دوم ـ آن که  

شـود    ثالً وقتی گوییم در خانه احدی نیست، چنین فهمیده می         م. که مخصوص به عاقل است    » احد«
شامل » واحد«که احدی از انسان در خانه وجود ندارد، ولی ممکن است حیوانی در خانه باشد؛ اما                 

 .شود حیوان هم می
داخل در اعـداد نیسـت، گـاهی بـه     » احد«داخل در اعداد است ولی » واحد«سوم ـ این که  

را بـر نفـی شـریک       » احد«را بر نفی اجزاء و      » واحد«شود، چنان که      ال می معنای یکدیگر نیز استعم   
 .نمایند اطالق می
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و » قُـل هُـوَ اهللاُ اَحَـد      «: رسد، این که در سـورۀ توحیـد فرمـوده           ای به نظر می     در اینجا نکته  
مبـدأ اعـداد اسـت، لـذا وحـدتی کـه از             » واحد«، به جهت آن است که       »قُل هُوَ اهللاُ واحِد   «نفرموده  

در جـایی   » دو«در مقابل   » یک«یعنی  . شود، پس از تصوّر دوئیّت و نفی آن است          استفاده می » واحد«
مبدأ اعداد نیست و در اثبات وحدانیّت، محتاج به         » احد«شود که احتمال دوئیّت برود، اما         تصور می 

 .تصوّر دومی و نفی آن نیستیم
ات باریتعالی به اعتبار نفی اجزاء، و       شود از ذ    صفتی است که انتزاع می    » احد«بعبارت دیگر،   

پس وحدتی . شود از ذات باریتعالی به اعتبار نفی شریک و دوئیّت  صفتی است که انتزاع می    » واحد«
کـه مبـدأ    » واحد«شود نه از      استفاده می » احد«که الیق مقام الوهیت و وجوب ذات احدی است، از           

 .اعداد است
 

 یک نکتۀ عرفانی
لطیف صیقلی مانند شیشۀ سفید صـافی بتابـد، آنـرا چگونـه نشـان       اگر نور شمس بر جسم      

دهد؟ و بر عکس اگر بر جسم سیاه ضـخیمی افتـد ماننـد سـنگ، مـانع اضـائه و انعکـاس وی                          می
گر اسـت، اگـر بـر قلـب           همین طور نور حقیقی شمس عالم وجود در هر موجودی جلوه          . گردد  می

شود و بعضـی از   تعدادی که در وی است، منعکس می پاک بتابد بقدر صفا و به اندازۀ نورانیّت و اس         
این است که عارف به آئینۀ وجود موجـودات و بقـدر وعـاء و               . کند  اوصاف الوهیت را حکایت می    

شناسد و در وقت ظهور نور احدی خود را در بین نبیند، فقـط     ظرفیت وسعۀ نفس خود، خدا را می      
و مشاعر او احاطه دارد، همـه را قـائم بـه او و              یک وجود ازلی و ابدی مشاهده کند که به تمام قوا            

در این وقت اسـت کـه هرکـه را          . مستغرق در بحر عظمت جمال و جالل خداوندی مشاهده نماید         
بنگرد او را نگریسته و هر که را دوست بدارد او را دوست داشته و رو به هر که آرد رو به او آورده 

 .است
کنـد شـیئیّت و خودیّـت او را          بد، تنها کاری که می    اما وقتی آن نور حقیقی بر دل تاریک بتا        

هرچـه  . گـردد   بیند و نفس او پرده و حجاب او مـی           دهد، این است که ماوراء خود را نمی         نشان می 
نظر کند غیر از خود و محسوسات و چیزهایی که در پیش روی وی قرار گرفته است، چیز دیگری                   

م که بـه تـابش آفتـاب، از غلظـت و سـیاهی او               برای او هویدا نیست، مانند همان سنگ سیاه ضخی        
 انتابـورشید جهـن نیست که نور در اعماق وی فرو رود و از پشت او خـشود، قابل ای کاسته نمی
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 .گر گردد جلوه
ای است، و آن این که اگر مـدتی اشـعّۀ نـور خورشـید بـر                   ولی با این حال در این جا نکته       

ق وی فرو رود و سنگ بودن او را مبدّل به لؤلؤ و گوهر              همان سنگ سیاه ضخیم بتابد، نور در اعما       
البتـه قلـب انسـان از آن        . گردانـد   و سیاهی او را مبدّل به سفیدی و کثافت او را مبدّل به لطافت می              

تر نیست و اشعۀ نور وجود الهی کمتر از اشـعه نـور خورشـید نیسـت،                   تر و سیاه    سنگ خارا سخت  
 .عۀ او بی انتهاستبلکه فیض او غیرمتناهی و رحمت واس

اگر انسان چندی با خلوص نیّت توجه کامل به مبدأ نمایـد و روی دل را متوجـه بـه عـالم            
ربوبی گرداند، اشعۀ نور حقیقی بر اعماق آن دل تاریک نفوذ نموده، رحمت واسعۀ او نفـس وی را           

 به قلب و قوا پاک کند، نور در وی منعکس و صفحۀ قلب، نورانی و پرتو او به ظاهر هویدا گردد و
ای بخشد، تا آن که عارف در معرفت بجایی رسد که چشم به او بیند، گوش                  و مشاعر او رونق تازه    

به او شنود، دست و پا به او حرکت کنند و خود را غرق در بحر عظمت وجود خداوندی مشـاهده                     
ق بـین او یـک      کند، و بعد از آن که خودیّت خود را در بین ندید، باقی به حقّ گردد و در نظـر حـ                     

 .حقیقت وحدانی جلوه کند
الیقین نور احدی را        عارف وقتی مراح تکامل را پیمود و به منتهی درجۀ کمال رسید، به عین             

دهد بین نـور حقیقـی و نـور وحـدت             مشاهده کند و به قلبی که به نور احدی منوّر گشته تمیز می            
 و یکی بودن حق تعـالی غیـر از آن           بیند که وحدت    بسیط و نور اعتباری را؛ و به چشم بصیرت می         

 .گردد وحدت و یگانگی است که در ممکنات تصوّر می
البته این طریق خداشناسی و درک آن وحدت حقیقیۀ الهیّه به وجدان است نه به برهـان، و                  

شود، مگر کسی که کمال سعادت و توفیـق شـامل حـال او گـردد و                  این وحدت به نظر ادراک نمی     
 طبیعت پاک و پاکیزه نماید، در این وقت ممکن است به اشراق نور معرفت،               قلب خود را از آالیش    

 .آن وحدت حقیقیّه را ادراک نماید و به دل و زبان موحّد گردد
وجه ترکیبی بر وی راه نیابد، تمـام چیزهاسـت            حقیقت بسیط که به هیچ    : اند  بزرگان فرموده 

 مطلق است یعنی وجود البشـرط، کـه         ولی هیچ یک از آنها نیست، یعنی وجود بسیط، همان وجود          
حضرت امیر . استفاده کرد» قُل هُوَ اهللاُ اَحَد«در » هو«توان از لفظ  این معنی را می   . حدّ و اندازه ندارد   

او داخل در هر چیزی است نه بطوری که ممزوج به او شود و خارج از هر            «: فرماید  علیه السالم می  
 .» او شودچیزی است نه بطوری که جدا و بی ربط با
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جوید با انجـام دادن نوافـل، تـا     بنده همیشه تقرّب می  «: و اما این که در حدیث قدسی آمده       
شـنود بـه او هـر         گردم گـوش او کـه مـی         بیند هر چیزی را و می       گردم من چشم او، که به او می         می

عارف شود، این است که       ، مقصود از این که خدا چشم و گوش و سایر اعضاء بنده می             »...چیزی را 
از شدت ارتباط و اتصال به او از خود بیگانه شده و با او آشنا گشته و چنان غرق در بحر عظمـت                       

شنود، گویا وجود کونیّـۀ او منـدک در وجـود حـق               بیند و به او می      گردد که به او می      حق تعالی می  
 .تعالی گشته و خودیت را از دست داده و باقی به حق گردیده است

 
 معانی الصّمد

توان به چند معنی بـه حـق          الصمد را می  . از صفات ثبوتیه خداوند، صمد بودن اوست      یکی  
 :تعالی نسبت داد

 .اول ـ سید مطاع
 .دوم ـ پناه دهنده از بلیّات و آفات

سوم ـ آن که منزه و مبرّاست از نقایص ممکنات، مانند جسمیت و جوهریت و احتیـاج بـه    
 .زمان و مکان و غیر اینها از خواص اجسام

الصّـمد  : فرمایـد   می) ع(حضرت باقر   . وارد شده است  » الصّمد«در اخبار معانی بسیار برای      
آن کسی است که جوفی بر او نباشد، که کنایه از وجود بسیط است، یعنی از چیزی ترکیب نیافتـه،                    

ر و یعنـی بـاالت  » الصـمد «: انـد  بزرگان فرموده. یعنی قائم بذات و غنی از غیر» الصّمد«: و نیز فرموده  
 .برتر از آن است که تغیّر و تبدّل پیدا کند و در معرض فساد و فنا واقع گردد

کسـی اسـت کـه      » الصّمد«: فرمود» الصّمد«پرسیدند از معانی    ) ع(از حضرت زین العابدین     
 .شریکی برای او نیست و خسته نگرداند او را حفظ چیزی و نیز چیزی از او غایت و دور نیست

جماعتی خدمت پدر بزرگوارم آمدند و سؤال کردنـد از معـانی            : دفرمو) ع(حضرت صادق   
کند بـر اصـل و حقیقـت وجـود او و            پنج حرف است، الف آن داللت می      » الصّمد«: فرمود» الصّمد«
گردنـد و     شود و در کالم ظاهر نمی       دالّ بر الهیّت اوست، و این که الف و الم در هم ادغام می             » الم«

کند بر ایـن کـه الهیّـت او از جهـت لطافـت،                شوند، داللت می    ته می به گوش شنیده نشده فقط نوش     
مخفی گشته و به حواس ادراک او نتوان کرد و به زبـان، وصـف او را نتـوان گفـت و بـه گـوش،                          

 کنـد بـر      ظاهر گشته در کتابت، داللـت مـی       » الصمد«و این که الف و الم       . اوصاف او را نتوان شنید    
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 سبب ایجاد خلق و تعلق دادن ارواح لطیف به جسدهای کثیف، کـه       این که الهیّت او ظاهر گشته به      
گردد   ظاهر نمی » الصّمد«بیند چنانچه الف و الم        اگر کسی بر نفس خویش بنگرد، روح خود را نمی         

اگـر کسـی تفکـر کنـد در حقیقـت وجـود او متحیـر و                 . گـردد   به حواس، ولی در کتابت ظاهر می      
 به چیزی که وی را تصوّر کنـد، زیـرا کـه او خـالق صـور                  کند  سرگردان شود و فکر او احاطه نمی      

 .است
داللت دارد بر این که او راستگو و قول و کالم او صادق است و دعوت                » الصمد«در  » صاد«

کند بر ملـک و سـلطنت او          داللت می » میم«. نموده بندگان خود را که متابعت کنند طریق راستی را         
داللـت  » دال«. واهد بود و زوال بر سلطنت او راه نیابـد         که اوست مالک حقیقی و همیشه بوده و خ        

کند بر دوام سلطنت او و این که تغییر و تبدیل و عدم بر ساحت قدس او راه ندارد، زیرا کـه او                         می
وارد شده که همه مندرج است بـر وجـوب          » الصمد«معانی بسیار برای    . تکوین کنندۀ کائنات است   

 .ه و مبرّاستذاتی که از کلّ نقایص ممکنات منزّ
 
 علم خدا

به عبارت دیگر، چنان که جمیع صفات اثر اسـت  . یکی از صفات ثبوتیه خداوند، علم است      
 .از او، جمیع کماالت نیز اثر است از او و از جمله کماالت، علم اوست

 
 دالیل علم

 :در اثبات علم خداوند متعال، دالیلی چند اقامه شده است که اهمّ آنها بدین قرار است
ول ـ وجود اصیل است و محقـق در خـارج، و هرجـا وجـود باشـد، توابـع آن نیـز بـا او          ا

یعنی آنچه که قابل وجود است، به علم نیز قابل است؛ منتها تفـاوت علـم در حقـایق بـه                  . باشند  می
اختالف بین حقایق، مربوط بـه غالبیّـت و مغلوبیـت احکـام وجـوب و                . نسبت قبولی وجود است   

باشـد    قیقت که احکام وجوب غالبتر است، در آن جا وجود و علم، کاملتر می             به هر ح  . امکان است 
هـیچ موجـودی از   . باشـد   تر می   و به هر حقیقت که احکام امکان غالبتر است، در آنجا وجود ناقص            

 .موجودات، عاری از صفت علم نیست
مـام  بنابراین، چون خداوند کمال شدت وجود است و وجودی از اتمّ از او نیسـت، بایـد ت                 

 ود، علم است، پس ـل دارا باشد، و یکی از توابع این وجـمـحو اکـاالت تابع وجود را نیز به نـمـک
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 .خداوند متعال به نحو اکمل دارای علم است
ـ خداوند تبارک و تعالی افعالش محکم و متقن است و هر که افعالش محکم و مـتقن                    دوم  

ت و نظامی ساخته که هرکـه تعقـل کنـد، بـه انـدک               خداوند تعالی عالم را به هیئ     . باشد، عالم است  
یابد که عالم را از روی حکمت بالغه آفریده است؛ از اجرام سماوی و طلوع و افـول        توجّهی در می  

ترین موجودات، در کمال حکمت آفریده شـده اسـت، و ایـن خـود دلیـل        کواکب گرفته تا کوچک   
 .محکمی است بر وجود عالم باریتعالی

ر عالم با مصالح و انتساق آن با یک نسق، دلیل است قاطع بر این که اوست                 آری، تدبیر امو  
عالم کامل و اوست قادر مطلق و وقوع این صفت غریب و خلق این مخلوق عجیب از غیر حکـیم                    

 .و علیم محال و ممتنع است
. سوم ـ خداوند متعال مجرّد است، یعنی معرّی از مادّه و لوازم مادّه است، پس عاقل اسـت  

باشـد و هرچیـزی کـه         یرا هر مجرد عاقل است، به جهت این که مانع تعقل، مادّه و لوازم مادّه می               ز
مادّی باشد، حضور در نزد خود ندارد و حقیقت علم، حضور مجـرّد اسـت بـرای مجـرّد، و چـون                      

حال چـون واجـب تعـالی       . مجرد غیبتی ندارد همیشه نزد خود حاضر است و علم بذات خود دارد            
باشد، پس خداوند متعـال       تمام معلوالت است و علم به علت، مستلزم علم به معلول می           علت برای   

 .به همۀ مخلوقات، عالم است
چهارم ـ ذواتی را که علم به غیر دارند خدا آفریده مانند عقول، مجردات و نفـوس انسـانی    

ی خواهد بود به ایـن    که عالم به غیر هستند، و خالق متعال که آفرینندۀ این عالمین به غیر است، اول               
که علم به ماسوی داشته باشد، زیرا علت همیشه اشرف است از معلول، و معلول همـواره اضـعف                   

 .است از علت، پس خداوند تعالی علم به ماسوای خود دارد
 

 علم حصولی و علم حضوری
علـم بـر دو     . پس از اثبات علم خدا، آنچه الزم است اشاره بسوی آن، حقیقت علم اوسـت              

 حصولی و حضوری: استقسم 
علم حصولی علمی است که انکشاف و ظهور معلوم به وسیلۀ صورت و عکسی باشـد کـه                 

سازد، مانند علم ما به آسمان و زمین کـه در ایـن جـا                 دستگاه ادراکی از واقعیت خارج در ذهن می       
 .اعلم به این دو واقعیت خارجی، عبارت است از حاضر بودن صورت آنها در ذهن، نه ذات آنه
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علم حضوری علمی است که واقعیت معلوم با واقعیت علـم متحّـد بـوده و بـدون واسـطه          
. صورت و عکسی معلوم و آشکار شود مانند علم عالم به ذات خود یا علـم او بـه اینکـه بیناسـت                      

البته در این جا علم عالم به این که بیناست، به واسطۀ قائم بودن قوۀ بینایی بر نفس نیست، چه قوۀ                     
یی قائم است بر عضوی، بلکه سبب حضور، معلولیت قوۀ بینایی است مرنفس را، زیرا کـه قـوّۀ                   بینا

 .شوند بینایی و سایر قوای انسانی از نفس فایض می
خداوند عالم، عالم است بر جمیع معلومات، جزئی باشد یا کلّی، متغیّر باشد یا ثابت، و علم 

ه اکمل، چنان کمالی که باالتر از آن متصوّر نباشد و           او به اشیاء عبارت است از انکشاف آنها بر وج         
تغیّری در ذات اقدس او حاصل نشودع بدین معنی که نسبت اول به او مانند نسبت آخر اسـت بـه                     

اختالفات و اضافات و تبدّالت از حیث حدوث و قدم در بـین معلومـات اسـت، لکـن تغیّـر و                    . او
 .یابد تبدّلی بر ذات اقدس او راه نمی

واجب الوجود به ایجاد، علمی زیاد نشود و علم او قبل از خلقت، مطابق است با علم                 برای  
عِلمِـهِ بِهـا قَبـلَ کَونِهـا        «: حضرت خاتم االنبیاء علیه آالف التحیّه و السالم فرموده        . او بعد از خلقت   

وست بعـد از بـه وجـود    ، یعنی علم او به آنها قبل از وجود آنها، مانند علم ا     »کَعِلمِهِ بِها بَعدَ تَکوینِها   
 .آوردن آنها

از این رو، علم فعلیّۀ     . صفات واجب الوجود عین یکدیگرند و تمایزی در آن صفات نیست          
 .او مطابق است با علم ذاتی و ازلی کمالی او، پس باقی است علم فعلیۀ او به بقاء علم ذاتی او

 ذاتش محـال اسـت،      علم خداوند متعال عین ذات اوست، چنان که احاطه به حقیقت و کنه            
علم خدا مانند علم انسـان از صـفات اضـافیه           . باشد  همچنین احاطه به حقیقت علم او نیز محال می        

چه، صفات اضافیه صفاتی هستند که از اول در ذات شخص یا نفس وجود نداشـته و بعـداً                   . نیست
زیرا آنچـه  .  نیستبنابراین، چنان که معلومی در علم او وجود داشته باشد، مخلوق  . اند  تحصیل شده 

با ذات احدیت متّحد است، ازلی و واجب اسـت و ازلیّـت و وجـوب بـا مجعولیّـت و مخلوقیّـت                       
 .منافات دارد

 
 علم بالمعلوم

موضوعی که الزم است در اطراف آن بحث شود، این است که آیا علم بالمعلوم عقالً جایز                 
ن بـا انـدک تفکـری حقیقـت آن ثابـت            نماید، لکـ    است یا نه؟ البته این امر در نظر بدوی محال می          
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شود، مانند علم به معدومات و ممتنعات، اجتماع نقیضین و ضدّین و شریک باریتعالی، چنان که                  می
توانیم دربارۀ آنها قضاوت کنیم؟ پس مـا بـه ایـن            اگر علم خود را به این امور نفی کنیم، چگونه می          

یت وجود به علم پیداست، هم چنـین نقـیض          چنان که واقع  . امور علم داریم اگرچه واقعیت ندارند     
وجود یعنی معدومات نیز به علم منکشف و هویداسـت، و لـذا علـم بـه معـدوم مطلـق و معـدوم                        

 .خاص، علمی است بالمعلوم
خالق متعال عالم است بر جزئیات و کلیّات، و محال است افتقار و احتیاج او بر امـری کـه                    

بر همۀ اشیاء به سبب تجرّد و بساطت او چه، هرگـاه            مغایر ذات اوست، و متساوی است نسبت او         
کـلّ اشـیاء داخـل در معلومـات و     . عالم بر جمیع اشیاء نباشد، الزم آیـد تخصـیص بـال مخصّـص       

مقدورات اوست، و فرق مابین معلومات و مقدورات او آن اسـت کـه معلومـات او اعـم اسـت از                      
تناهیند، خواه ممکن باشد و خواه واجب       مقدورات او، هرچند که هر دو در قبال علم و قدرت او م            

 .یا ممتنع، همه اینها معلوم اوست و در صحّت معلومیت بر او متساویند
داند، واجب را واجب و ممکن را ممکن، کلّی را کلّی و جزئـی           خالق متعال همه چیز را می     

اخـل در   را جزئی، لکن مقدور او نباشد االّ ممکنـات، و محـال اسـت واجـب و ممتنـع بالـذّات، د                     
کند بر معدومات و اعدام، و این اثـر در واجـب و ممتنـع            مقدورات او شوند؛ زیرا که قدرت اثر می       

 .متصوّر نیست، به جهت عدم قابلیت ممتنع بالذات در تعلق عدم
 

 نحوۀ علم خدا به موجودات
برای پی بردن به نحوۀ علم خداوند به موجودات، ابتدا به بررسی انواع فاعـل و چگـونگی                  

 :فاعل بر چند نوع است. پردازیم لم آنها نسبت به خود و فعلشان میع
و آن فاعلی است که نه بـه خـودش آگـاه اسـت و نـه بـه فعلـش و از        : اول ـ فاعل بالطبع 

هرگونه آگاهی و شعوری معرّی است و فعلش به اقتضای طبع است مانند احـراق آتـش و اشـراق                    
 .ید نسبت به فعل اشراق، فاعل بالطبع استخورشید، که آتش نسبت به فعل احراق و خورش

فاعلی است که مانند فاعل بالطبع از هرگونه شعوری معرّاست و نه بـه  : دوم ـ فاعل بالقسر 
خود آگاهی دارد نه به فعلش، و برخالف فاعل بالطبع، فعلش به اقتضای ذات نیست بلکه به قسـر                   

بنابراین سنگ و یـا تیـری       . اال پرتاب شود  قاسری به آن مقسور است مانند سنگی و یا تیری که به ب            
  کند، فاعل بالقسر است که از هرگونه شعوری خالی است و که در اثر این پرتاب به باال حرکت می
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 .حرکت آن به مقتضای طبع نیست
فاعلی است که دارای علم و شعور است هم به خود علم دارد هـم بـه   : سوم ـ فاعل بالجبر 
اش نیست، بلکه در اثر اخبار فاعـل جبّـاری آن         ن برابر خواست و اراده    فعلش، ولی صدور فعل از آ     

 .دهد و او را از آن حکم و جبر، گریزی و گزیری نیست عمل را انجام می
فاعلی است که هم به ذاتش عالم است و هم بـه فعلـش و علـم او    : چهارم ـ فاعل بالقصد 

دهـد ماننـد    ی غایتی و قصدی انجام مـی نسبت به فعل، قبل از پیدایش ن تفصیلی است و آن را برا            
اغلب نویسندگان و گویندگان و مهندسین و کارگران که پیش از پیدایش فعل به آن، علم تفصـیلی                  

 .دهند دارند وبرای قصدی و غایتی انجام می
که هم ذاتش تحت قدرت و ارادۀ فاعل دیگری است و هم فعلـش  : پنجم ـ فاعل بالتسخیر 

نفس، فاعل  . دارد  ارادۀ خود به حرکت اورده و او را به انجام عملی وا می            نفس، بدن را به قدرت و       
دارد و بدن فاعل      بالقصد است که به قدرت و ارادۀ خود و برای غایتی بدن را به انجام عملی وا می                 

 .دهد بالتسخیر است که در اثر الزام نفس و بدون علم و اراده عملی را انجام می
و علـم بـه ذات، منشـأ    . هم به ذات خود علم دارد و هم به فعلشکه : ششم ـ فاعل بالعنایه 

علم به فعل و علم به فعل منشأ پیدایش فعل است چنان که مهندس در اثـر علـم بـه ذات و کمـال                
بخشـد و نیـز فاعـل     ذات، علم به فعل دارد و در اثر علم به فعل، صور علم را در خارج تحقق مـی              

 .ایش آن علم تفصیلی داردبالعنایه نسبت به فعلش قبل از پید
و آن فاعلی است که علم به ذات خویش دارد و از راه علـم بـه ذات،   : هفتم ـ فاعل بالرضا 

ولی علـم فاعـل بالرضـا نسـبت بـه      . گردد علم به فعل دارد و این علم به فعل سبب پیدایش آن می           
فاعـل بالعنایـه از راه   فعلش قبل از پیدایش آن اجمالی است و منشأ فاعلیت فاعل بالرضا هم ماننـد     

علم به ذات است با این فرق که علم فاعل بالعنایه به فعلش قبـل از پیـدایش آن تفصـیلی، و علـم                        
فاعل بالرضا نسبت به فعلش قبل از پیـدایش آن اجمـالی اسـت کـه بعـد از پیـدایش آن تفصـیلی                        

اه علم به ذات، علم     چنان که نفس ناطقه نسبت به صور معقوله فاعل بالرضا است که از ر             . گردد  می
بنـابراین علـم فاعـل بالرضـا        . گـردد   اجمالی به آن صور دارد و این باعث پیدایش آنها در نفس می            

 .نسبت به فعلش قبل از پیدایش آن اجمالی و بعد از پیدایش آن تفصیلی است
فاعل است که هم علم به ذات خویش دارد و هم به فعل خویش، و : هشتم ـ فاعل بالتجلّی 

 .نسبت به فعل خویش قبل از پیدایش آن و بعد از پیدایش آن تفصیلی استعلمش 
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یکـی در مرتبـۀ ذات و       : بنابراین در فاعل بالتجلّی دو گونه علم تفصیلی است در حد کمال           
بنابراین فاعل بالتجلّی، کماالت فاعل بالعنایه و فاعل        . پیش از افعال؛ و دیگری بعد از پیدایش افعال        

 . نقص آنها را فاقد استبالرضا را واجد و
دو فاعل بالعنایه این کمال است که علمش نسبت به فعلـش قبـل از پیـدایش آن تفصـیلی                    

 .لکم علم فاعل بالتجلّی عین ذات اوست این نقص راداراست که علمش زایدبرذات اوست،است و
در فاعل بالرضا این کمال است که علم او عین ذات اوست و نقصش این است که علـم او                    
نسبت به فعلش قبل از پیدایش آن اجمالی است، لکن چنان که ذکر شد فاعل بـالتجلّی واجـد ایـن             

قبـل از   : پس او را دو گونه علم تفصیلی است نسـبت بـه اشـیاء             . کماالت و فاقد این نقایص است     
 .پیدایش آنها و بعد از پیدایش آنها

یتعالی، علـم اجمـالی اسـت بـر     فاعلیّت حق تعالی از نوع فاعل بالتجلّی است و لذا علم بار    
خواهد حـروف تهجّـی را بیـان کنـد، تمـام              ماسوی در عین کشف تفصیلی، بمانند آن که کسی می         

 .حرفها در ذهنش حاضر است و الزم نیست برای هریک فکری کند
علم باریتعالی اجمالی است به اجمالی که عین تفصیل اسـت، زیـرا خداونـد متعـال بسـیط             

الحقیقه کل اشیاء است چه، اگر فاقد وجودی باشد، مثالً فاقد وجـود انسـان               الحقیقه است و بسیط     
شود، الزم آید که خداوند مرکب باشد از وجود و عدم، و هر مرکبی محتاج است و هـر محتـاجی                     

پس، واجب تعـالی بایـد در مقـام ذات دارای تمـام وجـودات باشـد و مقصـود از                 . باشد  ممکن می 
آری، علمـی کـه عـین ذات اوسـت، امـری اسـت بسـیط                . د آنها وجودات، حقیقت آنهاست نه خو    

مَـعَ کُـل    «: فرماید  می) ع(چنان که حضرت امیر     . وحدانی که نسبتش با کل موجودات مساوی است       
با همه چیز است نه به نزدیکی جسـمی و غیـر از هـر               : »َّشَیءٍ ال بِمُقارَنَه وَ غَیر کُلِ شَیءٍ ال بِمُزایَلَهَ        

 . شدن و زایل شدنچیزی است نه به دور
. شود چنان که همۀ ممکنات اثر وجود او هستند، علم و کماالت آنها نیز بسوی او منتهی می          

اوست صاحب لطف کامل و رحمت شامل به جمیع موجـودات، و حـافظ و خـالق و مربّـی همـه                      
 .اوست، و او داناست به کل خفایای امور دقیقه

ن است عمیق، خوض در آن به نحو تفکـر و           پایا  علم حق تعالی سرّی است دقیق و بحر بی        
و حضرات ائمـۀ اطهـار علـیهم السـالم در           ) ص(تأمل میسر نیست، چنان که حضرت رسول اکرم         

 .اند اال کلماتی چند به طریق مجمل نه به طریق تفصیل سؤال راجع به علم اهللا، جوابی نفرموده
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ین که طریق بر ما از ادراک کمالی        کند بر ا    ادلۀ نقلیۀ ساطعه و براهین عقلیۀ قاطعه داللت می        
علم خدا مسدود و عقول و اوهام در بیابان ادراک کمالی حیران و غوطه در بحر عمیق این مطلـب                    
بر احدی از ممکنات میسر نیست و هر چه طایر افکار در اوج ادراکی آن، بال و پر تأمل و خیال به                      

پـس، چگونـه    .  از چنین تفکر وارد اسـت      همه زند، به مقصود نخواهد رسید و اخبار کثیره در نهی          
در ) ص(ممکن است ادراک کمالی علم خدا که عین ذات اوست؛ چنان که حضـرت رسـول اکـرم       

 ما عرفناک حق معرفتک: کند مقام عجز از معرفت حق، عرض می
 

 معلومات خدا
چون خالق متعال جاعل کل اشیاء است، ذات او بنفسها علم است، یعنی علم او عـین ذات                  

کثرت و اختالفات و تراکیب همه در جانب معلومات اوست نـه در ذات و علـم او؛ بـدین                    . ستاو
معنی که اختالفات و تغیّرات در قوابل است نه در فواعل، چنان که ذات شـمس، اشـراق و اضـائه                     
. است و تغیّر و تبدّل متنوّر موجب تغیّر و تبدّل شمس نیست که عین ذات اشـراق و اضـائه اسـت                     

علـم او عـین ذات      . شمس قبل از وجود متنوّر همانا ذات اوسـت بعـد از وجـود متنـوّر               پس، ذات   
باشـد، و علـم واقـع او بـر            اوست، و ذات او واقع نشود بر معلوم و متحوّل از حالی به حالی نمـی               

علوم مبذوله بر حضرات انبیاء و ائمۀ اطهار علیهم السالم، معلومات اوسـت             . معلوم، اثر فعل اوست   
 .اتی اونه علم ذ

او خـدائی اسـت ازلـی و    . علم خدا ازلی است اگرچه در مرتبۀ اول از معلومات اثری نبـود    
علم او عین ذات او و ذات او عین علم اوست و عدم تحقّق معلومات، منـافی عالمیّـت و مسـتلزم                      

 .عدم علم واجب نیست
 کـه مجعـول او      قسم اول حقایق امکانیّه و صور قابلیه هستند       : معلومات او بر دو قسم است     

باشند قبل از خلق اکوان آنها و عدم، سابق نیست بر این قسم معلومات و اول نیست بر آنها غیر                      می
از جاعل آنها، و قسم دیگر مکوّناتی است که خلق کرده آنها را به ترتّب تقدّم و تأخّر و همـۀ آنهـا                       

کنـد او را زمـانی از          مشغول نمی  .حاضرند پیش او با اوقات مترتّبه و امکنۀ مختلفه و جهات متشتّته           
باشد، بـه جهـت آن    پوشاند او را مکانی از امکنه، و استدبار و استقبال در اوقات او نمی        ازمنه و نمی  

اوست خدای ازلی و ابدی، مسـبوق بـر علـت    . که او به کل اشیاء و موجودات احاطۀ سرمدیّه دارد       
 .عد از بعد، بدون بعدنیست، بوده است پیش از پیش، بدون پیش و خواهد بود ب
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 مدرک، سمیع و بصیر

خداوند عالم مدرک است و ادراک او به حواس نیست، زیرا ادراک با حواس نقص است و                 
خداوند متعال سمیع است ولیکن نه به آلـت سـمع و            . خداوند متعال مستجمع جمیع کماالت است     

د و الزمۀ آن، مکان اسـت و        بصیر است نه به جارحۀ ابصار، زیرا اگر چنین شود صاحب اجزاء باش            
اوست واجب الوجود و واجد و منزّه و مبرّاست از نقـایص، و مـراد از                . همۀ اینها محال است بر او     

سمیع و بصیر بودن او آن است که باریتعالی عالم است به جمیع مسموعات و مبصرات بدون آلت،                  
متعال علم به ملموسـات     بدیهی است خداوند    . یعنی علم حضوری دارد به مسموعات و مشهودات       

گوینـد، چـون      و مذوقات نیز دارد، ولی خداوند را سمیع و بصیر گویند لیکن ذائـق و المـس نمـی                  
 .شود به جسمانیات لمس و ذوق اطالق می

آری شنوایی، ذات او بود و از مسموعات چیزی نبـود و بینـایی، ذات او بـود و از دیـدنی                      
انایی، ذات او بود و از مقدورات چیـزی نبـود کـه تحـت     هرگز نبود که در حیطۀ بینایی درآید و تو      

 .توانایی درآید
او در هـر زمـان و       » اِنَّهُ بِکُلِّ شَـیءٍ مُحـیطٌ     «: فرماید  خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم می       

لکن شرط عمـدۀ ادراک حضـور او، شـمول          . مکانی حاضر و ناظر است و بر همه چیز احاطه دارد          
البته فیّـاض مطلـق آنـی از فیضـان و سـریان             . و توجه خاص اوست   فضل و رحمت واسعه و نظر       

ایستد، اما استعداد قبول نیز شرط است و لذا به علت اختالف استعدادها و کیفیت قلـوب همـه       نمی
 .توانند یکسان از آثار رحمت و فضل و توفیق الهی برخوردار باشند نمی

 به کل ماسـوای حـق نیـز صـدق           حضور انواع و مراتبی دارد وگرچه به طریق فرع و مجاز          
کمـال  . کند، ولی حضوری که ماوراء حضورات دیگر اسـت، حضـور ذات اقـدس الهـی اسـت                   می

توان مشاهده کرد که هر کدام عالئم و آثار و خواصی دارند، امـا                حضور الهی را در موارد کثیره می      
وفیـق او در محبـوبین      موردی که بر تمام موارد دیگر امتیاز و برتری دارد، شمول رحمت و ظهور ت              

 .درگاه الهی است
در هر حضور، امکان فراق و هجران نیز هست، یعنی فـراق و هجـران بـود کـه تبـدیل بـه                

امکان دارد فردی حضور داشته باشد، لکن آن        . هر حضور ظاهر و باطنی دارد     . حضور و وصال شد   
. کمال حضور باشدبرعکس ممکن است فردی غایب باشد، اما غیبت او . حضورش عین فراق باشد
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ولی حضور واقعی در اشرف کاینات نه تنها حضور ظاهری که حضور باطنی است و بلکه حضـور                  
 .ظاهری و باطنی

 
 لطیف بودن خدا

حضرت رسول  . مکتب اسالم علم توحید را به سبکی بیان فرموده که عقول در آن متحیّرند             
کنم کـه در       به سوی خدایی دعوت می     در آغاز رسالت به مردم تعلیم داد که من شما را          ) ص(اکرم  

احاطه به او امـاکن     . در ذات او فکر نکنید که جز تحیّر دست ندهد         . آید  عقل و فکر قاصر بشر نمی     
ال تُدرِکُـهُ   «: بینـد   او را نتوان دید ولی او همـه چیـز را مـی            . ندارد، ولی او بر هر چیزی محیط است       

 .»اللَّطیفُ الخَبیرُاالَبصارُ وَ هُوَ یُدرِکُ االَبصارَ وَ هُوَ 
مسلم است هـر    . او خدای لطیفاست و بر هر چیزی احاطه دارد و چیزی بر او احاطه ندارد              

این مطلب با مثالی تـا حـدّی روشـن    . چیزی که لطیفتر است، احاطۀ او بر اجسام کثیفه بیشتر است         
م لطیفتـر  مثالً خاک غلیظ است و آب نسبت به خاک لطیف، و حرارت از آب و خـاک هـ     : شود  می

اگـر  . است و اینها همه از نظر لطافت و کثافت، مکانی دارند جداگانه و با یکدیگر نیز معیّت دارنـد            
ظرفی را از خاک پر کنیم که در آن ظرف هیچ خاک دیگر را جای نباشد، باز در میان آن خاک آب                      

ست کـه در آن آب  را مکانی است که در آن، خاک نتواند بود و در میان آن آب، حرارت را مکانی ا       
 .نتواند بود

ای از ذرات خـاک       هیچ ذرّه . هر چیزی که لطیفتر است، نفوذ و شمول احاطۀ او بیشتر است           
شود که آب به آن محیط نباشد و همچنین حرارت نسبت به آب، اینها همه با همند و بـا                      یافت نمی 

ر مکـان لطیـف باشـد و    توانـد د  هم معیّت دارند؛ ولی هر کدام را مکانی است جدا، و کثیـف نمـی         
 .لطیف، کثیف را خرق نکند و جای آن را تنگ ننماید

هرگاه چراغی را در خانۀ تاریک آورند و آن خانه به نور چراغ روشن گردد، جـای هـوای                   
شود و احتیاج نیست که قسمتی از هوای اتاق خارج شود تا نور چراغ به آن راه یابد،  اتاق تنگ نمی

هوا در مکان خاص خویش قرار گرفته و نور هوا را خرق نکنـد و جـای                 زیرا نور در مکان خود و       
 .او را تنگ ننماید

باشـند، در عـین       پس با این که عناصر در مکانی و جهتی هستند و قابل تجزیه و تقسیم می               
ولـی ذات   . حال هیچ تزاحمی بین آنها نیست؛ لطیف محیط بر کثیف است و با هم نیز معیّت دارند                
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نیست، در مکانی قرار نگرفته و لطیف حقیقی اوست و هیچ موجودی از موجودات              باریتعالی جسم   
تواند بر لطیف محیط شود و هـیچ چیـز نتوانـد حجـاب ذات او               بر او احاطه ندارد، زیرا کثیف نمی      

هل دنیا نبایـد    آیا ا . »ال تُدرِکُهُ االَبصارَ وَ هُوَ یُدرِکُ االَبصارَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الخَبیرُ          «: باشد، این است که   
به همین یک آیۀ شریفه، ایمان به خاتم االنبیاء بیاورند و تصدیق کنند که آن حضرت در علم عـالی                  

 .توحید، آخرین تعلیمات را در دست بشر نهاده است
 

 بداء در علم خدا
 :ای است و اصطالحاً دارای سه معنی است بداء در لغت به معنی تجدّد و رأی تازه

دانسـته ظـاهر    م، و آن چنین است که برای شخص خالف آنچه را که مـی اول ـ بداء در عل 
 .شود

ای که حق اسـت   دوم ـ بداء در اراده، و آن بدین طریق است که برخالف ارادۀ سابق، اراده 
 .ظاهر شود

سوم ـ بداء در امر، و آن بدین معنی است کـه شـخص اول بـه چیـزی امـر نمایـد سـپس         
 .ل، این سه نوع بداء در علم حق تعالی نیستبرخالف آن امر کند و به حکم عق

کند بداء در تکوین به منزلـۀ نسـخ    شود و عقل هم آن را اعتراف می بنابراین آنچه معلوم می   
ای است کـه بـه      تر گردد ناگزیر از مقدمه      در تشریع است و برای آن که معنی بداء در تکوین روشن           

 .شود نحو اجمال توضیح داده می
اهری است و در طبقات ملکوت آسمانی موجـوداتی اسـت روحـانی و          اسماء حسنی را مظ   

نفوسی است مدبّر که اراده و فعل و حکم آنها در اراده و فعل و حکم حـق مسـتهلک اسـت زیـرا                        
افعال و صفات، کلیه تابع ذاتند، اگر ذات نفسانی باشد متعلقات او نیز نفسانی است و اگر عقالنـی                   

در هـر صـورت ایـن       .  الهـی باشـد متعلقـات او نیـز الهـی اسـت             باشد متعلقات او عقالنی، و اگـر      
 .ورزند موجودات مذکور مطیع فرمان حقّند و ابداً تخلّف و تخطّی نمی

اطاعت آنها نسبت به حق مانند اطاعت حواس ماست نسبت به نفس ناطقۀ عقلیـه، کـه بـه                   
در اطاعـت، نفـس را      دارنـد و      هیچ وجه در اطاعت آنچه نفس بخواهد، تخلّف و مخالفتی روا نمی           

هیچ حاجتی به امر و نهی و ترغیب نیست بلکه هر وقت نفـس ناطقـه بـه امـری همـت گماشـت                        
چنین این موجودات مذکور به اوامر الهـی مطیـع            کنند، هم   هریک از حواس بدون درنگ اطاعت می      
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ات چنان که افعال حوسا، فعل نفسند افعال و تدبیرات و تصورات و تصرفات این موجـود     . محضند
مکتوب . بندد  باشد و آنچه در الواح سماویه و صحایف قدریّه نقش می            عالیرتبه از حق و به حق می      

یَمحُوا اهللاُ ما یَشاءُ وَ  «: حقند و این الواح و صحایف، کتاب محو و اثبات است که در این آیه شریفه               
 .اشاره به آن گردیده» یُثَبِتُ وَ عِندَهُ اُم الکِتابِ

بنـدد    های بشر و سایر نفوس و طبایع عالم تکوین نقـش مـی              ها و سینه     در دل  بنابراین آنچه 
ممکن است زوال و تغییر و تبدیل یابند زیرا مرتبۀ آنها از این تغییر و تبدیل ابا و امتناعی ندارد امـا                      

جوارح سهو  ست به همین جهت است که در حواس و        تبدیل نی  نفس خوداین نوع زوال وتغییر و      در
 .اشتباه نیست صورتی که در خود نفس این سهو و نسیان ودردهد  ه گاهی روی میشتباو نسیان و ا

داند و نسـبت بـه قـوای فرامـوش            پس نفس با مراجعه به خود، مطلب فراموش شده را می          
 کند، این است که در عالم آخرت تمـام افعـال و اعمـال و ملکـات نفـس کـه از        کننده یادآوری می  

 .نسیان در آن مرحله ازحیات نیستضر و آشکارندو سهو وجا حااند یک حواس و جوارح دور افتاده
شـوند،    اند و لوح محو و اثبات او محسوب می          این قوا و حواس در عین این که مطیع نفس         

های نقش بسته ممکـن       شوند و بر طبق آن تأثرات صورت        از امور خارج و اسباب خارجیه متأثر می       
ای اسـت کـه از نفـس     یگری نقش بندد و تأثر آنها مقدمـه      های د   است زایل شده بجای آنها صورت     

صورت دیگری بر آنها افاضه شود، بدون این که صورت اول و دوم از صقع نفـس محـو گـردد و                      
همین طور است در سلسلۀ کاینات، تغییر و تبدیل که ایـن تغییـرات و تبـدیالت موجـب حصـول                     

 .های دیگری است صورت
یل بمانند، در این صورت فیض الهی منحصر شـود بـه عـدد    اگر این امور بدون تغییر و تبد  

کنـد و تمـام    آید و هیچ متکـوّنی تجـدّد پیـدا نمـی     معینی از موجودات و هیچ حادثی به وجود نمی  
خواهند از مراتب و منازل پسـت بـه مراتـب و منـازل عالیـه                  های هدایت برای اشخاصی که می       راه

شد و از ظلمات بعـد        فوس انسانی پرتوی نورافشان نمی    مسافرت کنند بسته و مسدود شده ابداً بر ن        
خالصه اگر بداء نبـود هـر فـردی از افـراد هـر سلسـله                . به روشنایی قرب استخالص حاصل نبود     

توانست از مرحله اولی خود قدمی فراتر نهد و به حق تقرب جوید، در صـورتی کـه اصـول و                       نمی
ان اهللا ال یخفی علیه شیء فی االرض     : کند   می نصوص قرآنی این مطلب را، یعنی عدم بداء را، باطل         

 .و ال فی السماء هو الذی یصورکم فی االرحام کیف یشاء ال اله اال هو العزیز الحکیم
  با الواح سماویه اتصال و ارتـباط اء و اولیاء حق نظر به تکامل سیر و سلوک،ـحضرات انبی
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. دهنـد  کنند و در موقع مقتضی خبـر مـی    مییافته و با دیدۀ بصیرت قضایا و حقایق عالم را مشاهده       
بیننـد و     انـد مـی     هنگامی که اتصال و ارتباط ثانوی پیدا شد، در آن الواح غیر از آنچه دفعۀ اوّل دیده                

 .شود های سابق را مشاهده کنند، به امثال چنین امری نسخ یابداء اطالق می غیر مناسبات صورت
 : دو گونه استشوند آنچه در این عالم از حوادث واقع می

شوند و قسم دوم حوادثی هستند کـه     قسم اول حوادثی هستند که به اسباب طبیعی واقع می         
سبب حدوث این قسم گاهی از این عالم ابتـدا          . یابند  بر سبیل ندرت با غیر اسباب طبیعی انجام می        

ثیر بـر آنهـا     رسد، چـون تـأ      ای از ملکوت اعال می      شود از قبیل دعای دعا کننده که به سمع طبقه           می
 .شود شوند و این تأثر سبب تأثیر ایشان به این عالم می محال نیست از این اسباب متأثر می

تمام این امور از قانون محیط علم ازلی خارج نیستند و این طبقه از نفوس در جمیع احوال                  
قه هستند و   از حیطۀ اقتدار و ایجاد پروردگار بیرون نیستند، هم چنان که حواس ما مسخّر نفس ناط               

باشند؛ اگر کسی گوید دیدم یا شـنیدم یـا ایـن کـه بگویـد           افعال حواس همانا افعال نفس ناطقه می      
چشمم دید و گوشم شنید هر دو صحیح است و عبارات یداهللا و عین اهللا و امثال آنها که شرع هـم                      

 .باشد اجازه به استعمال آنها داده است، از وجهی صحیح می
حال ببینیم  . »فَلَمّا آسَفُونَا انتَقَمنا مِنهُم فَاَغرَقناهُم اَجمَعینَ     «: فرماید   می خداوند در قرآن مجید   

باید دانست که خشم و غضب الهی مانند        . خورد  آید و تأسف می     خداوند تعالی چگونه به خشم می     
خشم و غضب مخلوق نیست، بلکه او دوستانی برای خود آفریده کـه تأسـف و خشـنودی ایشـان                    

و حضـرت   ) ع(به همین جهت است که خشم حضرت موسـی          .  و خشنودی خداست   مانند تأسف 
هارون را خشم خود محسوب نموده و از آن قوم ظالم انتقام کشـیده و تمـام فرعونیـان را غـرق و                     

 .مایه عبرت آیندگان قرار داد
خداوند متعال از حیث ایجاد نتیجه که انتقام و فرستادن عـذاب اسـت، خشـم را بـه خـود                     

هرکه پیغمبر را اطاعت کند،     : فرماید  چنان که باز می   . ده و به این عبارت تعبیر فرموده است       نسبت دا 
پروردگار را اطاعت کرده است، و باز به پیغمبر خود خطاب فرمود که هر که با تو بیعت کند، خـدا    

 .را بیعت کرده است
تغیّـر  موجد خشم و غضب خداست و اگر خشم و غضب واقعی بـر او وارد گـردد ناچـار        

 ورود حـوادث گونـاگون      کند و در این صورت از هالک شدن ایمن نیست، چنان کـه              حال پیدا می  
 زم آید که ایجـاد کننده از ایجاد ر چنین باشد الـکند، اگ آورد و مضمحل می میمخلوق را از پای در
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 .تها مبرّاستشده و قادر از مقدور و خالق از مخلوق فرقی نداشته باشند، خداوند متعال از این نسب
کسی که در مراتب علم و معرفت به مقام عرفای موحّد و علمای کامـل رسـید، بـه قـوت                      
ایمان و عرفان در سلسلۀ نزول، وحـدت را در کثـرت و در سلسـلۀ صـعود کثـرت را در وحـدت            

 .مشاهده کند، گاهی حق را با مخلوق و گاهی مخلوق را با حق ببیند
فیات زمانی و مکانی در مراتـب پـایین اسـت، وقتـی کـه               تقدّم و تأخّر و سایر اوضاع و کی       

مدرک از تنگنای زمان و مکان بری شد، در ادراک او تقدّم و تأخر راه نیابد، ادراک او تام و به هـر                       
اختصـاص بـه حضـور و       . چیز محیط و به هر حادثی داناست که در کدام زمانی واقع خواهد شـد              

 و مکان معینی واقع شده ولی آن که آفرینندۀ تمام           غیبت و جهات برای موجودی است که در زمان        
 .ازمنه و امکنه و جهات حضور و غیاب است، چگونه به زمان و مکان محدود شود

کسی که در مراحل سیر و سلوک به مرحله عبودیت رسد، و باطنش در نیـروی حـق فـانی        
ول تکلیف نفسی و مـالی      گردد، مظهر صفات حق شود، اما اطاعت نیز که امتثال اوامر و نواهی و قب              

شـود،    سلیم است؛ اگر این انقیاد نباشد، عبودیت نیز حاصل نمی         و بدنی است، در مدار عبودیت و ت       
 .بندد سیر و سلوک واقعی بدون مراقبت و ممارست اعمال تشریعی صورت نمیزیرافروتنی باطنی و

 
 قدرت خدا

صـر یعنـی محـدود و       صفات ثبوتیه که آن را صفات جمال یـا صـفات کمـال گوینـد، منح               
چه، هـر نقـص دارای کیفیتـی اسـت و           . محصور نیست، به جهت آن که خلوّ از کمال، نقص است          

بنابراین . هرچه دارای کیفیت باشد، مسلّماً محدود بوده ابتدا و اختتام دارد و آثارش نیز کامل نیست               
یفیـت نیسـت و     هر نقص و کیفیتی منفی و مسلوب است از صناع عالم، و صفات صانع عـالم را ک                 

 .چنان که گذشت، سبیل ادراک به کنهش مسدود است بر عقول
این که گوییم صانع عالم قادر است و عالم، یعنی عاجز و جاهل نیست، بـه جهـت آن کـه                     

به عبارت دیگر، قدرت او ابطـال در        . عجز و جهل نقص است و سزاوار قادر و عالم بالذات نیست           
مانده نیست در قدرت و علم، و دیگری آن که قدرت و علم             یکی آن که خدا معطل و در      : حدّ است 

 .او شبیه قدرت و علم بندگانش نیست، زیرا علم و قدرت ما لذاته نیست بلکه لغیره است
کند به مقـدار قـوّت یـا بـه            اشتقاق قدرت از قدر است، به جهت آن که قادر ایقاع فعل می            

 مـن اوست عالـاست با اختیار نسبی او، لیکقدرت در انسان متساوق . ودـدار مقتضای ارادۀ خـمق
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 .مطلق و قادر محض
آثار قدرت صانع عالم عبارت است از وجود و فـیض یـابی و تغیّـر موجـودات بـه سـبب                      
قدرت او، چنان قدرتی که زاید بر ذاتش نیست، بلکه عین ذاتش است؛ در حالی که قدرت و ارادۀ                   

، بشر و سایر موجودات زندۀ صاحب اراده، بسـیط  باشد چه   بشر یا سایر مخلوقات عین ذاتشان نمی      
نیستند بلکه موجوداتی مرکبند که از کالبد مادی یا ظاهری و موجودیت و قوای روحـی یـا بـاطنی                    

مثالً انسان که وجودش از تجمّع قوا و نیروها و عوامل گوناگون بوجـود آمـده، در                 . اند  بوجود آمده 
گردنـد، ولـی در     قوایش از وجودش مجزّا و جدا مـی حین ممات به اجزاء گوناگونی تجزیه شده و    

 .خالق چنین نیست، بلکه نه مماتی هست و نه تجزّائی مابین وجود و قدرتهایش
 

 دالیل قدرت
دلیل . صانع عالم قادر است و عالم، و برای قدرت و علم او دالیل عقلی و نقلی بسیار است

پس صانعیت را قدرتی الزم     . است بدون قدرت  عقلی برای قدرت و علم او، اوّالً استحالۀ صانعیت          
است که بالذّات بوده و قوت و قدرت لغیره نباشد، زیرا که قدرت و قوت لغیره نقص است و الیق                    

ثانیاً صدور افعال عجیبه دلیلی است بر قدرت صانع عالم، چنـان کـه اگـر در                 . کامل و کمال نیست   
هایی به کار برده از تناسب اعضاء و          یم چه قدرت  بین  خلقت انسان و حیوان و نبات تفکر نماییم، می        
که اگر بنـا بـه تعـداد مقـدورات الهـی و شـمردن       . تجاذب اغذیه و اخراج فضالت و استار مخارج 

رسـد زیـرا کـه     مصنوعات الیتناهی گذاشته شود، مجلّدات کثیره را محتاج است، بلکه به آخر نمـی            
 .متصوّر نیستقدرت او در حدّی نه ایستاده و حدّیقف برای آن 

وَ «دلیل نقلی بر قدرت صانع عالم از آیات قرآنیّه بسیار است که در چنـد موضـع بعبـارت                    
اشـاره  » اِنَ اهللاَ عَلـی کُـلِّ شَـییءٍ قَـدیر         «و در مواضع کثیره به عبارت       » کانَ اهللاُ عَلی کُلِّ شَییءٍ قَدیر     

 .فرموده است
 

 قدرت بر ظلم و قبح
انع عالم قادر بر قبیح نیست، بـه دلیـل آن کـه وقـوع قبـیح از            ای معتقدند بر این که ص       فرقه

باشد، و وقـوع قبـیح از خداونـد عـالم داللـت               خداوند عالم محال است و هر محال غیرمقدور می        
و نیز گویند محال آن است . کند بر جهل و حاجت و یا بر سفه او، و همۀ اینها بر او محال است           می
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. آن است که وقوع آن ممکن باشد و جمع بین اینها محـال اسـت          که وقوع آن ممتنع باشد و مقدور        
کنیم غیر مقدور بودن هر محالی را، به جهت آن که محال بـر دو        در پاسخ از این استدالل، ما ردّ می       

باشد، ولـی محـال لغیـره از          آنچه منافی قدرت است اوّلی می     . محال لذاته و محال لغیره    : قسم است 
ر است بر ممکن، ولی وقوع قبیح از صـانع عـالم محـال اسـت، لـیکن                  قبیل ممکنات است و او قاد     

 .استحالۀ وقوع قبیح مستلزم عدم قدرت نیست
ای دیگر اعتقاد دارند بر این که قادر متعال قدرت بر شرّ ندارد، به جهـت آن کـه شـرّ         طایفه

 قـدرت  گـوییم،     گردد، مـا در جـواب ایشـان مـی           مستلزم ظلم است و هرگز ظلم از خدا صادر نمی         
کنـد اگـر قـدرت او     قادر متعال عامّه است بر کل مقدورات، و دلیل بر این عقل است که حکم مـی         

دلیل دیگـر   . عامه نباشد، الزم آید عجز پروردگار در صورتی که او پاک و منزه است از کل نقایص                
 بـر  خـالق متعـال قـادر اسـت         . آن که قدرت بر شر ظلم نیست، بلکه ارتکاب و اتیان آن ظلم است             

بینیم که قـدرت بـر انجـام          فعل آن، لیکن پاک و منزّه است از فعل آن، چنان که بندۀ صالحی را می               
دهد به جهت علم بر قبح آن، پس خداونـد متصـف بـر عجـز      افعال قبیحه را دارد، لیکن انجام نمی      

 .نیست
 
 اختیار

خواهـد نکنـد،    صانع عالم مختار است و قادر مختار آن است که اگر بخواهد بکند و اگـر ن                
یعنی ایجاد فعل و ترک آن هر دو در قدرت او مسـاوی اسـت و موجـب نیسـت کـه در کـردن و                          

 .نکردن مضطر شود
اثر مؤثر یا فعل فاعل به نحوی است که فعل او یا به مقتضای ذات و طبیعت او نیسـت، یـا               

عبـارت دیگـر،    ب. فعل او به مقتضای ذات و طبیعت اوست، اولی را مختار و دومی را موجب نامنـد                
سبب تأثیر مؤثّر و فعل فاعل یا ذات و طبیعت اوست بدون مالحظۀ مصلحت و مفسـده، و علـم و                     
اراده را مدخلیت در آن نیست مانند سوزاندن آتش و اشراق آفتاب؛ یا به مقتضای ذات و طبیعت او      

 .نیست و علم و اراده را در آن مدخلیت است با مالحظۀ مصلحت و مفسده
 

 مختار و موجبفرق فاعل 
 اوّالً مختار قادر است بر ایجاد فعل و ترک آن، : فرق مابین مختار و موجب چند وجه است
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ثانیاً علم و ارادۀ مختار، سابق است بـر فعـل او، یعنـی فعلـش                . ولی موجب برخالف این است    
یز ثالثاً تأخیر در فعـل مختـار جـا        . مسبوق است بر علم و ارادۀ او، ولی در موجب چنین نیست           

است، لیکن موجب از فعل خود جدا نیست ماننـد آفتـاب کـه هرگـز از اشـراق خـود منفـک                       
 .باشد نمی

آمد عالم یعنی ماسوی اهللا کـه اثـری اسـت از او، قـدیم        اگر قادر متعال موجب بود الزم می      
شد به جهت این که خالق قدیم است، و این باطل است در اثبات قـدرت محـض خـالق عـالم،                می

 .ر است و موجب نیست، یعنی فعل او به ایجاد است نه به ایجابپس او مختا
انکار کمال اختیار از صانع عالم کفر محـض اسـت، بـه جهـت آن کـه کمـال خواسـتن و                       

باشـد، چنـان کـه آتـش          گردد و از مضـطر هرگـز ملحـوظ نمـی            نخواستن از فاعل مختار صادر می     
عل مضطر به مقتضای ذات و العن شـعور         وجوب ف . تواند خود را از احتراق و احراق نگهدارد         نمی

فعل هریک از مضطر و مختار، واجـب        . است، و وجوب فعل مختار به مقتضای علم و شعور است          
 از آن ممکـن نیسـت، ولـی فعـل           است لیکن فعل مضطر به مقتضای طبع و ذات اوست و تخلـف            

 .د باشد، جایز استافسارادۀ اوست وتخلّف او درصورتی که اصلح نباشد یابه مقتضای علم ومختار
بنابراین صانع عالم فاعل مختار است، یعنی فعل او به جهت داعی از دواعی باشد که افعال                 

شـود کـه داللـت        محکمه و متقنه مشتمل بر مصالح غریبه و محتوی فواید عجیبـه از او صـادر مـی                 
 بـه مخلوقـات     کند بر این که اوست فاعل مختار، و ظاهر است آثار فعل او بر کسی که نظر کند                   می

بینـیم فعـل او را بـر آنچـه            مـا بالعیـان مـی     . غریبه و مصنوعات عجیبۀ او بالخصوص بر اهل تـدبّر         
مصلحت است و ترک بر آنچه مفسده است به جهت آن کـه فعـل و تـرک او مسـبوق بـر علـم و                          

 .حکمت اوست
، بلکـه بـه     مرید یعنی اراده کننده امـا نـه همیشـه         . بنابراین خداوند عالم، مرید و کاره است      

اش تابع حکمت است و ایـن نـوع اراده از             مصلحتی اراده کند و به مصلحتی اراده نکند، یعنی اراده         
 .صفات افعال است، نه از صفات ذات او مانند علم و قدرت که عین ذاتش است

ارادۀ او مر افعال خود را عبارت است از علم او که موجب است بر ایجاد فعلـی بـه سـبب               
لی بر مصلحتی؛ و ارادۀ اوامر افعال عبادش را آن است که اراده کرده ایقاع طاعـت را                  اشتمال آن فع  

بر ایشان به اختیار، و کراهت اومر افعال عبادش را آن است که نهی کرده ایشان را از ایقاع معاصـی          
 .ای هست به وجه اختیار، زیرا که در ارتکاب آن مفسده
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 حیات خدا

 قدرت او دلیل است بر حیات او، زیرا حیات شـرط علـم              خداوند عالم حیّ است و علم و      
شود بـه عـروض صـفات         حیات ممکنات متحقّق می   . است، اگر علم پیدا شد، حیات همه پیداست       

زایده بر ذات، همین که آن صفات عارضۀ زایده از حد تعادل خارج گردید، به همان نسبت حیـات           
اوست، بلکه مرجع جمیع صـفات او، ذات        رود، ولی حیات خالق متعال عین ذات          رو به ضعف می   

 .اقدس اوست
بینیم این عالم را از سماوات و ارضین و آنچه در آنها و بین آنهاست کـه بـه قـدرت                       ما می 

بینیم تجدّد حوادث را در آن و انتظـامش را            کامله و علم شاملۀ خود بنا کرده است آنها را، و نیز می            
ک هوا و دوران افالک و سیر کواکب و افقار و اغناء و تملیک از امانت و احیاء و نموّ نباتات و تحرّ

اَهللاُ ال اِلهَ اِالّ    «: فرماید  دانیم که فاعل همۀ اینها حیّ است، چنان که می           و افناء و تمریض و شفاء و می       
 بقـاء و عـدم      و آیات دالّه بـر    » هُوَ الحَی الَّذی ال یَمُوتُ    «: فرماید  و در آیه دیگر می    » هُوَ الحَی القَیوم  

 .زوال او بسیار است
 

 کالم خدا
 علمـا در ایـن کـه کـالم خـدا قـدیم اسـت یـا                 . از جملۀ صفات فعل باریتعالی تکلّم است      

گروهی گویند کالم خدا یعنی قرآن مجیـد بـا تمـام حـروف و اعـراب و             . اند  حادث، اختالف کرده  
اگـر مقصـود از     . حادث اسـت  برخی گویند کالم خدا     . جزئیات، قدیم است، این عقیده باطل است      

 کالم، قدرت بر ایجاد کالم است، قـدیم اسـت و اگـر الفـاظ و حـروف مسـموعه اسـت، حـادث                        
 .باشد می

 لفظـی و نفسـی، کـالم لفظـی را حـادث داننـد و       : داننـد  ای کالم خدا را دو قسـم مـی    فرقه
 » یـد قـائم   ز«مـثالً در گفـتن      . در ایـن جـا بایـد دیـد مقصـود آنـان چیسـت              . کالم نفسی را قـدیم    

و بعـد  » زید قـائم «آید، یعنی تخیّل    شود، سپس نفس در مقام قیاس بر می         ابتدا تصور زید و قیام می     
اگر مقصود از کالم نفسـی همـان تخیّـل اسـت، خداونـد متعـال منـزّه و                   . آورد  آنرا به مقام لفظ می    

اوتی نخواهـد   مبرّاست از تخیل؛ و اگر مراد علم به معانی اسـت در آن صـورت، علـم و کـالم تفـ                     
 .داشت
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 کالم لفظی و کالم وجودی

خداوند عالم متکلّم است، و تکلّم خدا عبارت است از اظهار کمال نهائی خـود بـه وسـیلۀ                   
تکلّم خدا به کالم وجودی یا به کالم تکوینی که احتیاج به  . ایجاد کالم لفظی یا ایجاد کالم وجودی      

کالم لفظی مرکب اسـت از اصـوات و   . ن موجوداتلفظ ندارد، عبارتست از ابداع و اختراع و تکوی      
باشد و آن حادث است، و آن غیر هم که محلّ حادث است خـود      حروف که عرض قائم به غیر می      

 .بنابراین متکلّم بودن خدا عبارتست از ایجاد کالم در جسمی از اجسام. باشد نیز حادث می
 قـدرت او عـام اسـت بـر          چون. مقصود از توصیف کالم حق، قدرت اوست بر ایجاد کالم         

جمیع مقدورات، و از جملۀ مقدورات او کالم است، بنابراین کالم از صـفات افعـال حادثـه اسـت                    
ها مقدم هستند بر بعضی دیگر، این خـود نیـز             چون در کالم، بعضی کلمه    . مانند خالقیت و رازقیت   

زیـرا  . آن اسـت  دلیل محکمی است بر حادث بودن آن، و بناء تکلیف و مبنای بعثـت و وحـی بـر                    
خطاب قبل از وجود مخاطب لغو است، و نیز خطاب به معدوم و امر بر او یا امر بی مأمور و نهـی                       

 .باشد بی منهّی عبث است، و صدور لغو و عبث از حکیم غیر صحیح می
 

 تکلّم در همۀ عوالم وجود
المی که در   خداوند متعال متکلّم است و امر و نهی او در جمیع عوالم در کار است، بلکه ک                

این عالم به صورت و کسوت حروف و اصوات است، باید در آن عالم ایجاد شده سـپس بـه ایـن                      
چه، . عالم آید، و کالم خدا در عالم ملکوت و ارواح به غیر این صورت و به غیر این کسوت است                   

م کالمی که مرکب است از حروف و اصوات و فهمانندۀ معنی است، در وقتی به عمل آید کـه مقـا                    
مکالمه و مقاوله در دو عالم مافوق حس و مثال ـ که جای حـروف و اصـوات اسـت ـ باشـد، امـا        
مکالمه و مقاوله در دو عالم مافوق حـس و مثـال و مـافوق اجسـام و اجسـاد، یعنـی در دو عـالم                          
ملکوت و ارواح، به کالمی است که از جنس آن عالم شود، و آن عالم از حـروف و اصـوات عـالم      

 .، منزّه استحس و مثال
لفظ امـر، اشـاره   » اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَیئاً اَن یَقُولَ لَه کُن فَیَکُونُ  «: این که خداوند عالم فرموده    

 » ذات«اشاره بـه عـالم   » شیء«است که عالم بدایت ظهور و تعلق قدرت است، و لفظ   » امر«به عالم   
یّت و اراده، و معنـی آن علـم بـه مصـلحت             اشاره است به صفت مش    » اراد«و ماهیّات است، و لفظ      
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اَن یَقُـولَ لَـه کُـن    «وجود شیء و ماهیّات است که سبب تعلّق و ظهور قدرت است و علم، و لفـظ             
پـس تکلّـم خـدا از صـفات ذات     . باشـد  ، اشاره به صفت کالم است که آثار صفت ذات می   »فَیَکُونُ

هستند و علم خدا که بـه آنهـا قـدیم           نیست و قرآن و سایر کتب سماوی از صفات افعال و حادث             
 .باشد است، به غیر کالم می

حقیقت تکلم عبارت است از اظهار کمال باطنی که نهان است، و اگر به اجزاء عالم بنگریم                 
کنیم، زیرا داللت بر وجود باریتعـالی دارنـد و خداونـد عـالم مـتکلّم                  ای می   هریک را تعبیر به کلمه    

بنـابراین تـوان گفـت کـه     . دارد  مخفی و مکنون است، اظهار مـی      است، چون اموری را که در غیب      
 .مجموع جهان، کتاب خداست

 
 صدق در کالم الهی

زیرا کذب قبیح است و صانع      . خداوند عالم صادق است و نسبت کذب بر او جاری نیست          
عالم منزّه است از قبایح، ولی کذب مصلحت آمیز جایز است بر خلق، به جهـت آن کـه ایشـان در                      

شود، عاجزند ولی خدا بـر همـه چیـز قـادر و        ضی مواقع از دفع فساد صدق که بر آن مترتّب می          بع
دلیل دیگر این که صدق، کمال است و ضد آن نقیض اسـت، و واجـب اسـت کـه حـق                      . تواناست

 .تعالی از هر نقصی منزّه باشد
 
 عدل خدا

ز معنی مسـاوات،    لفظ عدالت از روی دالیل منبی است ا       . عدل از صفات عظیمۀ الهی است     
وحدت به مرتبۀ اقصی و درجۀ اعلـی از مراتـب و            . و تعقّل مساوات بی اعتبار وحدت ممتنع است       

مدارج شرف و کمال است، و سریال آثار ان در جملگی معدودات از مبدأ اوّل کـه واحـد حقیقـی                     
. تاست، مانند فیضان انوار وجود است در جملگی موجودات از علت اولی که وجـود مطلـق اسـ                  

تر و بـه ایـن سـبب، نسـبت عـدل و مسـاوات،               تر، وجود او شریف     پس هر چیز به وحدت نزدیک     
 .ترین نسبتها است شریف

چنان که وحدت، مقتضی شرف بل موجب ثبات و قوام موجودات است کثرت، مسـتدعی               
بـود،    اگـر اعتـدال نمـی     . خساست بل مستدعی فساد و بطالن آنهاست و اعتدال، ظلّ وحدت است           

 ر اصلیّۀ مادیّه مشروط است به ـد ثالثه از عناصـوالیـرسید، چنان که تولّد م ود به هم نمیـ وجدایرۀ
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 .»بِالعَدلِ قامَتِ السمواتِ وَاالَرضَ«: اند امتزاجات معتدل؛ این است که حکما فرموده
عدالت و مساوات، مقتضی نظام مختلفانند و در اموری که نظامی بود، به وجهـی از وجـود                  

واضع تساوی و عـدالت، نـاموس       . لت در آن موجود است واال مرجع آن به فسا و اختالل باشد            عدا
 .الهی است زیرا که منبع وحدت اوست و از منبع وحدت جز جمیل صادر نگردد

بنابراین عقل، مستقالً به نزاهت و پاکی خداوند متعال و عـدم آالیـش او بـه ظلـم و سـتم                      
این که خالق متعال منزّه است از هر گونه ظلم و نقص چـه، تـوان                دهد، و اذعان دارد به        گواهی می 

وَال یَظِلـمُ   «: نمایـد   قرآن نیز صریحاً به این موضوع تأکید مـی        . گفت که ظلم سرآمد همۀ نقصهاست     
 .» رَبکَ اَحَداً

های مردم، چنان که امروز گرفتارند، نتیجۀ اعمال و افکار گذشتۀ ایشان              اکثر بالها و بدبختی   
بـدین جهـت در مقابـل ایـن همـه           . توانند دریابند   ها را اکثر عقول نمی      اشد و علل این بدبختی    ب  می

های فردی و اجتماعی حیران و متعجّب مانده، از فرط نادانی حکم بر بی عدالتی خدا داده،                   ناراحتی
 .کنند وجود عدالت و حکمت خدائی را انکار می

بینـد، همـۀ    ن از پشت پرده، اسرار خلقت را مـی اما در نظر مرد بینادل که با دیدۀ حقیقت بی      
ای رنـج کـه شایسـتۀ آن نیسـت            آنها مبنی بر عدالت و حکمت محض است و بـه هـیچ کـس ذرّه               

رسد، و اگر هم از راه دیگر و به مصلحتی و یا از طریق آزمایش رنجی رسـد، بـدون مکافـات                        نمی
 .ته استدرود که دیروز کاش ماند و غالباً هر کسی امروز ان می نمی

شود که ساحت عظمت باریتعالی از هرگونه آالیـش ظلـم، پـاک               از این حقایق نیز ثابت می     
یعنی از یـک طـرف      . کند  است؛ فقط نابینایی دل و کوتاهی عقل بشر است که حقیقت را درک نمی             

تواند اسرار خلقت را بفهمد و بشناسد، و از طرف دیگر نیز هر لحظـه  از غفلـت و نـادانی بـا                          نمی
ها دیـر   داند که به موجب قانون ازلی طبیعی، این تخم افشاند و نمی ت خود تخم بدی و ستم می      دس

 .سازند رویند و نتیجۀ خود را ظاهر می یا زود می
بنابراین، سعادت و خوشبختی انسان و یا شقاوت و بـدبختی او در اصـل بـه دسـت خـود                     

اند، مرتکب اشـتباهات و       قت را نپیموده  اما برخی که در ادراک واقعیات امور راه حق و حقی          . اوست
اینان از جمله در قرآن به آیاتی متشابه برخورد کرده امر برایشان مشتبه شده است               .اند  خطاهایی شده 

اند که ضـاللت و     و از آن چنین نتیجه گرفته     » کَذلِکَ یُضِلُّ اهللاُ مَن یَشاءُ وَ یَهدی مَن یَشاءُ        «: مانند آیۀ 
یعنی اگر خداوند متعال اراده کند، کسـی را بـدون جهـت و              . دست خداست هدایت انسانها کالً به     
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اما آیا جـایز    . نماید  کند و یا اگر بخواهد، دیگری را بدون جهت و سبب هدایت می              علت گمراه می  
در ایـن صـورت،   ! است شخصی دیگری را به کاری امر کند و بعد از انجامش او را عقوبت نماید؟           

 . نمودن عاصی از سوی خدا ظلم استجبر در معاصی بوده و عقاب
دسـتهظای معتقـد    . در اثر این شبهه از همان صدر اسالم، اختالف در میان مسلمین پیدا شد             

ای دیگـر ظلـم و اضـالل          شدند که خداوند تعالی از ظلم و اضالل بندگان منزّه است، لـیکن دسـته              
با آن دسته بود که عقل معین آنها و         در این میان، عموماً غلبه      . بندگان را از سوی خدا جایز دانستند      

نقل مؤیّد گفتار و عقیدتشان بود و لذا رفع شبهه نموده، ذات اقدس باریتعالی را از ظلـم و اضـالل                     
 .کردند تنزیه می
انـد و   سامانی، فراموشی و سرگردانی تفسـیر کـرده   را در لغت به معنی گمراهی، بی    » ضالل«

واقع شده است، قطعاً بـه      » هدی«در مقابل   » ضالل«لی چون   و. البته این معانی با هم نزدیک هستند      
قرآن کریم این حال و کردار را اصوالً به انسانی که قائم به این حالت و کردار                 . معنی گمراهی است  

اُولئکَ الَّذینَ اشـتَرُوا الضَّـاللَهَ      «: دهد، و مقتضای ظاهر آیات نیز چنین است مثل آیۀ             است نسبت می  
 .»بِالهُدی

توان وجود داشته باشد، یعنی این که   ین است که اضالل ابتدایی از جانب خداوند نمی        حق ا 
امـا اضـالل کیفـری و مجـازاتی از     . اراده و مشیت الهی بدان عالقه گیرد که کسی در ضاللت بماند   

سوی خداوند هست، یعنی در نتیجۀ انحراف و عصیان و طغیان در مقام مجازات، خداوند انسان را                 
 .گذارد ود رها کرده و در گمراهی وا میبه حال خ

گـردد،    به موصـول بـر مـی      » یشاء«بنابراین، در آیۀ مورد بحث، ضمیر فاعل مستتر در کلمۀ           
کنـد هرکسـی را کـه         خداونـد متعـال گمـراه مـی       : نه به خدا، و معنی آیه چنین است       » من«یعنی به   

 . خواهد  را میکند آن کس را که هدایت خود گمراهی خود را بخواهد و هدایت می
کسی که خود طالب است که در ضاللت بماند و به وادی گمراهی برود، اگـر خداونـد                  

پیمایند، مسـاوی   متعال بخواهد او را به هدایت مجبور نماید و او را با کسانی که راه هدایت می             
همچنـین شخصـی    . شود  قرار دهد، ظلم است و چنین ظلمی هرگز از خداوند متعال صادر نمی            

رود، جایز نیست که خداوند متعال او را از این فکر و طریقه بـا                 اه حق و طریق مستقیم می     که ر 
 .اکراه باز دارد

 ار متعال است که طرق غیّ و رشد را به بندگان خود روشن نموده وـاین از الطاف پروردگ
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د تَبَـینَ الرُّشـدُ مِـنَ       ال اِکراهَ فِی الدّینِ قَ    «: فرماید  هرگز بشر را بر ضد دلخواهش به عملی وادار نمی         
الغَی«. 

فرماید همان گونه کـه از هـدایت هـم     بنابراین خالق متعال ما را با اکراه از ضاللت منع نمی          
فرمود و اگر از ضاللت  شد، به چیزی امر نمی   چه، اگر خداوند متعال مانع هدایت می      . شود  مانع نمی 
خاری نبود و انتظار پـاداش و ثـواب نیـز مـوردی             شد، دیگر ما را در گناه نکردن فخر و افت           مانع می 
 .نداشت

پاداشی کـه خداونـد     . شخص با ایمان را حصول ثواب عمل بدون قصد قریت محال است           
 :فرماید از سه قسم خارج نیست متعال به بندگان خود کرامت می

بی اول ـ بنده را استحقاقی نباشد و اگر آن پاداش را ندهد خالف عدل نیست، مانند حج نیا 
و عبادات استیجاری که میّت را از آن هیچ استحقاقی نباشد اما خداوند متعـال بـدان، میّـت را هـم                      

 .دهد که آن را تفضّل نامند بهره می
دوم ـ بنده را استحقاق است به جهت تحمل مشقتی که از جانب خدا به او رسـیده، ماننـد    

قربـت نباشـد؛ پـاداش داده شـده بـه او            درد و بیماری و فقر و آفات زمینی و آسمانی، اما به قصد              
 .عوض نام دارد

سوم ـ ثواب و آن پاداش مشقّاتی است که در راه اطاعت فرمان خدا به قصد قربـت باشـد،    
 .این پاداش متضمن تعظیم و اجالل است

پس عوض، نفعی است که از روی استحقاق دهند بدون تعظیم و اجالل، و نیـز در عـوض                  
حقاق که اگر نباشد، تفضّ نامند و دیگر این که با تعظیم و اجالل نباشد               اول است : دو شرط قید شده   

 .که اگر توأم با آن گردد، ثواب نام دارد
علت استحقاق، مشقتی است که از جهت خدا رسد، اگر کسی رنج و مشقتی کشیده به حج                 

 پاداشـی   رود و حج نگزارده بمیرد یا مانع او شوند، چون این مشقت به سبب امـر خداسـت، او را                   
باشد با تعظیم و اجالل، و با وجود خدمت و قصد قربت، بی اجر گذاشتن، قبح و ظلم باشد بعضی          

کند کـه   اند که عقل باالستقالل حکم می از فقهای عصر اخیر گویند این عبادت ثواب ندارد و مدّعی         
رای واجـب   هیچ مشقت در راه خدا ثواب ندارد مگر این که به واجب نفسی منتهی گردد و ثواب ب                 

اند، لیکن چیـزی را کـه         آنان آیات قرآن و روایات دالّه بر اصول مذهب را تأویل کرده           . نفسی است 
 .موافق اصول مذهب نیست قبول نتوان کرد
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اصلی از اصول مذهب، عدالت است و مراعات مقدمه واجـب بـه قصـد قربـت و اطاعـت                   
م مانند روزۀ مـاه مبـارک رمضـان کـه           فرمان حق، استحقاق ثواب دارد، حتی سایر عبادات نیمه تما         

نزدیک غروب بدون تقصیر مکلّف باطل شود به سبب حیض یا موت یا غش، یا حـج نیمـه تمـام،                     
 .اگرچه قضای آن واجب باشد

 همۀ آنهـا    مقتضای عدل الهی است که هر کسی را رنج و آزار و آسیبی از ناحیه خدا رسد،                
 .بوده و تفاوتی نباشد مگر بر حسب قابلیّت بندگانبه همۀ بندگان یکسان را عوض دهد تا نعمت او

 
 جبر و اختیار

مقدمتاً . شود، مسأله جبر و اختیار است     از جمله موضوعاتی که پیرامون عدل الهی مطرح می        
 :باید دانست که بطور کلی چند گونه جبر یا مشیت قطعی در نظام عالم خلقت وجود دارد

 . طالقی ایجادی بر هیکل ماهیات امکانیّهـ جبر کلّی که عبارت است از تأثیر ا1
 .ـ جبر تعیّنی که عبارت است از تعیّنات و حدود و مشخصاتی که موجودات دارند2
ـ جبر تخلّفی که عبارت است از این که تغییرات فیزیکی یا شـیمیایی، خـواص اشـیاء را                   3

 .دگرگون سازند
ا حدّی مؤثر اسـت نـه بطـور    ـ جبر جزئی که عبارت از جبری است که در اعمال انسان ت            4

 .کامل
بنابراین اعمال بشر که مدتهاست میان دانشمندان مورد بحث و گفتگو واقع شده، در ارتباط               

توان آنها را در سه نظریۀ زیر       های مختلفی اظهار شده که می       در این زمینه نظریه   . با جبر جزئی است   
 :خالصه کرد

ستان و منکرین خدا بشـر را در اعمـال خـود    ای از خداپر  عدّه:اول ـ نظریه تفریطی، جبر 
گویند ممکـن  . اند که در هوا پرتاب شود برخی از آنان بشر را به سنیگ تشبیه کرده       . دانند  مجبور می 

دانـیم    تواند حرکت کند، ولی ما مـی        خواهد می   است سنگ تصور کند که آزادست و هر کجا که می          
کشاند و مجبور اسـت از         او را بسوی خود می     چه، قوۀ جاذبۀ زمین   . که این خیال سنگ باطل است     

 .قوۀ جاذبۀ زمین اطاعت کند، پس آزاد نیست، ما نیز بمانند آن آزاد نیستیم
 بعضی دیگر از خداشناسان و منکرین خدا معتقد بـر آزادی  :دوم ـ نظریه افراطی، تفویض 

. مال خود، اختیار تام داردکنند که بشر در انجام اع باشند، و اظهار می مطلق انسان در اعمال خود می  
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تواند در جهت ارضاء غرایز پست خود قدم بردارد و عمر خود را در طریق شهوات حیوانی                   هم می 
و تمایالت نفسانی بگذراند، و هم قادر است در نتیجۀ محدود ساختن غرایز پسـت، راه فضـیلت و       

 .لوگیری کندتواند از انتخاب او ج کماالت انسانی را بپیماید و هیچ نیرویی نمی
جمعی از دانشمندان اهل معرفت و اهـل حـق و تحقیـق بـه اسـتناد      : االمرین سوم ـ امر بین 

. نه جبـر در کـار اسـت و نـه تفـویض        : دو نظریۀ فوق را ردّ کرده معتقدند      ) ع(فرمایش امام صادق    
 و  ای اسـت میـان جبـر        یعنی جبر و تفویض هریک به تنهایی استقالل ندارند، بلکه امـر یـا واسـطه               

 .کند و نه بیش تفویض و لذا در اعمال بشر تا حدی جبر جزئی مداخله می
ما که معتقد به این نظریه هستیم، برای صحت آن ابتدا به ابطال دو نظریۀ مـذکور پرداختـه،                  

 .پردازیم سپس به شرح معنای امر بین االمرین می
گیرد کـه     رچشمه می واقعیت این است که اشتباه بزرگ و خطای عظیم جبریّون از آن جا س             

ای زائیدۀ علتی است که با بود آن وجـودش حتمـی و بـا     اند در جهان هستی هر پدیده تصور نموده 
در . نبود آن، عدمش یقینی است و لذا با وجود چنین جبری دیگر جایی برای اختیار انسـان نیسـت                  

افـاتی بـا اختیـار و       آیـد، من    حالی که ایمان به قانون علیت که هر معلولی بدون علت به وجود نمـی              
چه، معنی اختیار و آزادی نسبی بشر در اعمال خود ایـن اسـت کـه فعـل انسـان            . آزادی بشر ندارد  

 .متوقّف به انتخاب و ارادۀ اوست
گاهی انسان با وجود فراهم بودن مقدات و وسایل دچار شـک و تردیـد شـده و اراده کـه                     

برای وضوح بیشتر   . یابد   عمل نیز تحقق نمی    شود و در نتیجه     علتی از علل افعال اوست، محقّق نمی      
 :کنیم مطلب، فعلی از افعال انسان را مورد توجه قرار داده مقدمات و علل آن را بررسی می

کسی که قصد اقدام به امری را دادر، ابتدا باید تصوّر ذهنی عمل مربوطه و منافعی را که از                   
ل فعل است به مقام موازنه آمده با توجـه بـه            آن عاید او خواهد شد بنماید، سپس با علتی که از عل           

وسایل و امکانات خویش، سود و زیان آن را تعیین کند، در صورتی که زیانش غالب بر سود آیـد،                    
 .منصرف شده با وجود اشتیاق بدان از اقدام خودداری کند

یـدا  گاهی انسان در نتیجۀ ضعف قوۀ عاقله و دستگاه کنتلر، اشتیاق مفرطی به انجام امـری پ         
های سلسلۀ افعال است، بکـار نینداختـه و           کند و علت موازنه را که یکی از علل یا یکی از حلقه              می

 .شود ها و نامالیماتی رو به رو می کند و در نتیجه با گرفتاری اراده به انجام فعل می
 ااه کنترل، کیفیت نتایج فعل رـاقله و دستگـجۀ ناتوانی قوۀ عـچنین گاهی انسان در نتیـهم
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ماند، در ایـن حـال نیـز دارای اختیـار اسـت، یعنـی                 تشخیص نداده در حال شک و تردید باقی می        
 .قدرت اراده به اقدام یا ترک آن فعل را دارد

و اما خداپرستانی که معتقدند خداوند متعال پس از خلقت بشر تمام اختیار افعـال را بـه او                 
الش به نیروی دیگری نیازمند نیست، بطـور  کرامت فرموده و بشر در زندگی خود از جهت همۀ افع          

چه، وجدان و عقل فطری گواه است کـه         . واضح در خطا و اشتباه بوده عقیدۀ ایشان نیز باطل است          
بشر همچنان که در اول خلقت محتاج به خداست، در بقاء خود و نیل به کماالت نیـز بـه خداونـد         

 .نیازمند است
 شد، برای اثبـات صـحت امـر بـین االمـرین             چون بطالن عقیدۀ اهل جبر و تفویض واضح       

بـرای  . نیازمند به اقامۀ برهان نیستیم، زیرا که بطالن آن دو نظریه، مستلزم درستی این اعتقـاد اسـت                
االمرین، ذیالً بـه بررسـی جایگـاه اختیـار بشـر در نظـام قضـا و قـدر الهـی                        توضیح معنای امر بین   

 .پردازیم می
 

 قضا و قدر الهی
جهـان هسـتی روی قضـا و قـدر و     . است و قـدر، کیفیـت خواسـت او     قضا خواست الهی    

کـوچکترین ذرّات   . »اِنّا کُلَّ شَـیءٍ خَلَقنـاهُ بِقَـدَرٍ       «: گیری اجمالی و تفصیلی استوار شده است        اندازه
گیری صحیح در جای خود       ارضی و بزرگترین اجرام سماوی به حساب دقیق خلق شده و به اندازه            

تمام فعالیت قوا و حرکات و سکنات انسان نیز به قضا . »مسُ وَ القَمَرُ بِحُسبانِالشَّ«: قرار گرفته است
 .و قدر الهی است

اطالعی اصل قضا و قدر را انکار کـرده آن را    ایمانی یا بی    برخالف اهل تفویض که روی بی     
لمی و  خبری از مبانی دینی و ع       اند، و نیز برخالف اهل جبر که روی بی          اساس تصور نموده    امری بی 

یا سوء فهم از آنها، تمام قضایا و وقایع را به حساب قضا و قدر گذارده بشر را در برابر آن عاجز و                      
اند، قسمتی از قضا و قدر در مورد انسان، حتمی و جبری و غیرقابل اجتناب است   ناتوان خیال کرده  

 .و قسمتی از آنها در اختیار ارادۀ آدمی قرار گرفته است
 اسـت  یکی از آنها ایـن : زبان که یک عضو بدن است، مقدّرات بسیاری دارد      به عنوان مثال،    

جریان خون در زبان تحت     .گوید  مقدّر دیگرش این که سخن می     و  که خون در عروقش جریان دارد     
یکی این که خون به تقدیر      : قدر دارد ست و خداوند متعال در این امر دوقضا و        قدرت و اختیار ما نی    
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ی است و تقدیر دیگر این که جریان خون در زبان حتمی و جبری بـوده و  های زبان جار  او در رگ  
 .ما را در آن اراده و اختیاری نیست

تـوانیم سـخن گـوییم یـا          مقدر دیگر زبان، سخن گفتن است که آن در اختیار ماسـت، مـی             
 پس قضا و قدر الهی دربارۀ سخن گفتن نیز دو قسـم . توانیم راست گویم یا دروغ   ساکت باشیم، می  

زند؛ قسم دیگـر آن کـه سـخن           یکی این که به تقدیر الهی و به قضا و قدر او زبان حرف می              : است
 .گفتن در اختیار ماست

ای کـه مـرده و        پیرمـرد صـد سـاله     . »کُلُّ نَفسٍ ذائقَهُ المَوتِ   «: مرگ، قضاء قطعی الهی است    
ست، با این تفـاوت کـه آن        جوانی که اختیاراً به حیات خود خاتمه داده هر دو به قضا و قدر الهی ا               

به قضا و قدر حتمی و غیر اختیاری بوده و این از قضا و قدر اختیاری خود، سوء اسـتفاده کـرده و                      
 .به حیات خویش خاتمه داده است

اشتباه این جاست که هرگاه اسم قضا و قدر ذکر شود، بعضی چنان گمان کنند که حتمی و                  
ر مـوارد بسـیاری قضـا و قـدر الهـی اختیـار و ارادۀ                جبری و غیرقابل اجتناب است، حال آن که د        

 .ماست
بعـد از  . سازد حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم این مطلب را به خوبی روشن می       

آیا شام رفتن مـا بـه قضـا و قـدر            : جنگ صفّین و مراجعت از شام مردی از آن حضرت سؤال کرد           
ی باال نرفتید و از هیچ وادی سرازیر نشدید مگر بـه            ا  بلی، از هیچ تپّه   «: الهی بود؟ آن حضرت فرمود    

خداوند متعال به شما اجر     «: آن مرد گفت ما را در این سفر اجری هست؟ فرمود          . »قضا و قدر الهی   
بزرگی عنایت فرمود؛ اجر رفتن به جنگ زیرا به ارادۀ خود رفتید و اجر اقامه در جبهۀ جنـگ زیـرا                     

گشت از میدان زیرا به ارادۀ خود برگشـتیدع و در هـیچ یـک از                به ارادۀ خود مقیم بودید، و اجر بر       
این که گفتم سفر شما به قضا و قدر الهی بود، مقصـودم قضـا و قـدر           . اینها مجبور و مضطرّ نبودید    

اگر اعمال مردم چنین باشد، پـاداش و مجـازات          . حتمی و جبری که غیر قابل اجتناب باشد، نیست        
 .»اقطباطل خواهد شد و ثواب و عقاب س

بزرگترین امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات زمین، آزادی و حریّتی اسـت کـه خداونـد                
شود، به واسـطۀ همـان آزادی         متعال به او کرامت فرموده و هر ترقی و تکاملی که نصیب انسان می             

 سرنوشـت بشـر آزادی    . قضا و قدر الهی دربارۀ انسان در بیشتر موارد، اختیار و ارادۀ اوسـت             . است
 .تواند همواره راه زندگی و رویّه خود را عوض کند اوست که می
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شود و امور مربوط به       بنابراین جهان هستی روی قضا و قدر و سنن و قوانین الهی اداره می             
انسان نیز به قضا و قدر الهی است، که قسمتی از آنها قضا و قدر حتمی و جبری و غیرقابل اجتناب 

 .تیار بشر سپرده شده استبوده و قسمتی از آنها به اخ
گیری کامل از قضا و قـدر اختیـاری خـود و در        بندگان صالح خدا کسانی هستند که با بهره       

سایۀ ایمان و تقوی و در پرتو ملکات پاک و فضایل اخالقی و در اثر سعی و کوشش به مرتبۀ کـال      
 .مقام معنوی نایل آیند

جودی قدرت ادراک کنه کریمیّت او      آری خدای رحمان، آن منبع الیزال رحمت که هیچ مو         
را ندارد، مسلماً در فجر نظام هستی با قلم تقدیر در لوح قضـا سـعادت همـۀ بنـدگانش را نوشـته                       

ها و    دهد و نعمتها را به نقمت       است، اما این انسان است که مقدرات الهی را با اعمال خود تغییر می             
 .نماید سعادت را به شقاوت مبدّل می



 

 

 فصل سوم
 
 
 

 فات الهیص
 صفات سلبیّۀ خدا

 
 

 مفهوم صفات سلبیّه
صـفات  . صفات کمالی و صـفات نقـص      : باشند  چنان که قبالً اشاره شد، صفات در قسم می        

کمالی، صفاتی هستند که برحسب ارزش وجـودی، بیشـتر و آثـار وجـودی آن فزونتـر اسـت بـه                      
 .موصوفات خود

معنی منفی بوده به جهـت فقـدان از    بینیم که در      اگر در معانی صفات نقص دقیق شویم، می       
دهد؛ چنان که اگر نفی نـادانی کنـیم، معنـی     کمال، لیکن اگر نفی صفات نقص کنیم، معنی کمال می   

از این جاست کـه قـرآن مجیـد هـر صـفت کمـالی را                . دهد  دانایی و نفی ناتوانی، معنی توانایی می      
 و منفـی آن را بـرای خـدا ثابـت            کند و هر صفت نقص را نفـی کـرده           مستقیماً برای خدا اثبات می    

 »...هُوَ الحَی القَیّوم ال تَأخُذُهُ سِنَهٌ وَ ال نَومٌ «؛ »هُوَ العَلیمُ القَدیر«: فرماید مانند این که می. کند می
جالل و اکرام هـر دو از       . »تَبارَکَ اسمُ رَبکَ ذِی الجَاللِ وَ االِکرام      «: فرماید  در آیۀ دیگری می   

آیند و در این جا جالل، اشاره بر مبرّی بودن او از صفات سـلبیه و                  ق به شمار می   صفات ثبوتیۀ خال  
 .اکرام، اشاره به سوی صفات ثبوتیۀ اوست

خداوند متعال در ذکر، مقدّم داشت صفات سلبیه را بر صفات ثبوتیه، به جهت آن کـه دفـع          
 تخلیـه از اخـالق      مضرّت اهمّ است از جلب منفعت و تحلیه به اوصاف جمیله، موقوف اسـت بـر               

کنند مگر به تصـفیۀ زمـین آن از خـس و خـار و                 چنان که زراعت و اشجار، خوب نموّ نمی       . رذیله
 .احجار، کمال خدا نیز اثبات نشود مگر به نفی و ابطال نقایص از او
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ما دیدیم نقایص خود را که مستهجن شد پیش عقل و فهمیدیم کـه ایـن نقـایص از عجـز                     
 .کنیم خدا را از نقایص به سبب کمال و قدرت او لیم، لیکن تنزیه میماست که در دفع آن معطّ

 
 شریک و احتیاج

خداوند عالم را شریک نیست نه در واجب بودن و نه در خداوندی، و نـه در خلـق کـردن                     
 .موجودات و نه در استحقاق عبادت و پرستیدن

از مکان و زمان و     خداوند عالم محتاج نیست نه در ذات و نه در صفات به سوی غیر خود                
الوجود لذاته اسـت   و از جهت ذات، آن است که او واجب    عدم احتیاج ا  .از کیفیت و حاالت و آالت     

از جهت صفات، آن    عدم احتیاج او  . ن منافی حاجت است   و الزمۀ آن استغناء است از همه چیز و ای         
 .ار صحت فعل اوبه اعتبالً قدرت او عبارت است از ذات اواست که صفات او عین ذات اوست، مث

 
 تغیّر و حدوث

زیـرا تغیّـر، حـادث شـدن        . یابـد   تغیّر و تبدّل به ذات اقدس خدای ازلی و لم یزلی راه نمی            
توانـد   اما آن سـبب، غیـر نمـی      . صفتی است که در ذات نبوده و برای این حدوث، سبب الزم است            

ر ذات الهی هم نیسـت،  باشد چون این امر با وجوب وجود مباینت دارد، از طرف دیگر، آن علت د         
بنابراین جمیع صفات الهی عین ذات اوست و . تواند هم قابل باشد و هم فاعل زیرا شیء واحد نمی

 .هیچ گونه تغیّری بدان راه ندارد
خداوند متعال قدیم است و قدیم آن است که مقدم باشد بر کلّ، و کلِّ ماسوای او محتاجند                 

باشـد تـا      ز اوست و نه اشـدّی از او و متنـاهی بـه حـدی نمـی                به او به جهت امکان آنها، نه اتمّی ا        
او را عدم نیست تا حاجت، داعی شود        . ای واالتر از آن متصوّر شود که او فاقد آن مرتبه باشد             مرتبه

به سوی سبب، و برای او مطلبی نیست تا محتاج به معین باشد، و واسطه بر فعل او نیست زیـرا او                      
یوض است، و موقوف بودن خلق بعضی اشیاء به واسطه، بـه جهـت              مبدأ کل وجود و مصدر کلّ ف      

 .احتیاج مخلوق است بر واسطه و کلّ واسطه، مخلوق اوست
 
 ترکیب

 زاء ذهنیّه، زیرا مرکب آن استـارجیّه و نه از اجـخداوند عالم مرکب نیست نه از اجزاء خ
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.  است بر تحقق آن چند امور      که ملتئم باشد ماهیّت او از اموری چند و تحقق مرکب بودن، موقوف            
در هر مرکب علی االطالق، احد اجزاء محتاج است به دیگری که مغایر اوست، زیـرا اگـر محتـاج                    

عالوه بر این، ترکیب خارجی، با انفعال باشد و انفعال از لـوازم        . نباشد حقیقت متحدّه حاصل نشود    
 .ال استمزاج است و مزاج الزم گرفته تغیّر را، و تغیّر هم در خدا مح

بسـاطت را بـر   . بنابراین ذات واجب تعالی وجود صرف و نور محض و ابسط بسایط است          
 :حسب اختالف ترکیبات، درجات مختلفه است

درجۀ اول بسیط، آن است که مرکب از اجسام مختلف الطبایع و متبـاین در حـس نباشـد،                    
و حساً متباینند ماننـد جلـد،    مثل بدن انسان یا حیوان که مرکب است از اجسامی که طبیعتاً مختلف              

 .لحم و عظم آنها
درجۀ ثانیۀ بسیط، آن است که مرکب از اجسام مختلف الطبایع و متشـابه در حـس نباشـد،                   

چـه، هـر   . مانند لحم یا عظم و مانند اینها که مرکبند از عناصر مختلفه و برحسـب حـس متشـابهند       
 .باز یاقوت استجزئی از اجزاء لحم، باز لحم است یا هر جزئی از یاقوت 

سـت  درجۀ ثالثۀ بسیط، آن است که مرکب از اجزاء متشابهه نباشد، مانند مقادیر که مرکب ا               
 .به اجزاء متشابهه الی غیر النهایهیک از عناصر بسیط که قابل قسمتندهر از اجزاء مقداریّۀ متشابهه یا

ع موجـودات   درجۀ رابعۀ بسیط، آن است که مرکب از هیولی و صورت نباشد، ماننـد جمیـ               
 .ظاهریّۀ مادیّه که مرکبند از هیولی و صورت

 .درجۀ خامسۀ بسیط، آن است که مرکب از جنس و فصل نباشد
درجۀ سادسۀ بسیط، آن است که مرکب از وجود و ماهیـت نباشـد و ایـن درجـه، آخـرین                     
درجۀ بساطت است که در هیچ ممکنی حاصل نشود، ولی این بساطت در واجب تعالی، واجـب و                  

 .بت و محقّق استثا
 

 عروض حاالت
باشد مثل نوم و بیداری و قیام و قعود و پیـری و جـوانی و        واجب تعالی محل حوادث نمی    

ضعف و قوّه و فرح و حزن و رضا و غضب، به جهت آن که قدیم محال و ممتنع است کـه محـل                        
خداونـد  .  اسـت  شود بر حوادث، چه همۀ  اینها از لوازم جسم و مزاج بوده و دلیل نقص و احتیاج                 

 باشند و لذا ممتنع است ورات، مخلوق او میـمۀ این مذکـادر مطلق بود و هـالم غنی بالذات و قـع
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 .انصاف خداوند به آنها
آنچه از آیات و اخبار وارد شده در مورد اتصاف خدا به بعضی از این صفات، مراد غایـات                   

اند در اتصاف خدا به بعضی  فرموده) ع (آنهاست نه مبادی آنها، این است که پیشوایان مقدس اسالم     
 .»اخذ کنید غایات را و ترک نمایید مبادی را«: از این صفات

 
 حلول

کند، لکن بعضی از نصاری معتقدند بر حلول خداوند در            واجب تعالی حلول بر چیزی نمی     
که حضرت عیسی علیه السالم و بعضی معتقدند به حلول خداوند در بعضی از عارفین، در صورتی               

 :حلول خداوند محال و ممتنع است به جهت آن که
اوالً ـ حالّ، محتاج مکانی است که در آن حلول بکند و احتیاج از صفات ممکن اسـت نـه    

 .واجب
ثانیاً ـ حلول در مکانی، مستلزم خلوّ از مکان دیگر است و حال آن که خداوند عالم موجود  

 .است در هر مکان نه با مداخلۀ خارجیه
ـ انتقال از جایی به جایی و از حالی به حال دیگر، عالمت زوال است و زوال بـر ذات  ثالثاً  

 .یابد اقدس حق تعالی راه نمی
رابعاً ـ حلول از لوازم جسمیّه یا عرضیه و مکانیّه است و خداوند تعالی منزّه است از جمیع  

 .آنها
یل تبعیّت، بـه شـرطی   خامساً ـ مقصود از حلول، قیام موجودی است با موجود دیگر بر سب 

که قیام حالّ به ذاته ممکن نباشد، و این معنی در خدا ممکن نیست، زیرا که این از خواص اعراض         
 .و صور است که مکنم نباشد تعیّن آنها مگر به واسطۀ محل، و خدا از قبیل اعراض و صور نیست

 
 اتّحاد

 بنـده زمـانی کـه رسـید بـه           :شود، لیکن بعضی معتقدند بر این که        خداوند تعالی متّحد نمی   
گردد مغایرت بین او و پروردگار و تکلیف از او            درجۀ عرفان و فایز گشت به مرتبۀ ایقان، باطل می         

این اعتقاد و خیال، باطل و فاسد است و از این گونه اعتقاد و خیـال غیـر معقـول،                    ! گردد  ساقط می 
تقاد و خیال، برخالف نصّ آیات قرآن       این اع . بسیار دارند که فضایح و قبایح آن الیق تحریر نیست         



 79 صفات سلبیّۀ خدا: صفات الهی 
 
 
 

 

شـد از   شد از عارف موقن، هـر آینـه سـاقط مـی     مجید است، به جهت آن که اگر عبادات ساقط می       
کسی که محبوب خود را کماهو      ! السالم  سندالعارفین و سیدالموقنین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه      

 !داند؟ حقه بشناسد، چگونه اوامر او را در حق خود ساقط می
دلیل دیگر این که خدا که با غیر متحد شد، در حالت بقاء اگر موجود شوند، دو تا خواهند                   

معنـی اسـت و اگـر یکـی معـدوم شـد و        بود نه یکی، و در صورت معدوم شدن هر دو، اتّحاد بـی            
 .نتیجه است دیگری باقی ماند، اتحاد در این موقع نیز بی

اگر حاصـل، واجـب     . ب خواهد شد یا ممکن    برهان دیگر این که، حاصل اتحاد آنها یا واج        
شود، تعدد واجب الزم آید و این باطل است؛ و اگر حاصل، ممکن شود، در نتیجۀ استیالی ممکـن              

پس، انقالب واجب به ممکن و انقالب ممکـن بـه واجـب،             . است به واجب، و این نیز باطل است       
 .محال است

آن اسـت کـه حضـرت ختمـی مرتبـت           طریقۀ وصول بر یقین که موافق شرایع دینیّه باشد،          
قرار داده و رفتار این طریقه را بهتر از اوصیای او کسی نخواهد دانسـت، و توحیـد خداونـد                  ) ص(

 .عالم باالتر و بهتر از ایشان، احدی را میسّر نخواهد شد
اکثر اوهام باطلۀ متصوّفه و اغلب خیاالت فاسدۀ متفلسفه بر این اسـت کـه گوینـد اوسـت                   

اند طوامیر خـود را و        عیّنات و کثرات، اطوار و شؤون اوست و با این سخنان، پر کرده            الحق و ت    ذات
اند خدا را با کلمات ظریفه و با تمویهات لطیفه و تشبیهات سخیفه، که همۀ آنها خبط                   وصف نموده 
و نیز گویند هرچیز خداست بدون خصوصیت، مثالً گوینـد سـنگ مرکـب اسـت از                 . و غلط است  

است، و از ماهیت که آن خلق است و کثرات، اطوار او و حدوث، تطـوّر اوسـت                  وجود، که آن خد   
اند تقوّم خلق را با حق به تقوم  همچنین مثل زده. به صور مختلفه و ظهور او با تمنیّات متشتّته است      

 .امواج با بحر و تقوم نقوش با مداد و تقویم اعداد با واحد
عالم و عدول از طریقۀ امناء الرحمـان، کـه          چگونه جایز است تکذیب اجماع جمیع علماء ا       

آن طریقه است صراط المستقیم و منهج قویم و ابواب معرفت ربّ کریم؛ و ما مأموریم بـه دخـول                    
ما ابواب معرفتیم و کسـانی کـه   «: فرماید می) ع(بیت حقیقت از آن ابواب، چنان که حضرت صادق     
 ».را، ایشان گمراهانندعدول کنند از والیت ما و تفضیل دهند بر ما غیر ما 

عالوه بر این، اگر اعتقاد آنان حق باشد، چرا حضرات ائمه اطهار علیهم السالم از ارشاد مـا                  
و اگر گوینـد ایـن      . اند؟ و حال آن که ایشانند هادی عباد بر طریق حق            به آن طریق خودداری نموده    
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 شما ترک واجب کرده و      سرّ مخزون است و واجب بود بر ایشان کتمان آن، جواب گوییم پس چرا             
اگر آن بزرگواران مبالغه نمودند در کتمان آن، چرا مبالغه نمودند در اشاعه             ! اید؟  افشا و اظهار نموده   

و اضاعۀ آن سرّ مشایخ شما؟ بطوری که این سرّ مخزون به مقام لهو و بازیچۀ عوام آمده و حکایت                    
 !الًافواه جهّال گشته و تابع شدند بر ایشان تقلیداً و توس

 
 تجسّم

پذیر است که ذیالً بعضی از آن وجوه را  اثبات نفی جسمیت از باریتعالی به چند وجه امکان      
 :کنیم بیان می

وجه اول ـ خداوند عالم، جسم نیست چه، جسم آن است که قبول ابعاد کند و احتیاج ابعاد  
 خداونـد عـالم،     هـم چنـین   . به مکان بدیهی است و خداوند عالم غنی مطلق است از ماسوای خود            

. جوهر نیست که آن ماهیتی است که قائم لذاته باشد و مقام عرض است کـه قـائم بـه غیـر اسـت                       
خداوند عالم عرض نیست چه، عرض ماهیتی است که در هستی، متکی و نیازمند به محل باشـد و                   

 .نیازی و نیازمندی نشاید نیاز است و جمع بین بی الوجود از هر جهت بی واجب
ـ   هر شیء که دارای کمیت و کیفیت باشد، قابل انقسام است و در هستی خود به وجه دوم 

اجزائش نیازمند است، بدین معنی که تا آن اجزاء به مقام اجتماع در نیایند، آن شیء به مرتبۀ کلیت                   
بنابراین جسم نیز که دارای کمیت بوده و قابل انقسام به اجزاء است، در کلیت یـافتن خـود                   . نرسد

یعنی مادام که آن اجزاء بسیطیّه مجازی به مقـام اجتمـاع نرسـند، آن     . باشد   به اجزاء خود می    نیازمند
جسم مرکب به مرتبۀ کلیت نرسد؛ و چون خداوند تبارک و تعالی منزه و مبرّا از هر نیـازی اسـت،                     

 .لذا جسمیت به ذات اقدسش راه نیابد
صورت یا هیولی به مرتبۀ وجه سوم ـ هر جسمی مرکب است از صورت و هیولی، که اگر  

انهدام و انعدام رسد، جسم به وجود نخواهد آمد، زیرا که هستی هر یک از ایـن دو تعلـق دارد بـه                       
امـا چـون    . هستی دیگری و به عبارت دیگر، این دو در وجود یافتن خود محتاج هم دیگر هسـتند                

عدوم گـردد نـه بـا    واجب حق تعالی وجود محض و قائم به ذات خویش است باید با نفی ذاتش م              
 .خدای ازلی باطل است،چرا که وجودش متعلق به غیر نیستفی و معدومیت غیر، و این نسبت درن

چه، خاصـیتی   . از سوی دیگر، واجب حق تعالی مانند صورت نیست تا حالّ بر شیء گردد             
چـه،  . از خواص صورت، حلول است و همچنین مانند هیولی نیست کـه محـلّ بـرای شـیء شـود            
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آید، هیولی نیز بدون صورت بـه         واره محتاج به محل است و بدون هیولی به وجود نمی          صورت هم 
بنابراین، هستی هریک به هستی دیگری بستگی دارد، لذا جسمیت که مرکـب             . مقام فعلیت در نیاید   

 .از صورت و هیولی است، هرگز به ساحت اقدس واجب تعالی راه نیابد
 
 تشبیه

ست، به جهت آن که هر صانعی مغـایر بـا مصـنوع خـود         حق تعالی شبیه مخلوقات خود نی     
به عبارت دیگر، علت و معلول محال است که از یک نـوع باشـند، زیـرا                 . باشد  بوده و شبیه آن نمی    

علت موجده اشدّ است از وجود معلول مجعوله، و تفاوت با شدت و ضعف در وجودات، مسـتلزم      
 ل اسـت کـه خـود صـورتی باشـد از نـوع آن            اختالف در ماهیات آنهاست؛ و نیز مصوّر صور، محا        

 .صور
صانع این همه صنایع محکم با این نظام عجیب و نسق غریب که عقـول در آنهـا حیراننـد،              

ای باشد که مافوق غایت آن متصـوّر نباشـد، و واجـب اسـت همـۀ                   واجب است در کمال به مرتبه     
ترکیـب از دو جهـت قـوّه و فعـل           کماالت او بالفعل شود وگرنه الزم آید که ذاتی نبوده و مستلزم             

 .»تَعالَی اهللاُ عَمّا یُشرِکُون«باشد و این نقص است و 
 
 رؤیت

خداوند عالم را رؤیت به بصر، ممکن نیست به جهت آن که مرئی بـه بصـر، البـد بایـد از                      
قبیل اجسام شود و در جهت مقابله، صاحب مکان و جهت و زمانب اشد و خدا منزّه است از همۀ                    

نیز مرئی، محاط به حاسّۀ نظر باید شود و خداوند متعال محیط است بر کل اشیاء و چنـین                   و  . اینها
 .باشد پس مرئی نیست محیط، محاط نمی

دیگر آن که واجب است فاصلۀ میان رائی و مرئی، چنان که موقع دیـدن، عـالوه بـر سـایر                     
در این وقت البد است     گردد، و     شرایط رؤیت، مدّی از چشم ناظر خارج شده و متّصل به مرئی می            

همچنـین اسـت    . از فاصله و مقابله، و همۀ اینها از لوازم اجسام هستند و خدای متعال جسم نیست               
عدم ادراک حق تعالی با سایر حواس، یعنی شنیدنی و بوئیدنی و لمس کردنی و چشیدنی نیست و                  

 .با حواس باطنی نیز ممکن نیست رؤیت کنه حق تعالی
 رئی باید ـر ممکن نیست، این است که مـالم را رؤیت به بصـاوند عدـه خـدلیل دیگر آن ک
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و خداونـد   . محسوس باشد و محسوس مستلزم جهت و مکان و زمان و محتاج کم و کیـف اسـت                 
 .عالم از جمیع اینها منزّه و مبرّاست

دیدگان او را   » ال تُدرِکُهُ االَبصارُ وَ هُوَ یُدرِکُ االَبصارَ      «: فرماید  در قرآن مجید، خالق متعال می     
وجه استدالل آن است که خداوند عالم نفی فرمـود رؤیـت     . یابد  یابند و او دیدگان را در می        در نمی 

خود را به بصر، به جهت آن که خداوند عالم بزرگتر است از آنچه دیده شـود بـا چشـم، و اوهـام                        
: کـه فرمـوده   ) ع (تواند او را درک کند و در قول حق تعالی خطاب به حضرت موسی               قلب نیز نمی  

آمـده، یعنـی    » هرگز«موضوع است بر نفی ابدی که در لغت فارسی به معنی            » لن«، کلمۀ   »لن ترانی «
اما رؤیت خداوند بـه حقـایق ایمـان، ممتنـع نیسـت و بـر ایـن،                  . ای موسی هرگز مرا نخواهی دید     

 امیر  محمول است اخباری که وارد شده در امکان رؤیت حق؛ چنان که شخصی به خدمت حضرت               
هرگـز عبـادت    «: ای؟ آن حضـرت فرمـود       یا امیر، آیا خـدای خـود را دیـده         : آمد و عرض کرد   ) ع(

: آن حضرت فرمود. ای؟ وصف کن او را چگونه دیده: عرض کرد . »کنم خدائی را که او را نبینم        نمی
 اسـت کـه     در این مقام  . »بیند او را قلوب به حقایق ایمان        های ظاهر و لیکن می      بیند او را چشم     نمی«

 .شود معقوالت واقعیّه مثل محسوسات ظاهریه می
ای گویند مناط دیدن چیزی وجود اوست، پس هرچه وجود دارد، دیـدارش ممکـن و                  عدّه

این همان اعتقاد باطل است که موجب انحراف مـادیّون          . هرچه دیدارش ممکن نیست وجود ندارد     
د وجود او را، و بطالن این عقیده پیش عقـل و            کنن  بینند انکار می    گشته و نظر بر این که خدا را نمی        

کند که دیدن، چیـزی اسـت کـه       چه، هر عاقلی به بداهت تصدیق می      . حس و وجدان، بدیهی است    
شود، و یا احساسات درونی ما مانند تشنگی و گرسنگی و مهـر و خشـم                  وجود دارد ولی دیده نمی    

 .شوند چیزهایی هستند که وجود دارند، ولی دیده نمی
الیل علمی ثابت شده است که زمین چند نوع حرکت دارد، و هوا بطور متوسط شانزده                به د 

کند، و به آزمایش و تجربه نیروهایی مانند نیروی جاذبـه ثابـت               هزار کیلوگرم بر بدن فشار وارد می      
 .شوند شده و قوای انسانی از قبیل واهمه و حافظه همه موجودند، ولی هیچ یک دیده نمی

ه غالباً کل در این عالم، وجود خارجی ندارد و وجود خارجی اغلب در جزء               به دالیل آن ک   
تواند وجود خارجی داشته باشد، ولی جزئی از          است مانند احسان که کل احسان در عالم ظاهر نمی         

همین طور زیبایی در کل، وجـود خـارجی نـدارد،           . توان در شخصی مشاهده و درک کرد        آن را می  
بایی را در کسی دید چه، برای درک کـل در عـالم ظـاهر محملـی وجـود                   توان جزئی از زی     ولی می 
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زیرا عالم ظاهر با تمام وسعت خود تا آن جا که برای ما قابـل درک و            . ندارد که از آن متجلّی گردد     
رؤیت است، جزئی از کلّ خود است نه کلّ آن و برای ما که جزئـی از کـل هسـتیم، کـلّ آن قابـل          

 .درک و رؤیت نیست
به عنوان مثـال، در ریاضـیات گـاه کـل           . تواند وجود خارجی داشته باشد      گاهی کل می  البته  

اسـت و تنهـا   » کل جزئی«نیست بلکه » کل مطلق«معلوم است و جزء مجهول، ولی در حقیقت این   
تـوان      همچنین موقعی که کل مجهول است و از روی جزء می          . شود  در برابر جزء، کلّ محسوب می     

آید، بلکه قسمتی و جزئی از کـل بـرای مـا              در آنجا نیز کل مطلق بدست نمی      آن را به دست آورد،      
 .توان برای رسیدن به غایت استفاده کرد شود؛ بنابراین از روی جزء نمی معلوم می

توان درک    پس درک کل جز در کل و برای کل میسّر نیست و لذا در عالم ظاهر کلّ را نمی                  
 .ت، برای ما که جزء هستیم، قابل حصول و ادراک نیستنمود، بنابراین رؤیت خداوند چون کل اس



 
 
 

 

 فصل چهارم
 
 
 
 
 

 اسماء الهی
 

 معنای اسم
مراد از اسماء صانع عالم عبارت است از معانی عقلیّۀ دالّه بر هستی ذات الهیّه نه بر هویّات                  

 .وجودیّه که فهم را سبیل ادراک آن نیست
کند بر ذاتـی   نه، مانند رحمان که داللت می  کند بر ذات موصوفه به صفت معیّ        اسم داللت می  

 .کند بر ذاتی که متصف باشد به صفت قهر که متّصف باشد به رحمت، و یا مثل قهّار که داللت می
. اسم اهللا تعالی غیر ذات اوست، اعمّ از این که اراده شود با آن اسم، لفـظ آن یـا مفهـوم آن                      

هرآنچه . لقش به سوی غیر که فرد شده باشد       چه، مفهوم امری است که محتاج است در وجود و تع          
تعبیر آورده شود با زبان، مانند اسماء ملفوظه و یا به عمل آورده شود مانند اسماء مکتوبه، مخلـوق                   

 .است
اسم اهللا تعالی غایتی است از غایات، یعنی عالمتی است از عالئم هسـتی او، و هـر غایـت،        

ت زایده مصنوع است، و صانع موجودات غیر        موصوف است به صفت زایده، و هر موصوف و صف         
صانع عـالم   . موصوف است به حدّ مسمّی، به این معنی که معانی اسماء و صفات، غیر ذات اوست               

وجود محض است و حدّی و جزئی برای او نیست، به جهت آن که حدود مأخوذ است از ذاتیّـات       
خداونـد عـالم   . غیر محدود اسـت   شیء و صفت کلیۀ او، و ذات باریتعالی از حیث هویت وجودیّه             

باشد به جهت آن که هر آنچه متصوّر باشد در عقل یا در وهـم و یـا                    مدرک به ادراک حصولی نمی    
 رای او مانندی است و خداوند عالی منزّه است از امثال و اشباه، و هر فکری که منتهیـدر حس، ب
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 .شود بسوی غایتی از غایات، آن غیر خداست
و مفهوم است و مراد از معنی و مفهوم، اشارۀ کمالیه است به وجود الهیّه      مراد از اسم، معنی     

و ذات احدیّه، پس هر که مجرّد معنی یا مفهوم را پرستش کند، به تحقیق عبادت کرده است چیزی                   
 .را که برای او وجودی نیست

ی، در اسـماء الهـ    . مراد از اسم، مفهوم ذهنی اوست نه مسموع لفـظ حادثـه بـه ارادۀ الفظـه                
مسمّای آنها قدیم و الفاظ آنها حادث و مفهومات آنها خارجنـد از ذات احـدیّت، و حمـل اسـم و                      

 .معنی و مفهوم بر ذات احدیت غیرمعقول است
اسماء و مفهومات کثیر است ولیکن همۀ آنها غیر ذات الهی است، چنان کـه معنـی مـأکول                   

یر از قباست؛ پـس از ایـن توجیـه و           غیر از نان است و معنی مشروب غیر از آب و معنی ملبوس غ             
این مطلب دقیـق و مقصـد       . شود که اسماء با مدلوالت خود غیر ذات احدیت هستند           بیان، ثابت می  

عمیق از دریای تحقیق و معدن حکمت و ثمرۀ شجرۀ نبوت است که عاجز گشته از درک آن عقـل                    
 .اصحاب عقول و قاصر گردیده از فهم آن افهام رجال فحول

اک شیء بطور دقیق و فهم مطلبی بر وجه عمیق، آن است که مدرک بـه نحـوی              عالمت ادر 
 .باشد که متمکّن شود از توضیح و توجیه کاملۀ آنها

عبادت حق تعالی با توهّم دو معنی دارد، یکی آن است که داخل کند شـیء را در یکـی از                     
 برای این عالم صانعی و      قوای احساس خود، و دیگری آن که بشناسد آن شیء را با اقرار به این که               

 .مبدعی است، که اولی کفر است و خیال و دومی حق است و کمال
 :فیض مقربین از معانی و مفهومات اسماء بر سه وجه است

اول ـ معرفت این معانی بر سبیل مشاهده، تا منکشف شود برای ایشان اتصاف حـق تعـالی    
 .به آنها، چنان انکشافی که جاری مجرای یقین شود

 . ـ این که تقرب جویند بسوی حق و متحلّی شوند به حلیۀ این معانیدوم
 .سوم ـ چنان کنند که مصداق این معانی شوند

 
 حکمت خلق اسماء

. شود بر جمالیّه مانند لطیف و غفار و بـر جاللیـه مثـل منـتقم و قهـار                    اسماء اهللا منقسم می   
کند که هـر      اء غیر متناهیۀ او تقاضا می     نیاز است از ماسوای خود، لیکن اسم        خداوند تعالی گرچه بی   
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باشـد، قـدرت      یک از آنها را در خارج مظهری باشد و اگـر مرحـومی و مقهـوری در خـارج نمـی                    
 .گردید رحمانیّه و قهاریّه او ظاهر نمی

 :سرّ اینکه حق تعالی اسماء و معانی را خلق کرد، دو چیز است
ق این مطلـب آن اسـت کـه خداونـد     اول ـ آن که مخلوقات او محتاجند بسوی او، و تحقی 

ای باشـد     عالم من جمیع الجهات باین است با مخلوقات خود، و واجب گردید که در بین، واسـطه                
 .که به وسیلۀ آن نسبتی شود بسوی حق

ـ آن که احدی را ممکن نیست توسّل بر کبریای احدیت، چنان کبریایی کـه حقـایق و                   دوم
جب گردید خلق اسماء و معانی، و این وجـه، برهـان اسـت              اند پیش او، لذا وا      ذوات همه مستهلک  

چه، موجودات بعـد از آن صـادر گردیدنـد از علـت خـود،               . برای خلق اسماء از جهت علت غائیه      
به . محتاج شدند بسوی او بر اداء شکر نعم غیر متناهیه و جلب منافع متصوّره و دفع مضار متوهّمه                 

کند از خداوند عالم به لسان استعداد خود کمالی           میعبارت دیگر، هر موجودی از موجودات طلب        
 .را و این استعداد نیز از مواهب الهی است

حقیقـت  . عقـل و تخیّـل و احسـاس       : طریق وصول بر اشـیاء منحصـر اسـت در سـه چیـز             
شـود، و   محسوس، گاه با ذوق و گاه با شمّ و گاه با لمس و گاه با بصر و گاه بـا سـمع معلـوم مـی                       

شود با قوّۀ   یابد، و حقیقت شیء معقول درک می        ل آن است که قوۀ خیّاله آنرا می       حقیقت شیء متخیّ  
این سه طریق، طرق تذکر حقایق و احضار آنهاست و خداوند عالم، اجلّ اسـت از ایـن کـه                    . عقلیّه

پس خالق عالم، اسماء و معانی را خلق کرد که          . مذاهب عقول بر آن رسد تا چه رسد خیال و حسّ          
 .ی باشند بر ذکر عباد پروردگار خود را، و این اسماء، اقرب اشیاءاند به سوی حق تعالیا آنها وسیله
 
 اسم اهللا

 :از باقی اسماء به چند چیز امتیاز یافته است» اهللا«در بین اسماء الهی، اسم 
 .اول ـ مشهورترین اسماء، اهللا است

 .دوم ـ محل آن در قرآن مجید، باالترین آنهاست
 .ز باالترین آنهاستسوم ـ در دعا نی

 .به آن اختصاص یافته است» ال اِلهَ اِالَّ اهللا«چهارم ـ کلمۀ اخالص یعنی 
 .پنجم ـ شهادت به آن تحقق پذیرد
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 .شود ششم ـ اسم است برای ذات مقدس حق تعالی و اطالق بر غیر نمی
 فالنـی  شود، مانند این که گوییم هفتم ـ اسم است و باقی اسماء صفت که بر غیر اطالق می 

 .عالم است
، چنان که گوییم مثالً صابر اسمی اسـت  »اهللا«شود به اسم  هشتم ـ تمامی اسماء نام برده می 

 .اسمی است از اسماء صابر» اهللا«گوییم  از اسماء اهللا و نمی
جامع معانی کل اسماء الحسنای الهی است، بطوری که این اسم مبارک، اسـم              » اهللا«بنابراین  

 .است» اعظم«
 

 اء اسماء و مفهوم آناحص
به درستی که از برای حق تعالی نود و نه اسـم اسـت،              «: فرموده) ص(حضرت رسول اکرم    

از برای خدا نود و نه اسم است،        «: و نیز فرموده  . »شود  کسی که احصاء کند آنها را داخل بهشت می        
یـن مضـمون وارد     اخبار دیگری نیز به ا    . »گردد  کسی که بخواند خدا را با آنها دعایش مستجاب می         

البته بر طبق روایات دیگری تعداد اسماء الهی به مراتب بیش از این است؛ چنان که بـه                  . شده است 
اسماء الهی به تعداد موجودات عالم وجود و ارکان «فرموده حضرت امیر المؤمنین علی علیه السالم        

 الهی نیز از حدّ حساب و طور که موجودات عالم به حساب نیایند، اسماء      از این رو همان   . »آنهاست
: شود بنابراین با توجه به مجموعه روایات مربوطه، در این جا دو معنی حاصل می    . عدد خارج است  

یکی اسماء بطور اعم، که در معنایی خود کنایه از کثرت است؛ دیگـری اسـماء بطـور اخـص، کـه                      
نها سیر شود، منظور از کثرت      باشد که تعداد آنها نود و نه است و اگر در آ             منظور اسماء الحسنی می   

 .شود اسماء نیز معلوم می
 :در این جا چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد

 اول ـ مقصود از احصاء که در این حدیث آمده، چیست؟
معنای احصاء فقط تعداد و شماره کردن اسماء الهی نیست، زیرا تلفظ بـه الفـاظ و شـماره                   

چنین تصوّر مفاهیم و فرا گـرفتن معنـای     هم. شود   بهشت نمی  نمودن آنها به تنهایی باعث دخول در      
تحت اللفظی آن نیز مراد نیست زیرا این دو جهت، اختصاص به مؤمن و موحّـد نـدارد بلکـه هـر                      

 .فهمد عرب بدوی نیز معنای این الفاظ و مفاهیم را می
 این کهالی متّصف به صفات حسنه است، ولو ـمالی و تصدیق به این که حق تعـتصوّر اج
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گردد، لیکن در این جا مقصود امری است فوق آن، و             فضیلتی است و ایمان ظاهری بدان محقق می       
 .آن شناسایی حق تعالی است به تمام مدالیل اسماء و اوصاف جمال و جالل

چنانچـه بـه    . اسم دال بر مسمی است و وضع اسم برای این است که مسمّی شناخته شـود               
حال اگر شخصـی دارای اسـامی متعـدد         . آید   آن شخص به نظر می     مجرد شنیدن اسم شخص، فوراً    

شود و هریک را به لحاظی بر وی اطالق کنند، اگر خواهیم در مقـام معرفـی وی بـرآییم، بایـد بـه                        
بنابراین برای ذات احدیت    . ایم  تمامی آنها او را معرفی کنیم وگرنه او را به تمام معنی معرفی نکرده             

و غیر اینها از اسماء بایـد  » رحیم«، »رحمن«، »اهللا«ن اسماء، وقتی گفتیم که متصف است به معانی ای     
 .فوراً متوجه شویم به ذاتی که مصداق این الفاظ است

انتقال از اسم به مسمّی در صورتی ممکن است که بتـوانیم او را در ذهـن آوریـم و تصـوّر              
ل است، پس چگونه ممکن اسـت       تصور ذات غیر متناهی حق تعالی محا      . کنیم و به او اشاره نماییم     

بشر به مجرد ذکر اسمی از اسماء الهی، فوراً به او منتقـل گـردد و او را تصـور نمایـد؟ هـم چنـین         
توانـد او را      وجودی که باالتر از تصوّر انسانی است و انسان نتواند آن را تصـوّر کنـد، چطـور مـی                   

 .بپرستد؟ چه، تصدیق بال تصور محال است
الی باالتر از آن است که ممکن بتواند به او احاطه کند و ادراک کنه               بلی، گرچه ذات حق تع    

ذاتش به نحو احاطه محال است، لیکن تصور اجمالی وجود بسیط غیر محدود که ازلی و قـائم بـه                    
و نفـوس   . باشد  ذات و متصف به اوصاف عظمت و جالل و منزّه و مبرّا از نقایص است، ممکن می                

 مرآت کاینات، مشاهده کنند ذاتی را که جامع تمام کماالت و فوق هـر               قدسیه را سزد که اجماالً در     
لذا هر وقت متذکر اسمی از اسـماء شـوند، فـوراً متوجـه آن حقیقـت                 . کمالی است که تصور شود    

 .وحدانی گرداند
البته مقصود این نیست که شناختن مفاهیم و اجماالً شناختن صـفات، همانـا شـناختن کنـه                  

زیـرا  . ست چه، محالیّت آن به دالیل عقلـی و نقلـی مبـرهن گشـته اسـت                ذات و حقیقت احدیت ا    
شناختن حقیقت هرچیزی عبارت است از ادراک انکشاف تام و علم حضوری، و این نحـوه ادراک                 

 .باشد و علم حضوری منحصر است به خود باریتعالی که عالم به خود و معالیل و آثار خود می
هـر  . کماالت و منزه و مبرّا از نقایص ممکنه است خالصه آن که حق تعالی مستجمع جمیع        

لـذا شـارع   . اسمی داللت بر صفتی و هر صفتی منبعث از نحو کمالی اسـت کـه عـین ذات اوسـت     
 مقدس، اسماء بسیاری وضع کرده که اگر همۀ آنها را مالحظه کنیم و در تمامی آنها آینه مانند یک 
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 .ایم در استعداد نفس خود، او را شناختهمعنی و یک مصداق را مشاهده نماییم، آن وقت بق
 شود؟ دوم ـ چگونه احصاء اسماء الحسنی باعث ورود به بهشت می

هیچ جای شبهه و تردید نیست که بهشت جایگاه مؤمن کامل و عارف موحّد است؛ بهشت                
محل نیکان و مقربین درگاه الهی است زیرا بهشت، دار کرامت و ضیافت خانۀ خدایی است، جـای                  

کسی را سزد که آرزوی بهشت را در دل بپروراند          . سی نیست، جای آشنایان است نه بیگانگان      هر ک 
 .که طریق حق رود و به اکسیر محبت، قلب او زنده گشته و راهی به سرادق عظمت او پیدا کند

کند و در معرفت و شناسایی حق را بـه روی مـا             چیزی که ما را به جادۀ هدایت رهبری می        
:  اسماء الحسنایی است که در سورۀ اعراف خداوند متعال به آن اشاره فرموده استگشاید، همان می

 .عباد خود را امر فرمود که او را به آن اسماء بخوانند» وَلِلّهِ االَسماءُ الحُسنی فَادعُوهُ بِها«
چنان که به دالیل عقلی و نقلی معلوم گشته، بهشت را درجـاتی اسـت و هـر درجـه از آن                      

خواهـد    کسی که مـی   . ای است، و درجات بهشت بر طبق ایمان و معرفت است            ایفهمخصوص به ط  
عمـل بـدون    . ای است، به ایمـان و معرفـت خـویش بنگـرد             بداند در بهشت حائز چه مقام و مرتبه       

معرفت در بازار قیامت ارزشی ندارد و ارزش مقام هرکسی در پیشگاه احدیت، به نسـبت ایمـان و                   
حضرت . هشت جایگاه کسی است که حق را به حق بشناسد نه به غیر            اعلی درجۀ ب  . معرفت اوست 

» یا مَن دَلَّ عَلی ذاتِهِ بِذاتِـه      «: کند  امیر علیه السالم در دعای صباح به خدای خویش چنین عرض می           
 .ای آن که ره نماید بر خود بذات خویش

شناسـد و      می موحّد کاملی که قوّ نفس و فعالیت خود را به جایی رسانده که حق را به حق                
ای محـیط بـر او        کند، چگونه ممکن است شـی       آثار جمال و جالل را در مرآت کاینات مشاهده می         

 .گردد؟ او فعّال مایشاء است و بهشت در سعۀ نفس فعالۀ او قرار گرفته است
 توان متصف به صفات خدایی و متخلّق به اخالق الهی گردید؟ سوم ـ چگونه می

ۀ ظاهرند، در تصوّر خود برای وصول به عشق، صور و ظـواهری  مدعیانی که شیفته و فریفت   
بهرۀ ایشان از اسـماء و صـفات        . آورند، در حالی که این ادعاها توهّم و پندار غلط است            بر زبان می  

مـثالً از اسـم    . اند  ایشان اسماء و صفات را به معانی جزئی آنها درک کرده          . الهی توهّمی بیش نیست   
اند که خدای تعالی به ایشان روزی کرامت فرموده، و رزق را نیز تنها به                 دهرازق و رزّاق چنین فهمی    

دانند و  خدا را رحمان و رحیم می. اند گیرند و از طعام غیبی بویی نبرده  معنی لقمه و طعام حسی می     
کنند، در صورتی که مقصود از رحمـت و اسـماء و    رحمت او را در خور تمنّیات خویش تصور می       
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قق یافتن به معانی آنهاست نه تکرار آنها بر زبان و ادراک آنهـا در ذهـن، زیـرا کـه      صفات الهی، تح  
گذرد آفریدۀ انسان اسـت و اکثـر ایـن مـدعیان              وهم، مدرک معانی جزئیی است و آنچه از وهم می         

 .پرستند نه خدا را اوهام خود را می
ود تنهـا تکـرار آن      خواهد مظهر صفات الهی، مثالً صفت کریمی او، ش          بنابراین فردی که می   

ای برای او ندارد، بلکه حقیقت این است که معنای آن صفت بایـد در او                  صفت به زبان ظاهر نتیجه    
تحقق یابد، یعنی مظهر جود و کرم حق شود و این زمانی است که عمالً آثار این صفت در او ظاهر         

نـین اسـت سـایر      در این صورت است که اسم مبارک کریم را توانسته اسـت بگویـد و همچ               . شود
 .صفات

متخلـق شـو بـه    «خداوند متعال در حدیث قدسی امر فرموده به حضرت داود علیه السـالم           
، منتهای کمال انسان نیز همین است که در آئینه وجودش ظاهر گردد بعضی از اوصاف                »اخالق من 

ینـه دل را از    الهی، یعنی مظهر و نمایندۀ صفات حق باشد و این مقام، وقتی وی را میسّر گردد که آئ                 
 .گرد و غبار معاصی پاک سازد

اگر آئینه پاک و صیقلی شده را در مقابل چشمۀ خورشید قرار دهند، منعکس شـود در او و              
لوحی به آئینه نظـر افکنـد، شـاید     نمایش دهد صفات و آثار خورشید را، چنان که اگر شخص ساده         

 خورشید جهانتاب است، بـا آن کـه هـیچ           گمان کند که خورشید در آئینه نفوذ کرده یا این که آئینه           
 .یک از آنها نیست، بلکه آئینه از جهت لطافت نمایندۀ خورشید گشته است

اگر کسی آئینۀ خود را مصفّا سازد، بقدر صفای نفس، ظهـور وجـود حـدی و تأللـؤ انـوار                    
ر ایـن   بیند، د   کند و به قدر کماالت خود، وجود و صفات حق را می             الهوتی را در خود مشاهده می     

ال حَـولَ   «: گوید  دهد و به قلب و زبان می        وقت تمام کماالت را از خود سلب کرده به او نسبت می           
کند کـه بـه تمـام ذرّات          بیند و حقیقتی مشاهده می      بلکه دیگر خود را در میان نمی      » وَ ال قُوهَ اِالّ بِاهللاِ    

 .موجودات، احاطه کرده است
 

 مظهر تام اسماء
ت خود مستغنی از عالم و عالمیان است، ولی باید هر اسمی از اسماء او خداوند متعال به ذا

زیرا کمال هر چیـزی از اظهـار خاصـیت    . مظهری داشته باشد تا اثر اسم در آن مظهر به ظهور رسد  
در مظهر، مسمّی در نظر موحّد جلوه کند، مثالً الرّحمن، الرّازق، القهّار، هر یـک               . گردد  آن معلوم می  
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. اء خداست و مظهر آن به راحم و مرحوم و رازق و مرزوق و قاهر و مقهور تواند بود            اسمی از اسم  
. رحمانیت معلوم نگردد، همچنین است رزاقیّـت و قاهریّـت    . تا در خارج راحمی و مرحومی نباشد      

باشند؛ پس این اسم اقتضـای مظهـر کـل کنـد و آن جـامع                  می» اهللا«جمیع این اسماء در حیطۀ اسم       
سان کامل است که مخزن انوار الهی و فیوض نامتناهی، بل مخزن کل وجـود و مفتـاح                  مظهر کلّ، ان  

 .جمیع خزائن وجود است
» هُوَ االَولُ وَاآلخـر   «انسان کامل مصداق    . انسان کامل مظهر صفات الهی و خلیفۀ الهی است        

. ان کامـل فناپـذیر نیسـت      است؛ چنین انسـ   » هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلیم   «و نیز مصداق    » الظّاهِرُ وَالباطِن «و  
توجه به مراتب و تعیّنات طبیعی بدون توجه به نقائص خدا، مانع بـزرگ و حجـاب کبیـری اسـت                    
برای حرکت در راه حق، اما انسان کامل، انسانی است که مراتب و تعیّنات طبیعی را در خود فـانی                    

نی شـدنی اسـت، ولـی در        تمام تعیّنات کاینات و موجودات فـا      . کرده است و لذا او فناناپذیر است      
 .اصل، انسان تعیّنی جز حقیقت ندارد، زیرا که انسان متعیّن باهللا است و فانی شدنی نیست

مقابـل الـوارث، اول     . بـودن » اآلخـر «است به معنی    » الوارث«یکی از اسماء الحسنای الهی،      
» االول«م و مظهـر اسـ  » اآلخـر «انسان کامـل مظهـر اسـم    . بودن است، یعنی خدا ازلی و ابدی است 

است که ازلـی    » من امری «و  » من روحی «مظهر اول بودن او در این جا اشاره به اعطاء امتیاز            . است
و البدایت است، و مظهر اسم اآلخر بودن او بدین سـبب اسـت کـه بعـد از فـانی شـدن تعیّنـات،                         

نسـان کـاملی    چنـین ا  . حقیقت او باقی است، یعنی که او را نهایتی نیست و بقاء او، بقاء ابدی است               
حضرات انبیاء و حضرات اوصـیاء وارثـان خداینـد، در غیـاب             . وارث و خلیفۀ خدا در زمین است      

بنابراین خالفـت و  . »وَ لِلّهِ میراثُ السمواتِ وَاالَرض«ایشان، حضرات اولیاء خلیفه و وارث خدایند   
 .وارثیت یعنی مظهر صفات خدا بودن

. نیم، مشتق از انسـان و منتهـی بـه انسـان اسـت     کل موجودات و کاینات، هرچه را تصور ک      
انسان مشتق از حق    . انسان محیط بر تمام موجودات است و کلّ موجودات نسبت به انسان محاطند            

تواند دارای حیـات      انسان کامل به سبب کماالت خود باقی ابدی است و می          . و منتهی به حق است    
فَتَبارَکَ «فرماید    ی تبارک و تعالی در حق او می       برای مقام انسان همین بس که خدا      . طیّبۀ ابدی باشد  

» نُسـخَتُ االَحَـدِیتِ فِـی الالهُـوت       «و حضرت موالی متقیان، انسان کامـل را         » اهللاُ اَحسَنَ الخالِقین  
 .نامیده است

 دهد،  ان میـدر داللت، معنی را نشـه اسم دال بر مسمّی است و به قـان طور کـبنابراین هم
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سمانی نیز به تمام معنی دالّ بر وجود و صفات حقّند و خداوند متعـال بـه وجـود                   پیشوایان معظّم آ  
آنها ظاهر گشته، ایشان مظهر و نمایندۀ اتم صفات حق و اسماء الحسـنای الهـی هسـتند؛ باطنشـان                    
گنجینۀ اسرار علم لدنّی و ظاهرشان محل بروز کماالت لـم یزلـی و حقیقـت ایشـان، آئینـۀ وجـود           

 .سبحانی است
گردد صفات حـق و       انسان کامل، نمونۀ موجودات است، در مرآت وجودش ظاهر می         چون  

خـردان،    دهد بعضی از اوصاف و اسرار الوهیّت را، این است که بعضی از کوته بینان و بی                  نشان می 
اند؛ چنان که مسیحیان چون دیدند حضرت مسیح علیـه السـالم    نسبت الوهیت به این اشخاص داده  

هـم چنـین    . سازد، او را خدا یا پسر خدایش خواندند         ند و کور مادرزاد را بینا می      ک  مرده را زنده می   
کند، خدایش گفتنـد   جماعتی از شیعیان مشاهده نمودند که حضرت امیر علیه السالم کار خدایی می      

با آن که ایشان خدا نبودند و نیز متّصف به عین صفات خدا نبودند، بلکه ایشان از شـدت قـرب و                      
 .ر اتمّ صفات خدا گشتندمنزلت، مظه

متّصف شدن به عین صفات حق تعالی مطلبی است و نشان دادن صفات او مطلـب دیگـر،                  
اولی محال و غیر واقع، و دومـی ممکـن و واقـع، ایـن کـه خداونـد متعـال در بسـیاری از آیـات،                  

مـین  هـا و ز     موجودات را نشانه و آیات خود قرار داده و امر بـه تـدبّر و تفکـر در خلقـت آسـمان                     
 .باشد فرموده، از جهت تظاهر و نمایندگی آنهاست و هر موجودی مظهر وجود موجود خود می

حاشـا هرگـز   . بنابراین، حضرات انبیاء و اولیاء متصف به عین صـفات حـق تعـالی نیسـتند     
همتاسـت، در مرتبـۀ    ممکن نیست، زیرا همان طور که خداوند متعال در مقام ذات، بـی مثـل و بـی               

ذات او عین صفات او و صفاتش با ذات او . »لَیسَ کَمِثلِهِ شَیء«: ثل و بی نظیر استصفات نیز بی م
 .یکی است و به هیچ وجه تعدّدی در کار نیست

 
 نفس، آئینۀ شناخت خدا

چنان که هر مرتسم آینه حکایت کند از مرتسم خود، خدا را نیـز در هـر مـرآت، ظهـوری                     
بینـیم کـه او را        یاء است برای مـا، فکـر کنـیم، مـی          است؛ بطوری که اگر در نفس خود که اقرب اش         

 .مؤثری است قادر وحی و حکیم که آفریده است او را بر صنع محکم و خلق متقن
های الیتناهی که در نفس نفیس انسانی         آری هر که در عجایب صنع الهی و لطایف حکمت         

یابد کـه پیـدایش      بداهه در می  ای برایش باقی نماند، بلکه بال       مقرر فرموده، اندک تفکری نماید، شبهه     
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این پیکر عجیب و خلقت این هیکل غریب که باالسـتقالل حـاوی جمیـع عـوالم علـوی و سـفلی           
باشد، به خودی خود موجود نشده و آنچه در سماوات و ارضـین آفریـده، در کالبـد تـن آمـاده                        می

 .فرموده است
ای که چیز کمـی       ا پنداشته تو خود ر  «: فرماید  می) ع(حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب      

هستی و حال آن که جمیع عوالم در تو وجود دارد، تو آن کتاب روشنی که به هر حـرفش هـزاران                      
 .»اسرار نهانی پنهان است

شود؛ روحی که داخل است در همۀ اعضاء،        مدیر این عوالم، تنها روح است لیکن دیده نمی        
شـود    پس بخوبی معلوم می   .  به طور بیگانگی   نه به طریق آمیختگی و خارج است از همۀ اعضاء، نه          

 .که عالم را مدیریتی است واحد و در همه جا حاضر که به هرچیزی قادر و تواناست
تـوان گفـت کـه روح از     نماید به معرفت حق، و مـی  شناختن آدمی نفس خود را، ارشاد می    

 :جهانی چند، دلیل است بر ثبوت وجود خالق کائنات
کند در آن، پس برای عالم کبیـر نیـز    دهد جسد را و تدبیر می میاول ـ آن که روح حرکت  

 .محرکی و مدبّری است که خدا نام دارد
کنـد بـر وحـدت خداونـد      دوم ـ وحدت روح در تدبیر تن که عالم صغیر است، داللت می 

 .عالم که مدبّر عالم کبیر است
 که خواهد، داللت سوم ـ قدرت ورح در حرکت دادن هر جزئی از اجزاء بدن به هر طریقی

 .کند بر قدرت خالق متعال بر کل موجودات می
کنـد بـر احاطـۀ علـم خداونـد بـه کـل         چهارم ـ اطالع روح از همۀ اعضاء بدن، داللت می 

 .موجودات
کند بر شمول ربوبیّت به کل مخلوقات و  پنجم ـ تساوی روح بر همۀ اعضاء تن، داللت می 

 .رحمانیّتش به جمیع کائنات
کند ازلی بودن خداوند عالم را، یعنی ابتدایی برای او  م روح بر جسد، معلوم میششم ـ تقد 

 .توان تصوّر کرد نمی
 .کند که انتهایی برای خدا نیست هفتم ـ بقاء روح بعد از فنای جسد، معلوم می

کند بر اینکه پی بردن بـه کنـه ذات    هشتم ـ عدم اطالع هر کسی به کیفیات روح، داللت می 
 .ستاو ممکن نی
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نهم ـ ندانستن محل معین برای روح که در کـدام مـوقعیتی از جسـد قـرار گرفتـه، داللـت        
 .کند بر این که برای خدا مکانی نیست، زیرا زمان و مکان مخلوق و محاطند می

 .دهم ـ نامرئی بودن روح، دلیل است بر عدم رؤیت حق
ر عبـارت کـه در      هـ . حمد و سپاس نامعدود و شکر و ستایش نامحدود خدای را سزاسـت            

نعت او ایراد نمایند و هر بیان که در وصف او بر زبان جاری سازند، اگر صفت ثبوتی بود، از شائبه      
تشبیه مبرّا و معرّا بوده و در تصوّر نیاید؛ و اگر صفت سلبی باشد از غائلۀ تعطیل در قوۀ واهمه قرار 

 .نگیرد
ت انوار رحمت مقدسـت را در هـر         دریای فیض اقدست را به هرآنی تالطمی و تجلیا        ! الها

 .زمانی شوارقی است
پایان، هر موجودی را خلعت وجود کرامـت          کرمت بی حدّ است و لطفت بی      ! اکرم االکرمینا 

فرمودی و وجود انسانی را به لطف خاص، مظهر جامع و جامع خـاصّ الخـاص نمـودی، عقلـش                    
 .سپردی و بر صنایع و اطوار خود داللتش کردی

اره هجوم نیازمندان گرداگرد ابواب رحمتت به صیحۀ یا رحیم یا رحمان در             همو! پروردگارا
 .جلوه و در ظهور است

وجود هر موجودی به تعظیم و تمجیدت استوار، و وجود هر مخلوقی بـه تسـبیح و                 ! کریما
 .تقدیست برقرار است

در لمعات کاملۀ نور وجه مکرّمت را در این جهـان بـه جلبـاب جسـمانی                 ! ارحم الراحمینا 
آوردی، که اینان حضرات انبیاء و ائمۀ اطهارند، و اشعۀ جمـال عـدیم المثـال خـود را در مشـکوه                      

 .عنصریّه بیاوردی، که اینان حضرات اولیاءاند، درود فراوان بر ایشان باد
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 معاد جسمانی و روحانی
 
 

 تعریف معاد
دربـارۀ  . ات در دنیا و از ممات بسوی حیـات ابـدی          معاد یعنی برگشتن از حیات بسوی مم      

شیعیان قائلند بر ثبوت معاد جسمانی و طوایفی قائلند         . معاد بین طوایف اختالفات عظیم واقع است      
دهریّه غیر از دهـر، محیـی و ممیتـی را قائـل             . اند  بر معاد روحانی، اما منکر اصل معاد طایفۀ دهریّه        

، لهذا بعث و اعاده را منکرند، چنان که قرآن کریم از ایشان حـاکی               اند  نیستند و صانع را دهر دانسته     
 .»وَ قالُوا ما هِیَ اِالّ حَیاتُنَا الدنیا نَمُوتُ وَ نَحیی وَ ما یُهْلِکُنا اِالَّ الدهرُ«: است

اند بر تحلّل طبایع محسوسه و ترکیب آنها، عقیدۀ ایشان       ایشان حیات و ممات را تعبیر کرده      
زیـرا بعـد از     . الحاد و زندقه و کالم ما در این مقام از این جهت به ایـن طایفـه نیسـت                  نیست مگر   

 .نیاز از اقامۀ دلیل و برهان است ثبوت وجود صانع و اثبات وجود ارسال رسل، فساد مقالۀ ایشان بی
 

 ضروت معاد
نه برهانی  اند به امتناع اعادۀ معدوم، نه دلیلی دارند کافی و             مالحدۀ فالسفه که متمسک شده    

 .اند دارند وافی، بلکه در مقابل قرآن کریم تمسّک به شبهات واهیه کرده
کند به وجوب معاد و حاصـل، ایـن اسـت کـه ایقـاع بـه        عقل سلیم و نظر صریح حکم می      

نیازی حضرت باریتعـالی    مشقّت تکلیف بال اجرا و جزا، عبث و لغو است و این الیق حکمت و بی               
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: تعال در قرآن مجید چند جایگاه تقریر فرموده که یکی از آیات این استنیست، چنان که خداوند م   
وَ ما خَلَقنَا السماءَ وَاالَرضَ وَ ما بَینَهُما باطِالً ذلِکَ ظَنُّ الَّذینَ کَفَرُوا فَوَیلُ لِلَّذینَ کَفَروا مِنَ النّـار، اَم                    «

 »دینَ فِی االَرضِ اَم نَجعَلُ المُتَّقینَ کَالفُجّارِنَجعَلُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ کَالمُفسِ
چون وعده به ثواب و وعید به عقاب متحقق شده و ایصال هیچ کدام در دنیا وقوع نـدارد،                   

ای محفوف به مکاره و مملّو از کدورت روحانیه و جسمانیه و بنا بـر ایـن کـه اکثـر              و نیز دنیا خانه   
سانیّت که مالیم نفـوس خسیسـه و طبـایع سـخیفۀ ایشـان اسـت                کفار و فجّار در دار دنیا طریق نف       

پیمایند، پس دار دیگری اگر نباشد هر آینه تکلیف عاصل و وعد و وعیـد باطـل گـردد، و ایـن                        می
 .عقالً محال از واجب الوجود حکیم، ممتنع الصّدور است

 نبـود،  حق تعالی عباد را مکلف کرده و تکلیف، مستلزم پاداش است، پس اگر معاد واجـب        
از . الزم آید حصول ظلم و این که تکلیف عبث و لغو شود، و این خود دور از حکمت الهی اسـت                    

 :سوی دیگر در این آیات ظرایف بسیاری است در تقریر جهان دیگر و اثبات معاد جسمانی
باید دانست خداوند متعال که انسان را بیافرید، آیا از برای راحت آفرید یا رنـج؟ یـا نـه از                     

ی راحت و نه از برای رنج؟ پس گوییم روا نباشد که از برای رنج آفریند که این الیق رحمت او                     برا
نیست، و روا نبود که نه از برای راحت و نه از برای رنج آفریند، به جهت آن که وقتی مـا در عـدم             

یـا  پس معلوم شد از برای راحت آفریده و این راحـت نیـز در دن              . بودیم این معنی خود حاصل بود     
شـود و طعـام       چنـان کـه کسـی گرسـنه مـی         . نیست و آنچه را مردم راحت پندارند، دفع الم اسـت          

خورد، خوردن طعام را لذّت پندارد، در صورتی که دفع الم جوع است و از این است که هر چه              می
تر باشد، لذت بیشتر نماید، پس جهان دیگری باید که لـذت و سـعادت حقیقـی و                    گرسنگی صعب 

 .ر آن عالم حاصل آیدجاودانی د
اگر معاد نباشد مظالم عباد زایل و اهل صالح با اهل فساد یکی و ارسال رسل لغو و وعد و                 
وعید و ترغیب به طاعات و تهدید از معاصی عبث بوده و باید که افضل انبیـاء بـا شـقی االشـقیاء                       

 نیسـت بلکـه     و این راحت و رنج و فقر و غنا و صحت و مـرض ایـن جهـان، پـاداش                   . برابر باشد 
 .»اَلَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوهَ لِیَبْلُوَکُم اَیکُم اَحسَنُ عَمَالً وَ هُوَ العَزیزُ الغَفُور«: امتحن و ابتالء است

در ایجاد این مخلوقات متکثّره و تکوین این همه مکوّنات مختلفه کـه حـق تعـالی از روی                   
خاصیتی به ودیعه نهاده است، برخی بطور اخص        حکمتی در هر نوعی از آنها اثری و در هر صنفی            

 .منظور نظر بوده و حق تعالی آنها را غایت صنع عظیم خویش قرار داده است
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در میان این همه مخلوقات نامحصور و صنایع عجیبه از علویات و سفلیات که برای تعیّش                
ع اقتضـاء ضـروری   این زندگی چند روزۀ اندک و فانی است ـ به قسمی که هریک از آنها در موقـ  

ـ وجود بنی نوع انسان اکمل و اشرف آمده و خلقت او بر احسن قوام و اتمّ نظام صورت                    باشند  می
و نفوس کلیّات و جزئیات و قـوای ممیـزّه در او            » لَقَد خَلَقنَا االِنسانَ فی اَحسَنِ تَقویمٍ     «: گرفته است 

 .موده خود را به اوج کماالت عالیه برساندمودوع گردیده تا به واسطۀ آنها از مرتبۀ حیوانیّت ترقی ن
پس این خلقت بدیع و صنع لطیف داللت کند بر این که مقصود از انشاء وجـود انسـانی و                    
ابداع این عالم دنیاوی نه همین زندگی خسیس و پست اسـت کـه در ظـرف ایـن مـدت قلیـل بـا                     

ام بطـور کلـی مضـمحل       مشوب بودن آن به انواع آالم و مخلوط گشتن آن به همۀ کدورات و اسـق               
 .»اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلَقناکُم عَبَثاً وَ اَنَّکُم اِلَینا ال تُرجَعُونَ«: گردد

دهـد از وجـود عـالم     انشاء این عالم عظیم و آیات قرآنیّه و فرمایشات سفراء الهیّه خبر مـی     
عـم آن هرگـز   دیگری که او را زوال نبوده و راحتی آن به تکـدّرات و اسـقام مشـوب نگردیـده و ن          

 .مقرون به تخفیف و انقضاء نخواهد بود
کند آنچه را که در حدود چهارده قرن پیش قـرآن مجیـد    علوم تحقیقی امروزه محسوس می 

وَ تَرَی االَرضَ هامِدَهً فَاِذا اَنزَلنا عَلَیهَا الماءَ اهتَـزَّت وَ رَبَـت وَ اَنبَتَـت مِـن کُـلِّ زَوجٍ                     «: اعالم فرموده 
ستدالل به وجود نباتات و حیات و ممات آنها برای محسوس کردن، کمال دلیل معقول               این ا . »بَهیجٍ

گویـا منکـران   . است، به جهت آن که بهترین دلیل عقلی و نظری آن است که به حس منتهی گـردد         
 .کند تا عودت اشیاء را به ایشان بنمایاند معاد را به آزمایشگاه دعوت می

ند تبارک و تعالی به جهـت عـدل و حکمـت خـود            از سوی دیگر، چنان که گذشت، خداو      
کند به وجوب معاد برای مجازات و اثابۀ محسن و تعذیب عاصی و تمیز خوب از بد و     استدالل می 

ها در اصحاب آن، که البد است از عالم دیگـری کـه          تشخیص حقوق از ارباب آن و استقرار مظلمه       
 . الحقوق به حقهای ایشانمجازات شود از انتصاف مظلومین از ظالم و ایصال ذوی

» وعید«و » وعد«و » جهنّم«و » جنّت«و » یومئذ«و » قیامت«در هر آیه از قرآن کریم که کلمۀ 
ذکر شـده و    » نفخ صور «و روز   » یمیت«و  » یحیی«و رجوع بسوی حق و عقاب بعد از موت و لفظ            

 .آیات کثیرۀ دیگر، داللت دارد به زوال جهان طبیعت و وجود و وجوب قیامت
که علماء و دانشمندان طبیعی نیز معتقدند به زوال و اضمحالل جهان طبیعت و یقین دارند                

ها و هرچه در آنهاست، دستخوش نابودی         آسماناین جهان دوام نخواهد داشت وگویند این زمین و        
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یعنی حکمای طبیعی و حکمای الهی      . و فنا هستند و حکمای الهی نیز به این حقیقت اعتراف دارند           
رسند که آن عدم بقاء این جهان است، جـز ایـن کـه حکـیم طبیعـی                    این زمینه به یک نتیجه می     در  

کند، گوید زمـین      انقراض جهان را امری طبیعی دانسته و برای این موضوع علل طبیعی جستجو می             
السالم آن را معلول ارادۀ الهـی دانسـته    داغ شده دیگر جای اقامت نیست، ولی حضرات انبیاء علیهم       

: روز قیامت زمین چون کورۀ حدّادان شده و وضع کنونی خود را از دسـت خواهـد داد                 : فرمایند می
 .»یَومَ تُبَدلُ االَرضُ غَیرَ االَرضِ وَالسمواتُ وَ بَرَزوُاهللاِ الواحِدِ القَهّار«

 
 اقوال مختلف در معاد

بـه اقـوال    پس از ثبوت ضرورت تحقّق معاد، اولی وانسب برگردانیـدن عنـان کـالم اسـت                 
یا معاد جسمانی یا معاد روحانی یا : در مسأله معاد چند قول است. طوایف مختلف در چگونگی آن    

بنابراین در میان پیروان اسـالم، خالفـی در وقـوع    . قالب مثالی یا هور قلیائی یا توقّف در این اقسام   
 .اصل معاد نیست، بلکه خالف در کیفیت و حقیقت آن است

 
 نظریۀ معاد روحانی

فرقـۀ  . فرقۀ مشّائییّن و فرقۀ اشـراقّیین   : اند از حکمای فالسفه     قائلین بر معاد روحانی دوفرقه    
شود از نفس ناطقه، و نیـز         اوّل قائلند بر این که لذایذ و آالم جسمانی بعد از موت بالمرّه منقطع می              

 .گویند لذت روحانی اشدّ و اشرف از لذایذ جسمانی است
م جسمانی وارده در کتاب و سنّت به جهت ترغیب و تشویق نفوس             اینان گویند لذایذ و آال    

اند بر لذایذ و آالم بدنیّه و غیر از لذایذ و آالم جسمانی، لذت و الم دیگر    بشری است که انس گرفته    
گویند معاد، معاد روحانی است و آن عبارت از مفارقت نفس است از بدن و اتصال آن       . تعقل نکنند 

، و گویند معاد نامیده شد زیرا روح عود کـرد بـه حالـت اصـلیّه کـه تجـرد                     است به عالم مجرّدات   
 .محض است

ایشان گویند تعلق روح بر بدن به جهت تحصیل کماالت است در دنیا نه مقتضای ذات او،                 
اند بر بطالن معاد جسمانی به این که تولّد اشخاص وقت اعاده، بدون توالد از پـدر                   و استدالل کرده  

ست، و نیز گویند دوام احتراق به ابقاء جسم محال است، به این جهت قول بـر معـاد                 و مادر باطل ا   
 .جسمانی باطل است
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اهللا، ثانیـاً بـا       اوالً با امکان عقلی نسبت به مالحظۀ قـدرت        : این استدالالت ایشان باطل است    
ایضاً دوام . خواهد شدثالثاً با ادلّۀ قائلین بر اعاده معدوم که ذکر         . امکان وقوع تولّد بدون پدر و مادر      

ثانیاً به تبدیل اجزاء سوخته     . احتراق به ابقاء جسم، اوالً با استحالۀ جسم بر اجزاء ناریّه ممکن است            
کنـیم، و حـق تعـالی در قـرآن            شده به اجزاء غیر اولی از جای سوخته شده که در دنیا مشاهده مـی              

لُودُهُم بَـدلناهُم جُلُـوداً غَیرَهـا لِیَـذُوقُوا         کُلَّما نَضِجَت جُ  «: کریم به این قسمت تصریح فرموده است      
 .»العَذاب

اند، قائلند به تجرّد، و اثبات لذایذ و آالم جسمانی نیز             اما طایفۀ ثانیه که اشراقّیین نامیده شده      
اند، گویند چون لذت و الم جسمانی بدون تعلق به جسم شاید نتوانـد حاصـل شـود، در ایـن                   کرده

لم برزخ، نه روز قیامت که      ولی قالب مثالی مختص است به عا      . الب مثالی صورت محتاج است به ق    
، و  »هُم فیها خالِدُونَ  «و یا دوزخی که     » الفِردَوسَ هُم فیها خالِدُونَ    اَلَّذینَ یَرِثُونَ «:خداوندمتعال فرموده 

 .»فُونَ کُالّ بِسیماهُمِوَبَینَهُما حِجابٌ وَ عَلَی االَعرافِ رِجالٌ یَعرِ«: نه اعراف که خداوند تعالی فرموده
 

 نظریۀ جسد هور قلیایی
شود، تلخّصش آن است کـه انسـان را دو جسـد              آنچه از کلمات بعضی از فالسفه ظاهر می       

یکی جسد عنصری که مرکب است از عناصر اربعه، و این جسد به منزلـۀ کثـافتی اسـت در                    : است
شۀ صاف و این شیشه بعینه همـان        شود از ان شی     سنگ که چون آن را در آتش آب کنند، حاصل می          

بینـی آب را کـه چـون ایسـتاده و             آیا نمی . سنگ است که چون آب شد، کثافات از آن زائل گردید          
شود و چون حرکت کرد و جاری شد، تحـت آن چنـان               ساکن است هرچه تحت آن باشد دیده می       

 .شود به جهت تصادم بعضی اجزاء به اجزاء دیگر که باید دیده نمی
شود و هریکی از عناصـر آن بسـوی اصـل خـود               ن جسد عنصری در قبر فانی می      گویند ای 

آب آن به مرکز آب و هوای آن به مرکز هوا و نارآن به مرکز نار و تـراب آن بـه مرکـز                        : گردد  برمی
گردد و آن به منزلۀ ثوبی است که انسان آن را           گردد، و جسد عنصری اصالً دوباره برنمی        تراب برمی 

جسد دیگری که در واقع جسد اصلی است عبارت است از جسد هور             . د و بیندازد  از تن خود برکن   
گیـرد، و ایـن جسـد     باشد که در دنیا بود و روح بر آن تعلق مـی  قلیایی که در قیامت به صورتی می      

 .است که به حساب برخاسته در بهشت یا در دوزخ باقی خواهد ماند
 شدن جسد عنصری است از جسد اصلی هور ه واسطۀ زایل ـفیۀ انسان بـویند تصـان گـاین
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قلیایی، و نیز گویند جسد عنصری نسبت به جسد اصلی به منزلۀ گودی است که روی آئینه نشسته                  
در قیامت آن گرد زایل شود و در آئینه جال حاصل آید و این آئینه، همان جسد اصلی هور قلیـایی                     

 .است که در بهشت یا در دوزخ این جسد باقی خواهد ماند
این قول نیز باطل است و احدی از علما و حکمای سلف قائل بـه مقالـۀ او نیسـتند، ولـی                      

 .چون میان اعوان شیاطین شهرت یافت، لهذا فی الجمله تعرّض و رد آن خالی از وجاهت نیست
این که گفته بعد از ازلۀ بدن عنصری از جسد هور قلیایی اگر آن را بکشـی، وزن آن کـم و                      

کنـد و     ن از بدیهیات است که رنگ باالی رنگ، وزن همان رنگ را کم و زیاد نمی               شود، ای   زیاد نمی 
گردد، چنان که اگر تغییری هـم         با زوال تندی رنگ از شدّت بسوی ضعف، از وزن اوّلی کاسته نمی            

 .توان به این معنی تشبیه به رنگ کرد در وزن آنها پیدا شود غیر محسوس است، لیکن جسد را نمی
است که بدن عنصری مانند رنگ حنائی است که در دست گذاشـته شـود، مـا                 اگر مراد آن    

تصوّر عرض بودن بدن عنصری را به این معنی نتوانستیم کنیم که چگونه بعد از ازلۀ بدن عنصری،                  
و ! شود، مگر بدن عنصری غیر از جسد و جسد غیر از بدن عنصری است؟ وزن بدن کم و زیاد نمی     

ف نموده که به گل آلوده شده، بعد از تصـفیۀ آن از گـل بطـور یقـین از                    اگر آن را تشبیه به آب صا      
 .گردد وزنش کاسته می

گردد و عـود آن بـه طریـق ممازجـت و              این که گفته هریکی از عناصر به اصل خود بر می          
استهالک است، آیا عنصری بعد از برگشتن به اصل خود محال است که دوباره به اصل جسد خود                  

گویـد مـرگ معلـول      .  محال است، قدرت را از خدای قادر سـلب کـرده اسـت             برگردد؟ اگر گوید  
خَلَـقَ المَـوتَ    «: فرمایـد   کثافات است و به این ادّعا دلیلی ندارد، و حال آن که خداونـد متعـال مـی                 

 .»وَالحَیوهَ لِیَبلُوَکُم اَیکُم اَحسَنُ عَمَالً
وز معاد هم به همان نحـو بـه         چنان که در اول مرّه به مقتضای حکمت انسان آفریده شد، ر           

مقتضای حکمت با همین بدن عنصـری عـود خواهـد کـرد، چنـان کـه خداونـد تبـارک و تعـالی                        
و همین اعضای عنصری بنا بر آیه شـریفۀ قـرآن مجیـد مسـؤول               . »کَما بَدَاءَکُم تَعُودُونَ  «: فرماید  می

و » ؤادَ کُلُّ اُولئکَ کـانَ عَنـهُ مَسـؤُوالً        اِنَّ السمعَ وَالبَصَرَ وَ الفُ    «: شهادت به اعمال شخص خواهند شد     
بعد از شهادت اعضاء شخص خطاب به آنها کرده که چرا گواهی دادید؟ گویند به سخن آورد ما را           

وَ قالُوا لِجُلُودِهمِ لِمَ شَهِدتُم عَلَینا قالُوا اَنطَقَنَا اهللاُ الَّـذی اَنطَـقَ             «: خدایی که به تکلّم آورد همه چیز را       
 .»یءٍکُلَّ شَ
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اگر محاسبات و تکلّمات با جسد هور قلیایی شود، این برخالف معانی قرآن مجید است و                
قالـب  «اصالً در قرآن و اخبار به جسد هور قلیایی اشاره نشده، ولی در اخبار نسبت به عالم بـرزخ                    

 .اشاره شده است» مثالی
 

 قول متوقّفین
م دلیل و برهـان اسـت، ادلّـه و بـراهین            اما قولی در توقّف، اگر توقّف در معاد از حیث عد          

فهمـی    و اگر از حیث عدم داللـت آنهاسـت، کمـال بـی            . عقلی و نقلی و کتابی و سنّتی بسیار است        
و اگر از حیث وقوع و ال وقوع است، ناشـی از عـدم              . باشد  است، بلکه اشی از اعتقادات فاسده می      

 .باشد ندقه و کفر محض میتصدیق حضرات انبیاء علیهم السالم است که این خود محض ز
 

 معاد جسمانی و روحانی
السالم و به مفاد آیات محکمات قـرآن مجیـد،            با تصدیق حضرات انبیاء و ائمّۀ اطهار علیهم       

شود، اعتقاد به معاد جسمانی از ضروریات دین مبین اسالم و منکر آن خارج  معاد جسمای ثابت می
 .ر آیات کریمه که تأویل آنها معقول نیستباشد، چنان که نصّ است د از عداد مسلمین می

بعضی از آیات مطابقاً و بعضی تضمناً و بعضی التزاماً و بعضی نصّاً و بعضی ظاهراً و بعضی 
آیات مذکوره همه داللت دارند بر قـدرت   . تأویالً داللت دارند بر زوال دنیا و وجود و وجوب معاد          

:  و اعدام آنها بعد از موجود شدن، و این که فرموده           کاملۀ حق تعالی به ایجاد کل اشیائ از کتم عدم         
جهات کلّی و عمومی دارد     » کلّ شیء «اشاره است به قدرت مطلقیّه، و       » اِنَّ اهللاَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرُ     «

یعنی دارای هر نوع قدرت و شامل استیال به هرچیز از حیث قدرت است، و نیز تمـام ادلّـه عقلیّـه                      
و وجوب معاد و بعث ابدان و اعادۀ تعلـق روح مفارقـت کـرده بسـوی او و       داللت دارند بر وجود     

 .باشد ادخال وی در بهشت که دار لذّت حسیّه و عقلیّه است و نار که دار آالم جسمیّه می
پس، جمع کردن میان انکار معاد جسمانی و تصدیق نمودن قرآن مجید و نبـوت حضـرت                  

داند که مسأله     ر آیات قرآن کریم خوض کند، می      زیرا کسی که د   . ممکن نیست ) ص(ختمی مرتبت   
: فرمایـد  معاد جسمانی نه چنان است که قابل تأویل شود، چنان که خداوند متعال در قرآن مجید می  

این آیه دلیل است بـر جـواز عـود فـی نفسـه و اگـر ممتنـع بـود،                   . »هُوَ الَّذی یَبدأُ الخَلقُ ثُم یُعیدُهُ     «
در قدرت مطلقۀ حق تعالی، بدو خلقت انسان و اعادۀ آن بعد . شد نمیبایست که از آغاز موجود  می



 مبدأ و معاد 104
 
 

 

هُوَ خَلَقَکُـم اَولَ مَـرَّهٍ وَ اِلَیـهِ         «و  » کَما بَدأَکُم تَعُودُونَ  «: از خاک شدن و پوسیدن جسد، تفاوتی ندارد       
 .»تُرجَعُونَ

سیَ خَلقَهُ قالَ مَن یُحیِ العِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌ قُـل           وَ ضَرَبَ لَنا مَثَالً وَ نَ     «: فرماید  در آیه دیگر می   
یکـی جـواز اعـادۀ ذاتـی و         : این آیه نیز دلیل است به دو اصـل مهـم          . »یُحییهَا الَّذی اَنشَأَها اَولَ مَرَّهٍ    

دلی اسـت بـر کمـال       » وَ هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلیمٍ    «: فرماید  دیگری کمال قدرت، و این که در آخر آیه می         
 .علم

بنابراین چنان که انشاء خالیق در اول مرّه ظهور دارد، هکذا اعادۀ آن در مرتبۀ ثانیـه ظـاهر                   
است در همان خلقت و ترکیب و هیکل که در دنیا بوده، و لذا قـول قـائلین بـر معـاد جسـمانی و                         
روحانی معاً، از باب اراده اهللا، جمع بین حکمت و شریعت است و اعتقـاد پـاک و خـالص همـین                      

و خدای تبارک و تعالی نیز به رأفت و لطف خویش در قـرآن مجیـد در                 .  و اقوای اقوال است    بوده
 .چند جایگاه به طریق عدیده و از جمله در آیات فوق، معاد جسمانی را بیان فرموده است



 

 

 فصل ششم
 
 
 
 
 

 شبهات پیرامون معاد جسمانی
 

 شبهۀ آکل و مأکول
ر حشر اجساد آن است که چون شخصی را بکشند          ای از فالسفه در انکا      مهمترین شبهۀ عده  

و دیگری این شخص را بخورد و اجزاء این تن کشته شـده اجـزاء تـن شـخص دوم شـود و ایـن                  
شخص در این حالت بمیرد، از دو حال بیرون نیست، یا این اجزاء را به شـخص اوّل دهنـد یـا بـه      

ومی دهند، شخص اول محروم اگر به شخص اول دهند، دومی محروم ماند و اگر به د  . شخص دوم 
 .ماند و این هر دو باطل است، پس باید که حشر اجساد باطل شود

بزرگترین شبهۀ منکران معاد جسمانی، همین شبهۀ آکل و مأکول است که است کـه از دیـر         
عجـب ایـن    . اند  زمان ملحدان و بعضی از فالسفه پایکوبان و طعن زنان استحالۀ معاد را اعالم کرده              

اند و برخالف نصوص قرآنی و کتـاب          از فضال و متشبّهین به علما تحت تأثیر قرار گرفته         که برخی   
در ! انـد   اند و گفتۀ ایشـان را پذیرفتـه         آسمانی و ضرورت دین اسالمی، معاد جسمانی را محال گفته         

 .حالی که پاسخ این شبهه در معارف الهی داده شده است
 

 پاسخ قرآن و پیشوایان الهی
: از روح و جوهر باد سؤال کرد، آن حضرت فرمود         ) ع(ت حسین بن علی     ملحدی از حضر  

شود، و با او است قوام دنیـا   باد هوایی است که اگر حرکت کند باد و اگر ساکن شود هوا نامیده می         
 گـردد هرچـه در روی    و هرگاه سه روز باد نوزد و نگهداشته شود، هـر آینـه فاسـد و گندیـده مـی                 
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شود و    گردد و پاکیزه می      منزلۀ بادزن است که فساد هر شیء به آن دفع می           زمین است، و این باد به     
 . یابد روح هم در بدن به منزلۀ باد است، چون از قالب خود بیرون شود، بدن فاسد شده و تغییر می

ماند؟ آن حضرت  گردد یا باقی می چون روح از بدن خارج شد، آیا متالشی می       : ملحد گفت 
در ایـن وقـت همـۀ اشـیاء باطـل و فـانی              . ماند تا وقتی که صور دمیده شود       روح باقی می  «: فرمود
 .»شوند نه حس ماند و نه محسوس و بعد از آن به امر الهی مردگان زنده می. گردد می

خدایی که آنها را در مرتبـۀ       «: اعادۀ بدن روح چگونه باشد؟ آن حضرت فرمود       : ملحد گفت 
 .» که در مرتبۀ ثانیه نیز به وجود آورداول از کتم عدم به وجود آورده قادر است

شود و حال آن که اعضاء به تحقیق متفـرّق شـده و               اعادۀ بدن روح چگونه می    : ملحد گفت 
 اند؟ اند و بعضی خاک شده دیوار از آن بنا کرده بعضی از عضوی را سباع خورده

 روح مؤمن در کمال ضیاء و فسحت و روح عاصی در ضیق و ضلمت             «: آن حضرت فرمود  
اند،   اندازند و سایر اعضاء جسد که خاک شده           اند، بیرون می    آنچه را که از جسد، سباع خورده      . است

اند جمع شده و به امر قادر رحمـان منتقـل شـوند بـه                 در این موقع تمام اجزاء جسد که خاک شده        
ـ    جایی که روح آنجا است و روح به اذن مصوّر خود عود می       د کند به قالب خویش، چنـان کـه گوی

 .»این قالب من است که اصالً تغییر نیافته
اول کسی که حل این مسـأله را از خـدای           . شود  از این حدیث شریف شبهۀ مذکور رفع می       

پروردگارا بنمای مرا که چگونـه      : بود که گفت  ) ع(رحمان مسئلت نمود، حضرت ابراهیم خلیل اهللا        
ور نداری؟ گفـت آری بـاور دارم ولکـن          ای ابراهیم با  : سازی مردگان را، حق تعالی فرمود       زنده می 

بگیر چهار پرنده و پاره پاره کن آنهـا را و هـر             : حضرت باریتعالی فرمود  . خواهم که دلم بیارامد     می
 :آیند شتابان بسوی تو جزئی از آنها را بر سر کوهی قرار داده بعد بخوانشان که می

 قالَ اَوَلَم تُؤمِن قالَ بَلی وَلکِنَّ لِیَطمَـئِنَّ قَلبـی           وَ اِذ قالَ اِبراهیمُ رَب اَرِنی کَیفَ تُحیِ المَوتی        «
قالَ فَخُذ اَربَعَهً مِنَ الطَّیرِ فَصُرهُنَّ اِلَیکَ ثُم اجعَل عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنهُنَّ جُزءً ثُم ادعُهُنَّ یَأتینَکَ سَـعیاً وَ            

 .»اعلَم اَنَّ اهللاَ عَزیزٌ حَکیمٌ
 : حشر اجساد این است کهبنابراین جواب شبهۀ مذکور در 

 اجزاء اصلی، دیگر است و اجزاء فضلی، دیگر و اعتبـار در بعـث بـه اعـادۀ اجـزاء اصـلی                      
اگر اجـزاء اصـلی منفصـل       . است، و اجزاء اصلی گوییم وقت مرگ یا منفصل نشود یا منفصل شود            

جـزاء  نشود، اشکال زایل است و اگر منفصل شود، چون اجزاء شخصی نسبت به شخص دیگر یـا ا    
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مؤمن نسبت به شخص کافر، اجزاء فضلی است، پس باید آن اجزاء را به شخص مؤمن دهند نه به                    
 .مکلّف دوّم
 

 مفهوم اجزاء اصلی و فرعی
باشند و جـوهر بـدن        اجزاء اصلی، اجزایی است که ناشی از فعل و انفعاالت جوهر بدن می            

شوند، تابع محور جـوهر   ائما عوض میاما اجزاء فرعی که د. نیز در حقیقت مظهر قوّۀ مصوّره است   
 .بدن و جوهر مذکور نیز تابع قوۀ مصوّره است

به عبارت دیگر اجزاء اصلی، اجزاء آن هیئت و هیکل و ترکیب هستند کـه پـس از صـدور                
اجـزاء مـذکور را     . فرمان نهایی از قوۀ مصوّره، فعل و انفعال کمالیّۀ جوهر بدن به مقام تحقق رسند              

 صور و اشکال مختلفه باشند که در ساعت موعود به هم پیوندند و همان هیئت و                 بقاء است ولو در   
ولی اجزاء فرعی، یعنـی اجـزاء هیئـت و          . هیکل و ترکیب به صورت اوّلیه باز به مقام تحقّق درآیند          
چنان که در جریان آیات مـذکور نیـز بـه           . ترکیب مراحل قبلی را نه ابقاء است نه عود و نه ترکیب           

شود که اجزاء هیئت و ترکیب آخرین مراحل حیات آن پرنـدگان بـه اذن الهـی                   ه می وضوح مالحظ 
 .مجدداً به هم پیوستند

حشر افراد ناقص العضو مادرزادی یا اشخاصی که در مراحلـی از عمـر، عضـوی از اعضـا                   
 .اند، نیز با تحقق آخرین مرحلۀ اجزاء و هیکل و ترکیب است خود را از دست داده

ت که اجزاء اصلی هرکس که اجزاء هیئت و ترکیب او را در آخرین مرحلۀ           الزم به تذکر اس   
یعنی مشیّت و ارادۀ الهی بر این تعلـق گرفتـه           . دهندع اجزاء اختصاصی او هستند      حیات تشکیل می  

اش هرگز از آغاز خلقت تا انتهای آن جزو اجزاء اصلی فـرد        که آن اجزاء و عناصر شیمیایی مربوطه      
 .دیگری قرار نگیرد

و اما این که کدام اجزاء انسان مسؤول شهادت اعمالی است کـه او در طـول عمـر دنیـوی                     
تـر شـدن      خود انجام داده؟ باید دانست که شهادت در مقام انکار است، و هنگامی که برای روشـن                

کیفیات و کمیات و موارد ظاهری و باطنی، حجابی و موانعی نباشد، دیگر جایی برای انکار نبوده و                  
این شهادت کفّار را است بـه سـبب ایـن کـه هنـوز هـم بـرای آنهـا                     . باشد   شهادت نمی  حاجت به 

حجابات کامالً برطرف نگردیده، این است که به مقام انکار درآیند و در این صـورت، شـهادت بـه                  
 .اذن پروردگار با اجزاء و اعضاء و ترکیبی است که به سوی عصیان حرکت کرده است
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تشخص بشر به اجزاء فرعی که در عرض چنـد روز عـوض             اینک با درک این حقیقت که       
 :شود شوند، نیست، جواب علمی شبهۀ آکل و مأکول آسان می می

اجزاء اصلی شخصی نسبت به شخص دیگر، و اجزاء مؤمن نسبت به کـافر و اجـزاء کـافر                   
ستند نسبت به مؤمن، و اجزاء انسان نسبت به حیوان و اجزاء حیوان نسبت به انسان، اجزاء فضلی ه

شـود، در اول      مثالً نان  و گوشت و میوه که وارد دهان و معده و کبد انسان یا حیوان مـی                  . نه اصلی 
در . آیـد  شود و بـه صـورت اخالطـی در مـی     درجۀ هضم صورت گوشتی و غذایی از آن گرفته می  

و در درجـۀ    . گـردد   درجۀ دوم صورت خلطی نیز از آن گرفته شده و به صورت رطوبت مصوّر می              
در این وقت قوۀ مصـوّره      . رود   صورت رطوبتی هم از آن گرفته شده به حساب جوهر بدن می            آخر

نماید، بدین معنی که مادۀ اوّل کـامالً صـورت و آثـار و                آن را به صورت انسان یا حیوان مصوّر می        
 .خواص خود را از دست داده است

هستند، وقتی که جزء    جات، موجودی علیحدّه      چنان که گوشت حیوان و سایر اغذیه و میوه        
شوند، همچنین گوشت انسان وقتی جزء بدن حیوانی شد و  بدن انسان شدند، موجودی جداگانه می

صورت گوشت اولیّه را از دست داد و صورت گوشت حیوانی به خـود گرفـت، موجـود دیگـر و                     
و شود گوشت بدن انسـان، جسـم دیگـر            پس از این تحقیق معلوم می     . گوشت جداگانه خواهد بود   

کنند  این راه است که بعضی از فالسفه خیال می        اشتباه از .شت بدن حیوانی جسمی است جداگانه     گو
 .بدن حیوانی شد، بدان صورت هست که در انسان مصوّر شده بودوقتی که گوشت بدن انسان جزء

اگر مسلمانی گوشت سگ و خوک بخورد و به خرج بدن او رود و قـوّۀ مصـوّره صـورت                    
شود وقتی گوشـت بـدن کسـی     ند، آن شخص پاک است نه نجس، پس معلوم میانسانی بدان پوشا  

جزء بدن شخص دیگر یا حیوانی شود، صورت گوشتی و بدنی او کـامالً از بـین رفتـه و در عـالم                       
 .ماند محسوس معدوم و در عالم الهی محفوظ می

 
 محور ثابت در بدن

ود و حـرارت غریزیّـه      شـ   یکی از عجایب خلقت آن است که بدن پیوسته کـم و زیـاد مـی               
بـدن  . رود و به بدل ما یتحلّـل نیازمنـد اسـت            گردد و به تحلیل می      موجب تفرّق اجزاء عنصری می    

دهد و مـدلّل   شود با این حال، یک امر ثابت و مسلّم نشان می رود و تجدید می     پیوسته به تحلیل می   
ابل تغییر نیست و به وسـیلۀ  دارد که در بدن عضوی است که از اوان طفولیّت تا دوران کهولت ق    می
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آیـد و اخـتالف    همین عضو اصلی است که هر کس در همه حال یک شخص واحـد بـه نظـر مـی                 
زیادی در وی نیست، آن هم در اعراض امراض و عللی که معلول جـوانی و پیـری هسـتند، دیـده                      

 .تواند او را غیر آن شخص بیند شود که اختالف بسیار در وی نیست و هرکسی نمی می
ی که در جوانی مسافرت کرده و در دوران پیری به وطـن خـود بازگشـته، هرکسـی از                    کس

تواند او را غیر آن شخص ببیند، در          شناسد و هرگز نمی     دوستان و آشنایان و خویشان او را ببیند می        
این تغییـرات و تبـدیالت بـدنی        . صورتی که چندین صد بار بدنش عوض شده و تغییر یافته است           

ه در وجود انسان محوری است اصلی و اساسـی کـه تمـام اجـزاء و اعضـاء دور آن      کند ک  ثابت می 
 .گردند، چنان محوری که قابل محو و زوال نیست می

اگر این محور ثابت و در نتیجه ثبات هیئت و ترکیب نبود، کسی قادر به شناسایی او نبـود،                   
اسـایی بعـد معنـوی او       هرچند وی از ثبات در شخصیت برخوردار بود، زیرا تشخیص هویت و شن            

 .مستقیماً میسر نیست
شناسایی فرد مذکور برای دیگران بـدین گونـه اسـت کـه آنـان تصـویری از خصوصـیات                    

شـوند، هیئـت و ترکیـب      ظاهری سالها پیش او را در ذهن خود دارند و اینکه که با او رو به رو می                 
و ایـن تشـخیص و بازشناسـی،        کنند    فعلی وی را با آن تصویر مضبوطه تطبیق داده و بازشناسی می           

هم داللت بر وجود یک محور ثابت مادی در فرد مذکور دارد و هم داللت بـر ثبـات شخصـیت و                      
 .وجود بعد مجرد در فرد باز شناسنده

و اما این اجزاء او اعضاء ثابته در بدن کدام است؟ توجیه و تشریح آن به عهدۀ متخصصین                  
 .و متفکرین و محققین این رشته است

 
 ۀ امتناع اعادۀ معدومشبه

جواب از اصل امتناع    . ای از فالسفه معتقدند بر استحالۀ معدوم، و عود اصلی را منکرند             عدّه
عود این است که آیا اعاده، ممتنع بالذّات است یا ممتنع للغیر؟ اگر ممتنع بالذات است، باید هم در                   

و اگـر ممتنـع للغیـر اسـت،     . ممکن بوداوّلی و هم در مرتبه ثانی ممتنع باشد و حال آن که در ابتدا               
زوال امتناعیت غیری جایز است، زیرا که ممتنع بالذات نیست، پس مرتبـۀ ثـانی اعـادۀ آن جـایز و                     

 .اصلی و عینی است
 اگر صورت شخصیّه است که اجزاء آن در تشخّص نکتۀ دیگراین که معدوم چه چیز است؟
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دوم صرف نخواهد شد و به محض اجتمـاع         آن صورت مدخلیّت دارد، مسلم است که آن اجزاء مع         
ترکیبی آن اجزاء، البدّ صورت شخصیه عود خواهد کرد، زیرا که تشخص هر شخصی قـائم اسـت                  

شود، لیکن اعادۀ آن تشخص باز به اعـادۀ شخصـی اجـزاء               تشخص هرچند معدوم می   . به اجزاء او  
 .اهد کردمحال نیست، پس اجزاء شخصی چون بعینه عود کند، تشخص او نیز عود خو

ذرّات هر جسم قابل تألیف است و خدا قادر است به تألیف آنها، و حشر در لغت به معنی                   
وَ «: آیـۀ شـریفۀ   . دلیل کامله است بر حشر اجساد     » وَ اِذَا الوُحُوشُ حُشِرَت   «: جمع مطلق است و آیۀ    

قـت کـه اعـادۀ آن در قـدرت الهـی         دلیل است بر بـدو خل     » لَقَد عَلِمتُمُ النَّشأهَ االُولی فَلَو ال تَذَکَّرُونَ      
 .اند آسانتر از آن است و وقوع آن را مخبران صادق خبر داده

. اند اگر اجساد عود کند، مثلی خواهد شد نه اصلی           بعضی قائلین بر امتناع اعادۀ معدوم گفته      
ی اَنشأها اَولَ مَرَّهٍ وَ     قُل مَن یُحیِ العِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌ قُل یُحییهَا الَّذ         «: جواب آن استدالل از آیۀ شریفۀ     

 .این که همین عظام رمیم عود خواهد کرد نه مثل آنها» هُوَ بِکُلِّ خَلقٍ عَلیمٍ
کـه مـراد از     » اَیَحسَبُ االِنسانُ اَلَّن نَجمَعَ عِظامَهُ بَلی قادِرینَ عَلی اَن نُسَویَ بَنانَهُ          «: آیۀ شریفۀ 

نُسَـویَ اِنَّکُـم یَـومَ القِیامَـهِ        «:  در آیـۀ شـریفه     عظام همین عظام جسدی یا عنصری دنیوی اسـت؛ و         
ثُـم اِنَّ اَمثـالَکُم یـا    «همین بندگان است و همین بـدن دنیـوی و نفرمـوده           » کم«مراد از لفظ    » تُبعَثُونَ

 .همین هیکل و جسد دنیوی انسانی است نه غیر آن» کم«پس لفظ » اَرواحَکُم
ن جسد عود کنـد، مسـتلزم محـال اسـت زیـرا             از جملۀ شبهات ایشان این است که اگر عی        

ترکیب، مستلزم مزاج است و کمال مزاج مستحق فیضان روح از خود بدن بایـد باشـد و اگـر روح                   
اولی عود کند، بدن واحد دارای دو روح خواهد شد و این بالضروره باطل است و لذا عـود، مثلـی                     

 .خواهد بود نه اصلی
مختار است نه قادر موجب که مانند آتـش نتوانـد           جواب این است که خداوند متعال فاعل        

او هر دو را مختار است و قادر است بر این که در آن صورت، تعلیق . خود را از سوزانیدن نگهدارد
 .روح اول کند و تأخیر روح ثانی

 کثیره در این باب وارد شده       اخبارب دیگر این که روح بعداز تفرّق،عنداهللا باقی است و         جوا
کند به قدرت   ه همان روح اول به قالب خویش عود       ابلیت جسد اوّلی چه مانع دارد ک      پس از ق  .است

گیرد که بایـد      الهی، و بدن محتاج روح دیگری نباشد؛ و کمال مزاج مستحق فیضان روح، الزم نمی              
 را  چیزی عقالً و عرفاً وصول آن چیز شخصی بهروح از خود بدن باشدو عالوه بر این،استحقاق هر
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 .ق ملزوم و محتوم نگرفته استبر آن مستح
 

 خالصه و نتیجه
پس از این مذکورات، معلوم شد که عقیدۀ صحیح آن است که شخص مکلّف معتقد باشـد                 

اوست محل ثواب و عقاب و مورد خطاب و عناب و سؤال و . بر رجوع خود با همین بدن عنصری
ه بر شهادت اعضاء است، از جمله جواب، و آیات و اخبار هم به این داللت دارند و آیات بسیار دالّ        

اَلیَوم نَختُمُ عَلی اَفواهِهِم وَ تُکَلِّمُنـا اَیْـدیِهْم وَ تَشـهَدُ اَرجُلُهُـم بِمـا کـانُوا                  «: فرماید  خداوند متعال می  
 .»یَکْسِبُونَ

 و آیـات دیگـر داللـت      » یا وَیْلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرقَـدِنا      «: این آیۀ شریفه از زبان کفّار نزد بعث       
دارند بر بعث با همین جسد عنصری، لیکن دانستن کیفیـت بعـث و رجـوع و تحقیـق آن در کنـه                       
رجوع، بر عوام الناس واجب نیست، بلکه همین قدر از ایشان کافی است معتقد باشند بـر ایـن کـه              
خداوند متعال روز قیامت ما را زنده کرده طائعان را مثاب و طاغیـان را معاقـب خواهـد فرمـود و                       

چنـان کـه امیرالمـؤمنین    .  از این، تکلیف ایشان نیست زیرا ممکن است به فسـاد منجـر شـود    زیاده
هرگز به تکلّف نیندازید خود را در تحصـیل چیـزی           : حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم فرموده      

که دانستن آن تکلیف شما نیست، زیرا ممکن است که بر خـالف آن قائـل شـوید و پـیش خـالق                       
 .اشیداحدیّت معذور نب



 

 

 فصل هفتم
 
 
 
 
 

 مسأله روح
 

 وحدت و ثبات شخصیت
از جمله موضوعاتی که فالسفه از قدیم به آن پرداخته و علم روانشناسی امروز هـم بـه آن                   

یعنی هرکسی از وجود خویش آگاه است و بـه خـود توجـه       . توجه دارد، موضوع خودآگاهی است    
شود، همـه را بـه        و افعالی که از او صادر می      داند؛ اعمال     دارد و خویشتن را یک موجود مستقل می       

من رفتم، من گفتم، من تصمیم گرفتم، من تشـخیص دادم و مـن حکـم                : گوید  خود نسبت داده می   
 .کردم

چیست؟ ایا در بیرون از وجود ماست یا در خود ماسـت؟ اگـر در     » من«اینکه ببینیم که این     
دهیم و ما     ا انجام کاری را به خود نسبت می       بیرون از ماست، پس با ما چه ارتباطی دارد و چگونه م           

کیستیم؟ اگر در خود ماست، در کجای وجود ما قرار گرفته است؟ اگر یکـی از اعضـاء پیـدا و یـا                       
 پنهان ماست، کدام عضو است؟

های بـدن اسـت، یـا         ها و دستگاه    یعنی تشکیل دهندۀ شخصیت انسان، فقط سلول      » من«آیا  
کند و منشأ احساسـات و         که اعضاء و اندام او را اداره می        حقیقت دیگری در وجود هر کس هست      

 ادراکات آدمی است؟
او دیگر ممیّـز و     بینیم که اعضاء و جوارح شخص مرده به جای خود باقی است، ولی                ما می 

شت یا باقی است؟ اگر     در این صورت آن حاکم و ممیّز کجا رفت؟ آیا معدوم گ           حکم دهنده نیست،  
یشتن را معدوم نموده یا دیگری، و منظور دیگری از معدوم نمودن او چه              آیا خود خو  معدوم گشته، 
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بود؟ و چرا در این مقام او از خود دفاع نکرده است؟ و اگر خود، خویشتن را نـابود کـرده، علـت                       
چیست؟ اصوالً نابود کردن بود چه معنی دارد؟ آیا او اکنون بکلی معدوم گشته یا باقی اسـت و در                    

 ه است؟این صورت، کجا رفت
فالسفه بزرگ اسالم، همچین بسیاری از حکمای بزرگ عالم و دانشمندانی که تحت تـأثیر               

اند، معتقدند که شخصیت انسـانی        تبلیغات سوء واقع نشده و بساطت روحی خود را از دست نداده           
، فقط بدن نیست، بلکه شخصیت هر کس در اصل وابسته بـه روح اوسـت و         »من«و تشکیل دهندۀ    

یا روح، دالیل » من«اینان برای اثبات وجود و بقاء    . گردد   ابزاری برای روح محسوب می     بدن آلت و  
 :اند از جمله عقلی زیادی اقامه کرده

هایی از بـدن   بدن انسان مرکز سوخت و ساز است، یعنی پیوسته در حال تغییر است، سلول             
این . شود  ای جایگزین آنها می     های تازه   رود و در نتیجۀ تغذیه، سلول       کهنه و فرسوده شده از بین می      

هـای    آید سـلول    مطلب از نظر دانشمندان امروز مسلّم است، چنان که از تحقیقات علمی آنان بر می              
هـای    شوند ولی آثار و خواص خود را بـه سـلول            بدن انسان در ظرف هفت سال به کلّی عوض می         

ر انسان معلـول همـان انتقـال        دهند، بطوری که از نظر ترکیب و کیفیت جسمی، پیک           دیگر انتقال می  
از طرف دیگر، هر یک از ما در وجود خود ثبـات و وحـدتی               . های قبلی است    آثار و خواص سلول   

بینیم که همان شخص بیست یا سی سال پیش هستیم، در حـالی کـه در طـی ایـن      بینیم، مثالً می  می
بنابراین معلوم  . ام  نیافتههمان هستم و تغییری     » من«مدت، بدن بارها عوض شده و از بین رفته ولی           

روح او است که بـا      » من«شود که شخصیت انسان، در اصل غیر از بدن اوست و تشکیل دهندۀ                می
 .از بین رفتن بدن، از بین نرفته و پایدار است

در زمینۀ اثبات وجود روح و بقاء آن پس از مرگ، دالیل نقلی از آیات و روایات نیز بسیار                   
وقتی که » حَتّی اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ المَوتُ قالَ رَب ارْجِعُونِ«: فرماید آن مجید می به عنوان مثال قر   : است

پروردگارا ما را به دنیا برگردان تا عمل نیکی انجـام دهـیم، ولـی              : گویند  روند می   بدکاران از دنیا می   
» رْزَخُ اِلـی یَـومِ یُبعَثُـونَ      وَ مِن وَرائِهِم بَ   «: فرماید  و نیز می  . دهد  خداوند متعال پاسخ مثبتی بدانها نمی     

در حالی که بـدن متالشـی       . اند  پس از مرگ تا روز قیامت عالم برزخی است که در این فاصله زنده             
شـود انسـان    ماند؟ از اینجا نیز معلوم می شدن و از بین رفته، این زنده چیست که هم چنان باقی می     

وحی است پایـدار کـه بـه زنـدگی خـود ادامـه              پذیرد، بلکه او را ر      میرد زندگی او پایان نمی      که می 
 .دهد می
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کند، بیناتر  میرد، منطقۀ دیدش وسعت بیشتری پیدا می بر طبق تعالیم عالیۀ دین، انسان که می      
انـد در   مردم چند گاهی که زنده    : فرماید  می) ص(شود، چنان که حضرت رسول اکرم         و هشیارتر می  

از ایـن قبیـل   . کننـد   ، یعنـی حقـایق را بهتـر درک مـی          شوند  خوابند، چون مردند از خواب بیدار می      
نمایند که انسان با مـردن نیسـت و نـابود نشـده رشـتۀ                 روایات فراوان است که به مردم گوشزد می       

تر بوده و شخصیت حقیقی انسـان وابسـته بـه روح            شود، بلکه پس از مرگ زنده       زندگیش قطع نمی  
 .اوست

 
 اختالف آراء در کیفیت روح

 عقال دربارۀ کیفیت روح اختالف عظیم واقع است و خداوند متعال نیز در کالم    میان علما و  
 .»وَ یَسئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن اَمرِ رَبّی وَ ما اوُتیتُم مِنَ العِلمِ اِالّ قَلیالً«: مجید خود فرموده

ا علمـا در کیفیـت آن   تعالی بیان نفرموده، لهذ در این آیۀ شریفه کیفیت و کمیت روح را حق    
اند چنان کـه بـه کنـه ذات           بعضی از ایشان روح را به نفس ناطقه تعبیر کرده و گفته           . اند  متحیّر مانده 

تـوان پـی بـرد، و ایـن کـه             حضرت احدیت پی بردن ممکن نیست، هکذا به کنـه نفـس نیـز نمـی               
ناخت، خـدا را    کسـی کـه خـود را شـ        : امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیه السالم فرمـوده        

 .اند شناخت، معرفت ربّ را تعلیق به معرفت نفس کرده
اصل اختالف علما در این است که آیا روح جوهر است یـا عـرض، و بـر تقـدیر اول آیـا                       
مجرد است یا غیر مجرّد، و مراد از مجرد آن است که قابل انقسام ابعاد ثالثه نشود و از برای او نـه                       

نه در جهتی است و نه در زمانی و برای او حرکت نیسـت              . ز نیست صورتی است و نه ماده و متحیّ      
باشـد، و نـه در شـکلی اسـت و نـه در                و اجتماع و افتراق بر او نی، موصوف به ثقله و خفّـه نمـی              

 .وضعی، بالجمله معرّی از صفات جسام و مبرّی از اوصاف مادیّات است
گرفته به بدن، به تعلق تـدبیر       اند که روح عبارت است از جوهر مجرد که تعلق             بعضی گفته 

اند که روح عبارت است از اجـزاء اصـلیّه باقیـه؛ و               مدبّر مثل تعلق عاشق به معشوق؛ و بعضی گفته        
ای است که نافذ است در جواهر اعضاء و در آنها سـاری اسـت          اند که روح جسم لطیفه      برخی گفته 

حـالل بـر او نیسـت، بقـاء او در           مثل سریان آب در برگ گل و سریان آتش در زغال، و تبـدّل و ان               
 .اعضاء حیات اوست و انتقال او از اعضاء بسوی عالم ارواح، موت او

 اند این آیۀ شریفه  این ادعا شواهد آوردهبعضی از دانشمندان روح و نفس رایکی دانسته وبر
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و گویند مراد از ارجعی خطاب است به        » یا اَیتُهَا النَّفسُ المُطْمَئِنَّهُ ارْجِعی اِلی رَبکِ راضِیَهً مَرضِیهً        «را  
 .روح که برگردد به جسد خود

شود یکی بودن نفس و روح و فـرق آنهـا بـه مالحظـۀ حالـت                   از این آیه شریفه معلوم می     
شود و چون تعلـق او از         است، مادامی که مشغول به تدبیر عالم بدن و مربی اوست، نفس نامیده می             

د؛ و چون از بدن مفارقت کرد و در عالم تجرّد خود قرار گرفت              شو  بدن بریده شود، روح نامیده می     
شناختن آن مشکل است؛ از این جهت خداوند متعال در جواب سائلین از کیفیت روح، به برگزیدۀ                 

قل الروح من امر ربی، واصلح به حال عباد این          : فرماید  خود حضرت محمد صلی اهللا علیه و آله می        
 .یشان در کیفیت روح به ضاللت نیفتنداست که خالق روح فرموده تا ا

کیفیـت روح   ) ص(در خبر است که طایفۀ یهود به کفّار قریش گفتند سؤال کنید از محمـد                
را، اگر جواب داد پیغمبر نیست بلکه یکی از حکماست، و اگر جواب نداد او پیغمبر است زیرا کـه    

ل خود فرمـود کـه از جـواب سـؤال         این بود که حق تعالی به رسو      . ایم  ما در کتاب خود چنین یافته     
شود که حضرات انبیاء سلف نیز کیفیّت روح را بر امـت              ایشان عدول نماید، و از این جا معلوم می        

 .اند خویش بیان نفرموده
نتیجۀ وفاقی تحقیقات اکثر محققین آن است که نفس وجـود دارد و در وجـود آن شـک و                    

انی و نه محسوس با یکی از حـواس، بلکـه   ای نیست، لکن جوهری است نه جسم و نه جسم     شبهه
جوهری است بسیط نورانی لطیف که از شأن اوست ادراک معقوالت از کلیّـات و جزئیـات، و بـه                    
نفس خویش در بدن حاصل است و متصّرف است در آن، و غنی است از اغتذاء و مبرّی اسـت از                     

 .م خودتحلّل و نما، و ملتذّ است به مالیم خود و متألم است به نامالی
 

 دالیل تجرّد نفس
اثبات نفس هیچ محتاجی به دلیل و برهان نیست، زیرا اوضـح اشـیاء نـزد هرکسـی ذات و                    
حقیقت خود اوست، به نحوی که ممکن است گاهی از همه چیز غافل شود اما از خود غافل نتواند  

اگر هرکسـی بـر     . بود و عالوه بر این، دلیل آن است که واسطه باشد که مستدلّ را به مدلول رساند                
ای باشد میان یک چیز تنها که خود را به خود رسانده باشد               هستی خود دلیل گوید، آن دلیل واسطه      

 .و این لغو و باطل است
 زیرا عرض آن است که . اما این که جوهر است، اجماالً دلیلش آن است که او مستقل است
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باشـد،    ت که تبع وجود چوب مـی      که در جسمی حال است و هیئت تخ       مستقل نباشد مانند سیاهی     
نتواند بود و اگر چوب نباشد، صورت تختی نتواند شـد، پـس سـیاهی               چه اگر جسم نباشد سیاهی      

تبعیّـت   اما چیزی که او را به نفس خـود بـی    . نسبت به جسم و تخت نسبت به چوب، عرض است         
. ن را جوهر خوانند   مستقل دیگر استقالل تواند بود، مانند جسم و چوب که در مثال مذکور است، آ              

و نیز خاصیّت عرض آن است که محمول و مقبول چیز دیگری شود که آن را استقالل توانـد بـود                     
پس نشاید که ذات و حقیقت انسـان        چون این قسمت معلوم شد،      . که حامل و قابل آن عرض شود      

 زیرا که ذات و حقیقت بشر حامل و قابل صور معقـوالت و معـانی مـدرکات اسـت،                  عرض شود،   
 .نتیجه این که نفس جوهر است و عرض نیست

اما این که نفس بسیط است، دلیلش آن است که هر موجودی یا قابل تجزیه بـود یـا قابـل                     
پـس  . هر آنچه قابل تجزیه نبود بسیط خوانند و آنچه قابل تجزیـه بـود، مرکـب نامنـد                 . تجزیه نبود 

د کرد و قابل انقسـام نیسـت، زیـرا از           کند و کثرت را تصوّر نتوان       گوییم نفس تصوّر معنی واحد می     
محلّ انقسام حالّ، الزم اید معنی واحد که در او حال بود هم قابل قسـمت باشـد و قابـل قسـمت                       

 .کند واحد نبود، پس نفس بسیط است و اگر بسیط نباشد، تصوّر معنی واحد را نمی
، مرکـب   اما این که نفس نه جسم بود نه جسمانی، دلیلش آن است کـه هرچـه جسـم بـود                   

است و قابل انقسام، و انقسام محل، موجب انقسام حالّ است، پس هیچ جسمی بسیط نبود و چون                  
 .نفس بسیط است نه جسم باشد نه جسمانی

وجه دیگر آن که هیچ جسم قبول صورتی نتواند کرد مگر این که صـورتی کـه پـیش از آن        
است تا آن نقش برنخیـزد، نقـش مهـر          داشته از او زایل شود، مثالً پارۀ شمع که نقش مهری در آن              

دیگری بر او متصوّر نشود و اگر از نقش اولی هنوز چیزی مانده، هر دو نقش مختلط شوند و هیچ                    
ولی حال نفس به خالف حال جسم است، چندان کـه صـور معقـوالت و                . کدام منتقش تمام نشود   

بـی آن کـه اسـتدعای       کنـد     محسوسات بر وی حاصل شود، یکی پس از دیگری، جمله را قبول می            
زوال صور سابقه کند، و تمام صور در او تام و کاملند و هرگز به جایی نرسد که از بسـیاری صـور             
که در او حاصل آید، از قبول صورت دیگر عاجز آید، بلکه خود بسیاری صـور در قبـول صـورت                     

ست او را بیشـتر     دیگر او را معین است، از این جهت هر که را علوم و آداب مستجمعتر، فهم و کیا                 
 .پس خاصیت نفس ماورای خاصیت جسم است. و تعلّم و استفاضه را مستعدتر

 وجه دیگر آن که قبول صور اضداد، هر جسمی را در یک حال محال است چه، جسمی در
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یک حال هم سفید و هم سیاه نتواند شد و هر کیفیتی که او را حاصـل آیـد بـه سـبب آن کیفیـت،                          
ولی صـور   . ید آید، چنان که از حرارت، حار شود و از سواد، اسود گردد            ای در جسم پد     صفت تازه 

ای پدیـد آیـد، چنـان کـه از            اضداد در یک حال بر نفس جمع آیند بدون این که در او صفت تـازه               
تصوّر حرارت، حار نشود و از تصوّر طول و عرض، طویل و عـریض نباشـد و ایـن خاصـیت در                      

 .جسم و جسمانی نتواند بود
ر آن که قوای جسمانی از ادراکات لذایذ مادی و مالبست شهوات قـویتر شـوندع                وجه دیگ 

تر شود و چنـدان کـه نفـس از ممارسـت لـذات دنیـوی و                   ولی نفس از حصول این معانی ضعیف      
های صـحیح و معقـوالت صـریح از او ظـاهر شـود و حـرص و                    مالبست شهوات دورتر بود، رأی    

 .ددرغبت او بر معرفت حقایق الهی بیشتر گر
یابد و حتی ممکن اسـت        به عبارت دیگر گنجاشی هر ظرفی به وسیلۀ مظروفش کاهش می          

اما نفس انسان چنین نیست، هر چه مظروفش . مظروف به حدّی رسد که گنجایش آن را تهدید کند
یعنی هرچه آب حیات علـوم و معـارف، بیشـتر در    . شود بیشتر شود، مراتب گنجایش آن زیادتر می 

پس نفس نه جسم بـود نـه        . تب رغبت انسان به تحصیل علوم و معارف زیادتر گردد         آن ریزند، مرا  
جسمانی، زیرا هرچیز از جنس خود قوت گیرد و از ضد خود ضـعف پـذیرد و نفـس از ادراکـات            

 .گردد تر می تر شده و به اجتناب از آنها قوی جسمانیات ضعیف
رد، چنـان کـه بصـر جـز         وجه دیگر این که هر حسی جز محسوس خود را درک نتواند کـ             
هـیچ حـس، ادراک     . یابـد   مدرکات بصری خبری ندارد و سمع جز آوازهـا چیـز دیگـری در نمـی               

کنـد و نیـز       احساس خود و ادراک آلت احساس خود نتواند کرد؛ مثالً باصره بیّنـات را ادراک نمـی                
اب را بـه انـدازۀ   هیچ حس از غلظتی که بر او افتد متنبّه نشود، چنان که چشم آفت       . بیند  چشم را نمی  

بیند و از این تفاوت فاحش آگاهی ندارد و درختانی را که در کنار آب نگونسار بیند،  کف دستی می  
 .یابد علت و سبب آن را به باصره در نمی

داند که قوۀ هر حاسّه چیسـت         کند و می    نفس محسوسات حواس را به یک دفعه ادراک می        
کند و میان حق و باطل از         اغالط حواس را استنباط می    و آلت ادراک او کدام است و اسباب و علل           

دهد، پس بعضی را تصدیق کند و بعضی را تکذیب نماید، و معلوم است که                 احکام آنها را تمیز می    
این علوم او را به توسط حواس جسمانی حاصل نشده است، پـس نفـس انسـانی مـاوراء حـواس                     

 .جسمانی او است
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 است و تصرّف او به آالت، از این جهت است که او خود اما این که ادراک نفس به ذات او 
شناسد و نشاید که شناختن او خود را به آلت باشد، زیرا مدرک به آلت نه خـود را                     داند و می    را می 

پس قدرت نفس شریفتر و کاملتر از قدرت حـواس جسـمانی            . و نه آلت خود را ادراک نتواند کرد       
 .ید و سیر و قدرت نفس او باالتر گردداست و هرچه تقوای سالک بیشتر شود، د

داند که بعد از انحالل بدن باقی خواهد ماند و مرگ را به افناء او طریق نبـود              نفس خود می  
 .کند و بعد به عدم زوال و عدم جواز فنای خود، اقامۀ برهان می

 نفس انسان عالوه بر این که عالیتر از جسم و جسمانیت است، برتر از همـۀ مجـردات نیـز         
ممکن است چیزی مجرّد از مادّه باشد، لکن مجـرد          . هست، زیرا مجردات هم انواع و اقسامی دارند       

اما نفس ناطقه انسـان     . از ماهیت نباشد، یعنی حدّ و حدودی داشته وقوف برای او اماکن پذیر باشد             
 .عالوه بر این که مجرد است، از ماهیّت نیز مجرّد بوده، خالصۀ مجردات است

 
 حخلقت اروا

ها مقدم بر خلقت حیوانات و سایر موجودات است ولی از نظر مـادی و                 خلقت روح انسان  
 .اند بعد انسان کالبد جسمانی، اول سایر موجودات خلق شده

 خلـق شـده، یعنـی تقـدم در          فندراشـ هایی که     اول روح انسان  ها نیز     در خلقت ارواح انسان   
ها در بدو خلقت، خلق شده و تـا           رواح انسان بنابراین ا . خلقت بر حسب اشرفیّت ارواح بوده است      

اند، نه این که  بوده و حیات مجرد داشته  ادّی،در عالم ارواح یا عالم ذرّ       مرحلۀ دمیده شدن در کالبد م     
 .شود، روح هر شخص در آن هنگام خلق گردد در موقع چهار ماهگی که روح در جنین دمیده می

منتها وقتـی   . الها پیش از ماده خلق کرده است      پس خدای تعالی ارواح را که از مجرداتند، س        
ای رسد که شایسـتگی تمـاس بـا روح را پیـدا کنـد، بـه امـر                     ماده در مراحل تکاملی خود به مرتبه      

به محـض تمـاس روح بـا        . شود  پروردگار متعال، روح که از ردیف مجردات است به آن افاضه می           
ایـن خـود دلیـل بـر قـدرت          . س با آن نیسـت    شود که هیچ تغییری قابل قیا       بدن، تغییراتی ایجاد می   

کند، هرچنـد از روی دالیـل علمـی قابـل قبـول               الیتناهی او است که اضداد را با هم هماغوش می         
بنـابراین همـۀ اقـوال در مـورد     . نباشد که روح و جسم که متضادند بـا یکـدیگر همـاغوش شـوند        

ردات اسـت، محکـوم     چگونگی پیدایش نفس و روح در مقابل آن حدیث شریف کـه روح از مجـ               
 .است
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 روح، علم خالّق الهی

قُـلِ  «: فرمایـد   چه، خدای تبارک و تعالی مـی      . روح در قرآن مجید به معنای علم آمده است        
از امر پروردگار است، و اگر بخـواهیم بـدانیم روح    » روح«، طبق مدلول این آیه      »الرُّوحُ مِن اَمرِ رَبّی   

اِنَّمـا اَمـرُهُ اِذا اَرادَ شَـیئاً اَن         «: فرمایـد   می» امر« در بیان    .چیست» امر«چیست، کافی است که دریابیم      
شود امر خداوند تبـارک و تعـالی، کـن فیکـون، خلـق کننـده و             پس معلوم می  » یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُون   

 .بخش است هستی
به موجب این آیات، روح مساوی امر پروردگار است و امـر پروردگـار نیـز مسـاوی علـم                    

وَ یَسـئَلُونَکَ  «پس، روح همان علم خالقۀ الهی است و این که در آخر آیه شریفۀ         . تخالق خدا اس  
در حقیقت، کلمۀ علم در این آیـۀ شـریفه متـرادف      » وَ ما اُوتیتُم مِنَ العِلمِ اِالّ قَلیالً      «آمده  » عَنِ الرُّوحِ 

زمین و مـاه و     ها و     کلمۀ روح است که به جای روح، علم آمده است؛ و این جهان هستی و آسمان               
 .اند خورشید و ستارگان و همۀ موجودات از جمله انسان، به برکت علم خدای تعالی خلق شده

 
 تناسخ و انواع آن

اختالفات واقعه میان بعضی از فالسفه آن است که آیا نفوس با ابدان مساوی است در عدّه،                
هر آن اسـت کـه تعلـق نفـس          ظـا . باشـد   یا نفوس کمتر از ابدان است و یا ابدان از نفوس کمتر می            

باشد  واحده بر زیاده از یک بدن در دار دنیا، قول اهل تناسخ است و این طایفه را مذهب عدیده می               
 :که عبارتند از

اول ـ آن که گویند نفس کامله بعد از خروج کماالت آن از عالم قوّه بـه عـالم فعـل، بـاقی      
 .شود به عالم قدس صل میماند در حال تجرّد از ابدان، و بعد این نفس متّ می

ماند قسمتی از کمـاالت آن متـردّد در بـدن، و بعـد از      دوم ـ آن که نفس ناقصه که باقی می 
شود به بدن دیگر تا برسد به غایات کماالت خود از علـوم و اخـالق، و ایـن                     بدن انسانیه منتقل می   
 .انتقال را نسخ نامند

به بدن حیوانی که در اوصاف مثل او بـوده  شود از بدن انسانی  سوم ـ آن که نفس منتقل می 
باشد، مثل این که نفس حریص به بدن خنزیر و نفس دزد به بدن موش و نفس شـخص جبـان بـه          

 .شود، و این انتقال را مسخ نامند بدن خرگوش و نفس شریر به بدن سگ منتقل می
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 .ندچهارم ـ آن که نفس منتقل شود بر اجسام نباتیّه و این انتقال را رسخ نام
 .پنجم ـ آن که نفس منتقل شود بر اجسام جمادیّه و این انتقال را فسخ نامند

ششم ـ آن که نفس منتقل شود بر بعضی از اجسـام سـماویّه بـه جهـت اسـتکمال، نسـبت        
به این طایفه انکار معاد جسمانی را و گویند بهشت و دوزخ دار ثـواب و عقـاب نیسـت و                 . اند  داده

 .ه رامنکرند لذات و آالم حسیّ
ایشان گویند معاد عبارت است از مفارقت نفس از بدن، و بهشت عبـارت اسـت از ابتهـاج                   

رسـد بـه    نفس به کماالت خود، و دوزخ عبارت است از انتقال نفس انسانی به بدن حیوانات، تا می  
رسـد و اوسـاخ صـفات رذیلـه از او زایـل       بدن مورچه که عذاب او در این مراتب به حدّ کمال می    

گوینـد شـخص عاصـی بعـد از           شود به عالم عقول، چنان که اهل حق می          ردد و بعد متّصل می    گ  می
سوختن به قدر گناهان خود، رحمت الهی شامل حال او شـده و داخـل کننـد او را بـه بهشـت، و                        

 .اند ادعای خود را به وجوه واهیه که قابل تفوّه نیست استدالل کرده
ماننـد و حـال آن کـه     ند به ابدان دیگر، معطـل مـی  از جمله گویند که اگر نفوس تعلق نگیر    

 .جایز است تعلق نگیرند و معطل هم نمانند، بلکه مشغول شوند به لذات یا آالم روحانیّه
اما این که گویند نفوس مجبولند بر استکمال و این هم ممکن نیست مگر با تعلق به ابـدان،           

شـود بـه جهـت     یکن مطلوب حاصل نمـی این خود اشتباه محض است، زیرا بسا که طالب کمالند ل         
عدم اسباب و علل و انتفاء آالت کمال، و استکمال بـدون حصـول شـرایط، علـت وصـول کمـال                      

شود، و نیز انکار  شود و اسباب و علل مذکورۀ ایشان موجب ایجاد کمال و یا تقویت کمال نمی            نمی
 .لت ایشانکند بر کفر و ضال ایشان معاد جسمانی و ضروری دین را خود داللت می

 
 انواع تعلق نفس بر قالب

 :تعلّق نفس واحده بر زیاده از یک بدن به چند وجه است
اول ـ تعلق نفس بر سبیل تصرّف در بدن اصلی و مثالی به حال بیداری در دار دنیا، و ایـن   

 .وجه جایز است بر حضرات معصومین علیهم السالم که ایشان در دار دنیا بدن مثالی را متصرّفند
وم ـ تعلق نفس بر سبیل تصرّف در بدن اصلی و مثالی به حال نوم در دار دنیـا، کـه ایـن     د

 .وجه تا حدّی بر همه جایز است
 .موت در عالم برزخسوم ـ تعلق نفس بر سبیل انتقال ازبدن اصلی به بدن مثالی،لیکن بعد از
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وت، و ایـن وجـه   چهارم ـ تعلق نفس بر سبیل انتقال از بدن مثالی به بدن اصلی بعـد از مـ   
جایز است بر حضرات معصومین علیهم السالم و بعضی از حضرات اولیاء که ایشان هر وقـت کـه                   

 .خدا خواهد بدن اصلیّه را متصرّفند
پنجم ـ مسخ و آن برگشتن و تبدیل هیئت و صورت انسانی به هیئـت و صـورت حیـوانی     

خات بـیش از سـه روز زنـده         است در اثر طغیان ایشان و در اخبار صحیحه چنین اسـت کـه مسـو               
البته در اصل، مسخ جنبه معنوی دارد، و اگرچه قالب نیز تا حدی از آن متـأثر اسـت امـا                     . مانند  نمی

 .این تغیّر نیز معلول حوادث مادی و استیالی عناصر و عوالم طبیعیّه نیست
امـت و  ششم ـ تعلّق نفس بر سبیل تصرّف در بدن اصلیّه بعد از پوسیده شدن آن در روز قی 

این وجه نزد قائلین بر جواز اعادۀ معدوم چنین است که اجزاء اصلیّه بـاقی و غیـر متبـدّل بـوده و                       
شـود کـه اعـادۀ آن         چنان که گذشت، اجزاء متفرق جسد، معدوم صرف نمی        . اعادۀ آن حتمی است   

 بر این کـه اجـزاء       باشد، و اکثر علما قائلند    » هَباءً مَنثُوراً «محال شود، بلکه عنداهللا باقی است هرچند        
جمع کردن اجزاء متفرقه از ممکنات اسـت و آنچـه ممکـن الوجـود               . شود  متفرقۀ جسد معدوم نمی   

 .بود، متعلق به قدرت الهی است و خداوند متعال قادر و عالم است بر همۀ ممکنات
بنابراین نظریۀ تناسخ ارواح و رجعت به این جهان برای تزکیه و تصفیه و سـیر تکامـل کـه     

ع بحث برخی فرق و مسالک است، صحیح نیست و برگشـت بـه ایـن عـالم بـرای تکامـل                      موضو
ها بعد از حیات دنیوی هم منازلی است که البته طی آنهـا بـرای                 برای تکامل انسان  . غیرممکن است 
چه، آن عده از اهل ایمان که برایشان در همین دنیا تزکیـه و تصـفیه حاصـل شـده                    . خواص نیست 

گردند، ولی برای افـراد عـادی کـه مراتـب تزکیـه و       فاصله به وصال نایل می است، پس از مرگ بال    
اند، تکامل ابدی آنها در منازلی است که بعد از این جهان در سر راه وصالشـان                   تصفیه را طی نکرده   

 .قرار گرفته و راه را طوالنی نموده است
رگشت به این دنیـا  اما برای مخلصین چون روحشان آزاد است، بعد از فوت باز هم امکان ب     

ولی خود آنان احتیاج ندارند کنند،   دیگر، در این جهان سیر می      هست که برای تقویت معنویات افراد     
این سیر آنان تنها به صورت سیر روحی خـالص          . که در این دنیا برای طی مراتب کمال وارد شوند         

 و مادۀ اولیّـه را ایجـاد        توانند همان جسم    نیست، بلکه آنان چون در مراتب مکال تکامل هستند، می         
 .کرده و به صورت اولیه یعنی قالب جسمانی اصلی خود یا به صور و اشکال مختلف ظاهر شوند

 ظاهر شدن به صور و اشکال مختلف در اصل، مخصوص حضرات معصومین علیهم السالم 
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زیرا چون قدرت آنان مظهر قدرت خداست، از        . و بخصوص حضرت ولی عصر علیه السالم است       
 .ین لحاظ در ایجاد اشکال مختلف، قدرت کامل دارندا

، آنان که در این جهان به وصال نایل آیند، در حال حیات ظاهری نیز               )ع(از حضرات اولیاء    
توانند دارا باشند، ولی برای آن عده که پس از مرگ به وصال نایل شوند، امکان                  چنین قدرتی را می   

 برای مراجعت به این جهان و سـیر بـه اشـکال مختلـف،               دارد که در آنان نیز چنین قدرتی باشد و        
 .آزادی عمل داشته باشند

های واالمقام معنوی با مشیت الهی قادرند اگر بخواهنـد در ایـن               در هر حال، این شخصیت    
دنیا سیر کنند، ولی در مواقعی ممکن است سـیر ارواح مقـدس حضـرات اوصـیاء و اولیـاء علـیهم         

 .معنوی از جانب خدا در روی زمین باشدهای  السالم بنا به مأموریت
 

 قوای نفس نباتی، حیوانی و انسانی
معنـی اول  : نفس به اشتراک اسم، شامل چند معنی مختلف است که هر یکی را آثاری است           

دوم نفس حیوانی است که بـه آن بهیمـی هـم            . باشد  از آن معانی، نفس نباتی است که مادۀ نمو می         
هریکـی از ایـن     . که نوع مردم بدان از حیوانـات دیگـر امتیـاز دارد           سوم نفس انسانی است     . گویند

 .نفوس دارای چند قوه است که هر قوه مبدأ فعلی خاص بود
 : نفس نباتی دارای سه قوۀ اصلی است:نفس نباتی

شـود کـه عبارتنـد از     اول ـ قوۀ غاذیه که عمل او با اعانت و مهار چهار قوۀ دیگر تمام مـی  
 . و دافعهجاذمه، ماسکه، هاضمه

 .به اعانت غاذیه و قوۀ دیگر که آن را مغیّره خوانند صورت بندددوم ـ قوۀ تنمیه که عمل او
 .را مصوّره نامند به کمال رسدسوم ـ قوۀ مولّده که عمل او به اعانت غاذیه و قوۀ دیگرکه آن

 : نفس حیوانی را دو قوه است:نفس حیوانی
قـوۀ  : سم اول مشاعر ظاهر بـود کـه عبارتنـد از   ق: اول ـ قوۀ ادراک آلی که دو قسمت است 

حسّ مشـترک،  : آالت قسم دوم حواس باطن بود که عبارتند از. باصره، سامعه، شامه، ذائقه و المسه    
 .خیال، وهم، حافظه و متصرّفه

منبعث شود به سوی قسم اول آن که :ارادی که آن نیز به دوقسمت استدوم ـ قوۀ تحریک  
 و قسم دوم آن که منبعث شود به سوی دفع ضروری که آن ی خوانند،هورا قوۀ شجذب نفعی که آن
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 .را قوۀ غضبی نامند
 نفس انسانی که به سایر نفوس امتیاز دارد، بـه جهـت قـوۀ ناطقـه اسـت کـه               :نفس انسانی 

هرگاه این قوه توجه به معرفت حقایق موجودات و احاطه به اصناف معقوالت داشته باشد، به ایـن                  
 .نامند» عقل عملی«خوانند و چون این عقل به مقام تصرف درآید، او را » عقل نظری«اعتبار او را 

 
 قوای اصلی و فرعی در انسان

در وجود انسان مراتب نفس نباتی و حیوانی نیز هست و لذا رئیس کل قوای معمـولی سـه                   
 :قوه است

ت طبیعی کـه  اول ـ قوۀ طبیعیه که مشترکند در آن جمیع اجساد نامیه، و برای آن روحی اس 
. کند به واسطۀ اورده به همـۀ بـدن   حامل آن است و محل آن در حیوانات، کبد است که سرایت می           

قسمت اول غاذیه و نامیه و مولّده و مصوّره؛ قسم دوم جاذمه            : شود  این قوه بر دو قسمت تقسیم می      
 .باشد یا جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه می

 است جمیع حیوانـات، و بـرای آن روحـی اسـت کـه      دوم ـ قوۀ حیوانیه که در آن مشترک 
کند به واسطۀ شرایین به همۀ    باشد و محل این قوه در انسان، قلب است که سرایت می             حامل آن می  

 .بدن، و فایدۀ آن مستعد کردن اعضاء است
سوم ـ قوۀ نفسانیّه که مشترک است در آن همۀ حیوانات و برای آن روحی است که حامـل   

 .کند به واسطۀ اعصاب به همه بدن باشد که سرایت می آن همه دماغ میآن است و محل 
باعثـه و   : محرکه نیز دو قسم اسـت     . محرکه و مدرکه  : شود  این قوه به دو قسمت تقسیم می      

ای است که از آن است بعث بر تحریک که در خیال مرتسم شود صورت مطلوبـه،                   باعثه قوه . فاعله
 گویند که اگر شوق به سوی جذب نفعی شود، شهویه و اگر بـه               و این قسم از شوقیه و نزوعیّه هم       

قسـمت  : شـود   اما قوۀ مدرکه آن هم به دو قسمت تقسیم می         . سوی دفع ضرری باشد، غضبیه نامند     
 .اول حواس پنجگانۀ ظاهریه و قسمت دوم حواس پنجگانۀ باطنیه است

 :حواس پنجگانۀ باطنیه عبارتند از
 .دّم بطن مقدّم دماغ استاول ـ حس مشترک که موضع آن مق

 .دوم ـ خیال که موضع آن مؤخّر بطن مقدّم دماغ است
 .سوم ـ وهم که موضع آن بطن اوسط دماغ است
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 .چهارم ـ حافظه که موضع آن اول بطن آخر دماغ است
 .پنجم ـ قوۀ متصرّفه که محل آن همۀ دماغ است

نقاطی است که در حقیقت نسبت  در این جا مراد از بطن نسبت به جهانی، اشاره به نقطه یا              
به آن جهات، مقام محوریت دارد که در آن حیطه، کل فعل و انفعاالت آن جهات در همان نقاط یـا            

 .از همان محور است
ادراک همۀ محسوسات مثالً دیدن شیء یا شنیدن صـوت بـه وسـیلۀ قـوۀ مشـترکه انجـام                    

 از پـنج قـوۀ بـاطنی تنهـا قـوۀ            آالت قوای خمسه ظاهری در قالب جسمانی اسـت، ولـی          . گیرد  می
مشترکه است که همه در قالب مادی است و هم در قالب مثالی، و چهار قوۀ دیگر آن فقط در قالب   

 .مثالی است
بیند، بعد از غیبت آن  ای را می    وقتی انسان شی  . قوۀ خیال موظف بر ضبط محسوسات است      

یال یا خزینۀ خیال آن شکل و نیز        به عبارت دیگر قوۀ خ    . هنوز تصویر و شکل آن در ذهن او هست        
نماید، بطوری که با فقدان آنها در عالم ظاهر، باطناً بـر              کلیه ادراکات محسوسه را در خود ضبط می       

 .شود ای وارد نمی موجودیتشان در ذهن لطمه
دار درک معانی و مدرکات دیگری است؛ احساس هنـر در برخـی               قوۀ واهمه یا تفکر عهده    

طـور کـه مـدرکات حـواس      همـان . فات حسنه و فضایل با قوۀ واهمه است  اشخاص مثالً ادراک ص   
 .نماید کند، مدرکات قوۀ واهمه یا تفکر را نیز قوۀ حافظه ضبط می ظاهری را خزینۀ خیال ضبط می

خیال، سیر نفس است در عالم محسوسات، ولی وهم         . بنابراین فرق است بین وهم و خیال      
قوالت؛ با این تفاوت که خیال دارای ارزش واقعـی نبـوده و            یا تفکر، جوالن نفس است در عالم مع       

خیال، انعکاس نفوذ اثر اشیاء است در       . بدور از معقوالت است، ولی فکر دارای ارزش واقعی است         
باشد و معنی مجازی دارد، ولی فکر دارای معنی حقیقـی   ای از معنی اشیاء می   روح که در واقع سایه    

 .است
زهایی بیافریند که وجود خارجی ندارد؛ وقتی انسان در ذهن خـود            تواند چی   قوۀ متصرّفه می  

آورد مثالً تصویر شخصی یا باغی را که وجود خارجی نـدارد              ای تصاویر باطنی را به وجود می        پاره
. گیـرد  آفریند، این ایجاد به وسیلۀ قـوۀ متصـرّفه انجـام مـی         و یا سایر تصوراتی را که خود نفس می        

ه مأموریت دیگری دارد که اختیاری است، یعنی قدرت دارد کـه در خزینـۀ               عالوه بر آن قوۀ متصرف    
 .خیال جوالن کند یا در خزینۀ حافظه نوسان نماید
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اگـر تمایـل قـوۀ      . تواند کم و یا زیـاد شـود         قوۀ متصرفه همان قوۀ اختیار است، این قوه می        
نۀ حافظـه فزونـی یابـد،       گردد و اگر تمایل آن به خزی        متصرفه به خزینۀ خیال زیاد شود، ضعیف می       

 .قوی خواهد شد
جوالن قوۀ متصرفه را در خزینه خیال، متخیّلـه گوینـد و نوسـان آن را در خزینـه حافظـه،                     

دهد،   جوالن بیشتر قوۀ متصرفه در خزینه خیال، رغبت انسان را به مادیات افزایش می             . متفکره نامند 
 .گردد وافر انسان به معنویات میو نوسان بیشتر قوۀ متصرفه در خزینه حافظه، موجب رغبت 

گرچه مواضع حواس پنجگانه باطنیه در دماغ انسان و حیـوان یکسـان اسـت، امـا آثـار آن                    
مواضع در حیوان محدود و در انسان باالخصّ در اولیاء غیر محدود است، زیرا گاهی یا اکثر اوقات     

 .روح علوی را با آنها ارتباطی است
عاقله، نظریّه و نطقیّه، از :  سه قوۀ اصلی دیگر که عبارتند از  ولی در حقیقت انسان به واسطۀ     

به واسطۀ این سه قوه است ادراک حقایق و نظر به سوی عواقب امور تـا مصـالح                  . یابد  غیر تمیز می  
 .معنوی خود را از مفاسد تمیز دهد

 را به   علوم عقلیه مطلوبیّت ذاتیّه دارد و ادراک حقایق و دقایق علمی و عقلی است که آدمی               
های حواس به تابش دانش       عقل عادی در کسب علوم از روزنه      . سازد  عالم عقول مجرّده نزدیک می    

به عبارت دیگر عقل ظاهری به وسیلۀ حواس خمسۀ ظـاهر، صـورت             . شود  مستفیض و کامیاب می   
محسوسات را در خود منعکس کرده و معلوماتی که از راه محسوس اکتساب نموده، اول ترکیب و                 

تواند درک حقایق کند، این است که همۀ          نماید، لیکن با این عقل کسی نمی        جزیه و تحلیل می   بعد ت 
 .برند بزرگان برای درک حقایق، عقل باطنی را به کار می

کنند که موجب تفرقه است، زیرا کـه کثـرت    جهان طبیعت و حواس خمسه ایجاد موانع می    
ن از مردم زمان خویش و ابـراز تمایـل بـه            این همه شکایات بزرگا   . شود  هرگز با وحدت جمع نمی    

خلوت گزیدن و ارتیاض نفس پرداختن و تهجّد داشتن و تحمل رنج و ریاضت و مخالفت با نفس                  
چـه، تـا    . برای آن بوده که از تشتّت و تفرّق و پراکندگی رهایی یافته به وحدت جمعی خود برسند                

کار نیندازد، به حقیقت نرسیده همچنان در      کسی نفس انسانی یا ملکی را نپرورد و عقل باطنی را به             
 .قدم اوّل خواهد ماند

قرآن مجید از عقل باطنی تمجید کرده و عالم را تجلیل نمـوده و دسـتور تفکـر در خلقـت               
، و بزرگترین انتقاد قرآن مجید از کفار به عدم تفکـر و             »اَفَال تَعقِلُونَ «: فرماید  آسمان و زمین داده می    
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؛ پس وسیله مواصلت به »قُل هاتُوا بُرهانَکُم اِن کُنتُم صادِقین«: فرماید ت که میبرهان عقلی ایشان اس
 .حقیقت جز تفکر و پیروی از عقل باطنی، امر دیگری نیست

 
 فرق نفس ناطقه با نفس حیوانی

انسان مرکب از دو عنصر یا دو قوۀ مخالف و مخاصم است که یکـی جسـمانی و دیگـری                    
یگر، یکی حیوانی و دیگری انسانی، و یا یکی سفلی و دیگری علـوی              و به عبارت د   . روحانی است 

» نفـس حیـوانی   «و عنصـر سـفلی و جسـمانی را          » نفس ناطقـه  «ما عنصر عالی و ملکوتی را       . است
 .نامیم می

برای نشان دادن فرق میان نفس ناطقه و نفس حیوانی، محتاج شرح مفصلی نیسـتیم، بلکـه                 
قه قائم به خویش بوده و حرکت ذاتـی دارد، یعنـی هـم محـرّک          همین قدر باید بدانیم که نفس ناط      

است و هم متحرک و دارای نیروهای مجرّد است که به وسیله آنهـا اکتسـاب و نشـر انـوار فـیض                       
ولی نفس حیوانی هیچ یک از این صفات        . ماند  کند و پس از نابود شدن بدن هم باقی می           خدایی می 

پس از مرگ بـدن و متالشـی شـدن آن، کـه             . قالل فردی ندارد  را ندارد و قیام او با بدن بوده و است         
گردد، نفس حیوانی هم بـه آغـوش مـادر طبیعـت              هریک از اجزاء به سوی عنصر اصلی خود برمی        

 .ماند گردد و مانند نفس ناطقه که یک جوهر مجرد منفرد است، مستقل نمی خود برمی
کوشـد تـا      تگی دارد و همواره مـی     بنابراین نفس حیوانی بیشتر با جسم مادی ارتباط و پیوس         

از . نفس ناطقه را به سوی خود کشد و نیروهای او را در راه احتیاجات و آرزوهای خود به کار برد                   
کوشد بلکه موظّف اسـت   طرف دیگر، نفس ناطقه که بیشتر با روح ملکوتی ارتباط دارد، همیشه می    

 را در راه رسیدن به مقصد خـود بـه   که نفس حیوانی را به طرف خود کشد و ماهیّت و نیروهای او      
کار برد و او را پیرو اوامر خود کند، یعنی با خود همجنس و همطراز ساخته به عالم ملکوت پرواز                    
کند و با روح علوی همدم و همنشین گردد و مقصد اصلی او هم از فرود آمدن بدین جهان و تـن                      

 .خاکی، همین است
 

 رابطۀ نفوس ناطقه با روح ملکوتی
سـانی  ناطقه از طرف روح ملکوتی که سلطان عالم ملکوت اسـت، بـه سـاکنان تـن ان          نفس  

 تربیت و هدایت کند و در پرتو انوار قدسی و ملکوتی او، مراحل ترقی فرستاده شده است تا آنها را
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 .و تکامل را بپیماید و به کمال و جمال روحانی آراسته شده به سعادت جاودانی نایل آید
روح ملکـوتی بـه   : نمـاییم  اهیّت و مبدأ نفوس ناطقه مثالی را یادآوری می برای نشان دادن م   

چنان که آفتاب برای ما سـاکنان زمـین         . منزلۀ آفتاب معنوی است و نفوس ناطقه اشعّۀ بیکران اویند         
طور روح ملکـوتی نیـز یکـی          یکی است ولی اشعۀ آن بیکران و از حدّ تصوّر ما بیشتر است، همان             

 .شمارند ه که اشعه بیکران این آفتاب معنوی هستند، بیاست ولی نفوس ناطق
در قرآن مجید روح به صیغۀ مفرد آمده، در صورتی که نفس بیشتر به صیغۀ جمع ذکر شده                  

از روح  » وَ نَفَختُ فیهِ مِن رُوحی    «: فرماید  قرآن مجید در آفرینش حضرت آدم علیه السالم می        . است
رساند آنچه به سرشت انسان دمیـده شـده،          دم را، و این می    فرماید روح خو    خود در او دمیدم و نمی     

 .همین نفس ناطقه است که شعاع و شراره و پرتوی است از روح نه همۀ روح
اشـارت و داللـت دارد بـر وحـدت          » وَ ما خَلقُکُم وَ ال بَعثُکُم اِالّ کَنَفسٍ واحِـدَهٍ         «آیۀ شریفۀ   

شمارند بلکه وحدت منشأ  نفوس ناطقه متعدد و بیبینیم که  روح، زیرا اگر مراد نفس ناطقه باشد می
 .دهد و مبدأ نفوس ناطقه را که روح است، نشان می

روح : توان محسوس و آشکار کرد و گفت          با مثالی وحدت روح و تعدّد نفوس ناطقه را می         
چنـان کـه    . های آن درختنـد     ها و میوه    ها و غنچه    ها و شاخه    مانند درختی است و نفوس ناطقه برگ      

طـور نفـوس ناطقـه در بـاطن       کند هیچ دو برگی عین همدیگر نیستند، همـین          وم طبیعی ثابت می   عل
که بنا به روایات بسیار درختی اسـت زیـر          » سدره المنتهی «. ها از حیث تکامل با هم فر دارند         انسان

باشـد، رمـزی اسـت از وجـود      عرش که دارای هزار شاخه و هر شاخه دارای هزاران هزار برگ می    
لوی ملکوتی، و این مقام یعنی مقام سدره المنتهی، آخـرین درجـۀ سـیر عارفـان و کـامالن                    روح ع 
 .است

اند و به اصـطالح       نفوس ناطقه که از منبع خود یعنی روح ملکوتی به زمین ابدان فرود آمده             
اند، مانند انوار آفتاب در وقت فرود آمدن یکسانند، ولی چون ابـدان دارای نفـوس                  شرع دمیده شده  

رو از حیث  برداشته و سرشته شده است، از اینانی هستند و عناصر مرکبۀ آن از موالید سه گانه        حیو
 و حیوانی را پیموده و      استعداد و ماهیت متفاوتند، زیرا که این عناصر مرکبه مراحل جمادی و نباتی            

ن نفوس از این جهت میا. آن موالید را اکتساب نموده است   های گوناگون   صفات و طبیعت  بسیاری از 
ناطقه از آغاز کار اختالف پیدا شده و این حال نیز مانند آن است که هر نفس ناطقه به شهری وارد                     
شده که آب و هوا و سکنه و محصوالتش مانند شهرهای دیگر نیست و او باید با سـاکنان آن دیـار             



 مبدأ و معاد 128
 

 

گانـه انجـام    بسازد و عمر خود را در آنجا بسر برد و وظیفۀ اساسی خویش را نیـز در آن محـیط بی                    
اختالف طبایع و زندگی و توانائی و ناتوانی مردم از اینجا سر زده است، چنان کـه آفتـاب در                    . دهد

باشد ولی نسبت به محـل و زمینـی کـه انـوار آفتـاب                 همه جا یکی است و خواص آن نیز یکی می         
 .آیند ها تأثیرات مختلفی به وجود می تابند، به جهت کیفیات استعداد زمین می

قیقت روح یک آفتاب معنوی است و نفوس ناطقه انوار او هستند که به زمـین ابـدان                  در ح 
شوند تا آنها را زنده و کامل سازند، یعنی آنچه را که در نهاد آنها بالقوه گذاشـته                    انسانی فرستاده می  

 .شده است، از استعداد و کمال به فعل درآورند، از خاک تن کیمیا و از دیو فرشته سازند
ه اشعۀ آفتاب در قسمت باالیی خودکه متصـل بـه منبـع خـویش اسـت نسـبت بـه               چنان ک 

طور نفوس ناطقه که انوار آفتاب معنوی روحند،          مانند، همان   قسمتی که با زمین در تماسّند پاکتر می       
ولی از جهت تمـاس بـا       . ترند  باشند اساساً پاکتر و روشن      از جهتی که متصل به منبع فیض خود می        

هـای هـوی و       ها و تـاریکی     ها و پلیدی    کم آلوده به گرد و غبار زشتی        وانی آنها، کم  ابدان و نفس حی   
کم اصـل و مـوطن خـود را فرامـوش کـرده و                شوند، بطوری که کم     ها و شهوات حیوانی می      هوس

 .سازند عیار می خویشتن را با نفس حیوانی همدم و هم
ای زمین باز با مرکز خود که       چنان که اشعۀ آفتاب با وجود نفوذ کردن و داخل شدن به اجز            

طور نفوس ناطقه نیز با وجود تعلق و فعالیت در ابدان             مانند، همان   آفتاب است مربوط و پیوسته می     
و همدم شدن با نفس حیوانی، بلکه بسته شدن به زنجیر عناصر مادی باز با منبع فیض خـود یعنـی                     

نستند انوار علم و معرفت و حقیقت و        توا  مانند، وگرنه نمی    روح علوی ملکوتی مربوط و پیوسته می      
محبت را از روح علوی دریافت کرده به اجسام و نفوس حیوانی ابدان انتقال دهند و وظیفۀ اساسی                  

 .خود را به جا آورند
هریک از عناصر زمین اشعۀ آفتاب را نسبت به درجۀ استعداد خود در طـرز مخصوصـی و                  

هـا   ها و صورت ت خود تبدیل نموده در شکل    دهد و در ذا     درجات مختلف جذب کرده گوارش می     
دهد، چنان که ایـن حـال را در معـدنیّات و نباتـات و                های گوناگون بیرون می     ها و خاصیت    و رنگ 

کننـد و   بینیم، حتی بعضی از معادن و عناصر شیمیایی نور آفتاب را در خود ذخیره مـی           حیوانات می 
. نامنـد   یک به اسم عناصر نورپاش یا رادیواکتیو مـی        دهند که اینها را در فن فیز        مانند رادیوم پس می   

طور نفوس ناطقه نیز انوار فیض خدایی را از منبع خود اخـذ کـرده و در مقاصـد و مقامامـت       همان
برند، و از اینجا اختالف افکـار و مقاصـد و طبـایع در نفـوس بشـری حاصـل                      گوناگون به کار می   
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وص خود دچـار غفلـت گشـته مغلـوب نفـس            ولی اکثر نفوس ناطقه در کشورهای مخص      . شود  می
شوند، یعنی اقتدار و نفوذ خود را گم کرده بتدریج دستخوش هویهای نفسـانی و قـوای                   حیوانی می 
گردند و آن مقام بلند و صفات علوی خود را از دست داده و کسب غلظت و کثافـت و                     حیوانی می 

رت دیگر، آن جمال ملکـوتی      به عبا . گردند  ظلمت جسمانی نموده همرنگ جماعت مادون خود می       
از . گـردد   و رونق آسمانی نفوس ناطقه مانند آفتاب که در زیر ابرهای تاریک پنهان شده، نهـان مـی                 

هم ناری و هم نوری، هم جسـمانی و هـم          : اند انسان دارای دو جنبه است       این جهت است که گفته    
تـر    پلیدتر و تـاریکتر و تیـره      روحانی؛ یعنی نفس ناطقه روشنتر و صافتر و پاکتر ولی نفس حیوانی             

 .است
پس روح جامع انسانی یا عقل فعّال که شهریار بـزرگ نفـوس ناطقـه اسـت، در ذات و در            

این همان جوهر مجردی است که نـه        . تر و مربوط به عالم امر و ربوبیّت است          مرتبه از نفوس کامل   
ا پیوسته است، بلکه همه را محیط       در بیرون و نه در اندورن بدن است و نه از اینها جدا و نه به اینه                

ولی این شهریار بزرگ، نفوس ناطقه را به کشورهای مختلف بدن برای سیر و سفر و                . و نافذ است  
ها و    فرستد تا از یک طرف به وسیله نفوذ بر طبیعت، تحصیل تجربه             کشفیات و ایصال فیوضات می    

 .گانه برسانند و موالید سهمعلومات کنند و از طرف دیگر انوار فیض خدایی را به طبیعت 
هـا تـاب    آری، وظیفۀ قدسی نفس ناطقه همین است و این همان بار امانتی اسـت کـه کـوه              

اما از روزی که نفس     . کشیدن آن را نیاوردند، ولی نفس ناطقۀ این بار را به دوش همت خود کشید              
فرود آمد و تن انسان را ناطقه شروع به سیر و سفر طوالنی خود نمود و از عالم نور به عالم تاریک  

کـم فرامـوش      نشیمنگاه خود قرار داد، غالباً در ظلمت فرو رفت و مبدأ و موطن اصلی خود را کـم                 
کرد، مانند مرغ آزادی که سالیان دراز در قفس زندگی کند، یا مردی که از بچگی از وطن خود جدا                  

کم آداب و     چنان که این مرد کم    . شده ایّام جوانی و پیری را در غربت و در کشور بیگانه به سر برد              
کند، بطوری که یادی از وطـن و          رسوم و عادات و زبان و قوانین کشور اصلی خود را فراموش می            

طور نفوس ناطقه در مدت       کند، همان   آب و هوا و ساکنان مرز و بوم نژادی خود جز در خواب نمی             
 حیوانی، مولـد اصـلی خـود را         طوالنی سیر و سفر خود و در نتیجۀ همدم و همنشین شدن با نفس             

شـمارند،   کنند، بطوری که خود را از ساکنان و پروردگان همین عـالم مـادی مـی        کم فراموش می    کم
 !اند حتی بسیاری از نفوس ناطقه امروز به مادیت خود راضی و قانع گشته

 ه از قوای خالّقۀ روح علوی ملکوتی که همیشه حاضر به یاری کردن ـخوشا به حال آنان ک
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است، مدد جسته و بر نفس حیوانی غالب آیند، و خوشا به حال عارفـانی کـه بـه سـبب ارتیـاض،                    
های عالم مادی مصفّا کرده و خویشتن را به آغـوش             نفوس نفیسه خود را از نفس حیوانی و تیرگی        

 .محبوب ازلی انداخته و دل را از جام محبت و حقیقت وی سیراب سازند
 

 ادراک ملکوت
ر عالم ظاهر، شنیدن یا دیدن تنها با گوش و چشـم نیسـت، بلکـه گـوش و                   طور که د    همان
اند، در عالم خواب و رؤیا نیز آلت دیدن یا شنیدن، دیدۀ باطن یا گوش باطن اسـت، و                 چشم وسیله 

ولـی نتـایج بـه دسـت        . در آن مقام ارادۀ دیده و گوش باطن توأم با ارادۀ دیده و گوش ظاهر است               
دن و شنیدن موقعی صادق است که آلت دیدن منحصر به دیدۀ باطن و آلـت           آمده برای ما از این دی     

 .شنیدن منحصر به گوش باطن شود
چشم آلت دیدن است ولی فقط برای دیدن ظواهر و مادیات، و گـوش آلتـی اسـت بـرای                    
شنیدن، ولی تنها شنیدن اصوات ظاهری و عالم مادی، و این اعضـاء بـرای دیـدن و شـنیدن معنـی                      

 .آلت و وسیله گردندتوانند  نمی
البتـه  . همچنان که دیدۀ ظاهری دارای خواصی است، دیدۀ باطن هم دارای خواصـی اسـت              

امکان دارد که انسان در همین قالب مادی و با همین دیدگان ظاهری، حقایقی را ببینـد و بـاطن را                     
یعنـی  . درک نماید، به شرطی که قوای خواص دیدۀ باطنی بر قوای خواص دیدۀ ظاهری غالب آید               

توان حقایق را     ای می   اگر نیروی باطنی و معنوی بیشتر از نیروی ظاهری شود، در این موقع تا اندازه              
 .دید و شنید

د، ولـی مـوقعی     شنو  بیند و می    به عبارت دیگر، همین چشم و گوش تا حدودی باطن را می           
دید و شنید   ا   کامل و بدون هیچ تردیدی باطن ر       توان بطور   گوش ظاهری می  هم هست که باچشم و    

و آن در صورتی است که خواص مادی دیده و سمع ظاهر در خواص معنوی دیده و سـمع بـاطن                     
مستهلک گردد، و این وقتی ممکن است که دیده و سمع ظاهر حالت ملکوتیّت به خـود گیرنـد تـا        
صور و اصوات مادی، مغلوب صور و اصوات ملکوتی شوند زیرا همیشه عالم مـادون مطیـع عـالم                   

 .مند است ق است و در این صورت، این چشم و گوش هم از ظاهر و هم از باطن بهرهمافو
بنابراین تمتع انسان از بینش حقایق و بواطن و برخورداری او از استماع اصوات حقایق، به                

البته مقـام چنـین نفسـی بـه     . نسبت ازدیاد قوای خواص معنوی و کاهش قوای خواص مادی است          
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ای اسـت کـه قـوای خـواص            نفس ملهمه است چه، نفـس ملهمـه در مرتبـه           مراتب باالتر از مرتبۀ   
ولی در این مقام که قالب حالـت ملکـوتی      . بصیرت باطن اندکی بر قوای خواص ظاهر غالب است        

 .گیرد، قوای خواص ظاهر کامالً در قوای خواص باطن مستهلک گردیده است به خود می
ن است، قالب مادّی بشر نبوده مربـوط بـه          بطور کلی، مرکزیتی که رؤیت باطنی مربوط به آ        

از حواس پنجگانه بـاطنی، تنهـا       . قالب دیگر است، یعنی مرکزیت این استعداد در قالب مثالی است          
حس مشترک هم مربوط به قالب مادی و هم قالب مثالی است، ولی چهار قوۀ دیگر آن مربـوط بـه              

 .قالب مثالی است
وح میسّر است، اما کسی که فاقد تزکیه بوده و تنها درک زمان گذشته و حال و آینده برای ر

بنـابراین قـوی بـودن قـوۀ دیـد          . ادراک او قوی باشد، چنین ادراکی برای او کماالتی به دنبال ندارد           
باطن در بعضی افراد، لزوماً دلیل بر حسن و کمال معنوی آنان نیسـت، بلکـه تنهـا علمـی از عـالم                       

ولی اگر . بدون اطالع قبلی یا مدرکی، قادر به دیدار آن هستند         رسد که توسط آن،       معنوی به آنان می   
لذا قدرت دید بـاطنی     . ای نداشته باشند، قادر به توضیح کیفیت رؤیت خود نیستند           از معنویات بهره  

به تنهائی عالمت فضیلت و کمال و پاک و موحّد بودن نیست تا حـائزین آن، شایسـتگی ارشـاد و                     
رای افرادی که در اثر تزکیه به مراتبی از تجرّد روحـانی و موحـد بـودن                 اما ب . پیشوائی داشته باشند  

پذیر است، کماالت روحی نیـز در اثـر           اند، عالوه بر این که چنین ادراکی برای آنان امکان           نائل شده 
توانند باطن اعمال خـود و دیگـران را           آنان با دیدگان قلب، می    . شود  این ادراک بر ایشان حاصل می     

و ایـن   . بینند  قتی جسم آنها حالت ملکوتی به خود بگیرد، با دیدگان ظاهری نیز آن را می              ببینند، و و  
تواند خود را به جائی رساند که اشیاء را از مسافات بعیده ببیند و          در معنی علمی است که انسان می      

 .حرکات و گفتگوها را بشنود و درک نماید
بینند و کالمی را ولو بطور آهسـته بیـان            یبنابراین، بزرگان دیدن همیشه مسافات بعیده را م       

شنوند و از حرکات افراد مطلع هستند، اما چه بسا مأموریت نداشته باشند که به صـراحت                   شود، می 
ولی با این  . کنند  اظهار نمایند، هرچند در مقامی به طریق رمز و اشاره قصور فرد را به او گوشزد می                

رکت زشت انسان را خداوند تبـارک و تعـالی گـاهی            همه، رحمت الهی چنان الیتناهی است که ح       
 .سازد حتی به مقربین درگاهش نیز نمایان نمی

برای مقربین درگاه الهی، بخصوص حضرات اوصیاء علیهم السالم که قلب عالم امکان بوده             
و در حد اعالی عصمت و علم وکماالت الهیّه هستند، امکان دارد که قالب مادی در حـال بیـداری                    
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شته و حالت جبروتی و ملکوتی به خود گیرد و بدون احتیاج به زمان و مکـان، سـیر نیـز                  تلطیف گ 
این امر بدین صورت نیست که نفس از قالب اصلی یعنی بدن مادی به قالب مثالی منتقـل                  . پیدا کند 

گردد، بلکه امکان دارد که همان قالب مـادی تلطیـف شـده حالـت ملکـوتی پیـدا نمایـد و ماننـد                        
االرض نیـز     حتی ممکن است اثرات این تلطیـف و ملکـوتی شـدن از طـی              . یر نماید االرض، س   طی

 .باالتر شده به سیر سماوی منتهی شود
قیاس واحد یگانه راست که برای سیر در معارج علیا و مراتـب قصـوی،                 حمد و سپاس بی   

  سالم بی. دندرهبرانی قرار داده که طالبان و سالکان طریق حق از نیل به مأمول، ملول و مأیوس نگر
 .احصاء و درود نامنتها بر هادیان و رهبران طریق حق باد



 

 

 فصل هشتم
 
 
 
 
 

 موت، قیامت صغری
 

 موت چیست؟
اما حیات صفتی است که بتوان بر       . باید اول حیات را بدانیم تا معلوم شود که مرگ چیست          

ن تعریف منتقض نشود    پس مرگ فاقد این دو صفت است، و ای        . دارندۀ او عالم و قادر اطالق نمود      
 .گردد با خواب، چون علم و قدرت از نائم بالمرّه زایل نمی

تعالی   توان خلق گفت، چنان که حق       مرگ امری است وجودی نه عدمی زیرا که عدم را نمی          
پس موت، مخلوق خداست کـه آن       . »الَّذی خَلقَ المَوتَ وَالحَیوهَ لِیَبلُوَکُم    «: فرماید  در قرآن مجید می   

 .فت حیات است یا خالی شدن وجود حیّ است از صفت حیات نه معدوم شدن آنازالۀ ص
موت امری است طبیعی و حرکت هر انسانی بسوی غایتی البدّ است از مرور بـه منـازلی و        

عمر دنیوی انسان شامل سه مرتبه است، چنـان کـه حـق تعـالی در قـرآن مجیـد                    . عبور به مراحلی  
 مِن تُرابٍ ثُم مِن نُطفَهٍ ثُم مِن عَلَقَهٍ ثُم یُخرِجُکُم طِفالً ثُم لِتَبلُغُوا اَشُـدکُم                هُوَالَّذی خَلَقَکُم «: فرماید  می

 »ثُم لِتَکُونُوا شُیوخاً
خداوند متعال در این آیه شریفه تکوّن بدن را از نطفه بودن و جنـین شـدن کـه متکـون از                      

ن امّ صغری منفصـل شـده و در دنیـا، بطـن امّ              تراب است، بیان فرموده که بعد از طیّ مراتبی از بط          
 .کبری مکث نماید و این مقدار مکث، عمر دنیوی اوست
یابد از طوری به طوری تا منتهی گـردد بـه             حرکت هرکسی بسوی غایتی است و انتقال می       

آخرین اطوار دنیویّه و چون به این حد رسید، ممکن نیست وصول به حد باالتری مگر به انتقـال و                  
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چنان که در حدود نه ماه عمر بطن امّ اوست که مستلزم حرکات کونیّه و کیفیـه                 . ل از این دنیا   ارتحا
 .است، همچنین عمر دنیوی او نیز پایدار نیست لیکن عمر آخرت او بال نهایت است

 :آید عمر دنیوی انسان شامل سه مرتبه است که از اختالف استحاالت کونیه به وجود می
 فالًاول ـ یُخرِجُکُم طِ

 دوم ـ لِتَبلُغُوا اَشُّدَکُم
 سوم ـ لِتَکُونُوا شُیوخاً

مرتبۀ دوم بلـوغ بـه کمـال        . باشد  در مرتبۀ اول در تزاید و نشو و نماست که قوّۀ طبیعیّه می            
. سوم رجوع این قوّه است به حدی که منتهی به مـرگ شـود             . نشو است که آن را قوّۀ شبابیّه گویند       

 .مۀ ادلّه و براهین نیستیم زیرا وقوع آن بر همه محسوس و مشاهد استدر اثبات مرگ محتاج به اقا
 

 مراتب موت
نوعی در  . شود بر سکون، و واقع شود به حسب انواع حیات           موت در کالم عرب اطالق می     

از جمله اطالقـات مـوت بـر      . ازاء قوّۀ نامیه و نوعی در زوال قوۀ حسیّه و نوعی در زوال قوۀ عاقله              
آورند در احوال شاقه مانند فقر و ذلت      ه مکدّر حیات است؛ و گاه استعاره می       حزن و خوف است ک    

شود بر فنـای صـورت ماننـد          شود بر کاهش عقل و تمیز؛ و گاه اطالق می           و پیری؛ و گاه اطالق می     
 .انتفاء اجساد، لکن موت کلی وقتی است که کلیه صفات حیات از حیّ سلب شود

ست که روح از بدن خارج شود، ولی در معنا موت نـه             بنابراین، گرچه موت کلی هنگامی ا     
 :فقط در انسان، بلکه عالوه بر آن در حیوانات و نباتات و جمادات نیز انواع و اقسامی دارد

در جمادات، فلز خالص مثل زر ناب موقع امتزاج با فلز دیگر، مرده و در هنگـام خلـوص،                   
 باشد از آن جنبـه زنـده اسـت، امـا بعـد از               اگر در حالت امتزاج از بعضی جهات، مفید       . زنده است 

همین طور تا هنگام که زمین مستعد رشـد و  . تصفیه و خالص شدن، از جهات دیگر هم زنده است     
 .نمو نباتات باشد، زنده و در غیر آن بایر و اموات است

در نباتات نیز در صورت مثمرثمر نبودن نباتی، در ردیف اموات و به هنگام ثمربخش بودن، 
 .شود جرگۀ نباتات زنده محسوب میدر 

 در حیوانات، حیوان از جنبـۀ غیراهلـی بـودن، مـرده و از جهـاتی کـه اهلـی اسـت، زنـده                        
در تمام موارد فوق، قضاوت به زنده و مرده بودن، در اصل نسـبت بـه حصـول منـافع آن          . باشد  می
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ه و انواع و اقسامی دارد      اما در مورد بشر اختصاصاً مراتب موت و حیات بشر بود          . برای انسان است  
ای نـدارد و یـا قلبـی کـه            تا آنجا که فردی که فاقد علم است، یا کسی که از معرفت و ایمان بهـره                

 .شود معصیت کار است، مرده محسوب می
شود که بطور کلّی در حالت مـوت، حصـول منـافع کمتـر و بـه                   از موارد مذکور معلوم می    

درجۀ حیات باالتر رود، سطح فعالیـت بـه ویـژه حرکـت             هنگام زنده شده، بیشتر است زیرا هرچه        
بـه عنـوان مثـال،      . شـود   روحی و معنوی افزایش یافته و بر مراتب مفید بودن و فیاضیّت افزوده می             

کسی که فاقد علم و یا ایمان و معرفت است، منافع وجودی چنین فردی، به ویژه منافع معنـوی او                    
لذا برای احیاء معنویات و تقویت آن، امر شده که قبـل            . نسبت به خود و سایرین کم و ناچیز است        

از رسیدن موت طبیعی، به موت ارادی بمیرید، که البته مقصود موت قوای نفسانیّه به طریق مشروع                 
های دیگر است و هرکس بدان موفـق شـود،    چه، این موت ماوراء موت  . و غلبه عقل بر نفس است     

 .العاده است اع بشریت، فوقآثار وجودی و کمالی او برای خود و اجتم
گرچه برای احیاء زمین، نبات و حیوان مرده توصیه شـده، امـا مهمتـرین توصـیه و تأکیـد،                    

زیرا باالترین خیرات نزد پروردگار آن است که انسـان          . تالش برای زنده کردن نفوس انسانی است      
بی زنده نماید کـه     ای را خصوصاً از لحاظ روحی و قل         موفق شود بعد از اصالح خود، شخص مرده       
 .آثار معنوی آن از حیّز حساب، خارج است

پـذیر نیسـت،    مسلّماً قلبی که معصیت کار است، مرده و احیاء آن بدون توبه واقعـی امکـان               
خدایا به آب توبه    : نمایند که   در مقام دعا به درگاه الهی عرض می       ) ع(چنان که حضرات معصومین     

 .قلب مرا زنده کن
الهی، که صاحبان تزکیه نفس هستند، و با قلم و تقریر خود قلوب را زنده               معلّمین و مربیان    

 .باشند کنند، در حقیقت مظهر اسم شریف محیی خداوند می و نفوس را احیاء می
 

 فرق اماته و قتل
فرق میان اماته و قتل آن است که موت را کسی قادر نباشد مگر حـق تعـالی، و آن خـروج        

حدوث فعل خارجی در بدن و این از قدرت بشر خـارج اسـت، بـه                روح است از بدن زنده بدون       
خالف قتل که آن البد است از احداث فعل خارجی که متّصل باشد به بدن و ایـن از قـدرت بشـر                       

 .خارج نیست
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الوجود خواهـد مـرد و شـخص          ای جز واجب    واجب است اعتقاد کردن بر این که هر زنده        
 زیرا کسی که نیسـتی را نفهمـد هسـتی را نخواهـد              منکر، توان گفت که منکر هستی خویش است،       

ای حتمی است، چنان کـه حـق          فهمید چه، موت از قبیل محسوسات واضحه است و برای هر زنده           
 .»کُلُّ نَفسٍ ذائقَهُ المَوتِ«: تعالی فرماید

انسان به مقتضای فطریّه اصلیّه، میل و رغبت و اشتیاق تمام به لقـاء خـالق االنـام دارد و از                     
متعال الم و وجع و خوف را در طبایع ایشان          اوضاع آن وحشت دارد، لیکن خداوند     ت دنیوی و    حیا

گذاشته به جهت ترغیب نفوس به حفظ ابدان خویش ازعروض بلیّات و سنوح حادثات تا تحصیل                
 .خیرات کنند و به نور معرفت و ایمان تعمیر باطن نمایند تا وصول به درجات عالیه را نایل گردند

 در اثر ضعف قوای اصلیّه، مرگ را مکروه دارد، لیکن آنان که قوای اصلیه ایشان قوی        انسان
است، لذّت دنیوی را لذت حقیقی نخوانند و لذایذ ظاهری را نقمت دانند و مـرگ را یگانـه علـت                     

 .شمارند حصول و وصل لذایذ اصلیه می
 

 مصداق انسان
ۀ محسوسه بوده و غیر از این جثّـه  بعضی معتقدند که انسان مغایر این جسد محسوس و بنی       

گویند اگر جسد انسان باشد جایز است مثل او در جمادات، لذا     . باشد هست   که مجموعۀ عناصر می   
 .به نظر آنان انسان، حیّ و میّت، جسد است و جایز نیست که جسد را انسان خوانند

 علمای طریق حق معتقدند کـه ایـن هیکـل محسـوس کـه مـدخول و ظـرف روح اسـت،                      
قُتِلَ االِنسانُ ما اَکفَرَهُ مِن اَی شَـیءٍ خَلَقَـهُ مِـن            «: باشد، چنان که حق تعالی فرماید       مصداق انسان می  
کند بر انسان در همـۀ حـاالت از اول    که همۀ این ضمایر در این آیات داللت می  » نُطفَهٍ خَلَقَهُ فَقَدرَهُ  

ان که انسان زنـده را انسـان حـیّ و اگـر             چن. خلفت تا نشر او، این نیست مگر صحت اطالق بر او          
مریض باشد، انسان مریض و اگر مرده باشد، انسان مرده نامند و همۀ این اطالقات بـر آن حقیقـت                    

 .است
خداوند متعال از نشو تا بعث، انسان نامیده  » وَ بَدَأَ خَلقَ االِنسانِ مِن طینٍ«در آیات دیگر هم 

شمار است که عقول از ادراک آنها  های بی نامیده شده حکمتو در این که او در همۀ حاالت انسان 
 .حیران است
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 خوف از مرگ

هاست، کسی راست که نداند مرگ چیسـت یـا ندانـد              ترین خوف   خوف از مرگ که سخت    
معاد نفس تا کجاست، یا گمان کند با انحالل اجزاء بدن و بطالن ترکیب بنیۀ او، عـدم ذات او الزم                     

بماند و او از آن بیخبر، یا گمان کند که مرگ المـی عظـیم دارد بـه ماننـد الـم                      آید تا عالم موجود،     
امراض که مؤدّی به مرگ بود، یا بعد از موت از عقاب بترسد، یا متحیّر ماند و ندانـد کـه حـال او                        

اما اکثر این ظنـون باطـل و        . ماند متأسف شود    چگونه خواهد شد، یا بر اموال و اوالدی که از او می           
 .قت بوده منشأ آن، جهل محض استحقی بی

کسی که نداند حقیقت مرگ چیست، باید بداند که مرگ عبارت از استعمال نـاکردن نفـس                 
آالت بدنی را، مانند آن که صـاحب صـناعتی ادوات و آالت خـود را اسـتعمال نکنـد زیـرا نفـس                        

 .شود جوهری باقی است که به انحالل بدن فانی و معدوم نمی
 مرگ به سبب آن بود که نداند معاد نفـس تـا کجاسـت، ایـن خـوف از         اما اگر خوف او از    

جهل خویش است نه از مرگ، و حذر از این جهل است که علماء و حکماء را بر تعقیب تحصـیل                     
علم و ریاضات و مجاهدات وا داشته و در نتیجه، ترک لذات جسـمانی و راحـات بـدنی نمـوده و           

 .د تا از رنج این جهل و محنت این خوف ایمن مانندان خوابی و رنج و مشقّت اختیار کرده بی
پس راحت حقیقـی علـم   . راحت حقیقی آن است که از رنج برهند و رنج حقیقی جهل بود        

است و اهل معرفت را روح و راحتی از علم حاصل آید که دنیا و مافیهـا در نظـر ایشـان حقیـر و                         
اند و سرعت زوال و انتقال  ل علم دانستهوقع بود، زیرا که بقای ابدی و دوام سرمدی را در حصو           بی

پس بر قدر ضـروری     . اند  و آفت فنا و قلّت بقاء و کثرت هموم و انواع عناء را در امور دنیوی یافته                
 .اند قناعت کرده و از فضول عیش دل بریده

انـد    به موت ارادی اماتت شهوات خواسته     . یکی ارادی و دیگری طبیعی    : مرگ دو نوع است   
به حیات  . ارادی و طبیعی  : همچنین حیات نیز دو نوع است     . یعی مفارقت نفس از بدن    و به موت طب   

طبیعی، حیات فانی دنیوی مشروط به مĤکل و مشارب، و به حیات ارادی بقای جاودانی و سـعادت                  
 .اند ابدی خواسته

نقصان او در کمال او؟ ه از آن که کسی گمان برد کمال اودر نقصان اوست وکدام جهل زیاد  
از قید طالب چیزی بود که او را تام وشریف و باقی گرداند و       ل با کماالت مستأنس شود و     سان عاق ان
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اسر طبیعت بیرون آرد و آزاد کند و بداند که چـون جـوهر شـریف روح از جـوهر ظلمـانی بـدن                        
خالصی یابد، به عالم ملکوتی و جوار خداوندی و مخالطت ارواح پاکان رسیده، از اضداد و آفـات                 

 .یابدنجات 
شود بدبخت کسی است که نفس خود را پیش از مفارقت به آالت جسـمانی          پس معلوم می  

و لذایذ نفسانی مایل و مشتاق گرداند و از مفارقت آنهـا خـائف و متأسـف شـود، چنـین کـس از                        
 .قرارگاه حقیقی خویش در غایت دوری است

اید بداند که آن ظـنّ کـاذب        اما آن که از مرگ ترسان بود به سبب ظنّی که به الم آن دارد، ب               
است چه الم، زنده را بود و بدن زنده قابل اثر نفس باشد و هر جسم کـه در آن اثـر نفـس نیسـت،        
احساس الم ندارد، پس بدن با وجود مرگ متألم نیست چه نفس از آن مفارقت کرده و تـألم آن بـه       

 .سبب نفس بود
پـس چنـین    . اب هر چیزی باقی بود    ترسد چه عق    ترسد، از موت نمی     اما آن که از عقاب می     

. کس به بقای خود بعد از موت معترف بود و به ذنوب و سیّئاتی که بدان مستحق عقاب شود مقـرّ                    
بنابراین خوف او در حقیقت از ذنوب خویش باشد نه از مرگ و باید که به ذنوب اقـدام ننمایـد و                      

 .لع آثار آنها پردازدهای تباه است در نفس که باید به ق سبب اقدام بر گناه، ملکه
پس شخص عاقل از چیزی ترسد که او را اثری باشد و اکثر این ترسها بـی حقیقـت بـوده                     

همچنین است حال کسی که نداند وضع او بعد از موت چگونه خواهد . منشأ آن جهل محض است
ویـد  و اگـر گ . شد چه، هرکه به حالی بعد از مرگ اعتراف کرده، به بقای خود اعتراف نموده اسـت   

ندانم حال من بعد از مرگ چگونه خواهد بود، از جهل خویش است و عالج جهل علـم بـود کـه                      
 .چون وائق شد، از خوف ایمن ماند

اما آن که از تخلیف اوالد و اموال و امالک خائف و متأسف است، بایـد بدانـد کـه حـزن،                      
که چنین خیال کنـد، معلـوم       ای نبود، و هر     استعجال الم و مکروهی بود بدانچه حزن را در آن فایده          

برای خود مدخلیّتی در عزت دیگران یا ثروت و قدرت ایشان           داند و   ت که خود را منشأ اثری می      اس
شخص عاقل اهل و عیال خود      . پندارد، این جهل و نادانی به خداوند متعال و قضا و قدر اوست              می

پس مسکین و بیچاره کسی است      . ستسپارد که هزاران مرتبه از او به ایشان مهربانتر ا           را به خدا می   
های او در دنیا بمانند، در این صورت  و محبوبستی فرزند و عیال و جاه و مال براو غلبه کند         که دو 

 دهد،  رگ بر او مانند این است که از بهشت بیرون رود و این اولین المی است که به او دست میـم
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 .هد رسیدعالوه بر تکان شدیدی که بعد از مرگ نیز به او خوا
اما کسی که دل به دنیا نبسته و به قدر امکان، طاعت خدا را بـه جـا آورده، مـرگ بـرای او                       

هـایی کـه    دهد، عالوه بـر نعمـت   رهایی از زندان است و این اولین بهجتی است که بر او دست می         
 .پس از مرگ هم از برای او آماده و مهیاست

بـر حـذر    ! ای مردم :  شریفۀ خود فرموده   حضرت امیر مؤمنان علیه السالم در یکی از خطب        
های خود، و ربـوده اسـت         باشید از دنیای فریبنده و مرک کننده که او خود را آرایش کرده به زینت              

دلها را به باطلهای خود، و بیهوده امیدوار کرده است به امیدهای خود، و آراسته خود را تا بنگرد به                    
هـا بـه سـوی او         مام شوهران خود را کشته، لیکن چشم      کنند و او ت     کسانی که خواستگاری او را می     

هـا عبـرت      اند، چرا اشخاص از گذشـته       نظر افکنده و نفوس شیفتۀ او شده و دلها آرزومند او گشته           
 !گیرند؟ نمی

داند، لهذا مـرگ را مکـروه دارد؛ بعضـی از             انسان دست برداشتن از لذایذ دنیا را صعب می        
 را مکروه دارند، به جهت آن اسـت کـه از حسـن عاقبـت          شود مرگ   صاحبان عقول که مالحظه می    

 .آنان که طالبند سعادت ابدی را، باید اخذ معرفت از مکتب اولیاء کنند. مرگ خود مطمئن نیستند
ذات واجب تعالی وجود صرف و نـور محـض وابسـط بسـایط اسـت، و ایـن بسـاطت را                      

و این هر دو از صقع عوالم جبروت        اند،    مظاهری است که از جمله آن عقول باطنیه و نفوس قدسیه          
 .توان مشاهده نمود و ملکوت و از مجرداتند، و کمال این مظاهر را در سفیران حق می

در این عصر، آثار مظاهر کمالی الهیه از آن سفیر حق توسط اولیاء در قلوب قدسیه جـاری                   
نیا و قائـد اسـت   او قائد است در د . اوست قائد امّت بسوی معرفت و سعادت ابدی       . و ساری است  

 .در عقبی، در دنیا به جانب معرفت و تکلیف و در عقبی بسوی نتایج آنها
تحیّات حضرت احدیّت بر آن حقیقت والیت باد که سرّ اسرار خلقت است و شرق طلـوع                 
انوار احدیّت، والی والیت ناسوت، مصوّر هیوالی ملکوت، سرّ انبیای مرسلین و اوصیای صدّیقین،              

مادۀ علوم غیرمتناهیه، بسمله کتاب موجودات، آغاز مصحف وجود، صلوات خدا بر او             امانت الهیه،   
 .و آباء او

 
 کیفیّت موت مؤمن و کافر

 موت نسبت به مؤمن و کافر و فاجر متفاوت است از جهت اعمال حسنه و سیّئه که در دار
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بینـیم بعضـی از       مـی از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند چگونه است این که مـا             . اند   دنیا کرده 
زنـد و در آن حالـت         خندد و حـرف مـی       شود به نحوی که می      کفار را که جان کندن بر او سهل می        

دهنـد، ولـی در میـان         شود و هکذا بعضی از مؤمنین هم چنـین جـان مـی              روح از بدن او خارج می     
 شود؟ بینیم که جان کندن بر او سخت می مؤمنین و کفار بعضی را می
شود، جهتش آن است که تعجیل        این که بر مؤمن جان کندن هسل می       : آن حضرت فرمودند  

دهد به جهـت خـالص شـدن اوسـت از             کند بسوی سعادت ابدی، و این که مؤمن سخت جان می          
گناهان که بعد وارد شود به عالم آخرت تا مستحق سعادت ابدی گردد و مانعی نیست بـه رسـیدن                    

بینید سهولت جان کندن کـافری را، جهـتش           ن که می  ای. آن مؤمن به سعات ابدی مگر جان دادن او        
خواهد، سهولت جان دادن جـزای اوسـت          آن است که در دنیا حسناتی از او صادر شده که جزا می            

ایـن کـه    . که بعد از آن وارد شود به عالم آخرت که دیگر نباشد بر او مگر استحقاق بر عذاب الهی                  
شود، آن ابتدای عـذاب اوسـت کـه دیگـر              سخت می  بینید بعضی از کفار را که جان کندن بر او           می

راحتی نخواهد دید و این همه، دلیل است بر این که خداوند عالم عـادل اسـت و احـدی را ظلـم                       
 .کند نمی

چه بسا بر کفار سهولت جان دادن زحمـت و مشـقت باشـد و در نظـر                  : آن حضرت فرمود  
آن که روح هنوز در بدن اوست، بلکه        نماید که روح از بدن او خارج شده و حال             ناظرین چنین می  

 .نفس او قطع شده و قطع شدن نفس دلیل بر خروج روح نیست
اش نباشد، بنا به مفاد اخبار صحیحۀ منقوله از           مؤمن اگر حق الناس و حقوق واجبی در ذمه        

شود کـه بـه شـمال         اول مرض او تا آخر دخولش به قبر، آن قدر حسنات در نامۀ اعمال او ثبت می                
شود که انشاءاهللا طایفۀ محقّه را حرجی نبوده باشـد در زمـان فـوت و حـاالت                    ید و معلوم می   آ  نمی

کیفیات موت، لهذا مؤمن باید همۀ اوقات تسلیم ارادۀ حق شده و آرزوی لقای پروردگـار خـود را                   
 .کرده و مرگ را مکروه ندارد
موت، نقمـت و    . »رٌ لِالَبرار وَ ما عِندَاهللاِ خَی   «های الهی است بر مؤمنین،        موت از جملۀ نعمت   

،  »اَلـدنیا جَنَّـهُ الکُفّـار     «: فرمـوده ) ص(حیات، خیر است بر کافرین، چنان که حضرت رسول اکـرم            
وَ ال یَحسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا اِنَّمـا نُملـی لَهُـم خَیـرٌ     «: لیکن خداوند تبارک و تعالی دربارۀ ایشان فرماید    

 .»هُم لِیَزدادُوا اِثماً وَ لَهُم عَذابٌ مُهینٌالَِنفُسِهِم اِنَّما نُملی لَ
 شد، عیش  موت قهر و غلبه است بر عاصیان و انتقام کشیدن است از ظالّم و اگر موت نمی
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 .گردید بر اهل عالم تیره و دنیا تنگ و معیشت ضنک می
 

 قابض االرواح
زل شده اسـت کـه   واجب است اعتقاد کردن به قابض االرواح و در این باب، آیات بسیار نا          

قُـل یَتَوَفّـاکُم مَلَـکُ المَـوتِ        «در بعضی نسبت قبض روح به ملک الموت داده شده مثل آیه شریفۀ              
و در بعضی نسبت به خود خداونـد عـالم اسـت مثـل آیـۀ                » الَّذی وَ کُّلَ بِکُم ثُم اِلی رَبکُم تُرجَعُونَ       

اِذا جاءَ  «ر بعضی نسبت به رسل داده شده مثل آیه شریفۀ           و د » اَهللاُ یَتَوَفَّی االَنفُسَ حینَ مَوتِها    «شریفۀ  
شود که به امر خداوند متعـال،         از این آیات معلوم می    . »اَحَدَکُم المَوتُ تَوَفَّتهُ رُسُلَنا وَ هُم ال یُفَرِّطُونَ       

کند یا رسل و در آیـۀ شـریفه مـراد از رسـل، اعـوان ملـک المـوت                      یا ملک الموت قبض روح می     
کنند و به     مالئکه رحمت و مالئکه غضب هستند که به امر ملک الموت قبض روح می             باشند که     می

 .نسبت قبض روح به ملک الموت داده شده است» قُل یَتَوَفّاکُم«این جهت، در آیۀ شریفه 
پس، این که در بعضی آیات نسبت قبض روح به خود خداوند و رد بعضی به ملک الموت                  

ایـن از عرفیّـات متداولـه    . ، این نسبتها تنافی با یکدیگر ندارنـد و در بعضی به رسل داده شده است  
است که گویند فالن امیربلدی را فتح کرد و حال آن که امیـر خـودش حاضـر نبـوده اسـت، بلکـه                 
رئیسی از رؤسای خود را مأمور به فتح کرده بود، و هکذا نسبت فتح به رئیس هم جایز است بلکـه    

 .باشد  شده، لذا نسبت فتح به عساکر نیز جایز میچون با دست سربازان آن بلد فتح
کنند یـا نـه؟       اختالف است در این که آیا حیوانات را هم ملک الموت و اعوان او قبض می               

ای انتخاب کرده، ولی چون از حضرات اهل بیت الوحی در این باب خبـری بـه                   ای طریقه   هر طایفه 
کند کـه معتقـد باشـیم محیـی و       کفایت میما نرسیده، لذا خوض در آن سزاوار نیست و همین قدر  

کند، لیکن نفی ملک المـوت   ممیت خداوند عالم است و قابض االرواح هم به امر او قبض روح می       
 .و اعوان او و تأویل آن به کاهش نیروی بدنی و قوای دیگر، کفر بوده مخالف کتاب اهللا است

 
 کیفیّت قبض روح

در اخبـار  . یسـت نـه در شـدت و نـه در سـهولت     قبض روح کفّار و فجّار به نسق واحده ن  
صحیحۀ منقوله از حضرات معصومین علیهم السالم است که ملک المـوت و اعـوان او نـزد قـبض                    
روح شونده به صورت خاصّه و هیئت واحده نیست که متبـدّل نشـوند، بلکـه متصـوّر گردنـد بـه                      
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حب اعمال حسـنه بـوده و       چنان که اگر مؤمن صا    . صورتی که مناسب اعتقاد و اعمال شخص باشد       
آید، بطوری که اگـر مـؤمن را در         اشتیاق به لقاءاهللا داشته باشد، قابض االرواح در حسن صورت می          

کند و اگـر کـافر    وقت موت هیچ لذتی نباشد، لذت تماشای صورت قابض االرواح او را کفایت می 
ن شخص را وقت مـوت      آید که اگر آ     و فاجر و معرض از خدا باشد، قابض االرواح در صورتی می           
 .هیچ عذابی نباشد، دیدن صورت قابض االرواح او را بس است

آنان که لذایذ دنیا را لذت حقیقی ندانند و از کمال ایمان و یقین و نورانیت بـاطن اطاعـت                    
 .دانند نموده و منتظر ساعت لقاءاهللا باشند، مرگ را اولین لذایذ و نخستین آسایش خود می

 
 نظیر عمر فرصت بی

نظور از خلقت و غرض عمده از عبادت و طاعت، رسیدن انسان بـه لقـاء الهـی اسـت و                     م
هرکسی باید بداند که در این دنیا سرمایۀ زندگی او بیش از یک عمر نیست، اگر در این عالم کسب     

اما اگر نفس او را از کسب فضایل محروم کـرد و از             . فضایل نمود به سعادت ابدی فائز خواهد شد       
 .دیگر محال است که مهلتی به او داده شود، زیرا که آخرت دار حصاد است نه دار زرعدنیا رفت، 

ای : در خبر آمده که چون بندۀ عصای ملک الموت و اهوال مرگ را مشـاهده کنـد، گویـد                  
ملـک المـوت    . ملک الموت یک روز دیگر مرا مهلت ده تا توبه کنم و عمل صالحی به جـای آورم                 

ساعات عمر تـو    : یک ساعت مرا مهلت ده، ملک الموت گوید       : گوید. شدایام عمر تو سپری     : گوید
در این وقت از ندامت و حسرت او را آن روی نماید که از حیّـز بیـان                  . به پایان رسید و هیچ نماند     

 .خارج است
شـوند و     آری، لحظات عمر بدون کمترین توقفی از آینده آمده به سرعت وارد گذشـته مـی               

دانند، زیـرا در مـوقعیتی    اما عدّۀ کثیری آن را بسیار طوالنی می. شت ندارنددیگر هرگز احتمال بازگ 
خواهند از قید و بند زمان خارج شده از دیدگاه باالتری زمـان و                توانند یا نمی    اند که نمی    قرار گرفته 

اند، چنان که حضـرت پیـامبر         حال اینان شبیه افرادی است که به خواب رفته        . گذشت آن را بنگرند   
 آیـد، کـه مـراد     شوند که مرگ بـه سـراغ ایشـان مـی       مردم در خابند وقتی می    : فرماید  می) ص (اکرم

انـد کـه اصـالً تـوجّهی بـه انقـراض        چنان شیفته و فریفته دنیا گشته . از خواب، خواب غفلت است    
حیات دنیوی و خاموش گشتن شعلۀ فروزان زندگی ندارند، اگر هم توجهی نمایند ایـن فاصـله را                  

 داننـد و مـا    ایشان وقوع آن را بسیار دور مـی : »اِنَّهُم یَرَونَهُ بَعیداً وَ نَریهُ قَریباً«: بینند النی می بسیار طو 
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انـد کـه      چنان در کشـش زمـان و زنـدگی دنیـوی خـود را گـم کـرده                 . بینیم  آن را بسیار نزدیک می    
در حـالی کـه پیشـوایان الهـی     . دکنم که قیامتی برپا شـو  گمان نمی» ما اَظُنُّ السّاعَهَ قائمَه «: گویند  می

فاصله میـان یکـی از      » ما بَینَ اَحَدِکُم وَ بَینَ الجَنَّهِ اَوِ النّارِ اِالَّ المَوتَ اَن یَنزِلَ بِهِ            «: دهند که   هشدار می 
 .دارد آید و فاصله را از میان برمی شما و جنّت و نار نیست مگر موت که آنهم می

نظیر سرمایه عمر، به عصر و زمـان          یان ارزش واال و بی    خداوند متعال در قرآن مجید برای ب      
که از لحاظ معنی کمالیه، اشاره بر تعلیم بسیار عظیمی اسـت و آن،              » والعصر«: فرماید  سوگند یاد می  

کنـد؛ حرکـت    کمال توجه به استمرار حرکات زمان است، که هر لحظه انقطـاع خـود را اعـالم مـی     
 کمال توجّه به آن عصر و لحظاتی که تعالیم عالیه الهیّه            مستمری که قابل بازگشت نیست، باالخصّ     

چنـان  . تواند از آن لحظات برخوردار شده و به کمال مطلق برسـد  متجلی است، که هر بیدار دل می   
که بیداردالن و تشنگان آب زالل معرفت به وسیله امکاناتی که خدای تبارک و تعالی در اختیار آنان    

کنند و در     برداری می   این حرکات را از این جویبار دائماً در جریان، بهره         گذاشته، واقعیات و حقایق     
ای اسـت بـر       بنـابراین سـوگند مـذکور اشـاره       . شوند  نتیجه در حدّ کمال، مجذوب جاذبۀ الهیّت می       

آید و جوهر اصیل      عظمت اعالی آن زمانی که عالیترین استعدادهای عالی انسانی به مقام فعلیت می            
 .شود  میانسانی او بارور

دهـد    آری اگر انسان بتواند خود را از قید و بند دنیا برهاند، عالیترین محاسبات را انجام می                
های رشد یافته و به تکامل رسیده         افکند، چنان که آن دسته از انسان        و هرگز خود را به ضاللت نمی      

 و معلـول و عمـل و   اند، واقعیات را در زنجیر به هـم پیوسـتۀ علـت    که از جویبار زمان بیرون آمده   
. دانند که هرکس نتایج اعمال خود را هرچه زودتر خواهد دیـد             کنند و می    عکس العمل مشاهده می   

 :در این باره احادیث بسیاری وارد شده است از جمله
ـ                « هِ وَ اِن   مَن ماتَ فَقَد قامَت قیامَتُهُ ثُم اِن کانَ مِنَ السعَداءِ فَیَکُونُ قَبرهُ رَوضَهٌ مِن ریاضِ الجَنَّ

اگر . شود  کسی که از دنیا رفت، قیامتش برپا می       : »کانَ مِنَ االَشقِیاءِ فَیَکُونُ قَبرهُ حُفرَهٌ مِن حُفَرِ النِّیرانِ        
های بهشت و اگر از اشقیاء باشد، قبـر او گـودالی اسـت از       از سعداء باشد، قبر او باغی است از باغ        

 .های دوزخ گودال
هـای باطلـه را پیمـوده کسـب           ا به غفلت سـپری سـازد و راه        بنابراین کسی که عمر خود ر     

شقاوت کند، و تا در دنیاست از معاصی خویش نادم نشده و موفق به توبه نشود و با همین حال از                     
 .دنیا رود، محال است که سعادت حقیقی نصیب او گردد
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بیاییم لباسی را   . یمگر سازیم و به مقام توبه درآی        پس بیاییم با معانی الهیّه، مرآت دل را جلوه        
های نفس خط بطالن بکشیمع و خود         بر جان کنیم که تار و پودش از تقوی باشد، بیاییم به خواسته            

گذارد، لکن بدانیم که آثـار        سوگند به خدا این لذات دنیا همه می       . ها برهانیم   را از بن بست شقاوت    
 .زشت آن عالوه بر دنیا، در آخرت نیز باقی است

چنین نیست که خدای تبارک     . های الهی شاکر شویم     اییم و در قبال این نعمت     بیاییم توبه نم  
چنین نیست که خدای تبـارک و   . و تعالی در شکرگزاری را بگشاید، لکن در فزون نعمتی را بربندد           

چنین نیست که خدای تبارک و تعالی در توبه را . تعالی در دعا را بگشاید، لکن در اجابت را بربندد
 . آمرزش را بربنددبگشاید و در

بیـاییم بـه    . بیاییم دل از محبت و عشق ماسوی برکنیم که نجات ما در گرایش به خداسـت               
سوگند به خدا عشق و عالقۀ ما نسبت به ماسوی تا دم مرگ است، در دم مـرگ                  . خدا عشق ورزیم  

ر بـه   ممکن است که قبل از مرگ هم طوری شود که این عاشق مجازی و کذایی اگ               . پذیرد  پایان می 
 .وصال رسد، دیگر از مراتب تالشش کاسته شده یا به کلّی عشق او از میان برود

اما این چه   . اش صورت است و جمال مایه اوّل است         دانیم که در عشق به ماسوی مقدمه        می
گـردد و     تـر مـی     عشقی است نسبت به محبوب ازلی، نسبت به خالق کائنات که پس از موت قـوی               

 این قابل قیاس نیست به عشق کذائی که تنها صورت را بیند و جمال مایۀ                !شود؟  تر می   تعلق محکم 
 .در این عشق، صورت و معنا یکی است، جمال و کمال یکی است. اول شود

. این دنیا برای این اسـت کـه بـه آبایـد جهـان دیگـر پـردازیم                 . بیاییم دل به این دنیا نبندیم     
رؤیـایی بـود کـه    !  که این رؤیا چه رؤیـایی بـود    بینیم  رسد، می   سرانجام همان ساعت موعود فرا می     

 .تعبیر نداشت، امید و آرزویی بود که از جامۀ تحقق برهنه ماند
خوشا به حال کسانی که به یاد محبوب ازلی زیسـتند، بـه انتظـار وعـدۀ دیـدار نشسـتند و                      

 .عاقبت به وصال دوست پیوستند



 

 

 فصل نهم
 
 
 
 
 

 عالم مقدّس برزخ
 

 برزخ
 ناقص و موجودات او ضعیف و قابل تغیّر از حالی بـه حـالی کـه محتـاج                   دنیا محلی است  

است مانند اطفال ضعیف به مهد و گهواره که تعبیر از آن به مکان آورند، و محتاج است به دایـه و                      
 .مربّی که تعبیر از آن به زمان آورند، و مکان و زمان این دنیا در غایت ضعف و کمال نقصان است

باشد و حضور هـر جزئـی از زمـان      مکان دنیا مقتضی عدم غیر خود می      وجود هر جزئی از     
باشد به خالف آخرت، که آن محلّـی اسـت تـام و مسـتقل و                  دنیا مستدعی غیبت ماسوای خود می     

موجودات آن قوی و معرّا از تفاسد و مبرّا از تضار و زمان و مکان آن را انقضاء و احتجاب و انتهـا                    
 .نیست

های خود را برای بنی نوع انسان آفریده و مقصود او بعد از ایصال                متخداوند عالم تمام نع   
نعمت وجود و تلبّس به لباس حیات و ایجاد ایشان از کتم عدم در عرصـۀ شـهود، اعطـای وجـود                      

 .سرمدی و حیات ابدی است و نسئه دنیا را مزرعه نشئه آخرت مقرّر فرموده است
را » بـرزخ « است به طی مسافتی و خداوند عالم کوچ کردن از عالم فنا به عالم بقاء، موقوف  

مسافت آن نعمت جاودانی قرار داده، و امتحانخانۀ حسن و قبح عمل بندگان را اجلی مقرر فرموده                 
الَّـذی خَلَـقَ   «: که بعد از انقضاء مدت، جزای اعمال ایشان را در خانۀ مقصود جاودانی عطا فرمایـد             

کُم اَحسَنُ عَمَالً وَ هُوَ العَزیزُ الغَفُورُالمَوتَ وَالحَیوهَ لِیَبلُوَکُم اَی«. 
 وت، نفس باقی ـه بعد از مـگردد ک هم السالم معلوم میـات حضرات ائمۀ اطهار علیـاز کلم

Kolbeh
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یابد و در آن حال یا در نعمت و لذت است اگر از محض اهل ایمان باشد،                   بوده و فنا بر او راه نمی      
مانـد اگـر داخـل در          کفّـار باشـد، و یـا مهمـل مـی           و یا در نقمت و زحمت است اگـر از محـض           

 .مستضعفین بوده باشد
واجب است اعتقاد بر سؤال قبر یعنی عالم برزخ، و سؤال و جواب مستلزم حیات و قدرت                 

یکی محلی کـه شـخص در آنجـا         : بنابراین قبر دو معنی دارد یا قبر بر دو نوع است          . بر تکلّم است  
وقیف شده در مقام سؤال و جـواب اسـت، و منظـور از قبـر                دیگری محلی که روح ت    . مدفون است 

 .اصلی و فشار قبر همین قسم اخیر است نه آن قبر ظاهری
ادلّه دالّه بر التذاذ مؤمنین و تعذیب کفّار بعد از مرگ از آیات، بسیار است از جمله این آیـۀ                 

 امـوات محسـوب    تـوان از    باشد که در حقیقت، ایشان را نمـی         شریفه در حق شهدای طریق حق می      
وَ ال تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَـبیلِ اهللاِ اَمواتـاً بَـل اَحیـاءٌ عِنـدَ رَبهـم                   «: داشت بلکه ایشان زندگاننند   

 .»یُرزَقُونَ
اما کالم در این که کیفیت ادراک روح در عالم بـرزخ چگونـه اسـت؟ دانسـتن آن واجـب                     

کند   لم برزخ ثواب و عقاب روحانی است، کفایت می        اعتقاد اجمالی بر این که روح را در عا        . نیست
و فهمیدن کیفیت ادراکات بر مکلّف واجب نیست نه شرعاً و نه عرفاً، بلکه تدقیق در این باب برای 

 .اکثر مردم موجب زلق اقدام و اغتشاش افهام است
 

 سرنوشت روح در عالم برزخ
اید و پـس از سـیر عقبـات وارد          نم  روح انسان پس از خروج از کالبد مادی عقباتی سیر می          

روح در  . اگرچه خود عالم برزخ به معنایی از عالم عقبات عظیمه اسـت           . شود  عالم مقدس برزخ می   
تردیدی نیست که روح پس از خـروج از         . عالم برزخ در مقام سؤال و جواب و صدور حکم است          

کنـد و بـا همـان قالـب           شود و در قالب مثالی عقباتی سیر مـی          کالبد جسمانی داخل قالب مثالی می     
 .شود مثالی وارد عالم برزخ شده منتظر سؤال و جواب و صدور حکم می

برخی .یابد   پس از اندک مدتی پایان می      برای بعضی از ارواح سؤال و جواب و صدور حکم         
برخـی از ارواح بنـا بـه        . یابـد   از افراد سؤال و جواب و صدور حکمشان در مدت درازی انجام می            

 .یابد تعالی، سؤال و جواب و صدور حکم آنان در مدت بسیار طوالنی انجام می مشیت علیای حق
 شود که آیا این ارواح از محبوسین هستند یا در مقام  پس از صدور حکم، معین و مسلم می

Kolbeh
Sticky Note
زلق : لغزیدن, خزیدنپا, لغزش, خطا, گناه, کمی, نقصان

Kolbeh
Sticky Note
اغتشاش : پیداشدن غل وغش و آلودگیدرکسی یاچیزی, درهمبرهمشدن , آشفتگی وشورش
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حاصل، پس از صدور حکم، روح یـا محبـوس اسـت یـا در مقـام                 . باشند  اعرافند یا از متنعّمین می    
 .تاعراف و یا متنعّم اس

 :کلیّه محبوسین چند قسمند
قسـمی از   . شـوند   قسمی از محبوسین پس از اندک مدتی نجات یافته وارد مقام اعراف مـی             

قسمی از ارواح . شوند ارواح پس از مدت درازی از این محبوسیت خارج شده وارد مقام اعراف می          
امـا  . شـوند   اعراف می هستند که پس از مدت بسیار طوالنی برای آنها نجاتی حاصل شده وارد مقام               

 .قسمی از ارواح هستند که تا قیام قیامت در آتش حسرت و عذابند
محبوسین هر کدام از لحاظ عذاب و عدم آسایش و نیز از جهت حسرت و ندامت، مراتب                 

در کالم بزرگان دین و آیات قرآن به پوشاک و غذایشان اشاره شده کـه آنـان بنـا بـه مرتبـۀ                       . دارند
 .ی دارند و هرکدام به نوعی معذب هستندخود، لباس و غذای

 :افرادی که در مقام اعراف هستند، آنها نیز چند قسمند
بعضی از آنها امکـان  . بعضی از آنها امکان دارد پس از اندک مدتی نجات یافته، متنعّم شوند    

بعضـی امکـان دارد پـس از مـدت بسـیار            . دارد پس از مدت درازی نجات پیدا کرده متنعّم شـوند          
بعضی امکان دارد تا قیـام قیامـت در همـان مقـام             . نی نجات برایشان حاصل شده متنعّم شوند      طوال

 .اعراف باقی بمانند
 :افرادی که متنعّم هستند، آنها نیز چند قسمند

برخی از آنان در مرتبۀ اعـالی       . برخی از آنان در مرتبۀ ادنای جنت عالم برزخ متنعّم هستند          
 . برخی در عالیترین مرتبۀ جنت عالم برزخ متنعّم هستند.جنت عالم برزخ متنعّم هستند

 
 احضار و تماس ارواح

شود که روح     پذیر است؟ گرچه در برخی نشریات و کتب اظهار می           آیا احضار ارواح امکان   
بعضی از مطرودین درگاه الهی احضار شد و چنین جواب داد، اما همۀ اینهـا موهـومی اسـت زیـرا                     

 .پذیر نیست ای باشند، امکان سین در هر مرتبهاصوالً احضار ارواح محبو
پذیر است نـه همـۀ آنهـا، آنهـم در             ارواحی که در مقام اعرافند، احضار برخی از آنها امکان         

یعنی در یکی از لیالی و ایام متبرکه ممکن است این امر حاصل شود، شـاید در                 . لیالی و ایام متبرّکه   
 . روز جمعهبعضی شبها و روزهای عید جمعه، نه هر شب و
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کند باید واجد شرایط شود، زیرا روحی که در اعـراف اسـت یـا                 فردی که احضار روح می    
تواننـد    قالب مثالی یا ملکوتی را دیدگان ظـاهری نمـی         . شود  قالب مثالی یا قالب ملکوتی حاضر می      

قالـب  مشاهده نمایند، لذا احضار کننده باید به مقامی از اتصال برسد و جسمش تا حدّی تبدیل بـه        
 .به عبارت دیگر، کالبد جسمانی او حالت ملکوت بگیرد تا بتواند اتصال پیدا نماید. ملکوتی شود

فردی که واجد شرایط باشد، پس از آن که در اثر اتصال کالبد جسمانی او حالـت ملکـوتی        
تواند سؤال نماید و آن روح نیـز اسـراری را کـه مجـاز                 به خود گرفت تا حدّی که مجاز باشد، می        

 .رساند نه همۀ اسرار را است به او می
تـوان    ارواحی که متنعّم هستند، بعضی از آنها را فقـط در شـب و روز مقـدس جمعـه مـی                    

در غیـر از ایـن روزهـا،        . توان روح آنهـا را احضـار کـرد          مشاهده کرد، یعنی شب و روز جمعه می       
مرتبـه اعـالی عـالم جنـت سـیر       اما آنها که در     . پذیر نیست   احضار متنعّمین عالم ادنای برزخ امکان     

آنان نیز در مقام احضـار در       . پذیر است   کنند، احضار ارواح آنها در کلیه لیالی و ایام متبرکه امکان            می
خواهـد از ایـن اسـرار بـاخبر           شوند، و فردی که می      لباس ملکوتی یا اعرافی و یا جنّتی مشاهده می        

 .عانی اخذ شده چندان معتبر نیستشود، باید کالبد جسمانیش حال ملکوتی بگیرد وگرنه م
اکثـر  . افرادی که در عالیترین مرتبۀ عالم جنّت برزخ هستند، روح آنهـا همیشـه آزاد اسـت                

توانند در قالب مثالی و بـاالتر از          با آنها تماس بگیرد و آنان نیز می       تواند    اوقات فرد حائز شرایط می    
 .آن، در کالبد جسمانی هم تشریف آورند

با وجود ایـن کـه سالهاسـت از         ) ع(ت انبیاء باالخصّ حضرات معصومین      بطور کلی حضرا  
توانند هم در کالبد جسمانی و هم در کالبد مثالی تشریف بیاورند، و فردی که حائز                  اند، می   دنیا رفته 

 .آنها را هم در قالب مثالی و هم در قالب جسمانی مشاهده کندتواند  شرایط باشد می
اگر خودشان بخواهند   مقام اعراف هستند ویا متنعّمین،    نی که در    حال آیا محبوسین و یا کسا     

تواننـد    توانند تماس بگیرند؟ محبوسین همان طور که احضار آنها محال است، خود آنها هم نمی                می
اما آنهایی کـه در     . تماس بگیرند، ارواحی که در مقام اعرافند، فقط بعضی از آنها اجازۀ تماس دارند             

تواننـد در همـان قالـب         خی هستند، در اوقات معیّنه هر موقع اراده کننـد، مـی           عالم ادنای جنّت برز   
امکان دارد آنها را نبیند بلکه      ینند، اما فردی که مورد نظر است،      مثالی بیایند و فرد مورد نظرشان را بب       

ارواحی که در عالم اعالی جنت بـرزخ هسـتند، در هـر موقـع               . با اشاراتی متوجه حضور آنها شود     
 .قالب مثالی وهم در قالب جسمانی با سایرین تماس بگیرند مگر در موارد استثناییدرند هم توان می
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 فشار قبر و تصفیۀ روح

هر عنصر بسیط قبـل از   . مادّۀ موجودات، ظاهری باشد یا غیر ظاهری، بسیط است یا مرکب          
جودی که مرکب   بنابراین مو . کند  اش را بیشتر ظاهر می      ترکیب و میل به آن، خود و خواص مربوطه        

از عناصر مختلفه است، اگر بخواهیم هر عنصر آن را بهتر بشناسیم تا بتوانیم از خواص اختصاصـی                  
همچنین ممکن است در بین عناصـر آن، عنصـری          . آن استفادۀ بیشتر بنماییم، احتیاج به تجزیه دارد       

در هـر دو صـورت،   . باشد که نیاز بشر به شناسایی و درک خواص آن، از سایر عناصر بیشتر باشـد     
 .برای رسیدن به مقصود، از اقدام به تجزیه و تصفیه ناچاریم

. پـذیر نیسـت     به بیان دیگر، تهیۀ جوهر و چکیدۀ هر شیء بـدون تجزیـه و تصـفیه امکـان                 
همچنان که برای تحصیل جوهر اشیاء ظاهری تجزیه و تصـفیه الزم اسـت، بـرای حصـول جـوهر                    

 .صفیه ضروری استعوالم باطنی و معنوی نیز تجزیه و ت
قالب بشر از عالم مادیّات است و روحـش ـ کـه جـوهر اصـلی وجـود اوسـت ـ از عـالم          

و کمال مباینت بین مجرّد و مادّی است و به حکم تقابل هریـک از آنهـا در حـین غلبـه،               . مجردات
 .آورد دیگری را مغلوب کرده تحت تصرّف خود در می

چه، حـق تعـالی     . صیات ملکوتی خود بازماند   در اثر غلبۀ جسم خاکی، روح از اظهار خصو        
رنگ آفریده و رنگ آن از اعمال نفسانیّه با عقالنیّه است که رنگ کفر یا ایمان بـه خـود                      روح را بی  

هُوَالَّذی خَلَقَکُم فَمِنکُم کافِرٌ وَ مِـنکُم  «: گیرد، چنان که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید فرماید    
 .»مُؤمِنٌ

 در قالب خاکی امکان دارد که موحّد کامل باشد یا موحّد ناقص یـا ایـن کـه                   بنابراین، روح 
در عـدم  . حصول هر سه حال در نتیجۀ تزکیه کامل یا تزکیۀ ناقص یا عدم تزکیه است   . موحّد نباشد 

در نتیجـۀ تزکیـۀ     . یـاب شـود     تزکیه، آزادی برای روح چندان میسّر نیست تا از عالم مجردات فیض           
تواند نتایج حقیقی توأم بـا نتـایج مجـازی از             ای برای روح آزادی میسّر است و می        ناقص، تا اندازه  

توانـد از     عالم مجردات و مادیّات حاصل نماید، ولی در نتیجۀ تزکیۀ کامـل، روح آزاد اسـت و مـی                  
 بـه عبـارت دیگـر، آلـودگی        .  معنوی و رحمانی حاصل نمایـد      ،عالم مجردات نتایجی به تمام معنی     

اش بیشـتر     ارتباط با قالب ظاهر است؛ هرچه ارتباط روح با قالب و تعلقات مربوطـه             روح در نتیجۀ    
 وحّد کامل است و سیر آن به ـامل، روح مـوحّدتر است و در موقع قطع ارتباط کـقطع شود، روح م
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 .باشد عالم مجرّدات با موحّدین کامل می
 ساختن اسـتعدادهای عالیـۀ      بنابراین سیر در عوالم روحانی و اخذ نتایج معنوی برای بارور          

هـای نفسـانی و    انسانی و تکامل جوهر اصیل روح الهی، نیـاز بـه تزکیـه و تصـفیه روح از آالیـش              
 .تعلقات غیرالهی دارد

. تجزیه و تصفیۀ ظاهر و باطن، بخصوص تجزیه و تصفیۀ باطن بدون فشـار میسّـر نیسـت                 
هـر  . آیـد  ون حاکم به وجود نمـی  فشار در ظواهر خصوصاً در بواطن، در اثر حکم است و حکم بد            

گرچه در بعضی موارد امکان دارد که فشار تجزیه و تصفیه، تـأثر             . تجزیه و تصفیه نوعی فشار دارد     
ممکـن اسـت فشـار بعضـی تجزیـه و           . و تألّم باشد ولی منظور از فشار لزوماً تـأثر و تـألّم نیسـت              

 .های توأم با تفکر یا عمل، سرورآور باشد تصفیه
ار که وسیلۀ تجزیه و تصفیه است، عبارت از نیرویی است که در اثـر غلبـه،                 در حقیقت فش  

اجزاء بیگانه و خارجی جسمی یا موجودی را خنثی کرده و از میان بردارد تا با رفـع آن عـوارض،                     
فشار وارده به روح در عالم دیگر نیز برای تجزیه و تصـفیۀ آن           . ماهیّت و جوهر اصلی آشکار گردد     

 .است
انـد، و در       دار دنیا به تصفیه نفس خود از رذائل اخالق و ذمائم اعمال نپرداختـه              آنان که در  

اند و در نتیجه، روحشان به صیقل تزکیـه و            انجام حسنه و اکتساب فضایل مستحسنه قصور ورزیده       
روشنی و صفا نیافته تا انکشاف حقایق در آن حاصل شود، بلکه در اثر ورود آثار ظلمانیـه از قبـول           

اند، بعد از مرگ برای طی مراحل تکامل، ناچار از تحمل فشار قبر یعنی                 انوار محروم مانده   اشراق و 
 .عالم برزخ و نیز عالم آخرت هستند

 
 تجلّی اعمال در سیمای انسان
گیرنـد و نتیجـۀ اعمـال انسـان را            ها، صورت عمل به خود مـی        در عالم برزخ تمام صورت    

تـر از سـیمای       ، ماوراء عالم مادی بـوده بسـیار زشـت         سیما و صورت محبوسین   . نمایند  منعکس می 
اهل اعراف و متنعّمین گرچه صورتشان شبیه صورت دنیوی و عـالم مـادی آنـان    . دنیوی آنان است 

 .شود است، اما در آنجا هرگونه مرض جسمی و روحی و نقص عضو برطرف می
سمی و روحی بـه     پیری، امراض ج  . زیبایی صورت متنعّمین ماوراء زیبایی عالم مادی است       

 د که هرگونه وجاهتی ـای زیبا هستن ای عمل آراسته هستند؛ به اندازهـکلّی برطرف شده با صور زیب



 151 عالم مقدّس برزخ
 
 
 

 

 .زیبایی صورت آنان، زیبایی عملشان است. تصور شود هرگز قابل مقایسه با آن نیست
. دگـرد  آری علم و عمل، دو گوهر نورانی هستند و نفس به وسیلۀ این دو گوهر، نورانی می   
آالم و  . بهرۀ انسان هرچه از این دو گوهر فروزان بیشتر باشد، مراتب وزن انسـانی او بـاالتر اسـت                  

ادراکـات الهـی در اصـل نصـیب         . لذات اخروی انسان به نسبت ادراکات یا عدم ادراکـات اوسـت           
 .مندند کسانی است که از علم و عمل الهی بیشتر و بلکه در حدّ اعال بهره

شود و بدنی را که با خود        ن به صورت علم و عمل خویش برانگیخته می        در نشئه دیگر انسا   
انـد کـه در       هـایی سـاخته     آن بدن را تخم   . برد، بدنی است که خود او ساخته است         به نشئه دیگر می   

 .»الدنیا مَزرَعَهُ اآلخِرَهِ«: مزرع دل کاشته است چه، هرکسی زارع و مزرعه و بذر خویش است
نی دارد، زیرا در اعمال قدرت خالقیّه وجود دارد و هر عملی اعـم              هر عملی ظاهری و باط    

صورت باطنی اعمال چند قسـم اسـت        . از این که خیر باشد یا شرّ، خالق صورت باطنی خود است           
که از جملۀ آنها صورت ملکوتی و الهوتی است، و پاداش و مجازات اخروی هرکس همان تجسّم                 

دنیـوی، برزخـی و     : گر شوند   مرحله بر او محیط و جلوه     باطن اعمال اوست که ممکن است در سه         
 .اخروی

شود و با تو در عالم بـرزخ          آن قرینی که با تو دفن می      : فرماید  حضرت علی علیه السالم می    
یعنی موت، جدائی از غیر خود اسـت        . و قیامت است، آن غایات و نهایات اعمال و افعال تو است           

گردد و همنشـینان او از زشـت و زیبـا،       ع مرگ از او جدا می     و همۀ انتسابات اعتباری انسان در موق      
در نشـئه دیگـر، اگـر       «چنان که در اخبار و احادیث صحیح آمده کـه           . غایات اعمال و افعال اوست    

ترین افراد  جامه  آید که زیباترین و خوشبوترین و خوش        انسان از دوستان خدا باشد، کسی نزد او می        
های خوشبو و بهشت پر نعمت،  های جانفزای الهی و گل د به نسیماست و به او گوید ترا بشارت با    

پرسد تو کیستی؟ او در پاسخ گوید من عمل نیکوی تو هستم که از   ولیّ خدا می  . مقدمت مبارک باد  
ام و اگر آن شـخص از دشـمنان خـدا باشـد، کسـی بـه نـزد او آیـد کـه                          دنیا به سوی بهشت آمده    

ن خلق است و به او گوید ترا به ورود به دوزخ و عذاب الهی               تری  ترین و بدبوترین و بدلباس      زشت
 .»از او پرسد تو کیستی؟ پاسخ دهد که من عمل و کردادر زشت تو هستم! خبر دهم

آری باطن اعمال انسان همواره قرین اوست و لذا توان گفت که ریشۀ اشـجار سـعادت در                  
وزن انسانی خود را با علم      : ایدفرم  می) ع(این است که حضرت علی      . نفس انسان غرس شده است    

 ود است نه ـیعنی هم اکنون بهشت و جهنم موج. رت استـو عمل باال ببرید و بدانید که با دنیا آخ
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 .این که آخرت بعد از دنیا باشد تا در طول زمانی آن قرار گیرد
نـد،  پرداز  مردان الهی آنانند که قبل از روز حساب، هر روز به محاسبۀ وزن انسانی خود می               

روز قیامت وزن حق است     » وَالوَزنُ یَومَئِذ الحَقّ  «: اند که   زیرا آنان این تعلیم الهی را خوب فرا گرفته        
 .هاست و موزون اعمال انسان

 
 آثار ما تأخّر

شود و دیگر او را       شود، دفتر حساب او بسته می       موقعی که جان به درگاه ربوبیت تسلیم می       
 .شود ثبت نماید، اما استثناء دفتر حساب شش فرقه بسته نمیآن قدرت نیست که در آن عمل نیکی 

شود، دانشمندان و علمایی هستند کـه از خـود           از جمله افرادی که دفتر حسابشان بسته نمی       
اینـان در اعمـال افـرادی کـه از طریـق آن      . اند که موجب ارشاد جامعه باشد    کتبی به یادگار گذاشته   

ز لحـاظ مقـام معنـوی و نعـم الهـی از آثـار خیـر ایـن عمـل          باشند و ا کتب ارشاد شوند، سهیم می 
ها به رضای حق و با اخالص باشد و خـود آن عـالم نیـز                  البته به شرطی که آن نوشته     . برخوردارند

 .عاقبت به خیر شود
اگر فردی با رنج و زحمت کتبی بنویسد که سبب ارشاد و هدایت جامعه باشد، ولی عملش 

تی و سایر اغراض غیرالهی باشد، اگر به توفیق الهی به مقام توبه برآید              پرس  طلبی، شهرت   توأم با جاه  
اش مقبول درگاه الهی قرار گیرد، آنگاه مورد عنایت پروردگار واقع شـده از آثـار معنـوی آن                     و توبه 

 .کتب روز به روز استفاده خواهد برد
، اگـر سـتمکاران    گـذارد   دانشمند و عالم ربانی که آثار هدایت بخشی از خود به یادگار مـی             

روزگار موانعی ایجاد نمایند که جامعه از برخورداری آن کتب محروم شود، باز این عـالم از ناحیـه                
 .آن کتب مقدسه از نعم و مواهب الهی برخوردار است

باالتر از همه وقتی است که در حال حیات یا ممات یک دانشمند ربانی، موانعی ایجاد شود                 
را بسوزانند و ازبین ببرند، بازهم ها اشت باشند ویا حتی آن کتابای ند   هرهکه مردم از کتب الهی او ب      

زیرا در پیشگاه الهـی مقـام معنـوی         . برد  تا قیام قیامت خداوند تعالی مقام معنوی آن عالم را باال می           
هرکس به نسبت اخالص و انجام وظیفۀ اوست، و آن مرد الهی حتی االمکان به دین خدا خدمت و        

تواند از آن کتب بهـره ببـرد، ایـن نارسـایی              حال اگر جامعه به عللی نمی     . ه نموده است  انجام وظیف 
در آیات قرآن آمده که ای حبیب مـا  ) ص(چنان که در مورد حضرت رسول اکرم       . متوجه او نیست  
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بنابراین در شخص واجد شرایط     . ای  در قبال گمراهی گمراهان محزون مباش، تو انجام وظیفه کرده         
 . تا قیام قیامت رو به ازدیاد استمقام معنوی

شود، دانشمندی است که افراد برجسته تربیت نموده  فرد دیگری که دفتر حسابش بسته نمی
آنهـا هرقـدر    . تحویل جامعه دهد، و آن افراد و شاگردان در جامعه مشغول خدمت و هدایت باشند              

 خود را در پیشگاه الهی خواهد بـرد         تبلیغ حقایق نمایند و مردم را ارشاد کنند، آن دانشمند نیز بهرۀ           
اما اگر این تعلیم و تربیت توأم با اخالص و رضای خدا نباشـد،              . و در اعمال خیر آنان سهیم است      

 .عالوه بر این که چنین فردی در پیشگاه خدا مأجور نیست، گنهکار نیز هست
 بـدترین   آیـد کـه شـریرترین و        چنین بر می  ) ع(از کالم الهی و سخنان حضرات معصومین        

مردم در دنیا و آخرت، عالمی است که به علم خود عمل نکند، و اهل دوزخ نیز از بوی بد عالم بی  
ترین مردم عالمی است که بـه علـم خـود عمـل      و برعکس، بهترین و مقدس ! شوند  عمل متأذی می  

ت عالمی که به علم خود عمل نکند، علم او بزرگترین حجاب اوست و در آخرت نیز حسر                . نماید
 :فرماید می) ص(و ندامت او از همه بیشتر است؛ چنان که حضرت رسول اکرم 

شدیدترین مردم از لحاظ حسرت و ندامت در روز قیامت عالمی است کـه دیگـری را بـه                   
سوی خدا دعوت نموده و او استجابت کرده و به سعادت جاودانی رسیده است، لکن خود آن عالم   

ولی اگر آن عالم قبل از مـوت موفـق بـه توبـه              . ی شده است  به جهت ترک عمل، گرفتار عذاب اله      
مند گردد، به شرطی که   شود، امید است که مورد عنایت باریتعالی قرار گیرد و از آثار زحماتش بهره             

 .عاقبت به خیر شود
اند که هر قدر در آن        فرقۀ دیگر کسانی هستند که پس از خود بنای خیری به یادگار گذاشته            

اما در همۀ این اعمال اخالص شرط اسـت         . رسد  ق کنند، سهمی هم به بانی آن می       بنا تحصیل حقای  
کند باید با مال حالل باشد وگرنه برای او هیچ آثار خیری بـه دنبـال    و فردی که بنای خیر ایجاد می      

 .ندارد، اعم از این که مسجد باشد یا ظاهراً بنای خیر دیگری
ل و توأم با اخالص نباشـدع نـه تنهـا در پیشـگاه             بنابراین اگر ایجاد بنای خیر از طریق حال       

ولی اگر بانی آن به مقام توبه برآیـد و عاقبـت بـه              . آید  الهی مأجور نیست، معصیت نیز به شمار می       
 .خیر شود، در این شرایط از آثار خیر آن اقدام برخوردار خواهد شد

 :شود، عبارتند از سه فرقۀ دیگر که دفتر حسابشان بسته نمی
 ان را ـاند، کتبی که جوان  که در حال حیات یا ممات از خود کتب مضلّه باقی گذاشتهافرادی
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در این صورت، مـادام     . گمراه نماید و موجب انحراف مردم شده آنان را به سوء عاقبت مبتال نماید             
که آن کتب سبب ضاللت دیگران باشد، در انحراف و گناهان آنان شریک است مگر این که تائـب                   

اما اگر افرادی در نقاط دور دست به وسـیله آن           . واند همۀ آثار سوأ آن کتب را از بین ببرد         شود و بت  
این اسـت   ! کتب گمراه شوند و یا در آن حال از دنیا رفته باشند، قبولی توبۀ او چگونه میسّر است؟                 

گنـاهی  اند که دقت کنید گناه نکنید و اگر هم زمانی مرتکـب               که پیشوایان عظام دین توصیه فرموده     
شدید در مقام توبه و جبران برآیید، حداکثر طوری باشد که با فوت شـما، آن گناهتـان نیـز بمیـرد،                 

 .وای به حال فردی که پس از مرگ او آثار گناهانش در دنیا باقی بماند
فرقۀ دیگر علما و دانشمندانی هستند که موجب گمراهی شاگردان خود شوند، کـه در آثـار    

در صـورتی توبـۀ     . باشند  فراد دیگری که از طریق آنان گمراه شوند، سهیم می         سوء گمراهی آنان و ا    
گیرد که به شاگردان خود اقرار و اعتـراف کننـد کـه آنـان را                  آنها در درگاه الهی مورد قبول قرار می       

ای به آسانی میسّر نیست، زیرا چه بسـا آن شـاگردان موجـب                ولی قبولی چنین توبه   . اند  گمراه کرده 
ای از آن گمراهان از دنیا رفتـه          ای دیگر شده و دسترسی به آنها مشکل باشد، و یا پاره             هگمراهی عد 

 .و عمر و امکانات تکاملی آنها ضایع شده باشد
و باالخره فرقۀ دیگر افرادی هستند که بنائی ساخته باشند که در آنجا فسق و فجـور انجـام                 

توبۀ چنین کسی نیز مشکل است کـه مـورد          . گیرد، که بانی آن در گناه و انحراف آنان شریک است          
حتی اگر پس از توبه و اقـدام در جهـت مثبـت، در آن بنـا نشـر حقـایق نیـز                       . قبول حق قرار گیرد   

ای   اند، قابل دسترسی باشند و یا عده        صورت گیرد، از کجا معلوم کسانی که از آن طریق گمراه شده           
 از آنان وفات نکرده باشند؟

است که تا فرصت باقی است هرکسی در حدّ کمال، مراقب اعمـال             بنابراین دقت زیاد الزم     
مبادا در ردیف بدعتگزاران باشد که گناه بـدعت         . خود باشد و اولی این است که به مقام توبه برآید          

 .گیرد هرگز مورد عفو قرار نمی
وَ مِـن اَوزارِ الَّـذینَ      لِیَحمَلُوا اَوزارَهُم کامِلَهً یَـومَ القِیامَـهِ        «: فرماید  خداوند تبارک و تعالی می    
تا در روز قیامت عالوه بر حمل بار گناهان خویش، بـار گنـاه     : »یُضِلُّونَهُم بِغَیرِ عِلمٍ اَالسĤءَ ما یَزِرُونَ     

و در  ! دارنـد   کسانی را که به نادانی گمراهشان کرده بودند، بردارند آگاه باش که چه بار بدی برمـی                
وَ نَکتُـبُ مـا قَـدّمُوا وَ        «: افتـد    از اعمال و آثار آن از قلم نمـی         فرماید که هیچ یک     آیه دیگر اشاره می   

بنابراین فرد بدعتگزار هرچه بدعت گذاشـته       . نویسیم  آنچه را از قبل فرستاده و آثار آنرا می        » آثارَهُم
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شود، و هر چه افراد در اثر بدعت او مرتکب            همراه با آثار بعدی آن در نامۀ عملش ثبت و ضبط می           
های پیش و پس      شود و سرانجام روز قیامت به همۀ کرده         ، بر مراتب عذاب او افزوده می      گناه شوند 

 .»یُنَبؤُااالِنسانُ یَومَئذٍ بِما قَدمَ وَ اَخَّرَ«: شود خود، آگاه می
 

 تبدیل سیّئات به حسنات
آمده که خداوند متعال در مقام م حضرات پیشوایان معصوم دین مکرر  کالمجید و در    در قرآن 

ی ند تفسیر و تأویـل اسـت، زیـرا کالمـ          این موضوع نیازم  . کند  وبه، سیئات را تبدیل به حسنات می      ت
فردی که مرتکب اعمال شنیع و قبیح بمانند زنا،         . ای از این راه گمراه شوند       متشابه بوده چه بسا عدّه    

  تبـدیل شرابخوری، قتل نفس، بدعت و امثال آن شده، چگونه ممکن است در مقام توبه این سیئات     
 !کتب ارشادی نوشته یا بنای خیری ایجاد نموده استمثالً تبدیل به این شود که او!به حسنات شود؟

شوند که از ابتدا صورت حسنه دارند، اما          در مقام توبه تنها آن سیئاتی تبدیل به حسنات می         
ردی کـه   به عنـوان مثـال، فـ      . شوند  چون توأم با شرایط الزم نیستند، در ردیف سیئات محسوب می          

ای تبدیل یه حسـنه       کتب دینی و ارشادی نوشته ولی دارای اخالص نبوده، در مقام توبه چنین سیئه             
شود، مشـروط بـر آن کـه توبـۀ او             گردد، یعنی آن کارها و زحماتش جزو حسنات او منظور می            می

 .حقیقتاً مورد قبول حق واقع شود و عاقبت به خیر شود
نصوح فرد گمراهی بـود کـه   . فرماید ه بر توبۀ نصوح می   خداوند متعال در قرآن مجید توصی     

موفق به توبۀ واقعی گردید، توبۀ کاملی که دیگر بازگشتی برای آن نبود چه، نصوح چیزی را گویند       
 .که از جایش خارج شود و دیگر به جای اولیه برنگردد به مانند شیر خارج شده از پستان

 
 ضرورت توجه به اموات

تذکر رفتن به گورستان در .هل قبور استزیارت اه به اموات و  م دین توج  از جمله تعالیم مه   
پیشوایان مقـدس   . مرگ اثر عمیقی دارد و موجب دلسردی و کاهش عالقه به لذات دار غرور است              

، در این حال انسان     چه. اند که برای زهد در دنیا باید از داروی مرگ استفاده شود             اسالم دستور داده  
. های دنیوی در قبال آن ناچیز است        پیش دارد که ناراحتی   ها وابتالئاتی در   فتاریکه گر شود  متوجه می 

و این یک اصل روحی و روانی است که کسی که خود را با مصیبتی بزرگ مواجـه بینـد، مصـائب                      
 های  ویت جنبهـرگ و در گذشتگان، در تقـهی به مـن چنین توجـای. نماید وش میـرامـکوچک را ف
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 .کند ان مؤثر شده او را آمادۀ مسافرت به عالم آخرت میمعنوی و الهی انس
طور که قصور در انجام سایر وظایف سبب ضـعف دل و روح انسـان                 از سوی دیگر، همان   

اعتنایی به اموات نیز مسؤولیت عظیمی در پیشگاه الهـی            شده چه بسا از اسباب شقاوت او شود، بی        
ای از فـرایض      لذا فریضه . سعادت و کمال نخواهد رسید    اعتنا به مردگان، به       دارد، تا آنجا که فرد بی     

برای هر فرد مسلمان، کمال توجه به درگذشتگان است، باالخص به افـرادی کـه در ذمـۀ او حقـی                     
از جملۀ افرادی که بر ذمۀ اهل ایمان حق بزرگی دارند، حضرات انبیاء و اوصـیاء و اولیـاء و                 . دارند

 .ای مؤمنین حاصل شود، آنان نیز در آن سهیم هستندابرار و اخیارند، و هر موفقیتی که بر
یکـی  : ای از مردگان نومیدند؛ این نومیدی آنان از دو جهت است            در عالم بعد از مرگ، عده     

ناشی از غفلت خود آنان است؛ زیرا موقعی کـه در دار تکلیـف بودنـد و امکـان نیـل بـه کمـال و                          
 غافـل شـده و از سـعادت واقعـی محـروم             سعادت اخروی داشتند، در اثر تبعیّت از هوی و هوس         

در حـالی کـه     . کنند  دیگری غفلت بازماندگانشان است که چنان که باید توجهی به آنان نمی           . شدند
احسان و عبادت و تالوت آیات بـه  . در آیات و اخبار توصیف زیادی به توجه به اموات شده است       
همچنـین  . شـود   ز الطـاف الهـی مـی      رضای حق و اهداء اجر آن به اموات، سبب برخورداری آنان ا           

رعایت نکاتی که در احکام دینی نسبت به اموات بیان شده، اثرات روحی و معنـوی خاصـی بـرای              
زندگان و مردگان دارد، ولی برای ادراک اثرات آنها باید از مرتبه مجـاز و مادیـات قـدم بـه مرتبـۀ                       

ر روی قبر، به محض این برخورد به عنوان مثال، در موقع دست گذاشتن ب. حقیقت و معنویات نهاد 
شود، منتهی هر کسی به نسـبت         ها و عالیمی به وجود آمده ارتباط روحی برقرار می           و تماس، نشانه  

 .مند شود تواند از این ارتباط روحی بهره مراتب ادراک معنوی خود می
ه آثـار   گیرد، نکتۀ مهم این است کـ        مندی اموات انجام می     در اقدامات خیری که به نیّت بهره      

معنوی و تکامل بخش این امور در وهلۀ اول برای فردی است که بدان اقدام کرده است و در مرتبۀ          
زیرا فردی که در موقـع انجـام عبـادت و    . گیرد ثانی اجر و پاداشی هم به اموات مورد نظر تعلق می          

معنوی شـده اسـت،   امور خیر دل خود را به خدا متوجه نموده و در اثر اتّصال با مبدأ موفق به سیر               
در اصل چنین کسی شایستۀ تعظیم و تکریم است نه شخص متوفی که این مراحل را سیر نکرده و                   

 .شود تنها به خاطر دیگری به او هم چیزی کرامت می
حتـی  . مندی همۀ اموات از آثار اقدامات خیر بازماندگان در حق آنـان، یکسـان نیسـت           بهره

 زیـرا  ! مند نشوند، که بر مراتـب عذابشـان نیـز افـزوده شـود              ممکن است برخی اموات نه تنها بهره      
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میزان سـعادت و شـقاوت افـراد    . سعداء و اشقیاء از لحاظ مراتب سعادت و شقاوت یکسان نیستند     
کسی که قلباً سیر صعودی باالتری داشته باشد، برخورداری         . به مراتب کیفیت قلبی آنان دارد      یگبست

تر باشد، از سعادت دورتر و  رچه سیر نزولی قلبی کسی پاییناو از سعادت بیشتر است و برعکس ه
شود، امکان    طور که امور منفی سبب شقاوت و قساوت قلبی می           همان. مراتب شقاوتش بیشتر است   

ای از قساوت و تیرگی قلب باشند که حتی استماع آیات و حقایق، که از                 دارد بعضی افراد در مرتبه    
چنـان کـه در کلمـات پیشـوایان         . ، نیز بر شقاوتشان بیفزایـد     موجبات تقویت کمال و معرفت است     

اسالم آمده که در آخرالزمان افرادی هستند که به محض شـنیدن حقـایق و مشـاهدۀ افـراد مـؤمن،                     
شوند مردان الهی را از بین ببرنـد و در از بـین بـردن                 شقاوتشان افزایش یافته تا آن جا که آماده می        

افرادی که در دار دنیا به محض استماع آیات الهی بر شقاوتشـان             ! یندنما  آنان فخر و مباهات نیز می     
 .شود شود، در دار عقبی نیز به محض شنیدن آیات، بر عقاب و عذابشان افزوده می افزوده می
 

 پیام اموات
 :گذشتند، فرمودند وقتی با یاران خود از گورستانی می) ع(حضرت موالی متقیان علی 

سالم بر شما ای کسـانی کـه        . قبور، سالم بر شما ای اهل دیار برزخ       سالم بر شما یا اهل ال     «
کاروان ما هم امروز و فردا راه ایـن بیابـان را بـه پایـان                . کردید  زمانی در این خراب آباد زندگی می      

 بگویید حال شما چگونه است؟. شود رساند و در کنار شما قرار گرفته به شما ملحق می می
پرسـید از آنچـه گذاشـتید؟ از حـال            نین عـالم بـرزخ، چـه مـی        ای اهل دیار برزخ، ای ساک     

پرسید؟ مـن بـه       پرسید؟ از آنچه در دنیا از مال و منال باقی گذاشتید، از آنها می               بازماندگان خود می  
 .»وَ اَما الدورُ فَقَد سُکِنَت وَ اَما االَزواجُ فَقَد نُکِحَت وَ اَما االَموالُ فَقَد قُسِمَت«: شما بگویم

هایی که شما ساکن بودید و دوستان و اقوام و نزدیکان شما به آنجـا رفـت و آمـد                      در خانه 
کردند، دیگران در آنجا ساکن شدند؛ همسران شما به نکـاح دیگـران در آمدنـد؛ امـوال شـما را                       می

 .قسمت کردند، قسمتی را این برد و قسمتی را آن دیگری
در این وقت آن بزرگوار چشمان الهـی        «دارید؟  ای اهل دیار برزخ، شما چه سخنی برای ما          

ای یاران من، به دقّت گوش فرا دهید تا ببینـیم کـه ایـن      «: خود را به سوی یاران خود کرد و فرمود        
 :گویند گویند، آری همگان با یک زبان می ساکنین دیار برزخ به ما چه می

 .» سفر، تقواستبهترین توشه برای زاد راه این» اَنَّ خَیرَ الزّادِ التَّقوی«



 

 

 
 فصل دهم
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 منازل وجودی انسان
باید دانست که انسان را پنج حالت است که هیچ یک بدون توفیق الهی صورت نبندد تا بـه        

 :حد کمال خود رسد
یعنـی  » هَل اَتی عَلَی االِنسانِ حینٌ مِنَ الدهرِ لَم یَکُن شَیئاً مَـذکُوراً «: اول ـ حالت عدم است 

انسان ابتدا معلومی در علم خدا بود، و این معلوم نه بر هستی خود شـعوری داشـت و نـه ذاکـر و                        
 .مذکور خود بود

دوم ـ حالت موجود در عالم ارواح، یعنی چون از کتم عدم در عـالم ارواح پیوسـت، او را    
 .شعوری بر هستی خود پدید آمد و ذاکر و مذکور خود شد

 .»وَ نَفَختُ فیهِ مِن رُوحی«: البسوم ـ تعلق روح به ق
 .»کُلُّ نَفسٍ ذائِقَهُ المَوتِ«: چهارم ـ مفارقت روح از قالب

 .»قُل یُحییهَا الَّذی اَنشَأها اَوّلَ مَرَّهٍ«: پنجم ـ اعادۀ روح بر قالب
بایست تا در معرفت ذات و صفات حـق بـه کمـال          این پنج حالت انسان را به ضرورت می       

کُنتُ کَنزاً مَخفیّاً   «:  حکمت الهی است در آفرینش موجودات، به حصول پیوندد         خویش رسد و آنچه   
 .»فَاحبَبتُ اَن اُعرَفَ

حالت اول عدم است که چون بر عالم ارواح پیوندد، او را بر هستی خویش شعوری پدیـد                  
 .آید و به معرفت قدم صانع ازلی، عارف گردد
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لم ارواح پیوندد که پیش از تعلق او به قالب،          بایست از کتم عدم بر عا       حالت دوم این که می    
به شهود بی حجاب نایل آید در صفای روحانیّت، و مستفیض فیض بی حجـاب گـردد و اسـتعداد       

 .رسد» قالُوا بَلی«گیرد و به استعداد مقام » اَلَستُ بِرَبکُم«استماع خطاب 
معرفت با آن اکتساب کند حالت سوم این که باید روح تعلّق به قالب گیرد تا آالت کماالت 

 .و بدان به عوالم غیب و شهادت وقوف یابد
اول آالیش روح که از صحبت      : حالت چهارم این که مفارقت روح از قالب باید از دو وجه           

اجسام و اجساد حاصل شده در مفارقت بتدریج از آن برخیزد و صفایی که در قالـب او را حاصـل                     
دوم این کـه ذوقـی از معـارف غیبـی در      . ه حد کمال دریابد   شد، بی مزاحمت قالب آن صفا را ب         می

قالب او را حاصل بود، در مفارقت، ذوق کاملتری از معارف غیبی بی حجاب قالـب، او را حاصـل                    
شود که این ذوقه او را نه در عالم ارواح حاصل بود نه در عالم قالب، اگرچه به حدّی ذوقـی او را                       

 .پس حجاب قالب بودشد، لکن حصول این ذوق از  حاصل می
) ص(ای است و این شجره از تخم شجرۀ روح پاک محمدی             شخص انسانی بر مثال شجره    

هایی در عالم محسوس ظـاهر شـود و     همچنان که ابتدا از تخم، بیخ     » اَول ما خَلَقَ اهللاُ رُوحی    «: است
مچنـین از تخـم     ای در روی زمین پدید آید و بر شجره نیـز ثمـره پدیـد آیـد، ه                   ها شجره   از آن بیخ  

ها شـجرۀ اجسـام و اجسـاد و از آن       های ارواح ملکوت و از آن بیخ        بیخ) ص(شجرۀ روح محمدی    
 .های حیوانات برخاست و ثمرۀ انسانیت بر شاخ شجرۀ کائنات پدید آمد برگ

ثمرۀ درخت تا در درخت است ذوقی دیگر دهد مانند انگور و زردآلـو و چـون آنهـا را از                     
اگرچه میـوه   .  آفتاب بگذاریم، انگور مویز شیرین گردد و زردآلو کشته شود          درخت برچینیم و پیش   

قبل از چیدن از تصرف آفتاب برخوردار بود، ولی چون پای در طینـت شـجره داشـت، خـواص و                  
اکنون تصرف شجره از او قطع شده و        . آثاری از شجره مانند رطوبت و حموضت در میوه باقی بود          

اگرچه میوه ابتدا محتاج درخت بود و به . مت شجره برخوردار است  مزاح  از کمال تصرف آفتاب بی    
آمد، ولی چون میوه پخته شد مثالً انگور در درخـت بـه کمـال ثمرگـی      مجرد آفتاب میوه پدید نمی  

رسید، به مقام مویزی نرسد مگر این که آنرا از شجره برکنیم تا به مجـرّد کمـال تربیـت و تصـرف                       
 .آفتاب مویز شیرین گردد

چنین روح آدمی برای رسیدن به کمال و ثمرگی، او را به قالب حاجت آید، ولی تا پـای           هم
 مال ـب باید تا کـارقت از قالـالی نیست، پس او را مفـالب خـاو در طینت قالب است از خواص ق
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 .مزاحمت حجاب قالب دریابد تصرف عنایت آفتاب ازلی بی
 قالـب در آن اسـت کـه عـوالم غیـب و              حالت پنجم اعادۀ روح به قالب است، زیرا کمـال         

شهادت، دنیوی و اخروی را سیر کند و به خالفت خداونـدی متصـرف شـده و از انـواع تنعمـات                      
مـا ال عَـینٌ رَأت وَ ال اُذُنٌ         «خدایی که در دو جهان مهیاست برخوردار گردد، چنان برخورداری کـه             

 .»سَمِعَت وَ ال خَطَرَ عَلی قَلبِ بَشَرٍ
 

 تکاملناپذیری  وقفه
معمـوالً از   . اسـت » تکامـل «از جمله کلمات مقدسی که ورد زبان عام و خاص شده، کلمۀ             

بدین معنی که در تکامل، هدف یا مرتبـه         . شود  این کلمه در اذهان عمومی مفهوم خاصی منظور می        
ر بـه   شود که بشـ     مثالً وقتی گفته می   . رسد که دیگر باالتر از آن به تصوّر نیاید          ای به نظر می     و درجه 

رسد   ای از کمال می     شود که در حال حیات یا بعد از وفات به مرتبه            رسد، چنین تصور می     تکامل می 
 .که باالتر از آن مرتبه و مقامی نیست

زیـرا  . آورد  تردیدی نیست که اعتقاد به چنین تکامیل که ابتدا و اختتام دارد، محدودیت مـی              
شـود و اگـر    دراک الهی و معنوی برای انسان عاید می   ای از کمال، نوعی ا        در اثر رسیدن به هر مرتبه     

بنا باشد که در آخرین مرتبۀ تکامل، ادراکی حاصل شود که باالتر از آن ادراکی نباشد، چنین ادراک                  
همچنان که اگر سیر علم و تکامل یکنواخت گردد و به مرز معینی رسیده              . یابد  و تکاملی خاتمه می   

ای خـتم   همچنین، اگر سیر کمالی به مرتبه. کامل محدود شده استمتوقّف شود، مسلماً آن علم یا ت     
آید، و هر ادراک و لذتی که حدود داشـته            شود، در لذت معنوی ناشی از آن، محدودیت بوجود می         

توان از آن برخوردار شد، چه لذتی که به یک حال ماند، اشـباع   باشد، تا مدت معین و مشخصی می    
 .شدنی است

شـود و امکـان دارد کـه سـرور            د، نتایج و ثمرات آن نیز محدود مـی        اگر تکامل محدود شو   
معنوی و ثمرات ناشی از آن تکامل نقصان پذیرد، زیرا آثار و نتایج آن تابع کیفیـت اشـجار تکامـل                     

کند، ولی اگر یکنواخـت شـود از سـرور            چه، حصول نتایج در مرحلۀ اول سروری ایجاد می        . است
ن کاهش، امکان پیدایش غم معنوی هسـت، در حـالی کـه در دار               شود و در ای     معنوی آن کاسته می   

زیرا غم و غصه در قبال بـرآورده نشـدن          . آخرت محال است که برای متنعّمین غم و اندوهی باشد         
 .های انسان تحقق یابد، دیگر غم و اندوه معنی ندارد هاست، ولی وقتی تمام خواسته خواسته
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شته باشد و الزمۀ آن، این اسـت کـه در هـر آن            اساساً واجب است که صفات الهی مظهر دا       
بـه عبـارت دیگـر، همـانطور کـه ذات           . تکامل و ارتقاء روحی انسان ادامه داشته و محـدود نباشـد           

باریتعالی الیتناهی است، کرم و فیض و عطای او نیز نامتناهی است و لذا در هر آن حصول نعمـت                    
شـود، آن زیبـایی    ه زیبـایی الهـی متجلّـی مـی       هر لحظه ک  . شود  و ادراک و در نتیجه لذت افزون می       

امـا  . یابد و بهشت نیز که اثری از آثار خالق است، زیباییش هر آن رو به افـزایش اسـت                    افزایش می 
باالتر از آن همه انسان کامل که مظهر اعالی اسماء و صفات الهی است، جمال معنویش یکنواخت                 

ثر اضافه شدن جلوه و ادراک، لذت او باالتر خواهـد           شود و در ا     نبوده پیوسته بر جلوۀ او افزوده می      
توان از آن برخـوردار       اگر جلوۀ جمال و کمال انسان کامل یکنواخت شود، تا مدت محدود می            . بود

 .آید شد و نقص در مظهریت پدید می
بنابراین تکامل انسان محدود نیسـت و ترقـی ادراکـات او انتهـا نـدارد، و هـر آن ادراک و                      

 از نعم الهی افزایش یافته نوعی حالوت و زیبایی مشاهده خواهد کرد که قبـل از آن         برخورداری او 
 .ندیده بود
 

 مرگ، وسیله کمال
در مقـامی   : همچنان که تکامل مراتب دارد، ادراک و معرفت الهی نیز مراتب و انـواعی دارد              

ای معرفـت    ای معرفـت شـهودی و در مرتبـه          معرفت حسی، در مقامی معرفت استداللی، در مرتبـه        
از دیدگاه دین مقدس اسالم، تکامل انسان در این است که به کمـال مرتبـۀ                . کشفی یا وصالی است   

 .انسانیت قدم گذارد، نفسش به مرتبۀ اعالی پاکی رسد تا ایمانش به خالق متعال کامل شود
بنـابراین  . در مرتبۀ کمال، نفس در مقام نفس مطمئنه و ایمان در درجـۀ حـق الیقـین اسـت                  

امل عبارت است از این که نفس انسان به مرتبۀ اطمینان و ایمانش به درجۀ حق الیقـین رسـد و                     تک
رسـند و     عدۀ قلیلی در این دنیا به آن مقام مـی         . وصال او را حاصل آید؛ البته وصال نیز مراتبی دارد         

یا و مرگ   در مراتبی که بعد از موت سیر خواهند کرد، ممکن است برای آنان تغییری نباشد، زیرا دن                
ام   ها از قبال دیده     ها و حجاب    اگر پرده «: فرماید  می) ع(برایشان یکسان است چنان که حضرت علی        

انـد    ولی اکثریت افراد به آن مرتبه نرسیده در مرتبه نفس لوّامه          . »شود  کنار رود، بر ایمانم افزوده نمی     
ذاشـته در شـک و شـبهه بـاقی          و چه بسا در طول عمر خود از مرتبۀ علم الیقین نیز قدمی فراتر نگ              

 لـذا  . زیرا مقام استدالل، خبر و دلیل است امـا مقـام عـین الیقـین، دیـدن و استشـهاد اسـت         . بمانند
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اند، علـت و سـبب تکامـل     موت برای آنها که به مرتبۀ عین الیقین و باالتر از هم حق الیقین نرسیده       
 .رسند تر شده و به تکامل می رگ روشناست و حقایقی که در دنیا برای آنان آشکار نبود، بعد از م

بنابراین برای اکثر مردم، ایمان و معرفتی که بعد از موت نسـبت بـه ذات اقـدس الهـی بـه                      
آید، ماوراء ایمان و معرفت دنیوی آنان است، ولی سرعت سیر تکاملی آنان متفاوت است              وجود می 

، ایمان و معرفت بعد از مـوت در هـر     به عبارت دیگر  . و در آن تکامل، ارادۀ انسانی مدخلیت ندارد       
فردی به پایه و نسبت ایمانی است که در نتیجۀ تعلیم و تعلّم و تزکیه نفس و ریاضات و مجاهدات                   

 .و عبادات و طاعات در دنیا برای او حاصل شده است
آری هرکس ایمان و معرفتش در دنیا باالتر باشد، بعد از مرگ هم ایمـانش بـاالتر خواهـد                   

شود، چنین    های الهیه نمی    مندی از نعمت    حی که پس از خروج از کالبد مادی قادر به بهره          بود، و رو  
حیات حقیقی در آنجا نصیب روحی است که دارای تزکیـه و  . روحی در معنی در حال ممات است 

هـای ظـاهر از جلـو دیـدگانم برافتـد،       فرماید که اگر پرده   می) ع(گرچه حضرت علی    . تصفیه است 
یمانم افزوده نگردد، ولی از آنجا که ذات اقدس الهی الیتناهی و رحمتش نامتناهی است،               ای بر ا    ذرّه

ای از عوامـل، امکـان دارد    و آن بزرگوار از مظاهر اتمّ صفات و اسماء الهی است و نیز به علت پاره          
 نمودنـد، بعـد از مـوت، مراتـب          که لذت و حالوتی که ایشان در مرتبۀ کمال در این دنیا ادراک می             

چه، احساس لذت و حالوت هر چقـدر نسـبت بـه ذات الهـی               . احساس لذت برایشان باالتر باشد    
تر است و مسلم است لذت و حظّی که ماوراء     باالتر باشد، به همان نسبت انسان به لقاء حق نزدیک         

 .باشد، عبارت است از لذت دیدار لقاء حق سایر لذایذ و حظوظ می
 

 هشتغلبۀ قوای معنوی بر مادّی در ب
چه، غلبۀ قوای باطنی    . نکتۀ قابل توجه، غلبۀ قوای معنوی بر آثار مادّی در دار آخرت است            

وقتی قوای معنوی و باطنی بر قوای ظاهری غلبه نمایـد،           . پذیر است   بر قوای ظاهری و مادی امکان     
االثـر    گردد، تـا آنجـا کـه قـوای ظـاهری معـدوم              اثرات قوای ظاهری مغلوب اثرات قوای باطن می       

زیرا حرکت در نتیجۀ قدرت است و کیفیات حرکات هر موجودی بسته به کیفیات قدرت               . شود  می
 .رود اوست، هرچه قدرت او کمتر شود، حرکت هم کم شده تا حدّی که از بین می

ای اخـذ مادّیـات در عـین حـال داخـل در جرگـۀ        در این جهان مادی، امکان دارد که پـاره  
لـذا  . ی به نیّت عبادت و اطاعـات و انجـام وظیفـه غـذا بخـورد               معنویات باشد، مانند آن که شخص     
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طور که در این عالم در اثر غلبۀ قوای معنوی از قدرت صفات مادی که ناشی از قوای ظاهری            همان
چـه، در  . شـود  شود، به طریق اولی در عالم آخرت، آثار قوای مادی به کلّی محو می    است کاسته می  

رسد، قـدرت بـاطنی او    روند و شخص به مقام وصال می  بین میهای ظاهری از    آن عالم که حجاب   
 .نماید در حدّ کمال است و قدرت ظاهریش را مغلوب خود می

هـای    در این عالم، امکان و بلکه احتمال قوی وجود دارد که اغذیه و اشربه در تقویت جنبه                
مشـروبات آنجـا ایـن      نفسانی و حسیّه مؤثر افتد، ولی در آن عالم چنین نیسـت، و در مـأکوالت و                  

های بدن که در این نشئه دنیوی صرفاً وسیله دفع            هم چنین بعضی از دستگاه    . خاصیت وجود ندارد  
مواد زایدند، وظیفه و خاصیتشان نسبت به مأکوالت و مشروبات عالم سفلی چنین است نه نسـبت                 

ن عالم، ماوراء   به عالم علوی، باالخصّ پس از تلطیف، زیرا خواص و خصوصیات اغذیه و اشربۀ آ              
بنابراین تناول در بهشت الهی گرچه جنبۀ مادی دارد، ولـی در  . اغذیه و اشربۀ این عالم خاکی است  

 .تقویت معنویات و سیر تکامل مؤثرتر است
در حقیقت جملگی اعمال حمیده و صـفات پسـندیده و اخـالق سـتوده نتـایج معرفـت و                    

احوال اسـت و معـارف و احـوال، همچـون           بصیرت است و نعم و فواکه بهشت، اجساد معارف و           
 .روح آن نعم؛ همچنین نیران و عذاب دوزخ، اجساد کفر و معاصی است

، بهشت به زیباترین وجهـی توصـیف        )ع(گرچه در آیات قرآن و کالم حضرات معصومین         
شده ولی تشابه بین نعم دنیا و آخرت تنها از لحاظ ظاهر است و از لحاظ لـذت و طعـم، تشـابهی                       

اما با این همه، اگر از اهل جنّت ایمان و معرفـت نسـبت بـه                . نهایت است   دارد و فاصله بی   وجود ن 
چه، حالوت اصلی آن . خداوند سلب شود، دیگر برایشان آن لذت و حالوت وجود نخواهد داشت   

 .افزاید که حقیقتاً منتهای لذت و حالوت است  نعم را لقاء حق می
ت، اما برای آن دسته از اهل ایمان که نافرمـان           تکامل مذکور در اصل مخصوص مؤمنین اس      

اند، راه برخورداری از لذات الهی، تنها از طریق حصـول نعمـت و آسـایش نیسـت،                    و گنهکار بوده  
زیرا دار تکلیف دنیا است و توبه و نـدامت از           . شود  زمانی عذاب هم باعث نجات و تکامل آنان می        

هی تنهـا در ایـن سـرای اسـت و در آخـرت توبـه تحقـق          گناهان و تعهّد به فرمانبرداری از اوامر ال       
در آنجا ندامت هست اما تکلیف نیست تا کسی با تـالش در انجـام آن بتوانـد گناهـان                    . پذیرد  نمی

تواننـد ادراک و قـدرت        هـا مـی     در آنجا ندامت و تحمل مشکالت و عذاب       . گذشته را جبران نماید   
 .ندمعنوی انسان را باالتر برده و سبب تکامل او شو
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 تکامل مستضعفین

تکامـل آنـان در اثـر آن        . برای مستضعفین در سرای دیگر امکان تعلیم حقـایق وجـود دارد           
کنـد و چـون آنجـا دار تکلیـف            تعالیم، تدریجی است و طی هر منزل آنان را به کمال نزدیکتر مـی             

تمـی بـوده    نیست تا در اثر تمرّد و عصیان از انجام تکالیف مستحق عذاب شوند، لـذا نجاتشـان ح                 
 .شوند عاقبت به خیر می

 حقـایق  مستضعفین افرادی هستند که حقایق و تعالیم عالیۀ دین بدانان نرسیده و برای اخـذ   
های دیگر موجب  و مادر یا سبب کسانی که به مرض جنون مبتالشده و پدر       .اند  امکان چندانی نداشته  
اند؛   وده و مرتکب معاصی نیز نشده     اند، و در نتیجه مدتی در زجر و ناراحتی ب           ناقص شدن آنان شده   

تری از دیگران بوده و با وجود ضعف عقل  همچنین افرادی که از لحاظ درک حقایق در سطح پایین
آری . اند، اینان نیز اهـل نجاتنـد        اند، از آن اعراض نکرده و به محرمات نگرویده          بدانچه ایمان آورده  

 .علت انحراف از گوهر دین، اهل دوزخچه بسا ابلهانی اهل بهشت باشند و دانشمندانی به 
 

 ادراک هجران و فراق
پایان و حاجات متعددی در کانون قلبش نهفته است و ممکن اسـت               هر فردی آرزوهای بی   

مسلم این که در میان آرزوهـا و دردهـایش،          . ظاهراً و باطناً امراض و دردهای زیادی داشت هباشد        
جّهش بدان است؛ پس توجه نسـبت بـه حاجـات و            تر است که کمال تو      آرزو و دردی از همه مهم     

 .آرزوها و دردها مراتب دارد
شـود کـه سـایر آرزوهـا و           گاهی مراتب توجه فرد نسبت به آرزو و حاجتی به قـدری مـی             

شود تنها به آن آرزوی اصلی و نهائی برسد امـا از     شود، بطوری که حاضر می      حاجاتش فراموش می  
د؛ یا اگر به او بگویند فقط دردی که اشـتیاق تـو شـفای آن                رسیدن به سایر آرزوهایش صرفنظر کن     

اما در میان آرزوها، اگر بگوینـد کـه بـه تمـام             . پذیرد  است، شفا خواهد یافت و نه سایر دردها، می        
آرزوهایت نایل خواهی شد بجز آرزویی که کمال توجهت بدان است، عـالوه بـر ایـن کـه دردش                    

 .شود یابد، شدیدتر نیز می تقلیل نمی
اگر به صاحب معرفتی بگویند که به آرزوی نهائیـت          : البته در اینجا نکتۀ باریکی وجود دارد      

داند که آنچه منتهـای آرزوی تـو          نخواهی رسید مگر بعد از انتظار و خداوند تعالی چنین صالح می           
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است بعد از گذشت مدتی برآورده شود، در این موقع عارف و عاشـق کامـل ایـن را هـم اسـتقبال                     
اگر چه اشتیاق زیادی به وصال دارد و هجران و فراق برایش سخت ناگوار است، لکـن در                  . دکن  می

پذیرند، زیرا یگانـه بشـارت بـرای وصـال ابـدی            معنایی کامالن، فراق و هجران را با آغوش باز می         
گـر نمـوده حـالوت و لـذتش را           همانا تلخی فراق انتظار است که در حد کمـال، وصـال را جلـوه              

ای نـدارد و بـرای فـرد واجـد شـرایط، هجـران از                  لذا وصال بدون هجران و فراق جلوه       .افزاید  می
کند تا در قلـبش       محبوب ازلی، استعدادهای معنوی او را شکوفا کرده آماده برای مقام راز و نیاز می              

 .عروجی پیدا شود
پس درد در معنایی خودش درمان است و شفای بدون درد مفهوم نـدارد و بـرای شـخص                   

ای فـراق و هجـران نیـز نعمـت عظمـایی              ، همان طور که وصال، نعمت عظماست در مرحله        عارف
 .است
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 رجعت دنیوی
 

 رجعت، حشر خاص
اند رجعت بعد از  منکرین گفته . ای که خدا خواهد     واجب است اعتقاد به رجعت دنیوی عدّه      

یا رحلت نمـود، تکلیـف از او مرتفـع    موت به این عالم منافی تکلیف است، زیرا کسی که از این دن      
شده و آمدن او دوباره به این عالم ثمری ندارد و گویند مرا از رجعت، رجوع دولت حقه است نـه                     

 .رجوع اشخاص و احیاء اموات
دلیل ما منحصر نیست به اخبار که تطرّق تأویل بر آنها ممکن باشد، بلکـه بـه اجمـاع اکثـر                     

 غیرقابـل تأویـل کـه از حـدّ تـواتر بـاالتر اسـت، رجعـت                  علمای شیعه و آیات و اخبـار صـریحه        
کند به جواز آن، زیرا رجعت دوباره به همـین عـالم مقـدور         الوقوع است و عقل نیز حکم می        حتمی

خداست و هرچه داخل در مقدور خدا شود، ممکن است وقوع آن، چنان که در سایر امم نیز واقـع              
 :شده

 مِن دیارِهِم وَهُـم الُـوُفٌ حَـذَرَ المَـوتِ فَقـالَ لَهُـمُ اهللاُ مُوتُـوا ثُـم                    اَلَم تَرَ اِلَی الَّذینَ خَرَجُوا    «
 .»اَحیاهُم

و نیز در خصوص حضرت عزیر نبی اهللا که صد سال از موت او گذشته بـود کـه خداونـد                     
ا در عـالم تکلیـف   و همۀ اینهـ » فَاَماتَهُ اهللاُ مِأهَ عامٍ ثُم بَعَثَهُ«: فرماید متعال او را زنده کرد چنان که می       

 .واقع شده است
 شود  زیرا که رجعت بعد از موت میاز رجعت نیست،) ع(باید دانست که قیام حضرت قائم
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زمان آن حضرت به اعتبار مبعوث      و آن بزرگوار هنوز زنده است درعالم تکلیف،و اطالق رجعت بر          
 .اری خواهند کردای از حضرات اولیاء است که زنده شده و آن حضرت را نصرت و ی شدن عده

کنـد آیـات صـریحه و اجمـاع علمـای شـیعه، بلکـه آنـرا از                    در اثبات رجعت کفایـت مـی      
اند به رجعت، از      آیاتی است که خود اهل ذکر و اهل بیت تفسیر کرده          . اند  ضروریات مذهب شمرده  

: ت، لیکن آیۀ شـریفۀ    که مربوط است به رجع    » وَ یَومَ نَحشُرُ مِن کُلِّ اُمهٍ فَوجاً      «: جمله این آیۀ شریفه   
 .مربوط است به روز قیامت» وَ حَشَرناهُم فَلَم نُغادِر مِنهُم اَحَداً«

است که آن حشر، بعضـی را هسـت و بعضـی را             » حشر خاص «مراد از حشر در آیه اولی،       
اند، که عبارت است از رجعت، و مـراد از حشـر در آیـۀ ثانیـه                   فرموده» حشر اصغر «نیست و آن را     

 .اند فرموده» حشر اکبر«ست که مربوط است به روز قیامت و آن را ا» حشر عام«
مراد از محشور شدگان در آیۀ اولی، فوجی است از هر امت، ولی در آیۀ دومی بر هر امتـی         

تفسیر آیۀ اولـی را از حضـرت   . »و فرو نگذاریم از ایشان احدی را«: فرماید  و هر کسی است که می     
کند   آیا حق تعالی روز قیامت فوجی را محشور می        : حضرت فرمود صادق علیه السالم پرسیدند، آن      

گذارد دیگران را؟ این است جز این نیست که آن آیه مربوط است به رجعت، لیکن ایـن                    و باقی می  
و حشـرناهم   : فرو نگذاریم از ایشان احدی را     «آیه مربوط است به روز قیامت که حق تعالی فرماید           

 .»فلم نغادر منهم احدا
پرسید کدام آیـه در قـرآن مجیـد داللـت دارد بـر              ) ع(ز حضرت امام محمد باقر      شخصی ا 

. آن شخص عرض کـرد بلـی  » کنند؟ آیا اهل عراق رجعت را انکار می  «: رجعت؟ آن حضرت فرمود   
 .»وَ یَومَ نَحشُرُ مِن کُلِّ اُمهٍ فَوجاً: اند در قرآن این آیه را مگر نخوانده«: آن حضرت فرمود

تبعـیض اسـت، یعنـی      » مـن «به رجعت آن است که کلمۀ       » وَ یَومَ نَحشُرُ  «یۀ  وجه استدالل آ  
 .، صفت روز قیامت نیست»این روز«بعضی محشور خواهند شد نه همۀ ایشان و 

 
 رجعت در زمان ظهور

) ص(وارد شده است که در قیام حضـرت حجـت           ) ع(اخبار بسیار از حضرات ائمۀ اطهار       
ای   شود عـده    از دیدن دولت حقه شاد خواهند شد، و نیز زنده می          ای از دوستان ما زنده شده و          عده

 .گیرد از دشمنان و فجّار که آن حضرت از ایشان انتقام می
 کند که رجعت مقدور الهی است، چنان که در امم سابقه هیچ عاقل در این مطلب شک نمی
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 . نیز واقع شده مانند رجعت حضرت عزیر و اصحاف کهف و غیر آنها
عت با ظواهر اخبار ثابت نشده است که تطرّق تأویل بر آنها ممکـن باشـد، بلکـه                  اثبات رج 

کند بر اثبات آن، آیات صریحه و اجماع علمای شیعه و قول اولیاء هم مؤیّد و معتضد آن                   کفایت می 
 .است

) ع(شرطی از شروط مقبولی عبادت اعتقاد و ایمان به امامت است، چنان که حضرت رضـا            
بـدان مالحظـه،    »  ال اِلهَ اِالَّ اهللاُ دَخَلَ الجَنَّهَ بِشَـرطِها وَ شُـرُوطِها وَ اَنَـا مِـن شُـرُوطِها                  مَن قالَ «: فرمود

حضرت قائم سالم اهللا علیه شرطی از شرایط معین توحیـد بلکـه در حقیقـت کلیّـه شـروط معـین                      
ات خـدا  باشد، و سعادت جاودانی در معرفت قلبی به آن حقیقت الهی است و بس، صلو               توحید می 

 .بر آن معین شجرۀ طیّبۀ توحید و نور درخشندۀ وادی ایمن و جامع کماالت صوری و معنوی باد
شود، مؤمنین لبیک گویان از قبـول         اما کیفیت رجوع بنا بر آنچه از اخبار صحیحه معلوم می          

شتابند و در آن عصر درخشان، مضمحل گردند مخلّـون و             خیزند و بسوی مطلوب می      خویش برمی 
 .یابند مقرّبون ک شوند کاذبون و نجات میهال

ای از مؤمنین محض و کفّار محض اسـت           رجعت برای همۀ اولیاء عصر غیبت کبری و عدّه        
و برای غیر مؤمن محض و غیر کافر محض نیست، بلکه ایشان تا روز حشـر اکبـر در عـالم بـرزخ               

 .باقی خواهند ماند
 و فجّار و منافقین ولی وقت ظهـور آن          آن حضرت پاک خواهد نمود روی زمین را از کفّار         

حضرت معلوم نیست و آن مکتوب است نزد حق تعالی و کسی که توقیت نماید کاذب است، حتی  
 .اند حضرات ائمۀ اطهار علیهم السالم نیز توقیت نفرموده

استعجال در این امر، تعجیل امر خدا را الزم نگرفته است، لیکن اسـتدعای فـرج حضـرت                  
 . علیه از ناحیۀ حق امری است مطلوب و موجب ثواب عظیم و اجر جزیل استقائم سالم اهللا

کنیم و این امر داخل در اسرار و          اند ما توقیت نمی     حضرات ائمه اطهار علیهم السالم فرموده     
مغیّبات الهی است و احدی را بر آن علم نیست و خداوند متعال وقت آنـرا از مـردم بـه مصـلحتی                      

 .ده استپنهان و مستور گردانی
وَلَقَد کَتَبنا فِی الزَّبُورِ مِن بَعد الذِّکرِ اَنَّ        «: از جملۀ آیات دالّه به رجعیت، این آیه شریفته است         

 مـراد از عبـاد در ایـن آیـه          : فرمایـد ) ع(حضرت امام محمد بـاقر      . »االَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ   
ز در تفسیر   ین. است) ع(الحسن العسکری   شوند یاران حضرت حجت بن        شریفه که وارث زمین می    
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: فرمـود ) ص(اند بر این که حضرت رسـول اکـرم            این آیه شریفه، علمای عامّه و خاصّه اتفاق کرده        
نماند اگر از عمر دنیا مگر یک روز، خداوند متعال به قدری آن روز را طوالنی کند که شخصـی از                     

داد پر کند، آن وقت است که مـؤمنین و صـالحین       اهل بیتم را برانگیزاند تا روی زمین را از عدل و            
 .گردند وارث زمین می

 
 زمان ظهور از غیوب پنجگانه

وقت ظهور آن حضرت از امور پنجگانه است که علم آنها را خداوند متعال مخصـوص بـه                  
اولی : خود گردانیده است، مگر این که در مواردی بنا به مصلحتی کسی را از آن غیوب آگاه گرداند                 

چهـارمی ـ کیفیّـت و چگـونگی     . سومی ـ علم ما فـی االرحـام   . دومی ـ نزول غیث . م الساعهـ عل
داند در کدام ساعت و در کدام نقطۀ زمین خواهد مرد، مگـر   پنجمی ـ این که کس نمی . کسب فردا

عِلـمُ  اِنَّ اهللاَ عِنـدَهُ     «: فرمایـد   این که به مصلحتی خدا او را عالم گرداند، چنان که در قرآن مجید مـی               
                      السّاعَهِ وَ یُنَزِّلُ الغَیثَ وَ یَعلَمُ ما فِی االَرحامِ وَ ما تَدری نَفسٌ ماذا تَکسِبُ غَداً وَ ما تَدری نَفسٌ بِـاَی

 .»اَرضٍ تَمُوتُ اَنَّ اهللاَ عَلیمٌ خَبیرٌ
اگرچه خداوند متعال حضرات انبیاء و حضرات ائمه اطهار علیهم السالم را علم غیب تعلیم           

دهند حتـی     دانند چنان که از غیوب خبر می        ه و حضرات ائمه اطهار علیهم السالم غیب را می         فرمود
از آن امور پنجگانۀ مذکوره، ولی ممکن است حق تعالی در مواردی بنا به مصلحتی بعضـی غیـوب                 

مؤید عدم علم ایشان به بعضی غیوب، امر کردن خداوند متعال است بـه  . را از ایشان مستور گرداند 
که آن حضرت سئوال کند خدایا علم مـرا زیـاد           » قُل رَب زِدنی عِلماً   «ل خود که ای پیغمبر من       رسو

کن، یعنی چیزهای مکنونی از علم خود را به من تعلیم فرما و معلوم است که علم حضـرات ائمـه                     
ونـد  اطهار علیهم السالم هم از علم حضرت پیغمبر صلی اهللا علیه و آله که واسطۀ بین ایشان و خدا              

 .عالم است، باالتر نبوده
ازدیاد علم ایشان در غیر احکام است و حق تعالی جمیع احکام شرعیه را به رسـول خـود                   
القا فرموده، و اعتقاد حق در خصوص علم ایشان آن است کـه دانسـتن و فهمیـدن علـم غیـب آن                       

 .حضرات موقوف به تعلیم حضرت اقدس سبحانی است
داللت دارد بر این که اگر چه علـم  » شاءُ وَ یُثَبِتُ وَ عِندَهُ اُم الکِتابِ  یَمحُواهللاُ ما یَ  «: آیۀ شریفۀ 

ایشان در مرتبۀ کمال است، لیکن مفاد آیۀ شریفه محو و اثبات هم دلیل تغیّر و تبدّل علم اسـت، و                     
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شود حق تعالی هر که را زا رسل خود خواهد اظهار کند او را علم غیـب و اگـر خواهـد                        معلوم می 
 . گرداندمستور

و آل او و هکـذا سـایر انبیـاء را بـه علـم      ) ص(حق تعالی اختیار کرد حضرت رسول اکرم        
غیب خود، چنان که حضرت یوسف علیه السالم به آن دو نفر که در سجن خواب دیـده بودنـد از                     
چگونگی آیندۀ ایشان خبر داد، و در خصوص حضرت عیسی علیه السالم اسـت کـه فرمـود خبـر                    

وَ اُنَبئُکُم بِما تَأکُلُونَ وَ مـا       «: کنید  هایتان ذخیره می    خورید و آنچه در خانه       به آنچه می   دهم شما را    می
 .»تَدخِرُونَ فی بُیُوتِکُم

علم غیب منحصر است به مواردی که حق تعالی هر کـه را خواهـد تعلـیم نمایـد و چـون                      
ۀ مخلوقـات بـوده، لـذا       تر از همـ     و آل او به حسب قابلیّت وسیع      ) ص(وجود حضرت رسول اکرم     

بهرۀ ایشان از این علم از سایر انبیاء باالتر بوده است، و اگر وجود ایشان نبود همـۀ موجـودات در                     
و به سبب ایشان قائم اسـت ارض و سـماء و ایشـانند            » لَوالکَ لَما خَلَقتُ االَفالکَ   «: کتم عدم بودند  

 .علت غائی کل موجودات
به ماسوای خود، زیرا دیگران تحمّل نتوانند کـرد آنچـه را            علم ایشان الیتناهی است بالنسبه      

که ایشان تحمّل کردند و آناً فĤناً علم آن حضرات در تزاید است و همیشه ایشان را از حـق تعـالی                      
خالصه قبض و بسـط     . باشد مگر آنچه را که برایشان معلوم نیست         استمدادی است، و استمداد نمی    

 .ستعلم آن حضرات در ید قدرت الهی ا
حضرت قائم سالم اهللا علیه در یکی از توقیعات شریفۀ خود اشاره به ایـن مطلـب فرمـوده                   

کند افراط غالین و تفریط   و این جملۀ مقدسه باطل می     » ما در قدرت و علم خدا شریک نیستیم       «: که
 .قالین را و زیاده از این تحقیق و مداقّه در علوم ایشان، موجب اضالل عباد است

 
 ارثان زمینصالحان، و

صـالحون اصـحاب    . »وَلَقَد کَتَبنا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ االَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ           «
هدایند، و در اخبار خاصه وارد شده که مراد از عباد صالح در ایـن آیـۀ شـریفه شـیعیان آل محمـد                

 از این که حضرت قائم سالم اهللا علیـه روی           صلوات اهللا علیهم اجمعین است، و در آخر الزمان بعد         
زمین را از وجود کفّار پاک ساخت و همه موحّد گردیدند و روی زمین پر از عـدل و قسـط شـد،                       

 السالم  که حق تعالی حضرات انبیاء علیهم و صالح بودن مقامی است. آنان وارثان زمین خواهند بود
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 .را مخصوص به آن فرموده است
 متّصف گردد، حشر او روز قیامت با صالحین خواهـد شـد و امـا                هرکسی به صفت صالح   

کیفیّت حشر علمای صالح و عامل به علم خود چنان است که اهل محشر ایشان را پیغمبران گمـان                   
 .کنند

اشرف و افضل عبادات، تحصیل علم و عامل بودن به آن است و جمیع حضـرات انبیـاء و                   
انـد و عقـل و نقـل هـم داللـت              و پیشوای خلق گردیـده    اوصیاء علیهم السالم به شرف علم، مطاع        

 .کند بر اشرفیّت و افضلیّت علم و عمل بر جمیع آنچه در عالم وجود و شهود است می
صالح کسی است که صاحب تقوی باشد و تقـوی عبـارت اسـت از حفـظ نفـس از ایقـاع            

نـد تقـوی عبـارت      ا  شود، چه فعل باشد یا ترک، و بعضی گفتـه           چیزی که مستحق عقوبت بر آن می      
 .است از اتیان عبادت و طاعت، و ترک مخالفت با خدا و رسول قوالً و فعالً

جامع همۀ این معانی آن است که گفته شود تقوی عبارت است از استعمال جمیع جـوارح                 
در اتیان آنچه واجب است فعل آن و حرام است ترک آن و ترک آنچه حرام است فعل آن و واجب 

 .است ترک آن
قسمی آن است که عقل بر آن راضی است و شهوت از آن             :  امور دنیا چهار قسم است     تمام

قسمی آن است که عقل بر آن راضی نیست و شهوت بر            . ناراضی است مثل امراض و مکاره دنیویّه      
و قسـمی   . آن راضی است مثل معاصی جمیعاً که معلوم است حالوت محرمات به ذائقه قوّۀ شهویّه              

هوت هر دو راضیند بر آن مثل علم که هـر دو طالـب و راغبنـد بـر دانسـتن                     آن است که عقل و ش     
 .قسم چهارم آن است که نه عقل و نه شهوت هیچ کدام راض نیستند مثل جهل و نادانی. مطلقا

اند، به ایـن      بزرگان، علم و عمل را تشبیه به جنّت و جهل و نادانی را تشبیه به دوزخ نموده                
ال محبوب است و عدم ادراک ناشی از عـدم علـم اسـت، و الـم در                  دلیل که لذت در ادراک و وص      

لذت عبارت است از ادراک و وصال محبوب، چنان کـه لـذت غـذا در                . عدم ادراک و وصال است    
ادراک طعوم موافق و مالیم بدن است و لذت نظر که قوۀ باصره مشتاق است به ادراک مرئیـات، و                    

 .س دیگرهمچنین است لذّت حس سامعه و شامّه و حوا
کمال لذّت در کمال ادراک و وصال محبوب است و کمال الم بعد از ادراک، در عدم وصال   

هرگاه ادراک و وصال به حدّ کمال رسید و مدرک و محبوب جمیل مطلق شد، واجب است                 . است
که لذت نیز اشرف و اکمل گردد، ولیکن چون در عالم بقاء ادراک همه به حد کمال است و لـذت                     
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! الهی«: ال، لذا الم او در عدم وصال است، چنان که در یکی از ادعیۀ معتبره وارد است که                 او در وص  
اگر مراد در دوزخ بسوزانی چگونه توانم صبر کنم بر عذاب تو، گیرم صبر کردم، پس چگونه صـبر                 

بِکَ فَکَیـفَ اَصـبِرُ   فَهَبنی یا اِلهی وَ سَیّدی وَ مَوالیَ وَ رَبّی صَبَرتُ عَلی عَـذا          «: »توانم کرد بر فراق تو    
 .»عَلی فَراقِکَ

آیات دالّه بر فضیلت علمای ربّانی بسیار ازست از جمله این آیۀ شریفه است که حق تعالی                 
یعنی ایـن اسـت جـز ایـن     : »اِنَّما یَخشَی اهللاَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ «: خشیه را منحصر بر علما کرده است      

جَزائُهُم عِندَ رَبهِم جَنّاتُ عَدنٍ تَجری «: ن او طایفۀ علما کهترسند از بندگا نیست که از حق تعالی می    
: فرمایـد   و در آیۀ دیگر نیز می     » ذلِکَ لِمَن خَشِیَ رَبهُ   «: فرماید  و می » مِن تَحتِهَاالَنهارُ خالِدینَ فیها اَبَداً    

 .»وَ لِمَن خافَ مَقامَ رَبه جَنَّتانِ«
 به عبارت خشیه فرموده نه به عبارت خوف، آن است           اما سر این که حق تعالی در آیۀ اولی        

که هرچند خوف و خشیه در لغت به یک معنی است، لیکن اربـاب قلـوب بـین آنهـا فرقـی قائـل                        
اند؛ و آن این سات که خوف عبارت است از تألّم نفس به سبب ارتکاب منهیّات و تقصـیر در                      شده

ند به اختالف مراتب بـوده باشـد و مرتبـۀ           شود هرچ   عبادات، که این ترس در اکثر مردم حاصل می        
 .شود علیای آن در عدّۀ قلیلی از ایشان حاصل می

شود مگر بر آنان که مطلع شوند بر عظمت کبریا            اما خشیه، که آن حالتی است، حاصل نمی       
اِنَّمـا یَخشَـی اهللاُ مِـن    «: فرمایـد  و چشیده باشند لذّت قرب الهی را، این است که خداوند متعال مـی         

 .»بادِه العُلَماءُعِ
در هر آیه که علما و اولوالعلم آمده حق تعالی صفتی از صفات خاصه را بر علمـای ربّـانی                    

شـخص عاقـل از   . صفت خشیه را با حصر فرمـوده اسـت  » یَخشَی اهللاُ«ثابت کرده، چنان که در آیۀ  
بـاطنی شـود از     ترسد و کدام عاقل است که اعقل از عالم ربّانی شود؟ کسی که فاقد عقـل                   خدا می 
 .ترسد و عدم خوف، مبدأ و منشأ تمام معاصی است خدا نمی

حاصل نخواهد   اخذ نشود یقین  ) ع(اطهارند ز اصل سرچشمۀ علوم که حضرات ائمه      اعلم اگر 
خشیه برای هر عالمی ممکن نیست،      . مدرک خواهد شد    شد، بلکه سبب تشکیک مشکّک زایل و بی       

ق فعل او باشد و سرّ او موافق ظاهر او شود و عمدۀ مکارم              بلکه برای عالمی است که قول او مصدّ       
صلحا و اصل صفات اتقیا و زهد در دنیا و میل و رغبت بی حدّ به آخرت و ما عنداهللا در او جمـع                        

 :شود میلی به آخرت و ما عنداهللا در جهال جمع می شود و بر خالف آن، رغبت در دنیا و بی
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وبرخالف » الدنیا یا لَیتَ لَنا مِثلَ ما اُوتِیَ قارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظیمٍ      قالَ الَّذینَ یُریدُونَ الحَیوه     «
وَ «: انـد   اهل دنیا، علمای ربانی گویند اجر خدا از همه چیز بهتر است برای کسانی که ایمـان آورده                 

 .»الِحاً وَ ال یُلَقّیها اِالّ الصّابِرُونَقالَ الَّذینَ اُوتُوا العِلمَ وَیلَکُم ثَوابُ اهللاِ خَیرٌ لِمَن آمَنَ وَ عَمَلَ ص
رسـاند و علـم اسـت کـه           علم است که حضرات انبیاء علیهم السالم را به مقـام قـرب مـی              

صاحب خود را مثل انبیاء کند در شفاعت روز جزا، و مقام و منزلت عالم ربّانی را نزد حـق تعـالی                      
 .نهایتی متصوّر نیست



 

 

 فصل دوازدهم
 
 
 
 
 

  در آستانۀ قیامتانقراض عالم
 

 خاموش شدن خورشیدها
های شمسی هرگز متالشی نخواهند شد؟ آیـا          آیا خورشید تا ابد خواهد درخشید و منظومه       

امروز فکر بشر به فهم این مسائل از گذشته         ا برای همیشه پابرجا خواهند بود؟     ه  ستارگان و کهکشان  
 . و قابل قبولی دسترسی پیدا کرده استمأنوستر است و در این زمینه به نکات و مطالب قانع کننده

دانـد، آن اسـت کـه         از مسائلی که قرآن مجید بارها از آن صحبت کرده و علم نیز مسلم می              
خورشید، ماه، ستارگان و زمین هریـک مـدت معینـی دارنـد، چـون               . نظام فعلی جهان ابدی نیست    

 ریختـه و از هـم گسـیخته         مدتشان سرآید، جواز مرگ خود را دریافت خواهند کرد، آن گاه در هم            
قرآن مجید به تمام کرات، زمین، انسان، حیوان و نبات از لحاظ سن و سال و تولـد و                   . خواهند شد 

 .داند کند و مرگ و فنا را شامل همۀ آنها می مرگ با یک چشم نگاه می
 پردازیم تا روشن شود     ابتدا به آیاتی چند از قرآن مجید و سپس به نقل گفتار دانشمندان می             

ای انـدک از   که بشر با پای خود راه زیادی را تاکنون در این خصوص پیموده است و کسی که بهره             
 :دانش داشته باشد، تصدیق خواهد کرد که قرآن، زبان گویای طبیعت است

سَ وَ القَمَرَ کُلٌّ یَجری     اَنَّ اهللاَ یُولِجُ اللَّیلَ فِی النَّهارَ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیلِ وَ سَخَّرَ الشَّم             اَلَم تَرَ «
اَهللاُ الَّذی رَفَعَ السمواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها ثُم استَوی عَلَی العَرشِ وَ سَخَّرَ الشَّـمسَ               «؛  »اِلی اَجَلٍ مُسَمّی  

واتِ وَ االَرضَ وَ مـا      اَوَلَم یَتَفَکَّرُوا فی اَنفُسِهِم ما خَلَـقَ اهللاُ السـم         «؛  »وَ القَمَرَ کُلٌّ یَجری الَِجَلٍ مُسَمّی     
 .»ما خَلَقنَا السمواتِ وَاالَرضَ وَ ما بَینَهُما اِالّ بِالحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمّی«؛ »بَینَهُما اِالّ بِالحَقِّ وَ اَجَلٍ مُسَمّی
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همۀ این آیات داللت دارند بر این که آسمانها و خورشید و ماه و ستارگان و زمین تا مدت                   
آیه .  بود که چون مدتشان سرآید، در هم ریخته و از هم گسیخته خواهند شد              معینی برقرار خواهند  

کند، ولی سه آیه دیگر کـه         اول که تنها شمس و قمر در آن ذکر شده، داللت بر از بین رفتن آنها می                
 .رساند را دارند، ویرانی عموم جهان را می» السموات«جمع محلّی به الف و الم 
ه خورشید جرم خـود را بـه صـورت تشعشـع بتـدریج از دسـت                 گوید ک   علم امروز نیز می   

گـردد و بـا ایـن     دهد و روزی خواهد آمد که سوخت آن تمـام شـده، منقـبض و خـاموش مـی                  می
 .خاموشی، درهم ریختگی منظومۀ شمسی حتمی است

دانـیم کـه اگـر غـذا          شـود و نیـز مـی        ای نرسد خاموش می     دانیم که اگر به آتشی مایه       ما می 
گیرد، با گذشت زمان سـرد و خـاموش           یریم، این خورشید نیز که چیزی از خارج نمی        م  نخوریم می 
شـود، بـالغ بـر چهـار          وزن مقدار انرژی که در هر ثانیه به وسیلۀ خورشید مصرف مـی            . خواهد شد 

میلیون تن است و این مجازگویی نیست، زیرا نور المپ الکتریکی هم کمـی وزن دارد، اگرچـه در                   
 .اچیز استگیری سخت ن اندازه

یدروژن آن تبدیل به هلیوم     ای، ئ   درخشد برای آن که طی فعل و انفعاالت هسته          خورشید می 
 شده است که تقریباً     چنین برآورد .ئیدروژن آن به انتها خواهد رسید     و روزی خواهد آمد که      شود  می

یدروژن گذرد، نصف ئیدروژن خود را مصرف کرده و باقی ئ سال که از عمر خورشید میپنج میلیارد
ها   کند و تا ئیدروژن در خورشید هست، تسلسل دوره          آن برای پنج میلیارد سال دیگر نیز کفایت می        

 .گردد ادامه دارد و پس از تمام شدن آن، خورشید منقبض و پژمرده شده ضعیف و ناچیز می
ور کند و همۀ این ن      داند که اتمها را خرد می       بطور ساده، خورشید را مانند ماشین عظیمی می       

و حرارت از فعل و انفعال چهار اتم شیمیای معمولی یعین ئیدروژن و کربن و ازت و هلیوم است،                   
 .و روزی خواهد آمد که ئیدروژن آن تمام شده و خورشید بی سوخت خواهد ماند

اگرچـه محاسـبۀ    . ای بود از گفتـار علمـی نسـبت بـه خـاموش شـدن خورشـید                  این نمونه 
ندۀ خورشید متفاوت است، ولی در این که خورشید تا ابد نخواهـد             دانشمندان راجع به گذشته و آی     

 .القولند درخشید و روزی خاموش خواهد شد، متفق
بنابراین قرآن مجید که خاموش شدن خورشید را مطرح کرده، یک مسأله طبیعی و قطعی را       

ه شـود، و ایـن درهـم        یعنی آنگاه که خورشید در هم پیچید      » اِذَا الشَّمسَ کُورَت  «. بیان فرموده است  
گـاه کـه    اخگری را به قدر هندوانه در نظر بگیریم، آن   . پیچیده شدن توأم با خاموش شدن آن است       
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نشـیند، تـدریجاً بـر وسـعت          کند، مقداری خاکسـتر در سـطح آن مـی           اخگر شروع به خاموشی می    
 در ایـن  شـود،  پوشـاند و روشـنایی ناپدیـد مـی         خاکستر افزوده بطوری که تمام سطح اخگر را مـی         

این حساب در خورشـید هـم جـاری      . صورت صحیح است که گوییم اخگر با خاکستر پیچیده شد         
است زیرا سوخت اصلی آن که ئیدروژن است، دائماً تبدیل به هلیوم که غیرقابـل سـوختن اسـت،                   

نشیند و با گذشت میلیاردها سال آن لکـه تمـام             ای بر سطح خورشید می      در این هنگام لکّه   . شود  می
 .کند ای پنهان شده، تکویر مصداق پیدا می پوشاند و بدین طریق خورشید در لفافه رشید را میخو

آنچه تا اینجا بیان شد راجع به از بین رفتن خورشید بود، ولی این قانون شامل حـال تمـام                    
هاست و همۀ خورشیدها مانند خورشید ما بتـدریج سـوخت خـود را مصـرف          ستارگان و کهکشان  

 . خاموش خواهند شدکرده سرانجام
به عبارت دیگر، حکم تمام شدن سوخت در همۀ ستارگان یکی است و امکان ندارد که تـا                  
ابد در یک حال بمانند و بدرخشند و چه بسیار از ستارگانی کـه تـاکنون متالشـی شـده و از بـین                        

 و هریک ستارگان ثابت، خورشیدها هستند. اند چه، خورشید تنها منحصر به خورشید ما نیست  رفته
مثالً ستارۀ درخشندۀ شعرای یمـانی نسـبت بـه          . شماری است   ها شامل خورشیدهای بی     از کهکشان 

گرفت،   زمین پانصدهزار مرتبه از فاصلۀ خورشید دورتر است، و اگر در فاصلۀ خورشید ما قرار می               
یمـانی  فرستاد، به هر حـال، شـعرای          چهل بار بیشتر از خورشید ما به زمین حرارت و روشنایی می           

خورشیدی است که درخشندگیش چهل بار از خورشید ما بیشتر است، و وزن سنگی به اندازۀ یک                 
فندق معمولی در قمر شعرای یمانی در حدود یک تن است و این در اثر چگـالی یعنـی فشـردگی                     

 .باشد ذرات آن می
کُـلُّ  «أله  پروراند، لذا مس    تمام جهان و منظومۀ شمسی نطفۀ مرگ و فنا را در وجود خود می             

. یک مسأله طبیعی است و قانون مرگ و فنا شامل حال تمام موجودات است       » شَیءٍ هالِکٌ اِالّ وَجهَهُ   
آن روز که قرآن مجید در محیط تاریک عربستان ویرانی نظام فعلی جهان را اعالم نمود، مـردم بـه                    

د زبـان گویـای طبیعـت       شود قرآن مجی    چنان که مالحظه می   . این دالیل و تجربیات آشنایی نداشتند     
 .کند است و آنچه خداوند تعالی در جهان آفریده، قرآن آنها را در قالب الفاظ بیان می

 
 گسترش عالم و انقراض آن

 دهد، بررسی  مجید در این زمینه برای ما نشان می خواهیم طریق دیگری را که قرآن اینک می
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انـد، ولـی      مه یک چیز فشرده و محکم بوده      ها و زمین ه     کنیم و آن این که در ابتدای خلقت، آسمان        
این انبساط هنوز ادامـه دارد  . اند در اثر انبساط تدریجاً وسعت یافته و جهان فعلی را به وجود آورده     

هـا و کـرات متالشـی شـده بـه غبـاری از                و تا حدّی ادامه خواهد یافت که در اثر آن تمام منظومه           
چون بالنی که آن قدر باد کنیم که در اثر فشار بـاد و              های غیر قابل لمس تبدیل خواهند شد، هم         اتم

نازک شدن جدارش منفجر گردد، یا تکه سنگی که در اثر منفجر شدن ذراتش، تودۀ غباری چندین                 
 .کیلومتر مکعب از هوا را بگیرد

اَوَلـم  «: فرماید در سورۀ انبیاء می: رویم اکنون قدم به قدم با آیات قرآن مجید و علم پیش می        
یعنی مگر کافران ندانستند کـه آسـمانها و         » الَّذینَ کَفَرُوا اَنَّ السمواتِ وَاالَرضَ کانَتارَتقاً فَفَتَقناهُما      یَرَ  

 .زمین پیوسته و گره شده بود، پس بازشان کردیم
به معنی باز کردن و جدا نمودن دو چیـز متّصـل   » فتق«به معنی پیوسته و گره شده و  » رتق«

سمانها و زمین در روز نخستین پیوسته و گره شـده بـود و خداونـد متعـال بـا                    بنابراین آیه، آ  . است
 .انبساط، این جهان فعلی را به وجود آورد

» فاطِرِ السمواتِ وَاالَرضِ  «آیات بسیاری در قرآن مجید هست که خداوند متعال را با جملۀ             
کافندۀ آسمانها و زمین    به معنی شکافتن است و جملۀ مذکور که به معنی ش          » فطر«. کند  توصیف می 

ها  ها و کرات و کهکشان دهد که خداوند متعال با شکافتن هستۀ ابتدایی، این منظومه         است، نشان می  
 .را به وجود آورده است

فهماند که انبساط هنوز ادامـه دارد و آسـمان پیوسـته در               آیۀ دیگری از قرآن مجید به ما می       
از مادۀ اتّساع اسـت و اتسـاع        » مُوسِعُون«. »بِاَیدٍ وَ اِنّا لَمُوسِعُون   وَالسماءَ بَنَیناها   «: حال گسترش است  

جملۀ اسمعیّه اسـت و     » اِنّا لَمُوسِعُون «به معنی وسعت دادن چیزی از همۀ جهات آن است و جملۀ             
 .ایم؛ نتیجه این که انبساط ادامه دارد داللت بر دوام دارد، یعنی پیوسته گسترش دهنده

مه نخوت و غرورش جز آنچه قرآن فرموده چیزی نگفته است و در میان علم امروز با آن ه  
منسوب بـه دانشـمندی اسـت در حـالی کـه ایـن              » جهان در حال انبساط   «دانشمندان غرب، نظریۀ    

حقیقت را نخستین بار قرآن مجید طرح نمود ولی در اثر عدم توجه این شـهرت ظـاهر، نصـیب او           
 .گردید

کنـیم و خـواهیم دیـد کـه تحـوالت آینـده از          را بررسی مـی   حال آیاتی چند از قرآن مجید       
 :خاموشی خورشید و انبساط و اتّساع عالم از قرآن سرچشمه خواهد گرفت
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اگـر مـراد از نجـوم در آیـۀ شـریفه      : و آنگاه که ستارگان تیره شوند  » وَ اِذَا النُّجُومٌ انکَدَرَت   «
ی خورشید، سیارات نیز تیره گردنـد       سیارات منظومۀ شمسی باشد، روشن است که به دنبال خاموش         

و اگر مراد ثوابت باشد، آنها نیز چون خورشیدند که در اثر تشعشع به سرنوشت آن دچار خواهنـد                   
 .شد

این آیـه شـریفه صـراحتاً بـه مـا خبـر             : و آنگاه که کوهها به راه افتند      » َ اِذَا الجِبالُ سُیرَت     و«
 حالجی شده روان شده از دور بـه شـکل کـوه دیـده               دهد که در آینده کوهها مانند غبار و پشم          می
 .شوند، لکن جز غباری بیش نیستند و این در اثر انبساط است می

شتری را گویند کـه ده مـاه        » عشراء«: ها خالی شوند    و آنگاه که آبستن   » وَ اِذَا العِشارُ عُطِّلَت   «
 عشراء گفته شد و جمع آن       بعد این کلمه عمومیت یافت و به هر حامله،        . از مدت آبستنی او بگذرد    

: فرماید  در یکی دیگر از آیات قیامت می      . به معنی تفریغ و خالی کردن است      » تعطیل«عشار است و    
پـس معنـی آیـه      . گـذارد   یعنی در آن روز هر باردار بار خود را مـی          » وَ تَضَعُ کُلُّ ذاتِ حَملٍ حَملَها     «

هـا و   هسـته .  در درون چیـزی نمانـد  هـا خـالی شـوند و هـیچ چیـز      آنگاه که آبستن : شود  چنین می 
کننـد، ولـی در آن روز         هـای نـوین تولیـد مـی         ها بزرگ شده پروتون     زایند و الکترون    ها می   الکترون
 .ای باقی نخواهد ماند ای در توی کره ای و کره ای در بطن هسته ای باقی نماند، ذره حامله

رود، هر  پای خود بسوی آن میآنچه قرآن مجید در چهارده قرن پیش فرموده، اکنون بشر با       
گردد، آنچه دیروز در نظـر مـردم جاهـل افسـانه              های قرآن محکمتر می     رود، پایه   چه زمان پیش می   

 .دارد شناسی را به اعجاب وا می شد، امروز بزرگترین قهرمانان جهان تلقی می
ز هـم  دهد که جهان فعلـی در اثـر انبسـاط در هـم ریختـه و ا      تدبّر در قرآن مجید نشان می     

کنـد   گسیخته و متالشی خواهد شد و نقصان سوخت خورشیدها و انبساط و اتساع جهان، ثابت می     
 .که نظم فعلی جهان در اینده ناپدید خواهد شد

 
 ثبت و ضبط اعمال

هـا    هـا در دل آینـده       کنـد، گذشـته     هر چیزی اسرار گذشتۀ خود را در درون خود حفظ مـی           
ها و    کنند، آثار گذشتگا در دل سنگ        سال آنها را معین می     های درون درختان سن و      موجودند، حلقه 

طلبـی مردمـان      ها میزان هنر و صنعت و ترقی و جـاه           اعماق زمین باقی مانده و پس از گذشت قرن        
 .سازند گذشته را روشن می
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کیست که از اهرام مصر و تخت جمشید هنـر اقـوام گذشـته و جـاه طلبـی و خودپرسـتی                      
پناهی نیفتد که زیر شالق مـأمورین         ، و از دیدن آنها به یاد هزاران بردۀ بی         سالطین باستان را نخواند   

گنـاه،    کردند تا از رنج و جان کندن هزاران بی          ریزان سنگ آن بناها را حمل می        با بدنهای کبود، عرق   
 .کامرانی یک مرد مغرور و آزمند تأمین گردد

هب و اعمـال مردمـان      هـای مخصـوص، جزئیـات تمـدّن و مـذ            دانشمندان اکنون با کاوش   
خوانند و از یک تکّه اسـتخوان پوسـیده، رنـگ و قیافـه و قامـت مـرده را تشـخیص                        گذشته را می  

 .های گذشته و زبان گویای آنهاست دهند، زیرا عالئم و آثار فعلی حاکی از اسرارا دوران می
قـت آن   وجود انسان نیز از این ثبت و ضبط سهم بسزایی دارد، نیروی حافظه که مـا از حقی                 

هایی را که مشـاهده نمـوده ضـبط کـرده و در            اطالع نداریم، اعمالی را که آدمی انجام داده و منظره         
 .خزانۀ خود نگهمیدارد

تواند اعمال انجام شـدۀ پنجـاه سـالۀ خـویش را از مـدّنظر                 انسان در عرض یک ساعت می     
اعمال خـود را از دیگـران   تواند  واقعاً عجیب است که انسان می    . بگذراند و به دیگران توصیف کند     

 .تواند از خود پنهان دارد، خود در دست خویش ناتوان است مخفی دارد، لکن نمی
کند، این کتاب     حافظه همچون نوار ضبط صوت، اصوات و اعمال و آثار انسان را ضبط می             

قـرَأ  اِ«: تواند دربارۀ خویش داوری کند     مرتّب و پروندۀ مضبوط را اگر روزی پیش روی او نهند، می           
ات را، کافی است که امروز خودت بر خویشتن   بخوان نامه : »کِتابَکَ کَفی بِنَفسِکَ الیَومَ عَلیکَ حَسیباً     

 .حسابگر باشی
دهد و پریدگی رنگ از ترس، و افروختگی چهـره از شـرم و                ضعف بدن از مرض خبر می     

ات را در خـود  بدن این واقعیـ . دهد  غضب، و ضخیم شدن پوست کف دست از کثرت کار خبر می           
 .شوند گنهکاران به عالمتشان شناخته می» یُعرَفُ المُجرِمُونَ بِسیماهُم«: سازد ضبط کرده و آشکار می

این ثبت و ضبط از ابتدا در جهان بوده و هست، سپس بشر ضبط صوت و سینما را اختراع                   
یند، بطوری کـه    کرد و توانست صدای خود را از ضبط صوت بشنود و اعمال خود را در آن پرده بب                 

توانند صدای او را از ضبط صوت بشـنوند و            ماند و هر وقت خواستند می       پس از مردن نیز باقی می     
 .اعمال او را در آن پرده ببینند

توان گفت که اصوات و اعمال و آثار مـا در ذرات زمـین و هـوا ثبـت و ضـبط                        از کجا می  
وار جاسوسـانی هسـتند کـه نـه تنهـا      شود و روزی آشکار نخواهد شد؟ کوه و دشت، در و دیـ     نمی
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کنند، وقتی اسباب و وسایل دقیق بکـار   اصوات، بلکه اعمال و آثار ما را به نحوی از انحاء ضبط می          
ثبت اسرار تنهـا در سـطح اشـیاء و شـکل خـارجی آنهـا انجـام                 . شود  رود، این اسرار آشکار می      می
 . ذرات آنها نیز ریشه دوانیده استیابد که در صورت متالشی شدن هیکل محو گردد، بلکه در نمی

 :شوند آیات قرآن مجید از حیث ثبت و ضبط اعمال به چند دسته تقسیم می
 .دستۀ اول، آیاتی هستند که داللت دارند بر نوشته شدن و محفوظ ماندن اعمال

دستۀ دوم، آیاتی هستند که داللت دارند بر مجسّم شدن اعمال و جمع شـدن آنهـا در یـک                    
 . شدن آنهامحل و دیده

 .دستۀ سوم، آیاتی هستند که داللت دارند بر شهادت اعضاء
در آیه  . »اِنّا نَحنُ نُحیِ المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدمُوا وَ آثارَهُم وَ کُلَّ شَیءٍ اَحصَیناهُ فی اِمامِ مُبینٍ                «

نوشـتن در روی کاغـذ نیسـت بلکـه یـک نـوع نسـخه بـرداری و نوشـتن                     » نکتب«شریفه مراد از    
گـردد، حرکـات      آری همه چیز در کتاب روشن طبیعت و جهان بزرگ ضـبط مـی             . خصوص است ب

: فرمایـد   و نیز می  » وَ کُلُّ شَیءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ     «: ظاهریّه در عالم مادی و حرکات باطنیّه در عالم معنا         
 .»الِنسانُ مالَها، یَومَئذٍ تُحَدثُ اَخبارَهااِذَا زُلزِلَتِ االَرضُ زِلزالَها وَ اَخرَجَتِ االَرضُ اَثقالَها وَ قالَ ا«

کردنـد و     ای از مردم نادان این آیات و نظایر آنها را مسخره مـی              وقت نزول قرآن مجید عدّه    
پنداشتند، لکن امروز روشن شده که در صـورت جمـع شـرایط و فـراهم بـودن محـیط                      نشدنی می 

 .گردد مساعد، اسرار آشکار می
ار ضبط صوت و محسوس شدن اعمال در پـردۀ سـینما بعـد از یـک                 طور که تکلّم نو     همان

وقوع . حرکت نوار و فیلم است، بعد از جنبش همگانی نیز زمین اخبار خود را آشکار خواهد نمود                
اند، قابـل توجـه       آمده» اِذا زُلزِلَت «در ردیف آیاتی که بعد از آیه شریفۀ         » تُحَدثُ اَخبارَها «آیۀ شریفه   

 .شود که اخراج اثقال و حدیث اخبار بعد از جنبش زمین خواهد بود است و معلوم می
گذشـت مگـر ایـن کـه در       از هیچ منزلی نمی   ) ص(نقل شده است که حضرت رسول اکرم        

خوانم که این محل به نماز خواندن         من برای آن نماز می    : فرمود  خواند و می    آنجا دو رکعت نماز می    
 .من شهادت دهد

های خود را در یک محل        انسان نماز و نافله   :  السالم پرسید  شخصی از حضرت صادق علیه    
این جا و آن جا بخواند، زیرا روز قیامت هر محل به نماز خواندن              : بخواند یا در چند محل؟ فرمود     

 ای روز عهـساجد بخوانید، زیرا هر بقـتعدد از مـاز را در جاهای مـنم: ادت دهد و نیز فرمودـاو شه
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 .دن شما شهادت خواهد دادقیامت برای نماز خوان
دانید اخبار زمین چیست؟ گفتند خدا و         می: حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود        

اخبار زمین آن است که بر هر مرد و زنی گواهی دهد بـه آنچـه در روی                  : فرمود. رسول او داناترند  
 کنید و از زمین برحذر باشـید،        و نیز فرمود به بهترین اعمالتان که نماز باشد مواظبت         . اند  زمین کرده 

 .زند، آشکار خواهد ساخت زیرا زمین روز قیامت هر عمل نیک و بدی که از شما سر می
کنـد، روز قیامـت نیـز         ها مخصوص اسرار خود را آشـکار مـی          طور که زمین با کاوش      همان

یـرون  ای بـرای ب     اسراری را که در خود ضبط نموده، آشکار خواهد ساخت، اگرچـه امـروز وسـیله               
 .کشیدن آنها نداریم

: سیر باطنی در اعمال، خود نوعی قرائت است و در آیۀ شریفۀ     . کتاب و قیامت مراتبی دارند    
حافظۀ هر شخص انبار محفوظات     . مراد از کتاب، یکی هم پروندۀ داخلی انسان است        » اِقرَأ کِتابِک «

د و این قضـایا و حـوادث در   تواند با مراجعه به آن، قضایای گذشتۀ خود را بررسی کن         اوست و می  
 .ذرات مغز و زمین و هوا ریشه دوانیده است و هیچ تغیّر و تبدّل، قدرت از بین بردن آنها را ندارد

و حضرات ائمۀ اطهار و ) ص(در روز قیامت، شهدای حقیقی در اصل حضرت رسول اکرم 
در اثـر مجاهـدت بـه آن        افرادی از امت نیز امکان دارد       . باشند  حضرات معصومین علیهم السالم می    

 .مقام برسند که آن مراتب را سیر کنند و شاهد باشند
شهادت مقربین درگاه الهی و شهادت زمین، حافظه، اعضاء و سایر شهود کـه همـه بـه اذن                   

ها نیز خداوند  گرچه بدون این شهادت   . باشد  های ظاهری می    پروردگار متعال است، ماورای شهادت    
 است، اما وقتی قاضی به مجازات مجرمی امر کند ولی آن جرم در خـاطر        تعالی آگاه به حقایق امور    

اما این کمال حکمـت اسـت       . مجرم نباشد، شاید در قضاوت حاکم تردید نماید و او را عادل نداند            
 .که موقع قضاوت و صدور حکم، خود فرد هم مقرّ و معترف به گناه و کردۀ خویش باشد

 شر، از اشقیاء باشد یا از سعداء، اثرات معنوی خاصـی  شهادت این شهود به خیر باشد یا به    
زیرا خداوند تبارک و تعالی ارحم الـراحمین  . نسبت به آن افراد دارد و در مجموع به نفع آنان است      

است و در شرایطی که مجرم معصـیت خـود را درک و در حـین عـذاب خویشـتن را مسـتحق آن         
دارد که چنان ادراکی برای او سبب تخفیف عـذاب یـا            یابد، امکان     داند و غیر از حق پناهی نمی        می

 .نجات او شود
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 توبه
توبه رجوع و   . بازگشت را گویند  » توبه«ای برای اسقاط عقاب است و در لغت،           توبه وسیله 

کـه  بازگشت است از معصیت به طاعت، و مرکب است از علم به عقوبت گناه و خطر و آفـت آن                     
اش ندامت و پشیمانی برگذشته و فوات مطلوب اسـت، و از ایـن نـدامت و پشـیمانی معنـی                       نتیجه

 .پیوندد و آن اراده و اهتمام به تدارک مافات است دیگری به حصول می
توجه عقد قلب است به ترک معصیت و اقبال به طاعت، و دوام آن مشروط است به کسـر                   

مراقب احـوال نفـس خـود نباشـد، هرآنـی ممکـن باشـد               شهوت و جهاد با نفس، زیرا اگر سالک         
گیرد و میل به معصیت، اسـاس توبـه را هرچنـد هـم محکـم                  آرزوهای نفسانی در دل وی نیرو می      

 .باشد، فرو ریزد و در هم شکند
اختالف است میان مسلمین در وجوب توبه و عدم وجـوب آن، و علمـای خاصّـه جمیعـاً                   

ی میان ایشان در وجوب توبه از صـغائر اخـتالف اسـت کـه آیـا                 قائلند بر وجوب توبه از کبائر، ول      
بعضی برآنند که وجوب آن عقلی و سمعی اسـت، و           . وجوب توبه از صغائر، عقلی است یا سمعی       

بعضی گویند وجوب آن سمعی است نه عقلی، لیکن محققان علمای ربانی گویند توبـه از کبـائر و                   
 .صغائر و ندامت از قبایح عقالً واجب است

اگر کسی گوید در توبه، حاصل کار به ایمان راجع است، زیرا ترک گناه ممکن نیست مگر                 
به صبر، و صبر نشود مگر به خوف عاقبت، و خوف عاقبت حاصل نشود مگر بـه وسـیلۀ علـم بـر                 
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ضرر ذنوب و تصدیق به آن نشود مرگ به تصدیق خدا و رسول او صلی اهللا علیـه و آلـه، بنـابراین       
ت بر ذنوب، الزم آید که مؤمن نباشد، جواب این است که اصرار بر ذنوب، گاهی       کسی که مصرّ اس   

به واسطۀ فقد ایمان است و گاهی به واسطۀ ضعف ایمان، و با ایمان قوی نیـز فـی الجملـه جمـع                       
شود، و با تصدیق صدق رسل و حقانیت حضرات انبیاء و اوصیاء علیهم السالم و وقوع عـذاب                    می

 .اصی ممکن استاخروی نیز ارتکاب مع
ترک واجب داخل در کبائر است و عزم بر حرام اگرچه گناه نیست تا مادامی کـه بـه خـود            

دهـد    عزم بر اعمال حسنه را حق تعالی ثواب می        . باکی است   حرام مرتکب نشده، لیکن تجرّی و بی      
 . استکند، و این هم نوعی از تفضّالت خداوند عالم ولی عزم بر شر و نیّت معصیت را عقاب نمی

اند که اسقاط عقاب از مؤمنین عاصی، منافی عدل است و چون عدل از صفات                 بعضی گفته 
اند که منعمی و مغفرت، منافی  ایشان نفهمیده. رود، مخالفت آن، اقبح قبایح است عظیمه به شمار می

عدل نیست زیرا که گذشتن خدای کریم از مؤمنین عاصی بعد از اثبـات معاصـی ایشـان بـا عـدل                      
 .فات نداردمنا

اند که توبۀ کس مقبول درگاه الهی نیست مگر این که از تمام گناهان توبه کنـد،                   بعضی گفته 
اند که صحیح است توبه از بعضی گناهان به شـرطی کـه از نـوع                  ولی عارفین علماء تصریح فرموده    

 کـه در ایـن   گناهان دیگرش نباشد، مثل این که تنها از زنا یا شرب خمر یا از حق الناس توبه کنـد،         
 .شود وقت عقاب آنچه توبه کرده از او ساقط می

توبۀ بعضی گناهان که از نوع گناهان دیگر شود، صحیح نیست، مثل این که کسی توبه کند                 
که نان حرام نخورد ولی از خوردن گوشت حرام خودداری ننماید یا توبه کنـد کـه غیبـت زیـد را                      

، در این صورت توبه صحیح نیست زیرا معنـی توبـه            نکند، لیکن از غیبت دیگران خودداری ننماید      
کند، و توبۀ نوعی اهمّ اسـت از توبـۀ            که رجوع از معصیب به سوی صالح است، در آن صدق نمی           

 .صنفی، و توبۀ نوعی موجب اسقاط عقاب است ولی توبۀ صنفی موجب اسقاط عقاب نیست
. وبـه بـر آن راسـت نیایـد        بسا که توبه کاذب بود و اسـم ت        . توبه مرکب است از ندم و عزم      

از اهل معصیبت نفرت ت متجدّده پیرامون اهل آن نگردد، عالمت صدق عزیمت آن است که در اوقا       
 .داشته و به دیدن و شنیدن معصیت، لذت نیابد، بلکه استکراه از آن در نفس خود مشاهده کند

 فرو خوابانیدن ۀ چشم،توبۀ دل، نیّت است بر ترک حرام، و توب: ای است بر هر عضوی توبه
 توبۀ پا، ترک رفتن به مالهی و توبۀ  ترک گرفتن مناهی است ومحرمات و توبۀ دست،چشم است از
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 .گوش، نگاهداشتن آن است که شنودن اباطیل
. اما عزم بر عدم عود در توبه هم محل خالف است که آیا آن شرط اسـت در توبـه یـا نـه                        

ند که عزم بر عدم عود در توبه شرط است، چنـان            ا  بعضی برآنند که شرط نیست، لیکن بعضی گفته       
ندامت بر معاصی ماضی و عزم بر عدم عـود          : فرموده توبه را چند شرط است     ) ع(که حضرت علی    

 .و اعادۀ فرائض و ردّ مظالم و استحالل
عزم بر حرام معصیت نیست تا مرتکب آن نشود و لیکن تجری بر مولی است و معنی توبه                  

کند بر عدم عود و رجوب ندم، بـه قاعـدۀ مالزمـه،               ت و اگر عقل حکم می     پشیمانی بر معصیت اس   
 .کند به وجوب آن شرع هم حکم می

اند به این که اگـر بعـد        اند بعد از تذکّر معصیت، واجب است توبه و معلّل کرده            بعضی گفته 
بـر  از تذکّر معصیت نادم نشود، الزم آید که مشتهی آن باشد و ایـن موجـب ابطـال نـدم و رجـوع             

 .اصرار است
بعضـی  . خالف است در این که آیا بعد از تذکّر معصیت تجدید توبه واجـب اسـت یـا نـه               

گردد که تا حضـور مـوت، توبـه           قائلند بر عدم وجوب آن، لیکن از اخبار و آیات چنین مستفاد می            
 .مقبول درگاه الهی است و بعد از حضور موت، دیگر توبه مقبول درگاه الهی نیست

 متعال خود را به توّاب و رحیم و غفّار وصف نموده و وعدۀ قبول و مغفرت                 چون خداوند 
به تائبین داده و باب توبه را تا حضور موت مفتوح فرموده، واجب است که بندگان معصیت بر این                   
خدای رحمان نکنند، و اگر وقت مغلوب نفس اماره شدند، بزودی توبه و استغفار کنند و عدم عود                  

 .مسألت نمایند تا این که دوباره شیطان بر قلب ایشان راه نیابدرا از حق تعالی 
خالف است در این که آیا توبه صحیح است با عدم تمکّن، بعضی بر آنند که با عدم تمکن                   

گردد که توبۀ او صحیح است بـه   به گناه توبه صحیح نیست، لیکن از کالم بزرگان چنین استفاده می    
بر است و این در حق شخص غیر مـتمکّن ممکـن اسـت و بـر                 جهت آن که عدم عود در توبه معت       

 .فرض تمکّن، عدم عود بر او محال نیست و نیز ترک گناه در آینده، خود یکی از ثمرات توبه است
کنیم به این که اگر توبه غیر متمکن صحیح نباشد، ناامید شـود و ایـن خـود از                     استدالل می 

 .شخص مکلف شود تکلیف ماالیطاق الزم آیدگناهان کبیره است و با عدم صحت توبه، اگر 
خالف است در این که آیا سقوط عقاب به سبب کثرت ثواب توبه است یا به جهت نفـس                   

کنند که اگـر سـقوط        قائلین بر کثرت ثواب در توبه چنین استدالل می        . توبه، بزرگان قائلند بر دومی    
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ر به محض معاینـۀ آتـش دوزخ، و   عقاب به سبب نفس توبه باشد، هر آینه ساقط شود عقاب از کفا  
دهیم که توبه یا عدم توبه در دار تکلیـف اسـت و آخـرت دار       جواب می . حال این که چنین نیست    

 .تکلیف نیست
در توبۀ الهی همیشه باز است و حاجبی نسیت و ید رحمت خداونـد رحمـان هـر آن بـاز                     

اِنَّ اهللاَ یُحِب التَّوابینَ    «: فرماید  ل می دارد توبه کنندگان را و توبۀ ایشان را نیز قبو           او دوست می  . است
 .»اَلتّائِبُ مِنَ الذَّنبِ کَمَن ال ذَنبَ لَهُ«: و در حدیث آمده» وَ یُحِب المُتَطَهرینَ

آیات بیّنات قرآنی و شواهد عقلیّـه بـر وجـوب           . توبه و انابت از جمله فرایض مقرّره است       
از اهم مهمّات برای طالب، مبادرت است بـر توبـه و تـرک    بنابراین . توبه و فوریّت آن، بسیار است    

یکی آن که به کثرت معاصی قسـوت        : برای اهل تسویف دو خطر عظیم است      . تسویف و تأخیر آن   
دوم . قلب حاصل گردد و آئینه دل زنگ گیرد و از قبول جال متعسّر گردد، غالباً در این حال بمانـد                   

پـس چگونـه    . عمل به مقتضای آن از تـدارکات الزمـه        امکان معاجلۀ موت و ضیق وقت از توبه و          
شخص عاقل تسویف توبه کند و حال آن که در خبر آمـده فریـاد و اسـتغاثۀ اهـل دوزخ بیشـتر از                

 .جهت تسویف توبه است
پشیمانی از معصیت باید به جهت قبح آن بوده و به رضای حـق باشـد وگرنـه توبـه قبـول                

خالصاً لوجه اهللا باشد و اگر مشوب به قصد بهشت و خـوف             اند توبه باید      بعضی گفته . نخواهد شد 
اند توبۀ طمعـی و خـوفی نیـز           عقاب باشد، توبه صحیح نیست، لیکن محققین علمای ربانی فرموده         

زیرا که حبیب، خـود ایـن عمـل را دوسـت     . باشد خالی از اجر نیست و در صحت آن اشکالی نمی   
 .معنوی، منافات ندارددارد، پس ابتغاء وجه اهللا با نظر طمع و خوف 

توبۀ نصوح آن است که خالص از شوائب بوده و به رضای حق باشد، در این مقام است که    
شود حقد و حسـد و سـایر صـفات رذیلـه و کمـال       در دل خشوع و انکسار ظاهر گردد و زایل می 

 .همت بسوی کسب رضای خدا باشد
 حضرت پرسید به درستی که مـا        یکی از ندیمان حضرت امام محمد باقر علیه السالم از آن          

رویم در حالی که قلوب ما رقیق شده و مال و منال دنیا پیش ما               آییم خدمت شما، پس بیرون می       می
گردد، بعد از این که از خدمت شما خارج شدیم و با مردم معاشـرت نمـودیم بـاز             خوار و ذلیل می   

این اسـت جـز ایـن       : ن حضرت فرمود  آ. گردد، علت این را بیان فرمایید       دنیا در نظر ما محبوب می     
 .گردد تر می تر شده و به سبب عدم توجه به حق صعب نیست که قلوب به سبب توجه به حق رقیق
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یکی از اصحاب حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله خدمت آن سرور عرض کرد کـه                  
ی که خـدمت    ترسید؟ عرض کرد وقت     برای چه می  : آن حضرت فرمود  . ترسیم بر خود از نفاق      ما می 

کنیم و  کنید به آخرت، در نتیجه دنیا را فراموش می آییم و شما ما را متذکر شده و راغب می        شما می 
بینیم و بعد از این که از خـدمت           ای که گویا آخرت و بهشت و دوزخ را می           ورزیم به مرتبه    زهد می 

یال را مشاهده کردیم،    شما خارج شدیم و با مردم مجالست نمودیم و بوی اوالد شنیدیم و اهل و ع               
شود که از حالت اوّلی که نزد شما بودیم برگردیم، گویا که ما هیچ بر سر حالتی نبودیم،                    نزدیک می 

 شود؟ آیا این برای ما نفاق نمی
کنند بـه   نه چنین است بلکه اینها خطوات شیطانند که شما را ترغیب می  : آن حضرت فرمود  

اشید که وصف کردی، به خدا سوگند هر آینه مالیک با شـما             هرگاه شما همیشه بر آن حالتی ب      . دنیا
 .کنند مصافحه می

 
 درجات توبه

 :توبه را درجاتی است
 .اول ـ توبۀ عمّال و آن رجوع است از اعمال بیفایده به اعمال صالحه

 .دوم ـ توبۀ متّقیان و آن رجوع است از فضوالت و شبهات و اکثر مباحات
 . است از غفلت به حضور  از رغبت دنیا به نفرت از آنسوم ـ توبۀ زهّاد و آن رجوع

 .چهارم ـ توبۀ مقرّبین و آن رجوع است از حسنات خود به سوی حق تعالی
حسنات ابرار، سیّئات مقرّبین است و بعد از انتقال به درجۀ علیا آنچه را              : اند  بزرگان فرموده 

ائب شوند و آن را گناه اعتبار کـرده و     که اهل درجۀ سفلی، حسنه دانند، اصحاب درجۀ علیا از آن ت           
 .توبه از آن را بر نفس خود الزم دانند

 .پنجم ـ توبۀ موحّدین و آن رجوع است از ماسوی حق به سوی حق تعالی
ای است از خود دانی باید از آن خودبینی توبه کنی و بدانی که تیسـیر                  اگر توبه را که حسنه    

اگر کسی به طاعـت خـدا بـاز گـردد بـه      : اند  نیز فرمودهو. این حالت ترا از مخفی لطف الهی است 
و اگر به طاعت خدا باز گردد به جهت طمع ثواب،           . گویند» توبه«جهت خوف عقاب، رجوع او را       

و اگر بازگشت او به جهت امتثال امر و استحقاق عبودیت باشد نـه از               . خوانند» انابت«رجوع او را    
 .گویند» اوبت «جهت خوف عقاب و طمع ثواب، او را صاحب
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انـد و     شود تا بـه درجـۀ والیـت نرسـیده           عارفین، مطلقاً انواع توبه را که از مؤمنین واقع می         
تُوبُوا اِلَـی اهللاِ جَمیعـاً اَیهـا المُؤمِنُـونَ          «: اند، تسمیه کنند به توبۀ مطلقه       عروج به ذروۀ مقرّبین ننموده    

و توبۀ حضرات انبیاء و اوصیاء      » وَجاءَ بِقَلبٍ مُنیب  «یند  ؛ و توبۀ عارفین را انابت گو      »لَعَلَکُم تُفلِحُونَ 
 .»نِعمَ العَبدُ اِنَّهُ اَوّاب«: و اهل توحید را اوبت خوانند

 
 اضطراب السّر

اسـت و اشـاره     » اضطراب السـرّ  «اند که توبۀ حضرات انبیاء علیهم السالم از           بزرگان فرموده 
ر معصـیت از ایشـان محـال اسـت و آن کـه در               باشد به تنزیه انبیاء که در مقام عصـمت، صـدو            می

 .روایات و اخبار از صدور معاصی وارد شده محتاج به تأویل است
شرور و سیّئات، قبایحی است ظلمانی وجمیع آنچه در آن است ازدنیا عالمی است ناقص و 

و جمیع آنچه منسوب است     کندمثل شهوت و غضب،     ه سبب ضرورت به آن مباشرت می      که انسان ب  
 .شود در نفس از تعلق به مادّه، که تبرّی از آنها بالکلیّه ممکن نیست ئت نفسانیّه که ناشی میبه هی

حق تعالی تفضیل داد نفوس انسانی را بر نفوس سایر حیوانات و غیـر آن، بـه قـوّۀ علـم و            
عمل که به منزلۀ دوجناحند به جهت طیران و عروج از این دار غرور و عالم پر شر و شور به عالم                      

 .نور و دارالسّرور
بالجمله جوهر این دنیا جوهری است ظلمانی و مملو از آفات، و وجـود آن مظلـم قلـوب                   

 .باشد است که مستلزم ذنوب و سیّئات می
، آن نور محض، بعضی اوقات از مباشرت و مجاورت ظلمـات            )ص(حضرت خاتم االنبیاء    

گشت کـه      قلب منیرش ناراحت می    عالم تکلیف و اشتغال به آنچه از مقتضیات عالم عنصری است،          
کـرد واال از آن       مبادا زیاده از حد مشغول امور مباحی و بدنیّـه گـردد، از ایـن جهـت اسـتغفار مـی                    

 .حضرت اصالً و قطعاً معصیتی و ترک اوالیی صادر نشده و اضطراب السّر اشاره به این معنی است
 
 شفاعت

یعنـی  » شـفع «سـت از کلمـۀ   شـفاعت مشـتق ا  . علت دیگر برای رفع عذاب، شفاعت است    
کند   گویا شفیع زیاد می   . جفت کردن چیزی یا چیز دیگر، و به معنی تقویت و اعانت هم آمده است              
 الی یا صاحب مقامی، وـبر منافع دنیوی و اخروی کسی به تحصیل مغفرت و درخواست از حق تع
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 .ستمعانی اصطالحی مستعمل در آیات و اخبار؛ همه مناسب با وجه اشتقاق آن ا
به حکم فطرت و غریزۀ متداوله اگر بخواهند شخص با عظمتی را مالقات و عرض حاجت  
نمایند و یا برای مجرم و مقصّری طلب عفو کنند، فرد واالمقـام و بزرگـی را کـه ردّ قـول و طـرد                         

 .رسند برند و بدین ترتیب به مقصد و مراد خود می درخواست او نشود، به وساطت می
 

 ضرورت شفاعت
 دو چیزی که به هیچ وجه شباهت و سـنخیّت وجـود نـدارد، اگـر یکـی بخواهـد در                      میان

ای الزم است؛ و این واسطه بایـد دارای           دیگری تأثیر کند و دیگری هم متأثّر شود، میان آنها واسطه          
از یک جنبه ممائل با عالی و از جنبۀ دیگر مشابه با سافل، تا  اثر را از مؤثر گرفته و                     : دو جنبه باشد  

چه اگر شبیه مؤثر نشود، اثر نتوانند گرفت و نیز اگر سنخیتی با متـأثر نداشـته                 . ر متأثر باقی گذارد   د
ای نباشد، افاضـۀ فـیض از عـالی بـه دانـی و از                 بنابراین اگر چنین واسطه   . باشد، تأثیر نتواند گذارد   

 .مفیض به مستفیض عادتاً محال و غیرممکن است
خوان سـنخیتی وجـود نـدارد، و اگـر عضـالت و رگهـا               به عنوان مثال، میان گوشت و است      

بخواهند خون و غذای الزم و مورد نیاز اسـتخوان را کـه کلسـیم اسـت، از گوشـت بگیرنـد و بـه                      
استخوان رساندن، به حکم سنّت آفرینش الهی، محال است و این امور جز در موارد معجزه و خرق        

ن گوشت و استخوان بدن، غضروف آفریـد        بدین جهت خداوند متعال میا    . پذیر نیست   عادت امکان 
که نه به صالبت و استحکام استخوان است و نه به نرمی و سستی گوشت، و این غضروف غـذای                    

 .دهد الزم را از گوشت به استخوان رسانده و آن دو را بهم اتصال می
چه حکم برزخ و واسطه میان اشیاء متضاد در مقام فعل و انفعال در همه جا جریان دارد تا                   

خداوند متعال بـه    . رسد به خدا و خلق که تباین و تضادش به مراتب از آنها باالتر و آشکارتر است                
هیچ وجه با بشر و خلق، سنخیتی ندارد چنان که بین وجود و عدم، نور و ظلمت، حیات و مـوت،                     

 در  برای ورود به بارگاه حکیم علی االطالق، از آنجا که فـرد عاصـی             . علم و جهل، سنخیتی نیست    
نهایت درجۀ حقارت و کوچکی است، به حکم قانون مذکور وسیله و واسطه برایش الزمتر واصـحّ                 

 .است
تردیدی نیست که خداوند تبارک و تعالی بالواسطه قادر به افاضۀ فیوضات خویش اسـت،               

پس اگر مـردم بخواهنـد بـه او توسّـل کننـد و              . لیکن چنان که ذکر شد، این برخالف سنت اوست        
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یش و همه گونه سعادتی را از او طلب نمایند، یگانه وسیله برای اخذ فیوضات، سلسـلۀ                 حوایج خو 
 .اند، باید با اخالص کامل به آنان توسل کنند تا به نتایج مطلوب نایل آیند جلیلۀ حضرات اوصیاء

زمانی که مردم به نفس خود ظلم کنند و پیش تو آیند      : خداوند متعال در قرآن مجید فرموده     
برای ایشان طلب مغفرت کند، خداوند تعـالی توبـۀ ایشـان را           ) ص( طلبند و پیغمبر خدا      و آمرزش 

ایـد، از خـدا    ای کسـانی کـه ایمـان آورده     : فرمایـد   قبول و حوایجشان را اجابت فرماید، و نیـز مـی          
ـ  «: ای به سوی او بجویید، یعنی با وسیله پیش خدا روید            بپرهیزید و وسیله   وا اتَّقُـوا  یا اَیهَا الَّـذینَ آمَنُ

 .»اهللاَ وَابتَغُوا اِلَیهِ الوَسیلَه
البته شفاعت در اصل مخصوص ذات اقدس الهی است، ولی خداوند تبارک و تعالی بـرای                
نشان دادن مقام حضرات انبیاء و اوصیاء و اولیاء و شهداء و اخیـار و مـؤمنین، آنـان را در پیشـگاه                       

 خود فانی و به حق باقی است، ظاهراً تمام فعـل و             در آن مقام که شفیع از     . دهد  خود شفیع قرار می   
انفعاالت و حرکات از اوست، ولی در معنا متصرّف حقیقی و محرک اصـلی آن حرکـات معنـوی،                   

 .خداوند تبارک و تعالی است
اند در این که آیا شفاعت برای مؤمنین مستحق بر ثواب است یا بر اهل کبـائر                   اختالف کرده 

اند شفاعت موجب تقویـت و ازدیـاد منـافع            معتزله قائلند بر اوّلی و گفته     که مستحق عقابند؟ طایفۀ     
استحقاقی اخروی است نه برای اسقاط عذاب، اما طایفۀ عامّه و شـیعه قائلنـد بـر ایـن کـه شـفات                   

 .موجب اسقاط و دفع مضارّ است از مؤمنین عاصی
:  یکی این آیه است    کنند در حق اصحاب کبائر، دلیل ایشان        طایفۀ معتزله که نفی شفاعت می     

وَاتَّقُوا یَوماً ال تَجزی نَفسٌ عَن نَفسٍ شَیءً وَ ال یُقبَلُ مِنها شَـفاعَهٌ وَ ال یُؤخَـذُ مِنهـا عَـدلٌ وَ ال هُـم                          «
 .»یُنصَرُونَ

دهیم که مراد از یوماً در این         قطع نظر از جواب دیگران، به این استدالل ما چنین جواب می           
دلیل دیگـر ایشـان بـر نفـی شـفاعت در حـق              . بلکه روز موت است   آیۀ شریفه، روز قیامت نیست      

: و مثـل آیـه    » ال یَشفَعُونَ اِالّ لِمَنِ ارتَضـی     «: اصحاب کبائر، آیات نافیۀ مطلقیّۀ شفاعت است مثل آیه        
کنند مگر این که خدا از او      که احدی از بزرگان، شفاعت بر کسی نمی       » فَما تَنفَعُهُم شَفاعَهُ الشّافِعینَ   «

 . شودراضی
لِمَنِ «جواب این که مسلم صاحب کبیره به جهت ایمان بر توحید و حقایق، داخل است در                 

در حـق کفـار     » فَما تَنفَعُهُم شَفاعَهُ الشّـافِعین    «: پس، از شفاعت محروم نخواهد ماند، و آیه       » ارتَضی
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ت کـه  پس چون عدم نفع شفاعت در حق کفار ثابت شد، واجب اسـ   . است و ما هم معتقدیم بر آن      
 .حال مسلمین به خالف حال ایشان باشد

پرسند از اهل دوزخ که شما در دنیا چه کردید تا این گونه بـه عـذاب الهـی          اهل بهشت می  
از این آیۀ شریفه که تکذیب روز قیامـت      . »وَ کُنّا نُکَذِّبُ بِیَومِ الدّینِ    «: دهند  گرفتار شدید؟ جواب می   

فَما «: فرماید کردند، این است که می  روز قیامت را انکار می     شود که ایشان کفّارند و      است، معلوم می  
 .»تَنفَعُهُم شَفاعَهُ الشّافِعین

وَاسـتَغفِر لِـذَنبِکَ وَ     «: دلیل دیگر بر ثبوت شفاعت در حق اهل کبائر این آیۀ شـریفه اسـت              
ن ای رسـول مـ    : کـه ) ص(این آیه خطاب است بـه حضـرت رسـول اکـرم             . »لِلمُؤمِنینَ وَالمُؤمِناتِ 

استغفار کن بر هر مؤمن و مؤمنه، چون حق تعالی امر کند به دعا، البدّ است که دعـای او را قبـول                       
کند وگرنه الزم آید که خدا پیغمبر خود را امر کند به دعا و ردّش نماید، و این موجـب تحقیـر آن                       

شود کـه دعـای آن حضـرت در حـق             پس ثابت می  . حضرت بوده و سزاوار شأن حق تعالی نیست       
 .صاه، مستجاب خواهد شدع

وَلَو اَنَّهُم اِذ ظَلَمُوا اَنفُسَهُم جـاؤُوکَ فَاسـتَغفَرُوا اهللاَ       «: فرماید  خداوند متعال در قرآن مجید می     
کنـد بـر ایـن کـه هرگـاه            این آیۀ شریفه داللت مـی     . »وَاستشغفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اهللاَ تَوّاباً رَحیماً      

ه و آله استغفار کند بر عصاه مؤمنین، حق تعالی ایشان را خواهد بخشید و               رسول خدا صلی اهللا علی    
شود از این آیۀ شریفه که خداوند متعال در دنیا دعای آن حضرت را قبول فرمـوده، پـس                     معلوم می 

 .در آخرت هم قبول خواهد فرمود، زیرا که در آیۀ شریفه قائل به فرق نیست
 و عامّـه وارد شـده کـه شـفاعت آن حضـرت و اوالد                عالوه بر این، اخبار کشیره از خاصّه      

» مَن ذَالَّذی یَشفَعُ عِندَهُ اِالّ بِاِذنِـه      «: طاهرین او و علمای ربانی، مختص بر عصاه مسلمین است و آیۀ           
کند در روز قیامت مگر به اذن و امر پروردگار متعـال، و   کند بر این که کسی شفاعت نمی   داللت می 

 .کردند اصنام برایشان شفاعت خواهند کرد کین است که خیال میاین آیه هم در خصوص مشر
ماند عصاه مسلمین کـه شـفاعت بـر           به اجماع امّت، کفار خارجند از شفاعت، پس باقی می         

گـردد کـه شـفاعت بـر عصـاه مسـلمین از        ایشان خواهد شد و از آیات کثیره و اخبـار معلـوم مـی        
 .محتومات است

جـات مـؤمنین اسـت، شـفاعت شـافع روز قیامـت و ائمّـۀ                بنابراین از چیزهایی که باعث ن     
باشد که چون عرصۀ قیامت برپا شود، آن حضرت خود و آل طـاهرین او                 طاهرین علیهم السالم می   



 191 عوامل اسقاط عذاب
 
 
 

 

دامن شفاعت برزنند و کمر عذرخواهی نامه سیاهان بر میان بندند و عفو گناهان مؤمنین را از درگاه   
بان بر آن برگزیدۀ جهانیان وعده داده شفاعت او را قبـول   الهی مسألت نمایند؛ چنان که خداوند مهر      

 .»وَ لَسَوفَ یُعطیکَ رَبکَ فَتَرضی«: خواهد فرمود
شود که شخص مؤمن در دوزخ مخلّد نخواهد بود و از  هایی که وارد شده معلوم می بشارت

خلق کرده و با آن     شود که خداوند متعال آتش دوزخ را از برای کفّار             آیات و اخبار بسیار معلوم می     
 .»یُخَوفُ اهللاُ بِهِ عِبادَهُ«: فرماید کند، چنان که می ترساند و تخویف می مؤمنین را می

شود که رجاء و امیدواری به عفو و رحمت الهی بعد از طاعت و    از آنچه ذکر شد معلوم می     
خبـار بسـیار    عبادت است و بدون آن، امیدواری به رحمت الهی غرور و حماقت است، و آیات و ا                

اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی         «: در این باب وارد شده، چنان که خدای تعالی فرماید         
راستی آنان که ایمان آوردند و آنان که در راه          : »سَبیلِ اهللاِ اُولئکَ یَرجُونَ رَحمَهَ اهللاِ وَ اهللاُ غَفُورٌ رَحیمٌ         

 .شوند و خداوند آمرزندۀ مهربان است ، امیدوار به رحمت خدا میخدا مهاجرت و جهاد کردند
راضی نخواهد شد که یک نفر هم از امت او داخل دوزخ ) ص(آری، حضرت خاتم االنبیاء 

شود، لیکن این هم وقتی است که توبۀ انسان خالص بوده به نحوی که اعمالش قابلیت و اسـتعداد                   
 سالمی در زمین مستعدی بکارد و در موقعش آبیاری کند           عفو را داشته باشد، مثل برزگری که تخم       

هایی که مانع نمود و رشد کردن آن تخم است پاک کنـد، بعـد از آن امیـدوار بـه برکـت و                          و علف 
 .رحمت الهی گردد و اال به سبب غفلت زارع، تخم ضایع شده و ثمر نخواهد داد

باشد و تطهیـر      ب آن زراعت می   ایمان به منزلۀ تخم و قلب به منزلۀ زمین است و طاعات، آ            
نفس از معاصی به منزلۀ تنقیۀ آن زرع است و محض امیـدواری و منتظـر رحمـت خـدایی بـودن،                      

شـود معنـی توبـۀ خـالص کـه خداونـد متعـال               بدون عمل سودی نخواهد داد و از اینجا معلوم می         
 .»صُوحاًیا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَی اهللاِ تَوبَهً نَ«: فرماید می

 
 سعداء و اشقیاء

هر قسمی که قدمی است که بدان قدم رونـد          . سعداء و اشقیاء  : روندگان راه معاد دو قسمند    
خـواص  . الخـاص   خـواص و خـاص    : اند  سعداء دو طایفه  . ای است که بر آن جاده سیر کنند         و جاده 

بـر جـادۀ    » حِبونَـه یُ«آنانند که به مخالفت نفس و هوی و ترک لذات و شهوات برخاسته و به قـدم                  
 .»وَ اَمّا مَن خافَ مَقامَ رَبهِ وَ نَهَی النَّفسَ عَنِ الهَوی فَاِنَّ الجَنَّهَ هِیَ المَأوی«اطاعت روند 



 مبدأ و معاد 192
 

 

سـاکن شـوند    » عنـدیّت «رسند و در مقام       می» مقعد صدق «خاص الخاص آنانند که به معاد       
 .»قِ عِندَ مَلیکٍ مُقتَدِرٍاِنَّ المُتَّقینَ فی جَنّاتٍ وَ نَهرٍ فی مَقعَدِ صِد«

شقی بعضی عاصیان امّتند که بـر موافقـت هـوای           . شقی و اشقی  : اند  اما اشقیاء هم دو طایفه    
نفس ثابت و بر مخالفت فرمان حق، مصرّ و به قدم استیفای لذات و شهوات بـر جـادۀ عصـیان بـه        

 .»لدنیا فَاِنَّ الجَحیمَ هِیَ المَأویفَاَمّا مَن طَغی وَ آثَرَ الحَیوهَ ا«: معاد دوزخ و درکات آن رسند
بیشتر چیزی که امت مرا بـر دوزخ بـرد، دهـان و فـرج            : فرموده) ص(حضرت رسول اکرم    

است، یعنی به دهان، خوردن حرام و خوردن حالل به طریق اسراف و عدم تفکر قبل از تکلّم، و به             
 .فرج، راندن شهوت به طریق حرام

ت آن روی آورده و عمر      است که به کلّی به طلب دنیا و تمتعا        صفت کافر منافق    » اشقی«اما  
دین وآخرت کرده     خویش را دراستیفای لذات و شهوات نفسانی وحیوانی مصروف داشته وپشت به           

 .»وَ مَن کانَ یُریدُ حَرثَ الدنیا نُؤتِهِ مِنها وَ مالَهُ فِی اآلخِرَهِ مِن نَصیبٍ«: تنعّم فانی باختهو نعیم باقی بر
ق بین شقی و اشقی آن است که شقی اگرچه به شقاوت عصیان گرفتار است، ولی گاهی                 فر

امـا  . دلش به سعادت قبول ایمان و تسلیم فرمان حق بر کار است و ممکن است عاقبت نجات یابد                 
نباشـد کـه رهـایی یابـد و اهلیّـت      » ال اِلـهَ اِالَّ اهللا   «اشقی در دوزخ مؤبّد و مخلّد است و در او نـور             

که جز چنـین کسـان در   » ال یَصلیها اِالَّ االَشقَی الَّذی کَذَّبَ وَ تَوَلّی«: ت ندارد، چنان که فرموده   شفاع
 .عذاب الهی مخلّد نیست

 
 مظهر اعالی شفاعت

فردا چون صبح قیامت بدمد، سراپردۀ عزت در آن صحرای قدرت بزننـد و تـرازوی عـدل                  
در آن روز   . اسـت در آن عرصـۀ عظمـی دهنـد         بیاویزند، زندان عذاب از حجاب برخیزد، نـدای سی        

منـادی  . ها نشیند   های عدل بر پایها بسته شود، آثار مذلّت بر رخساره           مسمار بر زبانها زنند و سلسله     
 :عدل ندا کند

ای گواهـان بارگـاه     . های گویا خاموش شوید، ای دستهای ناگویا به تکلّم در آییـد             ای زبان 
اید، اظهـار     ای جواسیس قدرت آنچه دیده    . وبت گفتار شماست  اید بگویید، اکنون ن     قدس آنچه دیده  

 .کنید
 ها بریده شود، بسی سپید رویان ها دریده شود، بسی نسبت در آن ساعت است که بسی پرده
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از فزع  . هزاران نقطۀ نبوت و عصمت به زانو نشیند       . های فصیح گنگ گردند      سیه روی شوند، زبان   
الهـی  : حضرت نوح آیـد و گویـد      . الهی بر ما رحم کن    : ویداکبر آن روز حضرت آدم پیش آید و گ        

ممکن است بر ضعیفی ما رحم کن؟ حضرت ابراهیم خلیل اهللا، حضرت موسی کلیم اهللا، حضـرت                 
 .عیسی روح اهللا پیش آید که الهی بر ما رحم کن که ما را طاقت این فزع اکبر نیست

الهی گنهکاران امـت  : وت پیش آیدآن حبیب خدا، مهتر عالم، سید آدم، مایۀ فطرت، نقطۀ نب         
ای حبیب من کسی که به وحدانیت مـا         : خطاب آید ! هرچه خواهی کن  ) ص(مرا بیامرز و با محمد      

و به رسالت تو اقرار نمود، شفاعت را بر فتراک دولت تو بستیم، به فضل و رحمت خویش گناهان                   
 .و حسنی دادیمآنها را پوشیدیم، از فزع اکبر ایمن گردانیدیم، به ایشان زلفی 

خوشا به حال کسی که قلباً دین حنیف اسالم را پذیرفت و در طاعات و عبادات دسـت در             
مدال سعادت ابدی بر سینۀ او نصب کردند و مفاتیح کنوز خیرات بر دست              . متابعت حبیب خدا زد   

 .کفایت او نهادند
 بازپسـین پـیش تـو و        توفیق توبۀ نصوح امروز بر همۀ ما کرامت فرما تا مبادا در روز            ! الهی

روزی که گروهی که بنوازند به فضل، گروهـی را براندازنـد            . پیش مقربین درگاهت شرمسار شویم    
های تازه مانند گـل شـکفته، گروهـی را بـه زنـدان                به عدل، گروهی را بر سرای دولت آرند باروی        

 .محنت برند با رویهای شکسته و خوار شده
کـون و مکـان و درود نامعـدود بـر رهبـر مـا خـاتم                 پایان بر خدای منّان، محدث        حمد بی 

 .و آل طاهرین او، و سالم بر محبّان مخلص سفیران حق) ص(پیغمبران 
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