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 مقدمه

د، موجب یل معرفت به توحرا سزاست كه ابتهاج كما ییاس خدایقیحمد ب

امضد  یقت محض  و ممایاثبات حق یكه برا یاضیت اسرار است. فیوصال و محروم

 یه معامب یپ ید تا امسا  از آثار صورت وجودیافرینات را بیجمال و كمال خود، كا

 اآلفاِق َو یِفاِتنا یِهم آیَسُنر»مشا  آشنا گردد.  یه با عالم بیم عالیل تعالیبرد و با تحص

 «.َن َلُهم َامَُّه الَحّقیَتَبی یَامُفِسِهم َحّت یف

آدم  یكه به حكمت بالغه خود خلعضت خففضت را بضر قامضت رسضا یمیعل

َم آَدَم َو َعلَّض»د: یضماء گردامو او را وارد عالم كل اس« آَدَم یَو َلَقْد َكرَّْمنا َبن»اراست : یب

وَر یلَع َخَلَق آَدَم ِا َّ اهلَل»كه  یتا به صورت  اله« ااَلْسماَء ُكلَّها و  ن شضد یمضز« ِتهصضُ

 ا  را داشته باشد.یت مطلقه بر عالمیوال یستگیشا

او را  ت مطلقه را به آدم واگذاشت ویه، والیحكم اله یكه به مقتضا ییخدا

عضارج ر میت و طضاینات را مسافر سفر امسامیق بگماشت و تمام كایارشاد خف یبرا

البضوا ، ز بضا  اه را اخذ ممود  و ایم باطنیة آمها تعالت قرار داد تا امسا  از همیآدم

ُبها جاِمضَدً  یَو َتضَر»وارد عالم ر  االربا  گضردد:   َتُمضر  َمضرَّ ی َو ِهضاْلِجبضاَل  َتْحسضَ

 «.السَّحا 

 یت منبسط ساخت و بعضیه را در جامعة بشریكه بساط ارشاد یپروردگار

واخت بن ف منصب رسالت و امامتیره به تشیرا به جهت عروج قلب یاز افراد امسام

خضارج  قیضال و دمضا  خفیضتا آراء باطله و فاسد  و اهواء عاطله و كاسضد  را از خ

 ند.یت ممایمه هدایسازمد و آما  را به صراط مستق
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ن ممضود  یل سضعادت را تض میق، وسضایتجسس حقا یم مطلق در تنگنایحك

 همامضا لهیداشته و آ  وس یمبه امسا  ارزا یلة مهمیت وسیكمال موفق یاست، و برا

 م ارجمنضدة خود را بدامضد و مقضایعه مهد  تا پایبه ود یاست كه در مهاد آدم« عقل»

كرد من حد هم بسند  یت به ایم عنایل دحمت و تتمیتكم یش بشناسد. اما برایخو

ا راء یضولااء و یاء و اوصضیضشناختن را  از چا  و تحرز از غلضط و اشضتبا ، امب یو برا

َقضد لَ»د: اموزمیق استعمال آ  را بیمقدس و طر یرویت آ  میرمود تا را  تقون فییتع

 «.اُس ِباْلِقسِطُقوَم الّنیلِ زاَ یمنات َو َامَزلنا َمَعُهُم اْلِكتاَ  َو اْلیَارسَلنا ُرُسَلنا ِباْلَب

ر یضبخش آما  مبضود، تطهاتیو ح یاء و معارف الهیاء و اولیاء و اوصیاگر امب

گشضتند. یخاطر مبضتف م یشامیه ممكن مبود و مردم به پریس اخفق دمقلو  از ادما

شود و به ین افاضه میآما  بر مفوس ماقص یكه از سو یدر پرتو اموار و اشراقات یول

حضق،  یباطن و به شضرط توغضل در تالضه و اجتنضا  و تنضر  از ماسضوا یسبب صفا

و ان وقت است كه یا شود. دریق به قدر استعداد مفس سالك مخلص، ظاهر میحقا

 ابد.ییامتقال م یم و عالم مورامیافته و بر صراط مستقی ییرها یاز عالم ظلمام

ممضود  و  ینش معرفضیآفضر ینش را علت اساسیخداومد متعال علم و ب یآر

باشضد. ین گضوا  میترا و قضاط یضل گوین دلینش، بهتریارزش علم و ب ین خود برایا

اسضت،  یو محضور هرگومضه شضناخت و معرفتض یمشاد هر داید اساس و بنیعلم توح

 نش را در اوج همضة مراتضب و مقامضاتیضن جهت خداومد متعال ارزش علم و بیبد

 قرار داد  است.

َو ِه، ُهضیض فُهَو ُموٌر الُظلَمضَه»ف خداومد متعال فرمود  یدر توص )ع(امام صادق

ت كضه اسض یاو مضور«: ِهی ف باِطَلِه، ُهَو َحقٌّ الیِه، ُهَو ِعلٌم ال َجهَل فیاٌت ال َموَت فیَح

هضل جاسضت كضه  یست، او علمیاو م یدر پ یاست كه موت یامدارد، او زمد  یظلمت

 ست.یم یاست كه باطل را به او راه یبدا  را  مدارد، حق

جم  اسضت،  ین استاد الهیه در كفم ایة الهیتوا  گفت كه تمام علوم حكمت

 یطیبرخضوردار باشضد، جمض  شضرا یتوامضد از آ  بضه حضد كضافیمم یلكن هر كسض

خضود از  یك به فراخور حضال و بضه مسضبت تقضوایز هر یم یاله یالزماست. حكما
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ز یضرا م ینیاء ممودمضد، طضالبیضن كه خود را احیبزرگا  برخوردار گشته، و عفو  بر ا

 ات زمد  ممودمد.یاء كردمد و آما  را به كوثر آ  حیاح

سضت، یر میپذه امكا یو تزك یا  تقوجز از ر یدیل علوم توحین تحصیبنابرا

ن علم یست، واض  ایر بشر ماز ترشح افكا یامد: علم حكمت ماشلذا بزرگا  فرمود 

رات لة حضضیة اعف و به وسیم از ماحیر مستقیا غیم یاست كه مستق یخداست؛ علم

 است و دیل علم توحیما هماما تحص یفة اصلیرسد. وظیاء به امسا  میاء و اوصیلنب

م و یكوشضا باشض یو عملض یحكمت مظضر یعنی یو عمل یل علم مظرید در تحصیبا

م َلض یلَّضذَالَحمضدهلِل ا»شود: یحاصل مم یم كه علم حكمت جز از را  تقوین بدامیقی

 «الُملِك یٌك ِفیُكن َلُه َشریتَِّخذ َوَلدًاًً َو َلم ی

د یضتوح وه یضد و تنزیتحم یكه برا یاهین آید باالتریات قرآ  مجیا  آیدر م

 ه حضقیضن علضم از ماحیضم ایتعل یز برایم )ص(مازل شد  و حضرت رسول اكرم یاله

ُه ال م َامَّضَفضاْعَل»د: یضفرمایب خود میبه حب ین است كه خداومد تعالید  ایارسال گرد

 «.ِالَه ِاالَّ اهلل

كر شود د ذیكه مسبت به توح یاا جملهیچ كلمه یه، هیدیا  علوم توحیدر م 

ْلضُت َو مُاَق»د: یضفرمایم )ص(ب خداین است كه حبیست، ایم« ِالَه ِاالَّ اهلل ال»به عظمت 

ن یضبضه ا یالمضهكش از من یپ یام و مه كسمه من گفته«: ِمثَل ال ِالَه ِاالَّ اهلل یال ِمن َقبل

 گفته است. « ال ِالَه ِاالَّ اهلل»عظمت 

و  مضا  اسضتم، حصضار اهن اسفین است و ركن میة دیال ِالَه ِاالَّ اهلل پا یآر

دل   را به زبا  اهللما . ال ِالَه ِاالَّیرفتن آ  مه اما  است و مه ایپذ یما ، بیشعار اهل ا

 مه سفمت است و مه كرامت. یدر عقب ییمگو

جبضار آمضد و  یت ال ِالَه ِاالَّ اهلل آمد، به سراپردة امضن خضدایكه به حما یكس

د در مسضند امضن یضد، در صضدر توحآمض ید ازلضین خورشیت ایكه تحت حما یكس

د، مفتضاحش ال ِالضَه ِاالَّ اهلل اسضت؛ و یضدرآ ییكه خواهد از در آشضنا یاگامهیكشت. ب

 یرة اسفم است، بخواهد كه از كورة صور بگذرد و به مناهج معامیكه در حظ یكس
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دات كضه بخضواهد از حضجضرة رسضوم عضا یله ال ِالَه ِاالَّ اهلل است؛ و كسیرسد، به وس

 ن ال ِالَه ِاالَّ اهلل است.یهجرت كند، بدرقة را  او ا

ن وجضود یج اارادت كه در اولضی  فطرت، مسی  قدرت، صنیحضرت آدم، بد

لة یگشضت، بضه وسض یدر دولت امس بر تخت بخت مشست و مسضجود مقربضا  الهض

م گا پاك یراس كه از وعدة ظلمت خاك به سین ال ِالَه ِاالَّ اهلل بود. حضرت ادریهم

نة مجات یكه سف در آ  عالم، ال ِالَه ِاالَّ اهلل بود. حضرت موح شكور یمهاد، معتصم و

ل كضه یضم خلیاهلة ال ِالَه ِاالَّ اهلل بضود. حضضرت ابضرید، به وسیت و كرامت رسیبه عاف

م برخوردار یگلستا  امس و روضة قدس گشت و از روح مس یآتشگا  دشمن بر و

ورت از مجضا م خضدا كضهیال ِالضَه ِاالَّ اهلل بضود. آ  كلضن یدر طن ید، ترمم حال ویگرد

. ن حضال بضودیظلمت آ  فرد برست و او را به مقام رسالت و مكالمت بردمضد، همض

 ود.ا  تا بود مطاف الطاف ال ِالَه ِاالَّ اهلل بیجهام یمهتر عالم، مقتدا

قضت یه بضه حقیه، جماعضت عضالم ماسضوتیضمعضرف ال یایمید حق كه به كیام 

ق در یه مبدل شضد  و بضذور حقضایشا  به خاالت ملكوتیشا  اید  و حاالت پرییگرا

ن شرع امضور یقوام یكمال یفید  و رشد و ممو كند. استیروئ یآما  بنا یمزارع دلها

رة مفضوذ كضفم یضاء و توسضعة دایو حضرات اوصض )ص(یو كفم مقدس حضرت مبو

 م. یاء را از خالق رحما  خواهامیحضرات اول
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 فصل اول
 

 

 

 

 

 صرف وجود
 

 

 یجهان واقع

 ید؟ گروهضیضممایاست كضه بضه صضورت آ  م یا مامند سرابیدارد؟  یقتین جها  حقیا ایآ

نضد یوات هسضتند و گیضات و مظریات و حسضیهیست. آمضا  منكضر بضدیم یقتین جها  را حقیند ایگو

سضت ض سضخن یند ض هر چند سضاحل متحضرك میبی، ساحل را متحرك میهمچنا  كه سوار در كشت

 ن است.یز چنیات میات و مظریهیدربارة بد

نضد یاست. گو یا  ادراك حواس در محسوسات اختففین است كه میشا  ایل ایاز دال یكی

ك یضنضد و از مزدیبیرا از دور كوچضك م یزیضنند ، چیك بیست و یجز حواس م یادراك راه یبرا

ب تض یكضه دارا یابضد و مضوقعیین میریمضزاج، عسضل را شض یفمتدر موق  سض یابزرگ، و چشند 

ن كضه یضشضا  ایل ایضگضر از دالیگضر. دیاس است ادراكات حواس دین قیاست، تلخ؛ و بر ا یصفراو

 خضود را یست؛ مثًف كسضین كه حق مید ، در حق بود  آ  شك مدارد با ایامسا  در موق  خوا  د

 ن كه در آ  شهر مبود  است.یند با ایبیدور دست م یاز شهرها یكیدر 

كه شما میپرسیشا  میا خطا؟از ایامد را  صوا  رفتهدتشا ین عقیشا  درایم كه اینیاكنو  بب

ند یوجود مدارد. واگر گو یقتیم، پس در جها  حقیند حقیا ماحق؟ اگر گوید یخود حق ین ادعایدرا

مضدارد،  یقتضین جهضا  حقیضد ایگویم آ  كه یامد. وامگهخود اعتراف كرد  یم، به بطف  ادعایماحق

ا باطل؟ اگضر یابند  حق است ین دریا ایبرد ؟ آ ین مس له پیست و چگومه به ایت اوچیست و هویك

 توامد حكم كند؟یوجود مدارد، و اگر باطل است، باطل چگومه م یقتیحق است، پس در جها  حق
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م یكنیوجود مدارد، سئوال م یقتیست وحقیجز حواس م یادراك راه یند برایگوین كه میا

رمحسضوس، اگضر محسضوس یا غیمحسوس است « ستیم یقتیدر جها  حق»ن كه یكه حكم شما برا

حضواس  نیضر از ایضد غیضرمحسوس است، پضس باید، و اگر غیااست به كدام قوة حاسه ادراك كرد 

 د.دراك كنا رمحسوس رایم كه از جنس آمها مبود  و غیز داشته باشیم یگرید ی، حواس باطنیظاهر

گضر تضوا  بضا باطضل اعتبضار قائضل شضد؟ و ایمباشد، چگو  م ین كه اگر حقیگر ایپرسش د

اگضر  دارد؟ و یبندد؟ و اگر راست مباشضد، درو  چضه معنضیمباشد، مجاز چگومه صورت م یقتیحق

 توا  اثبات ممود؟یواق  مباشد، خفف واق  را چگومه م

سضت. ین كه حضق میدر حق بود  آ  مدارد، با ا د ، شكیند امسا  در موق  خوا  دیگویم

منحصضر  امسا  تنها یا قواید  چگومه است. آیست و خوا  دید دامست كه خوا  چین جا بایدر ا

ر خضوا  د، همچنا  كه یداریكه بعد از ب یاریبس یهاد ین خوا  دی؟ و ایاست به حواس ظاهر

 ومدد، چگومه است؟یپیمشاهد  شد  به وقوع م

نضد، امضا یبیخود را در خوا  م یهااستهها و پندارها و خوشهیاز امد یاریسا  بساگر چه ام

 نضد یهضا و اخبضار از گذشضته و آیهاممها اطفع بضر از خوا  یارین است؟ بسیها چنا تمام خوا یآ

ن یضتضوا  ایا مضیضومضدد. آیپیبه وقضوع م یدارید، بعد از بینیبیآمچه را كه در خوا  م یاست. سعن

 یداریض  و بز مشاهدات خوایكسا  دامسته و میرا  یداریشا  خوا  و بیرا امكار كرد كه ا قتیحق

 دامند؟یكسا  میث باطل بود  یرا از ح

نضد یگویگضر مید یست، و رد جضایجز حواس م یادراك راه یند برایگویكجا مینا  در یا

 ر گفتضاردشضا  یست. ایم ن كه حقید  خوا ، سك در حق بود  آ  را مدار، با ایامسا  در موق  د

وقض  مرا كضه حضواس در یضز هست. زیادراك جز حواس م یبرا یكنند كه راهیدوم خود، اعتراف م

 ن حضواسیضر از ایضد غیضان امسضا  بیامد. بنابرال كرد ید  و تعطیخوا ، همه از كار خود دست كش

 ز باشد.یم یگرید یباطن یقوا ی، دارایظاهر

 یارادك از مضا یضن اسضت كضه هضر یضم، اید اعتراف كنیرا با یضمنًا بنابرآمچه گذشت، مطلب

 ا بضه هضرز ریرد؛ آ  چیگیجه مید و متیممایكند و حكم میسه میدهد و مقایز میاست كه تم یزیچ

اش قلها قوة عایم یاش خوامز یم، خوا  قوة ممیمدار ی، دعویم. در مامگذاریم مختاریكه خوام یاسم

 م.یها بدا  اشارت كنگر مامیو د« من»ا یا با روح و عقل یم و یاش داما مفس ماطقهیم، یمام
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 مراتب وجود در مشهودات

م. یابیضیم و جز وجضود را ممیم و جز وجود مستیآمچه وجود است، مشهود ماست. ما مجود

سضت و یم. در مقابل وجود، عدم اسضت كضه بضه میكنیر میتعب یبه هست و هست یوجود را در فارس

ت سضیم یزیضچ، چیچ است و هضیاست، پس عدم، ه یستیست و میود. چو  عدم مشیر میتعب یستیم

اسضت كضه  ل وجود است، پس وجودید، به طفیش آیدر بارة عدم پ یكه مشهود ما گردد. و اگر بحث

 باشد.یآثار گوماگو  م یدارا

 ك قسضم ازیضگضرا  اسضت. ین مشضهودات، اشضرف از دیضك از اقسضام ایم كدام ینیاكنو  بب

ن یضهضا، اها و خاككنند، مامنضد سضن یا به ظاهر حس و حركت مداشته رشد و ممو مممشهودات م

مضو محس و حركت داشضته رشضد و  یهستند كه تا حد یگر موجوداتیند. قسم دیقسم را جماد گو

 ا  گرفته تا درخت.یها باشند از گیكنند مامند مباتات كه رستنیم

جضم و حر اصل داشتن وجود مشتركند. جمضاد م كه دینیبیم، میچو  جماد را با مبات بسنج

د و ممو حس و حركت ظاهر بود  و رش یمبات دارا ین است. ولیم و وزیز حجیوز  دارد، مبات م

 باشد.ین كمال است پس رتبة مبات برتر از جماد میكن جماد فاقد ایكند، لیم

 وتر یقضو هستند كه حركات گوماگو  دارمد و حضس آمهضا بضه مراتضب یگر مشهوداتیقسم د

نضد. یرو بح یربضوامضات ینها امضواع حیكند، ایدتر از مبات بود  و افعال گوماگو  از آمها بروز میشد

 ز واجضدیضزمضد و میسضر م یوا  حركات و افعضالیم كه از حینیبیم، میوا  بسنجیچو  مبات را با ح

ماچضار،  اوسضت. و گومضاگو  یاست كه مبات فاقد آ  است، كه هما  حركات و افعال اراد یكماالت

ر وا  برتضیگردد پس، رتبة حیسبب بروز آ  امور مختلفه م یتریو قو ینش ظاهریرو و بیشعور و م

 باشد.یاز مبات م

ر آ ، بضرا داراسضت و عضفو   ینم كه تمام آثار وجضودیبیگر از مشهودات خود را میقسم د

ه سضت، بلكضیوا  سضاخته میضاز ح كند كهیاز او بروز م یزمد و حركاتیاز او سر م یافعال و حركات

باشد. بضاز یم وا یامسا  است و رتبة او برتر از ح»ن موجود یند. ایوا  و مبات و جماد مسخر اویح

دا  تر از مضام كه رتبضة شضخص دامضا بضاالینیبیم، میبه عمل آور یقین موع، فحص عمیاگر در افراد ا

   محاسن است.یمحور جماست، بلكه مادا  محكوم و تاب  داماست پس، علم است كه 
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 عوالم وجود 

 سضت، بلكضهیشود كه وجود منحصر به محسوسات و مشضهودات میبا علم و برها  معلوم م

 اسضت. یادبرتضر از عضالم مض یدر افقض یهست كه از مظر رتبة وجضود یگرینها عوالم دیدر ماوراء ا

، وت، عضالم جبضروتلم الهضامد: عضام كرد یعوالم وجود را كف به چهار مرتبه تقس یاسفم یحكما

م رد و عضالطر  دایسض یب بر عالم بعدیك از عوالم مذكور به ترتیعالم ملكوت و عالم ماسوت. هر 

 ن مراتب وجود است.یترن و مازلیترنییماسوت پا

 د. اصواًلد  و . . . اصل و فرع وجود دارمید  و شنی، دیدر همة عوالم فوق، صورت و معن

مراتضب  یست كه فاقد صضورت باشضد. ولضیم یچ عالمیعدم است و هبا  یصورت مساو یوجود پ

ق ورت اطفص یذات اقدس اله یبا هم دارمد، تا آمجا كه برا یادیصور در عوالم مختلف، تفاوت ز

 ست.یم یچ صورتیاس به هیرا صورت او قابل قیشود، زیمم

ور از رم ، طعم، صض ز تجرد آمهایها، صور و ابعاد مها، طعممنظور از تنز  مجردات از رم 

د ة عضالم خضوات را متناسب با مرتبین خصوصیك از آمها ایو ابعاد ظاهر و ماسئت است و گرمه هر 

مض  ردر آ  عوالم رم  مخصضوص بضه خضود دارد از جملضه  یداراست. به عنوا  مثال، هر موجود

 ود هستند.خمخصوص به  یمعام یها در عوالم باالتر دارا، و رم ییخدا

بضال در ق یكضه عضوالم علضو یاست به طضور یو ماد یر از ابعاد جسمیز غیدات مابعاد مجر

است،  لم ماسوتن آمچه در عایستند. بنابرایمحتاج زما  و مكا  م یت، به مامند موجودات مادیموقع

 ن تفاوت كه:یز هست، با ایدر عوام باالتر م

ن یضت اتفضاو یعنضد. ولضعت مسبت به عالم ماسوت مامند اصضل و فریاوال ض عوالم ماوراء طب

 است. یویدم و یاصل و فرع عالم ماد یهاها و تفاضلاصل با فرع، ماوراء تفاوت

جودات عفتر مواا ض هر آمچه در عالم ملكوت و عوالم باالتر از آ  است، مراتب باالتر و یثام

هم سضه بضایقاچ وجه قابل میاست و به ه ی، مراتب مازلة آ  اعلین ادمیكه ا یاست به طور یماسوت

 ستند.یم

ر داء یقضت اشضیحق یعنضیاسضت،  یاست، صورت عوالم معنضو یثالثًا ض هر چه در عالم ماد

ز ا یكضیز یضم یدمسبت به خود دارمد و عالم مضا یاهیسا یك از عوالم معنویعوالم باالتر است. هر 

 است.  یعوالم معنو یهاهیسا
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درت قك مظهر یق افكند، درهریفدرخ یفهم و تدبر مظر یازرو یگر اگر كسیبه عبارت، د

 ش سخنیوخه صام  یست و هر كدام از قدرت مطلقین مظاهر مین ایما ب یچ اختففیند كه هیخدا ب

 نیت، و هر چه در زمن اسیهاست در زمگردد كه هر چه در آسما ین مقام معلوم میرامد. در ایم

 است بر باطن. یعنوام اهرب است در شهادت است، و ظیهاست، و هر چه در غاست در آسما 

مات ن حروف و كلیر آورد، و ایال خودرابه حروف و كلمات تعبیكند، خیال میكه خ یكس

بشنود  در حروف وكلمات افتدكه عاقل یبیدوعكس مس له،اگر عیب ممایال خودتركیرابه صورت خ

عكس  د  وا افتاین عكس عوالم به دمیال كرد  است. همچنیفهمد كه آ  كس چه خیند، میو بب

 ا  گردد.یها روشنتر ممابا عكس صام  آمها در دل ماست و هر چه دل صافتر بود، عكس یجملگ

ه در ك یاذها  عموم یبرا ین در امسا  عوالم چهارگامة مذكور وجود دارمد، ولیبنابرا

ها استعداد ن همه اگر بهیعت محبوس است، ادراك آ  سخت و دشوار است. اما با ایزمدا  عالم طب

به  یاهه ریذهن م كه از وجود عقل و علوم و افكارینیبیم، میفكنیب یخود مظر یة ادراكیعال یو قوا

 ر مجردات آماد  است.یتصو

 

 مجرد یعقل، هست

رت ن صویم كه ایابییم، در مییمما یه كه در ذهن مرتسم است تاملیاگر در صورت عقل

آمها  است كه بر یه، آثاریصور عقل یاست. برها  بر هست یت و هستیهو یموجود بود  و دارا

ر فاعل   و هیه از آ  صور است. مخترعا  و اربا  صناین آثار موجودات خارجیمترتب است و ا

 یاهیدراكه و صورت ایدهد، بر طبق مقشه علمیرا امجام م یقصد و اراد  كار یكه از رو یمختار

 .آ  صور است از یارج ممود و ظهورش فعل عمل در خیدایاست كه در ذهن قبًف آماد  ممود  و پ

ست، یآمها از سنخ محسوسات م یدارمد، اما هست یواقع یه هستیه و عقایگرچه صور علم

د  و جسم اگر ما ستند. چهیماد ، مقدار، سمت و مكا  م یه بر آمها را  مدارد و دارایرا اشارة حسیز

 شدمد.یجسام در ذهن جم  مماء مختلفه به جهت تزاحم ایه از آ  اشین صور عقلیبودمدة چند

ات مجرد یر براین تعبیمطلق است و بهتر یاز هست یه، موعیصور عقل یت و هستیموجود

 مطلق است. یك از آمها از امواج هستیم هر یین است كه گویا

ط یحض  و میة وسیه و علمیاست و صور عقل یقیت حقیو موجود یمجرد از ماد ، هست یبرا

 تیمها امد،هدامستض یرا منحضصر به مضاد  و مضاد یكضه هست یت. كسضامه اسیحس یو بضرتضر از هست
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 ت در تفكر دارمد.یقصور ادراك و محدود 

 بعضد و مسضاحت یعنضیاست مجرد از ماد  و جسم و صفات آ ،  یو اما خود عقل، جوهر 

 وه مامنضد حضرارت و بضرودت یضعیست و از صضفات طبیعارض او م یمدارد و اشكال هندس یجسم

 ها منز  است.ها و طعمرم 

ظهضورات  را كه عقل جوهر است و از تواب  ویه، زیمقام عقل مجرد برتر است از صور عقل 

كن صضور یباشضد، لضیبود  و قائم بضه خضود م یقیست، بلكه در حد ذات خود حقیم یگریموجود د

 ستند.یه قائم به خود میعقل

خود  خارج از یگر و قوایآلت دت عقل، ادراك و تعقل است و در ادراك، حاجات به یفعل

طور رد. همضا از به آلت باصر  و سامعه داید  مید  و شنیمامند د یمفس در ادراك حس یمدارد، ول

وهر جضن بازگشت كننضد  یز كاملترین صادر عقل است، در قوس صعود میكه در قوس مزول، مخست

شود، و اگضر یر عاقل ختم ممدار عالم امكا  از جوهر عقل شروع شد  و در جوه یعنیعاقل است. 

حقق ته مقام بقت یز در حقین عقل شكوفا مگردد و تفكر و تعقل به مرتبة كمال مرسد، به عبادت میا

 د.یمخواهد رس

 

 اصالت وجود

ود، در مورد خ یقت هستیمدارد. حق یت و اصالت، معادل وجود است، و هر چه هستیواقع

ر قت دهنضد  وجضود اسضت. اگضر مضویبخش و حق یات، هستیت و اصالت است و در ماهین واقعیع

ومد. د شیاپدمعدم  یكیمحو و در تار یرة هستیاز دا یاء بكلیات پرتوافكن مگردد، اشیوجود بر ماه

ن، یگضردد. بنضابراینش برا  اشراق میش اوست كه از منب  آفریدایهما  محوة پ یهر شئ یرا، هستیز

 یسضتقضت هیكضه باشضد، بضه حق یال به هر معنست كه وجود مرادف با كمال، و كمیم یدیترد یجا

باشضد، یر میر است. است كه وجود خیبا خ یوجود، و وجود مساو یر مساویمرتبط است. پس، خ

ر عقضل هضك تذكر، یست؛ فقط با یاز  به استدالل مین مسائل حكمت است كه چندا  میتریهیاز بد

شر  دیل، بان اصیاف دارد. بنا به همآ  اعتر یباشد، بدرستیات ممیكه در صدد امكار ضرور یمیسل

 ر كرد.یبا عدم، تفس یء است. مساویرا كه فقدا  كمال ش

ست ات در حد ذات كه مه موجود یر و عدم، شر است، ماهید كه وجود، خیاگر مسلم گرد

  یستهر و یخ یومكتة جالبتر كه از اصل تسا  ر توامد بود مه شر.یخود، مه خ یو مه معدوم، به خود
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هن  شضد، رد و با فقدا  همایقصور و مقصا  پذ ید، آ  است كه اگر وجود در موردیآیم به دست

مقضص و  كه وجود، منضز  از هضر گومضه یخته به شر خواهد شد. و در صورتیر آمیبه هما  مسبت خ

ت اقضدس مطلق، كضه ذا یر مح  را در هستین جهت، خیمدارد؛ از هم یشد، به شر آلودگ ییماروا

 د جستجو كرد.یاست، با یتعالیحضرت بار

 

 است یشر، نسب

اسضت،  ر همه جا معادل وجضودیخ ید كه اگر به راستیوارد آ یدینجا ممكن است تردیدر ا

، پضس هستند یر هم وجود مدارد و شرور همه امور عدمیست، جز خیم ین جها  كه جز هستیدر ا

ا  مشضاهد  یضالعبعضت ی  طبسضت كضه در جهضایها چیدیضها و پلا یمات و زیها  و مامفیین ماروایا

 امد؟ضرورت كرد  یر مح  است، دعوین كه وجود خیم؟ و چگومه حكمًا در ایكنیم

 م و هضریهر مظر قرار دیح آ  است كه اگر ما هر چه را شر مام دارد، زیو صح یپاسخ منطق

ور ز امضًا امیا مسضتقیضم كه شضرور یرسیم یجه قطعین متیم، سرامجام به ایل كنیه و تحلیك را تجزی

د از یا بار یاتواممو  یگر مؤثرمد. از با  مثل، مرگ و مادامیا دیا در مابود كرد  اشیهستند، و  یعدم

، یتوامو ضعف جز ما یو جهل جز مادام یزمدگام یدستة اول به حسا  آورد، چو  مرگ جز مابود

كضه  ر آ ،یدرد و مظضا یسضت. ولضیم یگضریز دیضاسضت، چ یا فقدا  كمال شئی یكه هما  فقدا  شئ

مضور ه همه اكست یف دستة اول میبا اعتدال مزاج است، هم رد یو ادراك امر مناف یاحساسًا ماراحت

كضه  یحتافضت: اول ض احسضاس مضارایتوا  یز را توام می، چند چیبودمد. در احساس ماراحت یعدم

ه كض یا اختفلضیضشود. دوم ض تفرق اتصال یدر شخص دردمند حاصل م یهنگام قط  و جرح عضو

ا خضتفل رن ایكه در اثر ترك مقاومت، ا یشود. سوم ض عوامل داخلیدر دستگا  منظم بد  حاصل م

ح ا جضریضموجب وقضوع حادثضه، كضه باعضث قطض   یبه خود را  داد  است. چهارم ض  عوامل خارج

 امد.گشته یعضو

قدر هضم كضه  هستند، و ادراك را هر یست كه احساس و ادراك، هر دو امر وجودیم یدیترد        

است كه در شخص درك كننضد   یو كمال یك موع فزومیم باشد، شر متوا  گفت. چه، ادراك یمامف

وا  از یضوا  و حیضامسضا  از ح یر و كمال است و برتریشود، لذا به هر محو كه باشد، خیحاصل م

د مشضا  و ترك مقاومت از خو یز كه سستیم یجماد، به طرز فكر ومحوة ادراك اوست. عوامل داخل

 یه شد  در مزاجند، كه امتظام داخضلیك سلسله عضوامل تعبیكه  یاز جهت یداد ، شر خواهد بود، ول
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 شومد.یر محسو  میه بود  و خیكنند، از امور وجودیرا حفظ م

ت او مه یها و محصوالت است شر است و شرو ین برمدة میگر، سرما كه از بید یدر مثال 

، بلكه است از كماالت ین جهت، كمالیات، بلكه از ایفیاست از ك یتیفیاز آ  جهت است كه ك

 قه خود شد  است.ین جهت است كه سبب عدم وصول ثمرات به كماالت الیت آ  از ایشر

ت یبلا قایت آلت یا قاطعین، قتل كه شر است مه از جهت قدرت قائل است بر قتل یهمچن

 .یاست عدم یت و آ  امرات اسیت آ  از جهت زوال حیقط  عضو مقتول، بلكه شر

كه  یرترمد، اما در صویدارمد خ یكه در حد خود بطور اصل، هست ییزهایخفصه آ  كه، چ

ك ذات و فقدا  كمال آ  ی یبخش گردد، و در مابودا یگر زیوجود آهن مسبت به موجودات د

 ذات موثر واق  شومد، شر خواهد بود.

، كه ص دادیتوا  تشخیله آ  میا به وسك و بد ریاست كه م یقیو حق یاس كلیك مقین یا

ن خود یامخواهد بود، و  یستیر است، وجود بود  و هر چه شر است، مرج  آ  جز به میهر چه خ

 است. یت علمیك واقعی

رومد. هر یدوش به دوش هم م ییباینش با زین است چه، آفریز چنیم یو زشت ییبایز 

 را زشت یبا و بعضیرا ز ین كه ما بعضیاست و ا ییبایز یاست، دارا یهست یآمچه در جها  دارا

اس ین قیا . اگر ازیدارمد مه مفس یو مسب یاسیسه است، وجود قیم، به واسطة مسبت و مقاییگویم

 باست.یم زیهر چه بگذار یم، دست به رویو مسبت در گذر

به  است. ییایساحت كبر ییبایقت زیكه سراسر عالم را فرا گرفته در حق ییباین زیا 

ا مطلق ر یبایآ  ز ییبایا زی یتناهیاز عالم را ال یاست كه بخش یاچهیگر هر كدام دریعبارت د

ن یست؛ ایگر میز دین و شهادت جز امتشار جلوات علت خود چیدهد. چه در عالم تعیمشا  م

و ن صورت هر چه هست همه اوست و جز ایاست، پس در ا یذات خداومد یامتشار هماما تجل

 قت مح  است.یحق« ال ُوُجوَد ِاالَّ اهلل»كفم ست و یم یزیچ

د یبا بایزرا از زبا   ییبایرا مدارد. وصف ز ییبایف آ  زیتوص یستگین زبا  ما شایاما ا

 َعّما اَ  اهلِلُسبح»ست: یف آ  میچ كس قادر به توصیت را در بر گرفته هیكه مطلق ییباید. آ  زیشن

 مقام نی، در ای؟ آر«َنیِااّل ِعباَد اهلِل الُمخَلص»د: یفرمایچه حكمت است كه م یمی، «ِصُفوَ ی

 ارخود  یضیبایگر، موصوف به زبا  واصف زید و عبارت دیگویضموصوف به زبا  واصف سخن م

 د.یممایف میتوص 
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 برهان حدوث و امكان 

دم بضه ق یستیهر كدام از موجودات متصف به امكا  و حدوثند، از م یدر دار وجود و هست

در  یعنضیرهسپار خواهنضد شضد،  و عدم یستیم یبه سو یامد و بعد از مدت كمگذاشته یهسترة یدا

 هستند. یگریت خود محتاج دیموجود

دمضد، گضر فاقضد وجوید یموجود و زمام یم كه موجودات، زمامینیبیگر، چو  میبه عبارت د

كضه  یزیض هضر چ، و مسضلمًایاست مه ذاتض یست به همة آمها عرضیم یم كه وجود و هستیابییدر م

ه خود شود كه ممكنات و حادثات، خود بیاست. پس معلوم م یگریبه ذات د یباشد، منته یعرض

 هستند. یگریت خود محتاج دیامد  و در موجودیبه وجود م

ر سلسضلة به آمهضا بنگضرد و د  یتمام ممكنات را مفحظه ممود  و به مظر كنجكاو یاگر كس

ن ین مظضر بضیضااز مظر امكا ، برابرمد و از  ید كه همگیواهد دق شود، خیعلل و معلوالت آمهات دق

ا ننضد، لضذممك یاج از ذات ممكن جدا متوامد بود، و چو  همگضیرا مقص و احتیست. زیم یآمها فرق

 وجضود بضهن ممكضن، مید. بنابرایممایامد  و عقل حكم به واجب الوجود میخود به خود به وجود م

 ر و قائم به واجب است.یغ

از آمضا   یادارمضد. عضد  ید گومضاگومیضو علضت و معلضول، ففسضفه عقا یخداشناس در با 

ت، از ط اسضیوجود دارد، مخلوق هم وجود دارد و چو  خالق بس یمعتقدمد كه چو  ذات حق تعال

ز یض  مآد هسضت، اشضعة یند: همچنا  كه خورشیح مظر خود گوینا  در توضیست! ایاز میمیمخلوق ب

 ست.یاز میمیكند و از آ  بیجاد میا د موریوجود دارد؛ خورش

 را:یشود، زید  مید ین عد  از ففسفه به روشنیاشتبا  ا

ت، اس یازل . خداومد متعالیاست مه زمام یاوال تقدم و تاخر در علت و معلول به لحاظ ذات

ر گضاچنضا  كضه آمها را به وجود آورد. هم یت و ارادة الهیكه موجودات مبودمد و صرفا مش یدر حال

در  را ممكضن، هضمیضكند زید؟ در آ  واحد همة آمها را مابود میجا  ممایت و ارادة او ایمش یموقع

 ازمند علت است.ین حدوث و هم در بقاء خود، میح

خضود  امد همچنا  كه آفتضا  از اسضعةه كرد  و گفتهیكه خدا را به آفتا  تشب یاا ففسفهیثام

ختضار و ن فاعل میامد تفاوت مابباشد، متوامستهیاز ممیمیب ز از مخلوق خودیست، خداومد میاز میمیب

 ابند.یفاعل موجب را در
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 ن؟!یماده، علت نخست 

با  ین آ  است كه غنیا علت مخستیواجب الوجود  یات ذاتیاز صفات و خصوص یكی

 ت و مقص،اج مقص اسیابد. چه، احتیاج به وجود او را  میچگومه مقص و احتیه یعنیلذات باشد، 

را هر ید مركب باشد، زین مبایشود كه علت مخستینجا معلوم میاوست. از ا یوجود ذات یمناف

ست كه یم یدیگر، تردید یازمند اجزاء خود است و لذا ماقص است. از سویم یعتباربه ا یمركب

تر شد، زودادتر بایه زیبیشود و بطور قط  ثابت شد  هر چه اجزاء تركیباالخر  منحل م یهرمركب

 شود.یم یفام

 یسمجمعتقد بودمد هر  یر زما  اختفف است: گروهیتجزا از دیدر مورد مس له جزء ال

 ه اجسامكن بود ید  بر ایرا عق یست. جماعتیچ وجه قابل قسمت میكه به ه یمركب است از اجزائ

حال است متجزا یگر گفتند جزء الید یارد. دستهیپذیرفته و سرامجام توقف میقسمت پذ یتا حد

 شود.یست، حاصل ممیكه م یزیو هرگز جسم از فراهم گشتن چ

اد  مكنند كه یدامند، تفش مین را ماد  میكه علت مخست ییو  و آمهایا ، مادین میاما در ا

ورتر دتر باشد، از فنا به طیبس یدامند كه هر چه شیرا میند، زیط فرض و قلمداد ممایبس یرا امر

گر یدامند كه دیا جوهر فرد را آمقدر با صفبت و كوچك مین یتن جهت، آما  علت مخسیاست. بد

 م مباشد.یقابل تقس

 

 

 تجزایبطالن جزء ال

و ، در فلسفه بطف  ظهور فرد و صحت زوال صورت و عرض، و یبرخفف تصور ماد

ا كه تجزیا جزء الید  كه جوهر فرد یگر، ثابت شد  است و محقق گردید  صورت و عرض دیپوش

ل یالد یذكر برخ ًف به عنوا  ممومه بهیست. ذار شد ، باطل ین از آ  به اتم تعبیمت خردر اصطفح 

 م:یپردازینه مین زمیدر ا

 ر بود ، چند گومه است:ید دامست كه قسمت پذیمقدمتًا با

 تجزا ازید در جزء الین گومه قسمت شایرا دوپار  كنند از هم جدا، ا یاول ض آ  كه جسم

 كه در آ  اثر كند به دست امسا  مباشد. یشد، و آلتممكن مبا یت خردیغا

 م آ  یتقس یبرا یالهیت خرد باشد و وسیبه غا یدوم ض قسمت درواهمه، ممكن است جسم
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 ند.م كیمتر و آمرا تقسیلیتصور كند مامند م یتوامد امتداد كوچكیمباشد، اما واهمه م 

امور  یقت بعضیتصور حقاز  یسوم ض قسمت به حكم عقل، چه ممكن است واهمه گاه

واهمه  ود ید ترسیت مباید از مین كه عقل گویعاجز شود و عقل بر خفف آ  حكم كند. مامند ا

م طول و هد كه آ  یپندارد، اما عقل گویطول و عرض م یمتر را بیلیك هزارم میترسد. واهمه یم

 ه.یر النهایغ یعرض دارد و هر چه بعد است، مصف و ثلث و رب  دارد ال

نار هم تجزا را كیتجزا باطل است، آ  كه به فرض سه جزء الین كه الیل بر این دلیمخست

گذارد جزء یدارد و ممیگر باز میكدیامه، دو طرف را از تماس با یز میم. البته آ  چیدهیقرار م

است  یفك جامبش مماس طریم شود، یتقس یامیگر مماس گردد، لذا ماچار جزء میواق  در طرف د

از هم د ، بیم مامند سرمة سائیگر، هر چه اجزاء را مرم فرض كنیگرش مماس طرف دیمب دو جا

 گردد.یم میل تقسین دلیهر جزء به هم

م و یریگیمتجزا زا به فرض در مظر ین كه، پنج جزء الیتجزا ایل دوم بر بطف  جزء الیدل

زء جو  یك جزء كناری یم و جزء چهارم را روینیچیف میك ردیسه جزء آمها را كنار هم در 

مت هم م آ  دو جزء فوق به سیكنیم. آمگا  فرض میدهیقرار م یگر كناریجزء د یپنجم را رو

 زء فوق برن مفقات كنند، آ  دو جییف پایرد یامیجزء م یگر را رویكدیكنند، چنامكه یحركت م

 شومد.یم مین قرار گرفته همه تقسییف پایرد یهامفصل

جزء  از آمها و یكیر یم و جزء سوم را زیگذاریجزء را كنار هم م ل سوم آ  كه دویدل

ا رگر یكدیم كه یدهیحركت م ین را طورییم، بعد جزء باال و پایدهیقرار م یگرید یچهارم را رو

 م خواهند شد.ین صورت همة اجزاء تقسیامه مفقات كنند، در ایدر مفصل اجزاء م

د ر دور خوبا و هر چه مامند آ  یم: آسیتجزا داریز بر بطف  جزء الیگر میالبته شواهد د

ز اتر است شیر  بیط دایتجزا، معلوم است كه اجزاء محیگردد، به فرض مركب بود  از اجزاء الیم

از  یدر قسمت ط دورتر شود، اجزاء كمتر خواهد شد. فرضایكتر به مركز، و هر چه از محیاجزاء مزد

ه ا بیم. چو  آسیدهیا را به امدازة آ  هفت جزء حركت میم و آسیریگیر  هفت جزء در مظر میدا

گر اك جزء حركت خواهد كرد. و یط حركت كند، مركز مثًف به قدر یهفت جزء مح یامداز 

خواهد  ك جزءیر  كمتر از ین مسبت حركت مركز دایا به امدازة دو حركت كند، به همیط آسیمح

 م است.یآ  جزء قابل تقس یعنیشد، 

 ر،ط مذكویامد كه در شراشد  یتجزا در برابر بضرها  فوق، مدعیرفدارا  جضزء الاز ط یبعض
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ستد تا یایم ی، بعد جزء مركزیك جزء مركزیكند با یك جزء حركت میا به امدازة یط آسیمح 

ن یاما ا ست.یر میتجزا قسمت پذیگر حركت كند، پس جزء الیر  به امدازة شش جزء دیرامو  دایپ

ه اگر كند  شود، چا از هم بپاشد و اجزاء آ  پراید آسیرا در آ  صورت بایست، زیم ریپذامر امكا 

 هند شد.گر راحركت دهند،مسلمًا آ  دوقسمت از هم جدا خوایازآ  رامگهدارمد وقسمت د یقسمت

ز یم یه وهمی، بلكه در فرضیدارد و مه وجود خارج ین، عنصر فرد مه وجود ذهنیبنابرا

 رد، حكم به بطف یگیقرار م ید و چو  مورد دقت مظر از جنبة علمیآین جوهر به تصور ممیچن

د د، موجور باشیه پذینكه تجزیاز مقولة جوهر، بدو  ا یء مادیست شیرا ممكن مید. زیممایآ  م

د یشود و تمام موالیافت ممیات یبه حال بساطت در جها  ماد یچ موجودیرو، هنیشود. از ا

ز ا یكی  ممود یكرد  كرة آفتا  با قوة متفش یت شد  كه قوة متفشخود ثاب یمركبند و در جا

ارد. باشد، وجود مد یقیط حقیكه بس یودند. پس در عالم ماد ، موجیها و ذرات آ  كر ، متساواتم

تفاوت  وه با اختفف یصات اولین كه در تشخیت ایم، مركب است، مهایط تصور كنیهر چه را بس

م ست و چو  دقت شود، مركب بود  آ  ثابت خواهد شد و در مقاط ایرسد كه بسیبه مظر م

 یولوا  چند سلیك حیبا ساختما   یك سلولیوا  یك حیكسامند. ساختما  یحكومت عقل، همه 

 یاء دارایر اشیاز مامند سین جهت در مظر عقل برابرمد. اتم میكه اعضاء و جوارح مختلفه دارد، از ا

 از ویگر امتیكدین صور و اعراض را خواص از یك از ایماد  و صورت و عرض است، و هر 

اكثر  ن جهت،ین موضوع را ثابت كرد و بدیز ایم یدر علوم تجرب یات بعدیدارمد. كشف ییجدا

باشد، م میتقس افت كه قابلیتوا  یاز اجزاء ماد  را مم یز اعفم كردمد كه جزئید میدامشمندا  جد

 شود. ین تلقیو علت مخست ط باشدیتوامد بسیچ وجه ممیماد  به ه

 

 ماده یحركت جوهر

 یزیر چماد ، حركت است. در عالم ماد  ه یازمندیگر مقص و میم بارز و مسلم دیاز عف

 یتحركت باشد. ح یشود كه بیافت ممیشود در آ  یمم یزیدائمًا در حركت است و اصوال چ

ها را كو «: رَّ السَّحاِ َمَتُمر   ی ِهَوُبها جاِمَدً  اْلِجباَل َتحَس یَو َتَر»ز دائما در حركت هستند: یها مكو 

 مامند ابر در حركتند. یول ینیبیستاد  میجامد و ا

 هكعالم ماد  است  یو مهم، حضركت جوهر یعفو  بر حضركت در اعراض، موضضوع اساس

 شود:یا  میچند ب یاصول یق در آ ، طیف تحقیذ
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سضت. بضه مابالضذات ا یمشهور، هر مابضالعرض منتهضاصل اول ض به حكم عقل و طبق قاعدة 

 به حركت در ذات است. ین حركت در اعراض، منتهیبنابرا

تضوا  یمن، یاصل دوم ض اعراض هم در وجود و هم در احكام و آثار، تاب  جوهرمضد. بنضابرا

 ن تجضدد و حضدوث دریبضه دوام و ثبضات جضوهر و همچنض یگفت كه دوام و ثبات اعضراض، منتهض

 باشد.یاب  تجدد و حدوث در جوهر ماعراض، ت

وس ، محسضیو ماموس مشو و ارتقاء در سرتاسر عالم كو  و هسضت یر تكاملیاصل شوم ض س

ه با توجض یل كماالت در هر مادومیل به تحصیرا میو مشهود و به حكم عقل، ثابت و مسلم است، ز

 یالوجودوجود مضاقصن، توقف هر میاست. بنابرا یعیو طب یزیش، غریخو یبه مقص و قصور ذات

سضد  ول در افاضضه یضگر، تعطیعت و ماموس ارتقاست. به عبارت دین، بر خفف طبیك حد معیدر 

 جاد است.یاز ا ی ، مخالف با غرض اصلیبا  ف

بخصضوص  یاز حدود توقف مكند، بلكه هر موجضود یچ حدیدر ه یچ موجودین، هیبنابرا

ر ش، هضر لحظضه بضه جلضوات و مظضاهیه خضویضعت ذاتیز  و طبیموجود ماقص الوجود، به حكم غر

ورت ر صضییضن جهت هضر لحظضه تغید، روا  است. بدیگوماگو  وجود، مگرا  و به دمبال كمال جد

ل بضه كمضا شضود و ید، تا آ  گا  كه از هر مقص تهیت مكند و از مقص به كمال آیل هویدهد و تبد

مفقضود  یبضه كلض موام  یود و از طرفت فاعل توام شیت قابل با فاعلیقابل ید. وقتیل آیخود ما ییمها

 دیز خورشضن، هضر لحظضه ایضل كند. عفو  بضر ایرا به كمال تبد یمقص یت هر ذیترب یایمیگردد، ك

ود موجضود از مظضاهر وجض ید كه از آ ، ماچضار مظهضرید آیتاز  پد یاد و جلو یجد یوجود، پرتو

د یضجد یز هضر جلضو ، كمضالاسضت، ا یدر پ یات پین تجلیكه محل امعكاس ا یگردد، و هرموجود

 او حاصل شود. یبرا

ن یش تضا آخضریدایجسم از بدو پ یوالین است كه هیه ایحركت جوهر یاصل چهارم ض معن

ه یضعقضت مویه كه مقضوم ذات و حقیك فرد از جنس صدرت موعی یمراحل كمال، در هر لحظه و آم

ن یدر عض فرد سابق اسضت ون فرد الحق در وجود، اكمل از یگردد و ایش است، به او اضافه میخو

 فرد سابق را واجد است. یایحال، فرد الحق تمام كماالت و مزا

رتبضة مو كمال است، در هر مرتبه از مراتب حركات، كمال  یكه در صراط ترق یهر موجود

 ست.از حائز یممرتبة سابق را  یاین حال مرتبة الحق، كماالت و مزایسابق را از دست مدهد و در ع
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 كضاملتر از صضورت اول خضود بضه یصضورت یجسم، در هر لحظه و آم یوالیض هاصل پنجم 

گردد. شدت یگر به واسطة اتصال حركت معلوم ممیكدیاز صور متعاقبه از یامت یآورد، ولیدست م

و  ن، موجب جهل عامضهیص حركت است و ایاتصال در حركت و اتحاد صور در وجود، مام  تشخ

 قت شد  است.ین حقیاز خواص به ا یامكار بعض

 یه گضردد. ولضیضبه حركضات جوهر یه منتهیه حركات عرضید كلین، بایبه حكم اصل مخست

جوهر،  لیر و تبدییكن تغیل و اوصاف اجسام در اعراض، محسوس و مشهود ماست، لیر و تبدییتغ

 ن شد  است.ین موجب امكار و استبعاد منكریست و ایمشهود ما م

ز ا ید معلول از سضنخ علضت و حضاكیلت و معلول، بان عیت و تناسب بیبه حكم لزوم سنخ

ر. یضجضدد، متغد ثابت باشد و علضت وجضود متین علت وجود ثابت، بایو مشابه با او باشد، بنابرا یو

هر جسضم بر حركت ذات و گضو یل واقعیر جوهر، دلیید اعراض معلول جوهر باشد و تغیهذا بایعل

 ت ویسنخ جسم است. با اعتراف به لزوم یذات یرویت، اثر میگر، حركت در كمیاست. به عبارت د

ر د اقضرایضاباز شئو  مازله علت است،  ین كه معلول شامیق به این علت و معلول و تصدیمشابهت ب

 ولضت تجضدد عت اجسام دائمًا در تجدد و حدوث و تبدلند تضا بتوامنضد عین كه ذات و طبیكرد به ا

 .ة خود باشندیت و اوصاف عرضیفیت و كیحدوث در كم

 ستند و در اصل وجضود و صضفات، تضاب  جوهرمضد. پضسیاعراض در مقابل جوهر، مستقل م

 از اوست. یصفت تجدد و حدوث در اعراض، تاب  صفت تجدد و حدوث در جوهر و ماش

رق در سضراپا غض از از علت و واجب الوجود باشد، بلكهیم یتوامد بین، ماد  مه تنها ممیبنابرا

ممكنضات  به عالم مرسد، همضة ی  و رحمت مامتناهیو اگر هر آ  ف اج و حركت است،یاز و احتیم

 شومد. یمابود م

 

 محرك سكون محض

الوجود ر است، ممكنیپذكه عدم یالوجود و موجودست، واجبیر میپذكه عدم یموجود

ه مسبوق به او. تمتم موجودات یمسبوق به عدم  یعنیالوجود گر، ممكنیباشد. به عبارت دیم

كه  یز. موجودیزمد و مه صفت متحیا مه متحیز، و یا صفت متحیزمد، و یا متحید، الوجوممكن

 كه یالوجودست مامند جوهر،و ممكنیر میپذاقسمتیراست مامند جسم ویپذا قسمتیز است یمتح

ز، یز باشد و مه صفت متحیكه مه متح یز است، عبارت است از عرض، در مورد موجودیصفت متح
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ن یكه ا ی! در حالیتعالیست جز ذات باریم ین موجودیامد كه چنفه گفتهاز علما و ففس یبعض

ت، به یت و عرضیت، جوهریبمامند جسم یاله یرا مساوات در صفات سلبیاست، ز یاشتبا  بزرگ

 ست.یت میمفهوم مساوات در كل ماه

عفمت  ممكن الوجود، تقدم و ت ّخر وجود دارد. تقّدم و ت ّخر در موجودات، یدر تمام

فتراق ا یعنیكه متقّدم و مت ّخرمد، همه متحرك هستند و حركت،  یموجودات یعنیركت است. ح

ز ماچار ا ممكن الوجود ین، تمامیگر. بنابرایو اجتماع آ  با موجودات د یاز موجودات یموجود

 اش محرك است.حركت است و حركت، الزمه

در  زیر، خود میداد  غ ن حركتیا محرك در عیآ یگرچه محرك امواع و اقسام دارد، ول

 وهست  یز محركیخودش م یحال حركت است؟ اگر خود او هم در حال حركت باشد، حتمًا برا

اشد. به ش، متحرك مبیابد كه علت العلل بود  و به ذات خویا  یپا ین حركت، به محركید ایبا

ش یخو محركا یندة علت یز ممایمتحرك، و م یعنیندة معلول خود یگر، هر محّرك ممایعبارت د

محرك سكو  »ست كه خود یاش محرك متًا آ  محرك الزمهی. لذا، مهایاست، جز محرك اصل

 ن محرك سكو  مح  عبارت است از خفق متعال.یباشد؛ و ا« مح 

 

 نیقیبرهان صد  

ق برها  حدوث و حركت و امكا  است كه به یاز طر یدر خداشناس یامعرفت دسته

فس گر از را  برها  معرفت مید یاامد. معرفت دستهو را شناختها یات آفاقیلة استدالل و آیوس

 ق برها یبه طر یاامد. اما معرفت دستهخدا را شناخته یات امفسیلة آیشا  به وسیاست كه ا

 ب كه:ین ترتیامد، بدبرد  ین است كه از ذات خدا به وجود او پیقیصد

جها  را روشن  یخدا یتدارد، هسیكه بر م ین قدمیدرك و شعور امسا  در مخست

ا از ت خود ریا زود واقعیر یم، دینیبیمدار را كه در جها  تیواقع یهاد یك از پدیسازد چه، هریم

ت یاقعن ویشود كه جها  مشهود و اجزاء آ  عین جا روشن میشومد. از ایدست داد  و مابود م

ارتباط و  شومد و تا با آ یت دار میت، واقعیه داد  و با آ  واقعیثابت تك یتیستند بلكه به واقعیم

 ل جزویصت ایشومد و آ  واقعیدمد، مابود میاست و چو  از آ  بر یشا  باقیاتصال دارمد، هست

 ست.یم یوجود مقدس حق تعال
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  را آ  را یار روشن و امسا  با مها خدادادیاست بس ی، راهین را  خداشناسیبنابرا 

د یجت قرآ  مایكند مردم در آین رو خداومد متعال امر میاز امدارد.  یچ و خمیچ پید و هیمایپیم

 ا  رایامات، جها  و جهیاز آ یاریقناعت مكنند و در بس یتدّبر كنند و به مجّرد ادراك سطح

ه و یشود كه آیتعمق و تدّبر روشن م یفرمود  است و با كم یخود معرف یهاعفمت و مشامه

 مه خود را. را مشا  دهد یگریمشامه آ  است كه د

 یچ موجودی، هجها  باشند یخدا یهاات و مشامهیجها ، آ یهاد ین اگر جها  و پدیبنابرا

م و یعلكه به ت یپاك مشا  مخواهد داد و كس یاز خود مخواهد داشت و جز خدا یاستقفل وجود

 و به پاك درك مخواهد كرد یبه چهرة جها  بنگرد، جز خدا ین چشمید با چنیت قرآ  مجیهدا

ن  تچة یدر د كه ازیخواهد د یمامتناه ییبایابند، زییكه مردم در ممود جها  م ییباین زیا یجا

ل به دخود را به تاراج داد  و  یكند، آ  وقت است كه خرمن هستیم یو تجل ییجها  خودمما

 سپارد.یم ییدست محبت خدا

 

 الوجودقت واجبیحق

قت یا صرف حقیود، وجود صرف الوجود كه وصول به كنهش محال ب قت واجبیحق

ا ید، ت و وجویا مركب از ماهیات یاز ماه یتیقت اقدسش ماهیوجود باشد، و محال است كه حق

د. گر باشیء دیء و فقدا  شیا مزدوج از وجدا  شیمؤّلف از سنخ وجود و سنخ عدم وجود، 

چ یه شد و بهعّرا باو م یاض، خالیاض، آ  بود كه از فقد و مداشتن بیقت بیبعنوا  مثال، صرف حق

ا رب سواد   مراتیاض آ  بود كه جمیقت بیز حقیاض را مّتصف مباشد، و میاز امحاء فاقد ب یمحو

ر آ  داض را یاز حدود ب ی، حّدین صورتیاض را واجد باشد. در چنیفاقد بود و جمله جهات ب

گر به ید یقامحّد، م اض شود، باالتر از آ یاز حدود ب یاعتبار متوا  كرد، چه اگر محدود به حّد

 د.یتصور آ

ه و یه و جملة جهات هوی  جهات عدمیبود كه از جم یقت واجب الوجود، وجودیپس،حق

  امحاء وجود را به محو ین شود، جمیو مبّرا باشد. چو  چن یم، در مرتبة ذات خود خالیكافة مفاه

ف صرافت است. ت، مخالیب بود، محدود شود و محدودیبساطت واجد بود، چه اگر واجد ترك

  جهات امكا  و امتناع، و صرف علم از جمله جهات یا صرف وجود از جمیقت یپس صرف حق

 باشد. پس یات از همة جهات موت، خالیجهل، و صرف قدرت از كافة جهات عجز، و صرف ح
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م یة مفاهیكه وجود اقدسش از تمام جهات عدم و جملة مراتب امتناع و كل یقتیاوست صرف حق

   سمات امكامات پاك و منّز  بود.یجمات و یماه

 ال َاظَهَر ِمنُه َو ال وَ  ی َو ال َاقوَل ِمنُهَو ال َاكَم یال َاَتمَّ ِمنُه َو ال َاعل یَفُهَو ِصرُف اْلُوُجوِد الَّذ»

ِبُت الَحُق َو الّثاَفُه ،یَرَك َو َتعال، َتبایلَر   اآلِخرِ  َو ااُلو یَو الَمقَصُد االَسن یَفُهَو الُمبِدُع ااَلعل یَاحل

 «.الُمطَلُق یَوالَغن

و  ست تمامتر و كاملتریست كاملتر و بلندتر از آ ، و میكه م یپس اوست صرف وجود

ز آ ، و ادرتر است قیو م یباتر از آ ، پس اوست ابداع كنندة اعلیست ظاهرتر و زیتر از آ ، و میقو

زال یت و بلندمرتبه، و اوست حق الاوست مقصد روشن و اوست پروردگار اول و آخر، بزرگ اس

 مطلق. یو غّن

ه بود؛ و وجود یاضیه و فینها جهت جاعلیه، جهت ذاتش بعیوجود موصوف به جاعل

 گر، هریه باشد. بعبارت دیه و مفاضیه، جهت ذاتش بنفسها جهت مجعولیموصوف به مجعول

نها یجهت ذاتش بع دیگر، بای  تام بود مسبت به وجود دیكه جاعل بالذات باشد و مف یوجود

الذات كه مجعول ب یكه مجعول بالذات اوست، و هر وجود یجهت اقتضاء و افاضه باشد به وجود

 او بود. باشد كه جاعل بالذات یة وجودیه و مفاضینها، جهت مقتضائید جهت ذاتش بعیباشد، با

م او مداو احاطة یعنیباشد، یتجّدد و تبّدل مفاض، مستلزم تجّدد و تبّدل افاضة مطلقه مم

 وقهورات مت به كافة یة معلومات و قاهریت به كلیت به جلمة مقدورات و عالمیاست به محو قادر

 «.ٌطیٍء ُمحیِامَُّه ِبُكلِّ َش»ت به همة معلوالت یعل

 د باشد.ط و صرف وجوی  جهات بسیص مبّرا بود  و از جمید كه ازكّل مقایجاعل بالذات با

رف صز ید كه علم او میاشد، چو  ذات او صرف وجود است بان ذاتش بید عیعلم صرف وجود با

 باشد.صرف علم م د كهیاز درجات را فاقد بود، الزم ا یاا درجهیاز افراد  یعلم باشد، پس اگر فرد

لذات بالّذات باشد، و مجعول با ید مسبت به مجعول بالذات خود، غنیجاعل بالذات با

َقراُء  َامُتُم الُفا الّناُسهَ یا َای»د: یفرمایز میلذات باشد؛ قرآ  مر باید فقیمسبت به جاعل بالذات خود، با

 «.ُدیالَحم یاهلِل َواهلُل ُهَو الَغِن یِاَل

ت او ذّوت. ذاقائم در ذات او مباشد، بلكه بذات او قائم بود و به افاضة او مت یچ مخلوقیه

  از اعراض بود.ف ذاتًایرا كه كیابد زیف بذات او را  میو ك یمه عرض بود مه عرض

 به كند ط مقل مكا یمباشد، مح یرا اگضر احضاطة وجودیبود، ز یاحضاطة او، احاطضة وجود
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كه  یاز عرض را اضافه عبارت بودیابد، زی، اضافه را  میتعالیامتقال محاط. بر ساحت اقدس بار 

 م خوذ است. یك، معروضیممكن مشود و در مفهوم هر  یگریتفّعل د یتفّعل او ب

قت وجود و صفات یر حقیشؤو  و اعتبارات به سبب تلّبس، علت تغ یر و خفاظهو

ت. اگر سیر ذات میتغ یر مسبت و اضافات است و مقتضیبر تغ یشومد، بلكه مبتنیه او ممیقیحق

ن است یگردد؛ همچنید با او مختلف ممیند، مسبت زیسارش مشیزد و بر ید برخین زیمیعمرو از 

 ه او.یقیقت وجود و صفات حقیحق

به  رد ویمگ یادتیفه كمال زیقت وجود مح  با تلّبس به امور شریگر، حقیبه عبارت د

به  یری، تغد تابدیرد؛ چنا  كه اگر مور آفتا  بر پاك و پلیمپذ یسه مقصامیجهت ظهور مظاهر خس

 ، من .ارامه از خ رد مه از گل رم ، و مه از خار، عار ویابد، مه از مشك بو گیت اورا  میبساطت مور

ر یز تغ، منّز  است ایم یاو را امحطاط و پست یست، و هستیم یجز هست یقت حق تعالیحق

و مه در  مشا ، مه در علم گنجدیها بكه از همة مشا  ییو تبّدل، و مبّراست از تعّدد و تكّثر. خدا

حاطة و از اا زها از او مدرك ویچو  و چند؛ همه چیدا و او بیا ؛ همة چندها و چومها از او پیع

 ر .یمفحظة جمال و كمالش ت یدة دل بیر  و دیرو ، چشم سر از مشاهدة جمالش خیادراك ب

از  د یخسارت كه ما د یهمه جا حاضر است و به ظاهر و باطن همه ماظر، زه یحق تعال

 م.یگر سپریاو بگذاشته را  د یق رضایم و طریگر مگرید یاو برداشته سو یلقا

ش است معدوم، و صورت یقتش معلومیمعرض زوال است و فنا. حقدر  یحق تعال یماسوا

ا داست كه فردیبود، پیاست ب یروز مه بود داشت و مه ممود، امروز ممودیاست موهوم. د یموجود

چه  یفام یاین دمیم و پشت اعتماد بر ایاد به دست آمال چه دهیچه خواهد گشود. زمام امق یاز و

كه  م. اوستیومدیپ یم و با خدایم و از همه بگسلیبند یو در خدام ید كه از همه بركنیم؟! بایده

 چ حادثه مخراشد.یش را خار هیشه باشد و چهرة بقایشه بود و همیهم

   مراتب ظاهر است، پرتویاالطفق اوست، هر جمال و هر كمال كه در جمیل علیجم

ه، هر افتیال از او د . اربا  مراتب، سمت جمال و صفت كمیجمال و كمال اوست كه آمجا تاب

 م، ثمرة كمال اوست.یكه مشاهد  كن یم اثر جمال او و هر كمالینیكه ب یجمال

مضود  م ید، تجّلیت و تقی  جزویت و اطفق، تنّزل كرد  و در حضین صفات از اوج كلیا

م یدام ممتاز ز اطفق،ام، مه آ  كه جزو را یآور ید به اطفق رویم و از تقیتا ما از جزو به كّل را  بر

 م.ید از مطلق بازمامیو به مق
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طلب و  یوحق، هم از ر ید آ  از ماسوایص و تجریتخل یعنید  دل است، یگامه گردامیب« دیتوح» 

نقطض  مطلب و ارادت او از همضة مطلوبضات و مضرادات  یعنیارادت و هم از جهت علم و معرفت، 

ه امد و بتوجه بگرد یاز همه رو مرتف  گردد، یرت ویشود و همة معلومات و معقوالت از مظر بص

 ممامد. یر از حق او را آگاهیغ

ت ظهضور، و یضكه مسضتور اسضت از غا یش مامحصور بر صرف وجودیسپاس موفور و ستا

 در صضفات محجو  است از شّدت مور. از توّحد در ذات، برتر است از درك هر عارف، و از تفّرد

اوسضت مخصضوص بضه  یو قدم، و ماسوابرتر است از وصف هر واصف. اوست مختّص به وجود 

 هر موجود. یهر وجود و اوست امتها یحدوث و عدم. اوست ابتدا

 

 حدود معرفت به ذات خدا

نضه آ  ز حاصل مشود مگر آ  كه مدرك را احاطضة تامضه بضه كیقت هر چیعلم تام به كنه حق

وجضه از وجضو  چیباشد كضه ه ید به محویقت، احاطة مدرك بایقت باشد. در معرفت به كنه حقیحق

م تام د كه علیق مذكور مشود، الزم آیة آ  از احاطة مدرك خارج مشود. اگر احاطة مدرك به طریذات

 مدرك حاصل مشد  باشد. یقت، از برایبه كنه آ  حق

ورت كه صض یعلم یعنیبود،  یلة علم حصولیاز افراد به وس یهر فرد یقت برایمعرفت حق

 بود كضه یبه واسطة صورت یك از صور خارجیعلم مفس به هر ه مبود.ینینها صورت عیة آ  بعیعلم

ل، یر اصضیضاسضت غ ی، وجودی. اما وجود ذهنیبه واسطة وجود ذهن یعنیشود، یدر مفس حاصل م

وات بضه ذ یعنضینهضا، یبع یاء خضارجیات اشضیضل. ماهیو اص ینیاست ع یه، وجودیكن صورت اولیل

هضن ذدر  یاء خضارجیگضر، اشضی. به عبارت د، در مدرك حاصل شودیه از وجود خارجیة عاریماهو

 در آمها مترّتب مشومد. یكه آثار ظواهر خارج یموجود شومد به وجودات

ذا شود، ل یاء خارجید كه ذات او مامند اشیدر مدرك حاصل شود، الزم آ یتعالیاگر ذات بار

مضدرك  بضهد كه علم تضام مضدرك یرممكن بود وااّل الزم آیغ یط وجودیمعرفت كاملة محاط بر مح

ر اوهضام بض ومسدود، و احاطة عقضول  یقت حق تعالین مخلوق را را  معرفت به كنه حقیشود. بنابرا

 محال و ممتن  است. یقت ذات اقدس الهیحق

ن جهت است یست، بدیممكن م یشود معرفت به او به واسطة علم حصولین كه گفته میا

 كن معرفت بهیست، لیه میو شب را صورت یكه مستلزم حصول صورت است در ذهن، و حق تعال
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ن معرفت ی، همیاز علم حضور یز اگر مراد كسین مرحله میممكن است. در ا یاو با علم حضور

ن یباشد، توا  گفت كه چن یگرید ین و معنیر از ایغ یمجمل باشد، معم المطلو ، و اگر مراد كس

 د  است.ین گردی، داخل در سلسلة مشركییاز شدت فطامت و كثرت حكمت كذا یشخص

د از یوگق معّلل كرد  است او را، و هركه ید رد خداومد عالم، چرا، به تحقیهركس بگو»

ق یحقت، به تز اسید در چه چیق ابتدا قرار داد  است او را، و هركه بگویكدام زما  است، به تحق

ا ی  زما از یا مظروف كرد  است او را به ظرفی، یزید  است او را به چیچسبام یعنیضم كرد ، 

د تا یركه بگوهق امتها قرار داد  است او را، و ید تا كدام زما  است، به تحقیمكا ، و هركه بگو

ند كه دو تا ت، و هركیفف  غا یگریاو و د یكیق دو تا كرد  است او را، كه یت، به تحقیفف  غا

ست در د شد  الحق میق جزء جزء كرد  است او را، و هركه مجّزا كرد او را، به تحقیاو را، به تحق

 «.یضفلت و گمراه یاو و از اعتقاد حق برگشته است بسو

محكم  ون عالم منظوم یاج ایرا، مگر با درك احت یشناسد خلق حق تعالیكه مم یبه درست

باشد: یرف من معرفت را دو طیر است، و ای  و بصیو قادر و عالم و سم یكه مدّبر و ح یبه صامع

لوم ارد و معد یتعلق به حق تعال یگریاست و د یمعلوم آ ، محتاج مدّبرتعلق به عالم دارد و  یكی

ست كه ان هم ثابت یست. ایت او میقت و ماهیآ ، اسماء مشتّقه است از صفات، كه داخل در حق

ت یفیثبات كز است آ ، ذكر اسماء مشتقة او، اید كه چه چیو بگو یزیچ یاشار  كند بسو یاگر كس

 كند.یت ممیماه

، بلكه ستندیم كه از ذوات ما میدامیم وجود و علم و قدرت خود را و میكنید  مما مشاه

و جهل  ص آمها را كه عدم و عجزیم مقایكنیز مشاهد  میاست، و م یقیاض حقینها از فیهمة ا

و  ص،یمقا م او را ازیكنیه میرا با كماالت و تنز یم حق تعالییممایف مین جا توصیباشد. در ا

 داست.یصفات و افعال و آثار او در بد  ما هو م كهینیبیم

سلب سبب  یعنیالوجود، عبارت است از استغناء او از فاعل، م اوست واجبیین كه گویا

 د، كه همةم اوست موجد كل موجودات، اشار  است به افعال خداومیین كه گویا ای، و یاست از و

 .یر ذات حق تعالینها اخبار است از غیا

توا  یشود به تجّدد محدود، و ممیر مخلوق و متجّدد ممیابد به تغاییمم رییتغ یحق تعال

ف از جمله مخلوقات اوست. وجود او اظهر یف، به جهت آ  كه كیوصف كرد او را با ك

 ست، یقت وجود مح  است و تمامتر از او میر او؛ او حقیكند او را غیموجودات است و ظاهر مم
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آ   یقت مقدسه، باطل و مّدعیپس زعم وصول به كنه حق  اوست. یو وجود ممكن، رشحة ف

 كاذ  است.

 یایردكه در  یركیكنند، و خردمندا  زیه، ذات اقدس او را ادراك ممیصاحبا  معمت عال

حظة تش از وصمت مفیكنند. جمال احدیدرك مم یزیقت ذات او چیخورمد، در حقیفكر غوطه م

ف ا در وصردا  فصاحت یبسة اذكار، معّرا. مبارزا  متش از صخمت مفیافكار، مبّرا و جفل صمد

 ة رفعتیااشارت، لن  است. پ یف او پایاو مجال عبارت، تن  و سابقا  عرصة معرفت را در تعر

 .یم، خالو ساحت عزت و معرفتش از تردد اوهام و تعرض افها یادراكش از مناولة حواس، متعال

امد: تفكر و اضطرا  است؛ چنا  كه فرمود رت و دهشت یح یتعالیجة تفكر در ذات باریمت

هما   ن ذات اوست، بهید. صفات او عیت، تفكر مكنیخدا و در ذات احد یهاد در معمتیكن

 فات با تفكر.ر درصیست ااّل سیز ممكن میاومرممكن است،وصف صفاتیاو غب كه وصف ذاتیترت

 یمنته ه ادراك او بدا د، و هرچیبه كنه واحد متوامد رس یچ موحدین، ادراك هیبنابرا

 ز ادراكا ید  به مقام ادراك، خود موعیت واحد. عجز از رسیت ادراك او بود مه غایگردد، غا

ومت ت تاّمه و حكیاست. اگر سالك دستش از خارج كوتا  و دلش به مور حق روشن گردد، وال

دراك ذات امد. از د  مدارند كه اسبا  در امجام امور، ارایبیمطلقه را در همة عوالم مشاهد  كند و م

شه یر رن موضوع دارمد، همه از عقل قاصیا یكه عقًف رو یعقول قاصر است، و منازعات یاله

  یرو  فكه از د یقاط  صادر كند. اما موحد ین مورد حكمیرا عقل عاجزاست كه در ایگرفته، ز

ند كه عقًف یبیكند و میمشاهد  م یبرخوردار است،قصاوت عقل را به خوب یرد و از علم لدّمیگیم

 گذرد.یز آمها مامنازعات مهاد  و  یرو یابراز دارمد، لذا پا ین مورد سخنین كه در ایعاجزمد از ا

مت را ساحت عظی. زین، اظهار عجز است از معرفت به كنه ذات الهیت معرفت عارفیمها

« َكما َعَبدما» ،یو هر واحدا مّطل  شود بر ای، و یعه شود به هر واردین كه شریاو، اجّل است از ا

 اعتقاد همه.« ما َعَرفناَك»اجتهاد همه و 

رت صاحب مظرا  یمه، و بص یلیر دلیات او جز تحیت عقول را بر بدایكه مها یپاكا خداومد

ت یضت مه، و صفات مامحدود او را مهایمه، ذات مامحدود او را بدا یلیرا بر اشّعة اموار عظمت او سب

ت او اواخضر، و یضل در اولیبساطت او. اوا یحت احاطت او، و كو  و مكا  در طمه. ازل و ابد در ت

ت او ظضاهر، یضت او باطن، و بواطن اكوا  در باطنیاء در ظاهریل. ظواهر اشیت او اوایاواخر در آخر

 ت او وارث.ی  آباد در ابدیت او حادث، و جمی  آزال در ازلیجم
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 مامنضد جسضم و جضوهر و ی. صضفات سضلبیو ثبوت یدو موع است: سلب یمقّدسة اله صفات

اراد   ات ویضبه مامند علم و قدرت و رحمت و ح یه حق تعالیعرض و محتاج بود ، و صفات ثبوت

 فعال.اه حق بر دو قسم است:صفات ذات و صفات یه.صفات ثبوتیو ادراك و كفم و صدق و سرمد

 

 صفات ذات

ود بضه شباشد كه ظاهر  یاو در موصوف، مبدأ محّقق یرت است از آمكه براه عبایصفت ذات

ن، اسضت در ذات آ  ممكض یائت مستقّر ین مبدأ در ممكن، هیه در عالم شهود. ایجهت آ  آثار فعل

عطاء ااست و اثرش بذل و  یاهیت مفسامیفین صفت قائم است به آ ، مامند جود كه مبدأ آ ، كیكه ا

ن ذات یضشضود از ایأ در واجب، ذات اقدس است بدو  تعّدد جهت، و صضادر من مبدیا یاست، ول

 شود.یبنفسها، آثار و افعال، و وحدت ذات به اختفف آثار، متعدد مم

 ن صضفات،یضباشد و آثضار این ذات او میقت واحد  است كه عی، حقیصفات ذات حق تعال

ر یض، غرا چضو  مفهضومیضاق اسضت، زك مصضدی یم متكّثر  است كه همه اشار  به سویو مفاه یمعام

 باشد.ین ممیاست، تعّدد آ ، تكّثر ع یوجود خارج

ة آ  در یر مقضضیضمظ یسضت ولضیآثضار اسضت، تعضدد م یكه مقتض یدر صفات ذات حق تعال

د كه گفتضه شضود معلضوم و مقضدور و زمضد  و مضراد و یكه بر شخص صادق آ یمخلوق است، بطور

 مخلوق و مرزوق.
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ات، علم و قدرت كه با هر شخص زمد  و یموصوف است مامند ح صفت قائم به یگاه 

وصوف فت به مص یم، اما گاهیم امسا  را به آمها متصف كنیتوامیداما و تواما قائم هستند و ما م

است.  یگریز دیازمند به تحّقق چیست و اگر موصوف بخواهد با آ  وصف مّتصف شود، میقائم م

 ا پس ازخد یكه برا یاز قسم اول است، و صفات یتعالیت بارشود كه صفات ذاینجا روشن میاز ا

 امد.د بر ذات و صفت فعلیستند بلكه زاین ذات میكنند، عینش اثبات میتحّقق آفر

شود،  ن ذات اویند اگر صفات خدا عیدامند و گویصفات خدا را زائد بر ذات م یافرقه

 ید چه، وقتیآیبود  از صفات الزم مم یت صفات، خالینیكه از ع یمدارد، در حال یپس خدا صفات

اهر و ظشد، و چو  آثار صفات از او یشد كه آثار صفات از او ظاهر ممیم یذات از صفات خال

 د.یآین صورت خلّو صفت الزم ممیگردد پس در ایصادر م

ا یند میا قدیست: یرو  میكه صفات ذات او زائد بر ذاتش باشد، از دو حال ب یدر صورت

 نید،در ایآد و در صورت دوم خلّو ذات از كماالت الزم یدر صورت اول تعدد قدما الزم آحادث، 

 است. ص به بداهت عقل باطلیص گردد، و اّتصاف او به مقایمتصف به مقا یوقت ذات حق تعال

ا ی نكهیست از ایم ید بر ذاتش باشد، خالیزا یگر، اگر صفات ذات حق تعالید یاز سو

ن حال یر اا مستند به ذات خود است، دیست، و یم یزیاو چ یحال آمكه ورار است و یمستند به غ

و  یزیست كه ذات او چین می  كماالت قاصر آ  كماالت باشد؟! پس چنیشود كه مفیچگومه م

 ب است.ین مستلزم تركیباشد، كه ا یگریز دیز چیصفات او م

 كه گفته شود خداست یز میجا»د: یفرمایه السفم میالرضا عل یبن موس یحضرت عل

مرا ، بلكه آر از خدا قرار داد ین صورت قدرت را غیرا كه در اید ، زیموجودات را با قدرت آفر

را به  موجودات د گفته شود كه خداید ، بلكه بایآلت بر خدا مقرر داشته كه با آ  موجودات را آفر

«. بر آمها ه جهت اقتدارست كه خدا خلق كرد  موجودات را بین مین است و جز اید ، ایقدرت آفر

كه  شنود با آمچهیند، میبیشنود و میخداومد عالم م»ز فرمود : یه السفم میحضرت محمد باقر عل

 «.شنودیند با آمچه كه میبیند و میبیم

را یقت مور است، زین ذات او است و ذات اقدس او حقیع ین صفات ذات حق تعالیبنابرا

ست،و مور ظاهر است درمفس خود و مظهر است در یتر از عدم مخفا یاظهر ازوجود و ظلمت یمور

 ق و اكوا  از آ  ظاهر شومد.ید كه آ  مور منش  ظهور موجودات بود  و حقایآیرخود،لذا الزم میغ

 و است، ه است و امفكاك ذات اقضدس او از آمها محالیة كضمضالیضقیحق یصضفضات ذات اله
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وجب نها میا ات، سم  و بصر كه خلّو ازیامند قدرت، علم، حاتصافش به اضداد آمها ممتن  است م 

اجز عگر یقادر و در زما  د یست كه خداومد متعال در زمامیاج است. پس ممكن میمقص و احت

گر ید یدر زمام عالم و یا در زمامیگر ضد آمرا، ید یات داشته باشد و در زمامیح یباشد، و در زمام

ارد بصر كه علم به مبصرات و مسموعات است، امكا  مد ن طور است سم  ویجاهل باشد و هم

 عالم بدامها مشود. ینها شود و در زمامیعالم به ا یكه در زمام

 ت را، پسم از او اضداد آ  صفایكنیم یم خدا را با صفات ذات، مفین اگر وصف كنیبنابرا

رگا  هگ است و ات را كه مریم از او ضد حیاكرد  یاست، مف یم خداومد عالم حییهرگا  گو

 یاست، مف  یم سمییم از او ضد علم را كه جهل است، و هرگا  گویاكرد  یم است، مفیم علییگو

ه كم از او ضد آمرا یاكرد  یر است مفیم بصییاست و هرگا  گو یرا كه كر ییم ضّد شنوایاكرد 

هرگا   ست، وا یم از او ضد آمرا كه خواریاكرد  یز است مفیم عزییاست، و هرگا  گو یكور

 یم غنیی  گوم از او ضد آمرا كه خطا كرد  در امور است، و هرگایاكرد  یم است، مفیم حكییگو

 یست، مفم ایم حلییاست، و هرگا  گو یازمندیرا كه م یازیمیم از او ضد بیاكرد  یاست، مف

 ل در امتقال است.یم از او ضد آمرا كه تعجیاكرد 

ضا و ت و قیرا كه اراد  و مشیالم اراد  كنند  است، زم خداومد عییست كه گویز میجا

كه  رایست، زام خدا قادر و عالم ییز است كه بگویكن جاینها از صفات افعالند، لیغضب و اشبا  ا

 ن ذات اوست.یحق، ع یر صفات ذاتیقدرت و علم و سا

  آ یرا  بر عقول از ادراك كمال یشود، ولیآثار صفات ذات حق در حدوث مشاهد  م

متداد ام مگر یم بكنیتوامیم خدا را به بقاء و دوام، تصور ممیمسدود است؛ چنا  كه اگر ما وصف كن

  ه جهت آست، بیم یجار ین امتداد بر ویكه ا یرود، در صورتید و میآیمتعاقبه را كه م یزمام

 ست.یو مستقبل و حال بر او م یكه ماض

 

 صفات فعل

شود، مامند یتحّقق فعل، صفت از فعل گرفته م مراد از صفت فعل آ  است كه پس از

ن یشود و ایدگار بود  او م خوذ و مفهوم میها، آفرد ینش، از آفریدگار كه پس از تحقق آفریآفر

را كه با ضد آ   یگر، هر صفتی. به عبارت دیصفت قائم بر فعل است مه قائم بر ذات اقدس اله

 د  و لطف.چه،اگر اراد  مامند قدرت و علم از صفاتم،صفت فعل است مامند ارایخدا ثابت كن یبرا
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بود كه خدا اراد  كرد  یم یزی  اثبات چیبود، اثبات آمچه را كه خدا اراد  مكرد ، مق یذات اله

ن در صفت فعل، ی  آ  خواهد بود. بنابرایز اگر لطف از صفات ذات باشد، قب ، مقیاست، و م

توا  خدا یمم یا  را دشمن، ولیا دوست دارد و عاصم خدا عبادت كنندگا  رییز است كه بگویجا

از صفات ذات، ضد آ   یرا در اثبات هر صفتیرا وصف كرد به قدرت و عجز كه ضد آ  است، ز

 م.ییممایم یرا از او مف

لكضه بسضت، یصفات افعال كه آثار صفات ذات هستند، اتصاف خداومد عالم به آمها كمضال م

كضرد   ست، بلكه قضدرت بضر خلضقیمفسه كمال م یخلق كرد  كه فقدرت بر آمها كمال است مامند 

لضق خگضر ید یخلق كند و در زمضام یبه مصلحت یدر زمام یكمال است، و ممكن است كه حق تعال

نها یر اقدرت ب ستند بلكهینها كمال میرامد  كه ایا كرد  و رازق بود  و مین است احیمكند، و همچن

 ردد.نها مصلحت مباشد و از او صادر مگیجاد ایا یامكمال است، چه امكا  دارد كه در زم

 

 صفت از خدا یمفهوم نف

 ،یریبه تقضد است محدود و بنا یتیم، واقعیجها  را فرض كن یهاتیكه از واقع یتیهر واقع

 و  از آ ریضاسضت كضه ب یت را مرزین واقعیا یعنیاست،  ی، منفیریرا داراست و بنا به تقد یهست

 تیضا واقعریضتوا  فرض كرد، زیاو مم یبرا یتیچ حّد و مهایها خداست كه هشود، تنیافت ممیمرز 

 ست.یازمند میمرتبط و م یچ سبب و شرطیاو مطلق است و به ه

وم كه درا هر یتوا  عدد فرض كرد، زیمم یروشن است كه در مورد امر مامحدود و مامتناه

را  یجمضحهستند؛ چنا  كه اگضر  یجه هر دو محدود و متناهیاست و در مت یر از اولیفرض شود غ

فضرض  فرض كضرد و اگضر هضم یگریتوا  حجم دیم، در برابر آ  ممیفرض كن یمامحدود و مامتناه

 خواهد شد. یهما  اول یم، دومییمما

 یهرت ظایسامدارد كه هما  ام یم كه ذاتینیبیم، میقرار ده یعقل یاگر امسا  را مورد بررس

دة م زاییونكه گضیشود مامند ایدارد كه ذاتش به آ  شناخته م همرا  یز صفاتیاوست، و م یو شخص

ات ن صضفیضن صضفات را دارد. ایا خفف ایفف  شخص و پس فف  كس است، داما و تواماست و 

 ییو دامضا ییتوامضا یشود، ولضیهرگز از ذات جدا مم یو دوم یاز آمها مامند صفت اول یاگرچه برخ

ر از یضغز آمهضا اك یضر از ذات و هریكه باشند همة آمها غ یر حالر را دارد، در هییو تغ ییامكا  جدا

 است. یگرید
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نكضه یال است بر ین دلیگر، بهتریرت ذات با صفات و صفات با همدیمغا یعنین مطلب، یا 

گضر ذات را ایضهستند، ز یكه معّرف ذات است، هر دو محدود و متناه یكه صفت دارد و صفت یذات

جضه یتگرفتنضد، در میگر را فرا میز همدیگرفت و صفات میات را فرا مبود، صف یمامحدود و مامتناه

 یك معنضیض ین معامیگر بودمد و ایكدین یع ییو داما ییبود و امسا  مفروض هما  تواما یكیهمه 

 ش مبود.یب

توا  یممكه ذكر شد،  یی، صفت به معنایذات اقدس اله یشود كه برایا  روشن مین بیاز ا

ّز  منض یدیضاز هر تحد یرد و ذات اقدس الهیگید صورت ممیتحدی  صفت، برا چنایفرض كرد، ز

 است.

ن یضشضود و ایم یم كضه در صضورت صضفات ظضاهریضدر جها  سرا  دار یادیما كماالت ز

 بضه آ  یشضتریب یشومد، موصوف خود را كضاملتر ممضود  و ارزش وجضود یصفات در هرجا ظاهر

ا  گضرینهضا را خضود مداشضت، بضه دید  و اگضر ایضرن كمضاالت را خضدا آفیضشك همة ا یدهند. بیم

 یبضارك و تعضالت ید گفت خدایم، بایكرد. پس بنا به قضاوت عقل سلیشا  مملید و تكمیبخشیمم

 نیضسضت، اا یمامحضدود و مامتنضاه یتعضالینكضه ذات اقضدس باریمظر به ا یرا داراست، ول یهر كمال

كه  یتریگر، و مغاین همدین ذاتند و عیعقت یشومد، در حقیكماالت كه در صورت صفات ظاهر م

ه جهضت بشود، در مرحلة مفهوم است و ید  میا  خود صفات دیز در میا  ذات و صفات و میدر م

 ست.یا  میم در میر واحد قابل تقسیقت مح  بودمش، غیحق

 

 وحدت خدا

 یعبضودمدهد كه جز او یدت مشها ؛ خداومد متعال«َشِهَد اهلُل َامَُّه ال ِالَه ِااّل ُهَو» یقال اهلل تعال

ابضل قجضز او كضه  یدهضد كضه معبضودیشهادت م یفه، خداومد تبارك و تعالیة شرین آیست. در ایم

 ردة آثارپست. اما، شهادت بشر و ملك با شهادت حق، متفاوت است. بشر از پشت یش باشد، میستا

 دهد.ین شهادت را میاز ذات خود، ا یو ملك از پشت پردة اموار، و حق تعال

سضت. هز یه میس و تنزیخداست، و متضّمن تقد یگامگیل، اقرار به ید مصدر با  تفعیتوح

و  د كضاملتریضشضتر، توحیمردم مختلف اسضت. هضر قضدر كمضال ب یمقامات معنو ید رویمراتب توح

 خالصتر.
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 انواع وحدت

. یقضیو وحضدت حق یوحدت در مقابل كثرت است و آ  بر دو قسم است: وحدت مجضاز

 دارد: یاست كه خود اقسام یت، صفت واحد  مباشد، وحدت مجازاگر وحد

ذهضن  ن موع وحدت، فقضط دریك، دو و سه ... ایم، یین كه گوی: مثل ایاول ض وحدت عدد

 مدارد. یقت خارجیرد و حقیگیو تصّور ما صورت م

 امسضا  و یعنضیاسضت،  یكیم، جنس امسا  و اسب یین كه گوی: مثل ایدوم ض وحدت جنس

 ت مشتركند.یوامیح یمعنااسب در 

ت را ا  پوسضید پوسضت و سضیم تمام افراد بشر از سفیین كه گوی: مثل ایسوم ض وحدت موع

 د.یبر همه صادق آ یامسام یامسا  مامند و معنا

 ، و امضداز نهضا در مقضداریم كه ایریرا در مظر بگ ین كه اجسامی: مثل ایچهارم ض وحدت كّم

 هستند. یكی

ا ی یاهرظ یرویا  و اصابت چند میكه از شمول و جر یار واحد ی ث: تیفیپنجم ض وحدت ك

ا ی یحت جسمه، از لحاظ صیاز صنوف و امواع م كول ین كه چندیبه مقام تحّقق رسد. مثل ا یباطن

 را به مقام ظهور رسامد. یار واحد یت ث یروح

عضم و ب در طیك مضوع، مضثًف سضیضم تمضام افضراد یین كه گوی: مثل ایششم ض وحدت وصف

 هستند. یكیوصف، 

 دارد.است و تعّدد م یكی، یبه اعتبار یم، هركسیین كه گوی: مثل ایهفتم ض وحدت شخص

اسضت كضه از جضنس وحضدت  یاسضت، و آ  وحضدت یقی، وحدت حقیمقابل وحدت مجاز

است كضه  باالتر از آ  یمباشد. ذات اقدس اله یو شخص ی، وصفیفی، كی، كّمی، موعی، جنسیعدد

 ه است.یه الهیقیوحدت بر او تصور كرد، آمچه ش   اوست، وحدت حقن محو یاز ا

قابضل  صفت از واحد مجّزا بود و هر دو یگر، اگر وحدت صفت واحد بود، ولیبه عبارت د

د، ر حقه است. اما اگر وحدت صفت واحد باشیغ یقین گومه وحدت، وحدت حقیقسمت شومد، ا

فت صضن ین ذات و ذات عیصفت ع یعنیمشومد، و صفت و واحد از هم مجّزا مبود و قابل قسمت 

مال مگر شناسند آ  وحدت را به حّد كیند، كه ممیحّقه گو یقین وحدت را، وحدت حقیباشد، چن

 راسخو  در علم.
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 دان جنگیاثبات وحدت در م

 مزد آ  حضرت آمضد و یبود. مرد اعراب ییمشغول صف آرا )ع(ریدر جن  جمل حضرت ام

گضر مهجضوم آوردمضد كضه  یاست؟ بعد از آ  كه مضردم بضر و یكیخدا  ییگویا تو میعرض كرد: آ

دسضت از »است، چه وقت سؤال اسضت؟آ  حضضرت فرمضود: ییآراحضرتش مشغول صف ینیبیمم

 «م.ییاس ممان است كه مردم راموّحد و خداشنیا یت براین همه فعالید،چو  مقصود ماازایبدار یو

گردد: یر ماست، به چهار وجه تصّو یكین كه خدا ی، قول در ایاعراب یا»بعد از آ  فرمود: 

تضوا  بضر یكضه مم یست و دو وجهش بر خدا ثابت است. اما آ  دو وجهیدو وجه آ  بر خدا روا م

سضه و  وك، در مقابضل دو یضاست و مقصود مضا از  یكیم خدا یین است كه گویخدا اطفق ممود، ا

 را آ  وحدتیشود، زیر با  اعداد شمرد  ممست، دیاو ممكن م یبرا یكه ثام یچهار باشد. وجود

 موع بشر. از یعنیاز مردم،  یكیم یین كه بگوی، مثل ایند. دوم: وحدت جنسیگویرا، وحدت عدد م

 وحدت عدد و جنس بر خدا روا مباشد. یعنین دو قسم وحدت، یا

مضام ت در یعنیاست،  یكیم خدا یین است كه گویكه بر خدا ثابت است، ا یاما آ  دو وجه

در  اسضت یكضیم خضدا یین كضه گضویگر این طور است پروردگار ما. دیمدارد، هم یهیموجودات شب

مضه  یارجخضتوا  فرض كرد، مه اجزاء یخدا اجزاء مم یشود و برایه ممیچ وجه تجزی، و به هیمعن

 «.ی، مه اجزاء وهمیاجزاء عقل

 

 ل وحدتیدال

از  یاپضار  ًف بضهیضوجود دارد كضه ذ یفمختل یهاد خداومد جها ، منطقیدر مقام اثبات توح

 م:یكنیآمها اشار  م

كضم حرا بضه یضمضدارد، ز یتفزمض یگریك بر دیچ یاول ض اگر واجب الوجود متعدد باشد، ه

و دن آ  ین صضورت بضیضاسضت، در ا یگضریعلت د یكیا یست: یرو  می، ارتباط از دو جهت بیعقل

ت اّول، علض گرمد. در صورتیر دو معلول علت دن كه هیا ایبرقرار است، و  یارتباط علت و معلول

 را مدارد؛ و اما بطف  صورت دوم، آشكار است. ییمقام خدا یستگیخدا و معلول شا

ّز  الت و منك از آمها مستقًف واجد تمام كماین در صورت تعّدد واجب الوجود، هریبنابرا 

 دود و فاقك واجد كماالت خیره به حكم تعّددشا ، هضاست ك یضهیص خواهد بود. بدیاز تمام مقا



ت ثبوتیه                                                                                صفات الهی: صفا 43

                  

ن یر ار معقول خواهد بود. و اما دیاست و گرمه تعّددشا ، غ یگریازات دیات و امتیخصوص 

جب ط مسلمًا در واین شرایصورت، هر واجب الوجود، مركب از وجود و عدم خواهد بود و ا

 ن شود، حادث خواهد بود.یالوجود باطل بود  و هرآمچه چن

َ  اهلِل َسدتا َفُسبحاهلَل َلَفاِهما آِلَهٌه ِاالَّ یَلْو كاَ  ف»د: یفرمایم است كه میدوم ض منطق قرآ  كر

ه عالم فاسد نیبود، هر آیر از خداومد میغ یگرید یاگر در جها ، خدا«: »ِصُفوَ یَر ِّ اْلَعرِش َعّما 

 لوجودچه، اگر دو واجب ا«. كنندیگشت. پس منّز  است پروردگار عرش از آمچه وصف میم

 یتهس یزینش به چیك از آمها بخواهد در جها  آفریقدرت و صفت اراد  باشند و هر یدارا

 خواهد شد،م یعمل یگریشد  و ارادة د یعمل یكیا ارادة یرو  مخواهد بود: یبخشد، از سه وجه ب

ر داهد شد. مخو ین كه ارادة هر دو عملیا اید، و ین كه ارادة هر دو جامة عمل خواهد پوشیا ای

الوجود خواهد بود، و صورت دوم باطل است ممكن یگریالوجود و دواجب یكیصورت اول، 

 ا مدارد.ر ییمقام خدا یستگیك شایچ یچنا  كه فوقًا اشار  شد،و در صورت سوم هر دو عاجز و ه

 اشكال كند كه ممكن است دو واجب الوجود در هر كار توافق كامل داشته یاگر كس

ن یع ن ذات و ذاتشیباشد كه صفاتش ع ید ذاتیم كه واجب الوجود بایین پاسخ گویباشند، چن

ه ك یزیصفت و ذات او از هم جدا باشد، مركب است، و چ یرا اگر موجودیصفت او باشد. ز

گردمد و مركب یمركب باشد حتمًا از اجزاء به وجود آمد ، پس اجزاء بر خود مركب مقدم م

ه ه شوشد كمبود  و حادث است. اگر گفت یم و ازلیقد یدن موجویمسبت به آمها مؤّخر، و لذا چن

 ن بود  ویضین و مقین اجتماع ضدین است كه ایمركب هم مقدم است و هم مؤّخر، پاسخ ا

به وجود  د، حادث است و بعدًایآیست، بعفو  مركب چو  از اجزاء به وجود میر میپذامكا 

ق   هم مّتفث قدرت و صفت مّتحد و در ارادیحن اگر دو واجب الوجود از ید مه اول. بنابرایآیم

 متوامند بود. یكین دو در ذات هم متحد بود  و جز یباشند، ا

كند  یگریاز ارادة د یریتوامد جلوگیك میا هریم، یسوم ض اگر دو واجب الوجود فرض كن

 .است توامد؛ در صورت اول عجز هر دو آشكار و در صورت دوم، عجز هر دو آشكارتریا ممیو 

 

 واحد هاراد

ن است كه: از واحد جز واحد صادر مگردد، یا یاز احكام مخصوص به علت فاعل یكی

 زیك چیمداشته باشد، جز  یچ محو تكّثر و اجزائیاگر فاعل از تمام جهات واحد بود  و به ه یعنی
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ت است كه یاست و به آ  خصوص یتیگردد، چنا  كه در آ  و آتش خصوصیاز او صادر مم

 ید كه از آ ، گرمیآیت مباشد، الزم مین خصوصیشود، اگر ایاز آ  دو حاصل م یگرمو  یسرد

ك یت است كه به یدو خصوص ین صورت علت دارایحاصل شود. در ا یو از آتش، سرد

 یاز او حاصل شود و لذا اگر علت دارا یگریت، معلول دیك خصوصیو به  یت معلولیخصوص

 مخواهد بود.   جهات واحدیت باشد، از جمیدو خصوص

 یراد، علت بضد. بعنوا  مثال اگر واحین الزم آیضیر صادر شود، اجتماع مقیاگر از واحد، كث

«  »دارد كضه بضدا  جهضت منشض   یتیا علت خصوصضین واحد ی، ا« »و « الف»ز باشد مثل یدو چ

« الف»ت یست خصوصی، م« »ت یاست. پس خصوص« الف»ت یر از خصوصیغ«  »است و منش  

ن یضد و ایضز الزم آیضم« الف»ت یست خصوصی، م«الف»ت ین صورت با اجتماع خصوصیااست. در 

 «. ِمنُه ِاالَّ الواِحدصدُریَالواِحُد ال »امد: ن چنا  كه فرمود یمحال است. بنابرا

مد. چضو  او موجضود شضو یط ذاتیبس یه و اقتضایط ذاتی  وجودات به ارادة بسین جمیبنابرا

 ومد.موجود ش جاد فارد اوی  وجودات به ارادة واحدو ایواحد بود و جمد كه فعل او ین باشد،بایچن

 

 فرق احد و واحد

از یضمتاكن از هم یمشتركند، ل یت حق تعالیاز جهت وحدام« احد»و « واحد»دو اسم مبارك 

 ز:یامد به چند چافتهی

و پضا و ست افته از دیب میترك یعنیاجزاء و اعضاء است،  یمف یبه معنا« احد»اول ض آ  كه 

 یعنضیت، ر و مثضل و مامنضد اسضیضك و مظیشضر یمف یبه معنا« واحد»نها. اما یر ایچشم و گوش و غ

 .یه معنمتفّرد ب یعنی« احد»متفّرد بالذات و  یعنی« واحد»ك و مثل و مامند مدارد. پس یشر

توا  كرد، بخضفف یرعاقل میرا از جهت استعمال، اطفق بر عاقل و غ« واحد»دوم ض آ  كه 

شضود یمد  ین فهمیست، چنیم یم در خامه احدییگو یكه مخصوص به عاقل است. مثًف وقت« احد»

مل شضا« واحد»در خامه باشد؛ اما  یوامیممكن است ح یاز امسا  در خامه وجود مدارد، ول یكه احد

 شود.یوا  هم میح

بضه  یهسضت، گضایداخل در اعضداد م« احد» یداخل در اعداد است ول« واحد»ن كه یسوم ض ا

ك یشضر یر مفضرا بض« احد»اجزاء و  یرا بر مف« واحد»شود، چنا  كه یز استعمال میگر میكدی یمعنا

 ند.یممایاطفق م
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و « اهلُل َاَحد ُقل ُهَو»د فرمود : ین كه در سورة توحیرسد، ایبه مظر م یانجا مكتهیدر ا 

ز كه ا یوحدت أ اعداد است، لذامبد« واحد»، به جهت آ  است كه «ُقل ُهَو اهلُل واِحد»مفرمود  

 ییدر جا« ود»در مقابل « كی» یعنیآ  است.  یت و مفیشود، پس از تصّور دوئیاستفاد  م« واحد»

ه بت، محتاج یست و در اثبات وحدامیمبدأ اعداد م« احد»ت برود، اما یشود كه احتمال دوئیتصور م

 م.یستیآ  م یو مف یتصّور دوم

و  اجزاء، یفبه اعتبار م یتعالیشود از ذات باریاست كه امتزاع م یصفت« احد»گر، یبعبارت د

 یپس وحدت ت.یك و دوئیشر یبه اعتبار مف یتعالیشود از ذات باریاست كه امتزاع م یصفت« واحد»

كه مبدأ « واحد»شود مه از یاستفاد  م« احد»است، از  یت و وجو  ذات احدیق مقام الوهیكه ال

 اعداد است.

 

 یرفانك نكتة عی

ا  بتابد، آمرا چگومه مش ید صافیشة سفیمامند ش یقلیف صیاگر مور شمس بر جسم لط

 یافتد مامند سن ، مام  اضائه و امعكاس و یمیا  ضخیدهد؟ و بر عكس اگر بر جسم سیم

گر است، اگر بر قلب جلو  یشمس عالم وجود در هر موجود یقین طور مور حقیگردد. همیم

ز ا یشود و بعضیاست، منعكس م یكه در و یت و استعدادیو به امدازة مورامپاك بتابد بقدر صفا 

عاء و نة وجود موجودات و بقدر وین است كه عارف به آئیكند. ایت میت را حكایاوصاف الوه

د، فقط نین مبیخود را در ب یشناسد و در وقت ظهور مور احدیت وسعة مفس خود، خدا را میظرف

او و  قائم به اهد  كند كه به تمام قوا و مشاعر او احاطه دارد، همه رامش یو ابد یك وجود ازلی

را  ن وقت است كه هركهید. در ایمشاهد  مما یمستغرق در بحر عظمت جمال و جفل خداومد

و آورد  اد رو به سته و هر كه را دوست بدارد او را دوست داشته و رو به هر كه آریبنگرد او را مگر

 است.

ت یت و خودیئیكند شیكه م یك بتابد، تنها كاریبر دل تار یقیآ  مور حق یوقتاما          

گردد. یمند و مفس او پرد  و حجا  او یبین است كه ماوراء خود را ممیدهد، ایاو را مشا  م

ز ی، چقرار گرفته است یو یش رویكه در پ ییزهایر از خود و محسوسات و چیهرچه مظر كند غ

 یاهیت و سم كه به تابش آفتا ، از غلظیا  ضخیست، مامند هما  سن  سیا مدیاو هو یبرا یگرید

 ا جهامتد یفرو رود و از پشت او خضورش یست كه مور در اعماق ویضن میقابل اشود،یاو كاسته مم
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 گر گردد.جلو 

د بضر یورشضاشضّعة مضور خ ین كه اگر مضدتیاست، و آ  ا یان جا مكتهین حال در ایبا ا یول

وهر لؤلؤ و گ فرو رود و سن  بود  او را مبّدل به یم بتابد، مور در اعماق ویا  ضخیسهما  سن  

از آ   لضب امسضا گردامضد. البتضه قیو كثافت او را مبّدل به لطافت م یدیاو را مبّدل به سف یاهیو س

سضت، ید میور خورشضمضكمتر از اشضعه  یست و اشعة مور وجود الهیتر ما یتر و سسن  خارا سخت

 امتهاست. یو رحمت واسعة او ب یرمتناهی  او غیف بلكه

عضالم  دل را متوجضه بضه ید و رویضت توجه كامل به مبدأ ممایبا خلوص م یاگر امسا  چند

ا ر یمفضس و ك مفوذ ممود ، رحمت واسعة اویبر اعماق آ  دل تار یقیگردامد، اشعة مور حق یربوب

قوا  ه قلب ودا گردد و بیرتو او به ظاهر هوو پ یمنعكس و صفحة قلب، مورام یپاك كند، مور در و

ش ند، گضویو برسد كه چشم به ا ییبخشد، تا آ  كه عارف در معرفت بجا یاو مشاعر او رومق تاز 

شضاهد  م یبه او شنود، دست و پا به او حركت كنند و خود را غرق در بحر عظمت وجود خداومد

 كیضن او یبضبه حّق گردد و در مظضر حضق  یاقد، بین مدیت خود را در بیكند، و بعد از آ  كه خود

 جلو  كند. یقت وحدامیحق

ا ر ین مور احدیقیالنید، به عیدرجة كمال رس یمود و به منتهیمراح تكامل را پ یعارف وقت

ر وحضدت و مضو یقضین مضور حقیدهد بضیز میمنّور گشته تم یكه به مور احد یمشاهد  كند و به قلب

از آ   ریضغ یبود  حضق تعضال یكیند كه وحدت و یبیرت میچشم بص را؛ و به یط و مور اعتباریبس

 گردد.یاست كه در ممكنات تصّور م یگامگیوحدت و 

رهضا ، و ه به وجدا  است مه به بیة الهیقیو درك آ  وحدت حق یق خداشناسین طریالبته ا

و  رددق شضامل حضال او گضیضكه كمال سعادت و توف یشود، مگر كسین وحدت به مظر ادراك ممیا

، ور معرفتمن وقت ممكن است به اشراق ید، در ایز  ممایعت پاك و پاكیش طبیقلب خود را از آال

 د و به دل و زبا  موّحد گردد.یه را ادراك ممایقیآ  وحدت حق

زهاسضت یابضد، تمضام چیا  مر یبر و یبیوجه تركچیط كه به هیقت بسیامد: حقبزرگا  فرمود 

، كضه وجود البشضرط یعنیط، هما  وجود مطلق است یوجود بس یعنیست، یك از آمها میچ یه یول

ر یرد. حضرت اماستفاد  ك« ُقل ُهَو اهلُل َاَحد»در « هو»توا  از لفظ یرا م ین معنیحّد و امداز  مدارد. ا

ر هخارج از  كه ممزوج به او شود و یاست مه بطور یزیاو داخل در هر چ»د: یفرمایه السفم میعل

 «.ربط با او شود یكه جدا و ب یبطوراست مه  یزیچ
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 موافل، تا د با امجام داد یجویشه تقّر  میبند  هم»آمد :  یث قدسین كه در حدیو اما ا 

شنود به او هر یگردم گوش او كه میرا و م یزیند هر چیبیگردم من چشم او، كه به او میم

ه عارف كن است یشود، ایبند  م ر اعضاءین كه خدا چشم و گوش و سای، مقصود از ا«را... یزیچ

مت ر بحر عظدگامه شد  و با او آشنا گشته و چنا  غرق یاز شدت ارتباط و اتصال به او از خود ب

جود حق وة او مندك در یا وجود كومیشنود، گویند و به او میبیگردد كه به او میم یحق تعال

 است. د یبه حق گرد یت را از دست داد  و باقیگشته و خود یتعال

 

مد یمعان  الص 

حق  به یتوا  به چند معنیه خداومد، صمد بود  اوست. الصمد را میاز صفات ثبوت یكی

 مسبت داد: یتعال

 د مطاع.یاول ض س

 ات و آفات.یدوم ض پنا  دهند  از بل

ج به ایت و احتیت و جوهریص ممكنات، مامند جسمیسوم ض آ  كه منز  و مبّراست از مقا

 نها از خواص اجسام.یر ایزما  و مكا  و غ

 د: الّصمد آ یفرمایم )ع(وارد شد  است. حضرت باقر« الّصمد» یار برایبس یدر اخبار معام

 افته، ویب میترك یزیاز چ یعنیط است، یه از وجود بسیبر او مباشد، كه كنا یاست كه جوف یكس

تر و برتر باال یعنی« الصمد»امد: ر. بزرگا  فرمود یاز غ یقائم بذات و غن یعنی« الّصمد»ز فرمود : یم

 دا كند و در معرض فساد و فنا واق  گردد.یر و تبّدل پیاز آ  است كه تغ

كه  است یكس« الّصمد»فرمود: « الّصمد» یدمد از معامیپرس )ع(نین العابدیاز حضرت ز

 ست.یم ت و دوریاز او غا یزیز چیو م یزیست و خسته مگردامد او را حفظ چیاو م یبرا یكیشر

 یخدمت پدر بزرگوارم آمدمد و سؤال كردمد از معام یفرمود: جماعت )ع(حضرت صادق

قت وجود او و یكند بر اصل و حقیپنج حرف است، الف آ  داللت م« الّصمد»فرمود: « الّصمد»

گردمد و یشود و در كفم ظاهر ممین كه الف و الم در هم ادغام میت اوست، و ایداّل بر اله« الم»

ت او از جهت لطافت، ین كه الهیكند بر ایشومد، داللت مید  مشد  فقط موشته میوش شنبه گ

گشته و به حواس ادراك او متوا  كرد و به زبا ، وصف او را متوا  گفت و به گوش،  یمخف

ن یا كند بریظاهر گشته در كتابت، داللت م« الصمد»ن كه الف و الم ید. و ایاوصاف او را متوا  شن
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ف، كه اگر یكث یف به جسدهایجاد خلق و تعلق داد  ارواح لطیت او ظاهر گشته به سبب ایكه اله

گردد به یظاهر مم« الّصمد»ند چنامچه الف و الم یبیش بنگرد، روح خود را ممیبر مفس خو یكس

ر و سرگردا  یقت وجود او متحیتفكر كند در حق یگردد. اگر كسیدر كتابت ظاهر م یحواس، ول

 را كه او خالق صور است.یرا تصّور كند، ز یكه و یزیكند به چیر او احاطه ممشود و فك

ت و دعوت ن كه او راستگو و قول و كفم او صادق اسیداللت دارد بر ا« الصمد»در « صاد»

و كند بر ملك و سلطنت ایداللت م« میم»را.  یق راستیممود  بندگا  خود را كه متابعت كنند طر

ت دالل« الد»ابد. یشه بود  و خواهد بود و زوال بر سلطنت او را  میو هم یقیكه اوست مالك حق

ه او كرا ید، زل و عدم بر ساحت قدس او را  مداریر و تبدیین كه تغیكند بر دوام سلطنت او و ایم

ر وجو  بوارد شد  كه همه مندرج است « الصمد» یار برایبس ین كنندة كائنات است. معامیتكو

 ص ممكنات منّز  و مبّراست.یمقا كه از كّل یذات

 

 علم خدا

است    صفات اثریگر، چنا  كه جمیه خداومد، علم است. به عبارت دیاز صفات ثبوت یكی

 ز اثر است از او و از جمله كماالت، علم اوست.ی  كماالت میاز او، جم

 

 ل علمیدال

 ار است:ن قریا بدچند اقامه شد  است كه اهّم آمه یلیدر اثبات علم خداومد متعال، دال

 ز با اویل است و محقق در خارج، و هرجا وجود باشد، تواب  آ  میاول ض وجود اص

ه ق بیر حقاز قابل است؛ منتها تفاوت علم دیآمچه كه قابل وجود است، به علم م یعنیباشند. یم

و  ت احكام وجو یت و مغلوبیق، مربوط به غالبین حقایوجود است. اختفف ب یمسبت قبول

باشد یر مقت كه احكام وجو  غالبتر است، در آ  جا وجود و علم، كاملتیمكا  است. به هر حقا

از  یچ موجودیباشد. هیتر مقت كه احكام امكا  غالبتر است، در آمجا وجود ماقصیو به هر حق

 ست.یاز صفت علم م یموجودات، عار

مام تد یست، بایز او ماز اتّم ا ین، چو  خداومد كمال شدت وجود است و وجودیبنابرا

 ت، پس ، علم اسن وجضودیاز تواب  ا یكیز به مضحو اكضمضل دارا باشد، و یكضمضاالت تاب  وجود را م
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 علم است. یخداومد متعال به محو اكمل دارا

و هر كه افعالش محكم و مضتقن  افعالش محكم و متقن است یض خداومد تبارك و تعالدوم 

ك ، بضه امضدساخته كه هركضه تعقضل كنضد یئت و مظامیعالم را به ه یالباشد، عالم است. خداومد تع

فضول لوع و او ط ید  است؛ از اجرام سماویحكمت بالغه آفر یابد كه عالم را از روییدر م یتوّجه

ل یضلن خضود دیضد  شضد  اسضت، و این موجودات، در كمال حكمت آفریتركواكب گرفته تا كوچك

 .یلتعایاست بر وجود عالم بار یمحكم

ت ن كه اوسضیل است قاط  بر ایك مسق، دلیر امور عالم با مصالح و امتساق آ  با ی، تدبیآر

م یكضر حیب از غین مخلوق عجیب و خلق این صفت غریعالم كامل و اوست قادر مطلق و وقوع ا

 م محال و ممتن  است.یو عل

 اقل اسضت.عست، پس از ماّد  و لوازم ماّد  ا یمعّر یعنیسوم ض خداومد متعال مجّرد است، 

كضه  یزیضباشضد و هرچین كه مام  تعقل، ماّد  و لوازم مضاّد  میرا هر مجرد عاقل است، به جهت ایز

و  چضمجضّرد، و  یقت علم، حضور مجضّرد اسضت بضرایباشد، حضور در مزد خود مدارد و حق یماّد

 یالجضب تعضشه مزد خود حاضر است و علم بذات خود دارد. حال چضو  وایمدارد هم یبتیمجرد غ

 مد متعضالباشد، پس خداویتمام معلوالت است و علم به علت، مستلزم علم به معلول م یعلت برا

 به همة مخلوقات، عالم است.

 یوس امسضامد  مامند عقول، مجردات و مفضیر دارمد خدا آفریرا كه علم به غ یچهارم ض ذوات

ن یضد به اواهد بوخ یر است، اولین به غین عالمینندة ایر هستند، و خالق متعال كه آفریكه عالم به غ

  اضضعف شه اشرف است از معلول، و معلضول همضواریرا علت همیداشته باشد، ز یكه علم به ماسو

 خود دارد. یعلم به ماسوا یاست از علت، پس خداومد تعال

 

 یو علم حضور یعلم حصول

دو  سضت. علضم بضرقت علم اویآ ، حق یپس از اثبات علم خدا، آمچه الزم است اشار  بسو

 یو حضور یقسم است: حصول

باشضد كضه  یلة صورت و عكسیاست كه امكشاف و ظهور معلوم به وس یعلم یعلم حصول

ا ن جضیضر ادن كضه یسازد، مامند علم ما به آسما  و زمضیت خارج در ذهن میاز واقع یدستگا  ادراك

 آمها. در ذهن، مه ذات، عبارت است از حاضر بود  صورت آمها یت خارجین دو واقعیعلم به ا
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ورت و ت علم متّحد بود  و بدو  واسضطه صضیت معلوم با واقعیاست كه واقع یعلم یعلم حضور 

ن جا یالبته در اناست. ینكه بیا علم او به ایمعلوم و آشكار شود مامند علم عالم به ذات خود  یعكس

قضائم  یینضایب سضت، چضه قضوةیس مبر مف یینایناست، به واسطة قائم بود  قوة بین كه بیعلم عالم به ا

و  یینضایرا كضه قضّوة بیضاست مضرمفس را، ز یینایت قوة بی، بلكه سبب حضور، معلولیاست بر عضو

 شومد.ی  میاز مفس فا یامسام یر قوایسا

م ابت، و علثا یر باشد ی، متغیا كّلیباشد  ی  معلومات، جزئیخداومد عالم، عالم است بر جم

مباشضد و    متصّوركه باالتر از آ یامكشاف آمها بر وجه اكمل، چنا  كمال اء عبارت است ازیاو به اش

سضت بضه اكه مسبت اول به او مامند مسبت آخر  ین معنیدر ذات اقدس او حاصل مشودع بد یریتغ

ر و یضغن معلومضات اسضت، لكضن تیث حدوث و قدم در بضیاو. اختففات و اضافات و تبّدالت از ح

 ابد.ییمم بر ذات اقدس او را  یتبّدل

م ست با علضاد مشود و علم او قبل از خلقت، مطابق ایز یجاد، علمیواجب الوجود به ا یبرا

بضَل َكوِمهضا ِه ِبهضا َقِعلِمض»ه و السفم فرمود : یه آالف التحیاء علیاو بعد از خلقت. حضرت خاتم االمب

ود ت بعضد از بضه وجضعلم اوس ها، مامندعلم او به آمها قبل از وجود آم یعنی، «ِنهایَكِعلِمِه ِبها َبعَد َتكو

 آورد  آمها.

ة یعلن رو، علم فیست. از ایدر آ  صفات م یزیگرمد و تمایكدین یصفات واجب الوجود ع

 و.ا یلم ذاتعة او به بقاء یاست علم فعل یاو، پس باق یكمال یو ازل یاو مطابق است با علم ذات

سضت، قت و كنه ذاتش محضال ایبه حقن ذات اوست، چنا  كه احاطه یعلم خداومد متعال ع

ه یات اضضافباشد. علم خدا مامند علم امسضا  از صضفیز محال میقت علم او مین احاطه به حقیهمچن

بعضدًا  ا مفس وجود مداشضته ویهستند كه از اول در ذات شخص  یه صفاتیست. چه، صفات اضافیم

مچضه آرا یست. زی، مخلوق مته باشددر علم او وجود داش ین، چنا  كه معلومیامد. بنابرال شد یتحص

ت یضت و مخلوقیضت و وجضو  بضا مجعولیضو واجب اسضت و ازل یت مّتحد است، ازلیبا ذات احد

 منافات دارد.

 

 علم بالمعلوم

ز یا علم بفمعلوم عقًف جاین است كه آیكه الزم است در اطراف آ  بحث شود، ا یموضوع

 قضت آ  ثابضتیحق ید، لكضن بضا امضدك تفكضریممایمحال م ین امر در مظر بدویا مه؟ البته ایاست 
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، چنا  كه یتعالیك بارین و شرین و ضّدیضیشود، مامند علم به معدومات و ممتنعات، اجتماع مقیم

ن یضم؟ پس مضا بضه ایم دربارة آمها قضاوت كنیتوامیم، چگومه میكن ین امور مفیاگر علم خود را به ا

  ین مقضیداست، هضم چنضیت وجود به علم پینا  كه واقعت مدارمد. چیم اگرچه واقعیامور علم دار

داسضت، و لضذا علضم بضه معضدوم مطلضق و معضدوم یز به علم منكشف و هویمعدومات م یعنیوجود 

 است بفمعلوم. یخاص، علم

كضه  یمضرااج او بر یات، و محال است افتقار و احتیات و كلیخالق متعال عالم است بر جزئ

 ه، هرگضا اء به سبب تجّرد و بساطت او چضیت مسبت او بر همة اشاس یر ذات اوست، و متساویمغا

ص. كضّل اشضید تخصضیضاء مباشد، الزم آی  اشیعالم بر جم ات و اء داخضل در معلومضیص بضف مخصضّ

از  ن معلومات و مقضدورات او آ  اسضت كضه معلومضات او اعضم اسضتیمقدورات اوست، و فرق ماب

جضب خوا  وا ند، خوا  ممكن باشد ویقدرت او متناه مقدورات او، هرچند كه هر دو در قبال علم و

 ند.یت بر او متساوینها معلوم اوست و در صّحت معلومیا ممتن ، همه ای

 یجزئض و یرا كّل یدامد، واجب را واجب و ممكن را ممكن، كّلیز را میخالق متعال همه چ

خضل در بالضّذات، دا، لكن مقدور او مباشد ااّل ممكنضات، و محضال اسضت واجضب و ممتنض  یرا جزئ

نض  ب و ممتن اثضر در واجضیكند بر معدومات و اعدام، و ایرا كه قدرت اثر میمقدورات او شومد؛ ز

 ت ممتن  بالذات در تعلق عدم.یست، به جهت عدم قابلیمتصّور م

 

 علم خدا به موجودات هنحو

 یگضومگچو امضواع فاعضل  یبرد  به محوة علم خداومد به موجودات، ابتدا به بررس یپ یبرا

 م. فاعل بر چند موع است:یپردازیعلم آمها مسبت به خود و فعلشا  م

از  است كه مه بضه خضودش آگضا  اسضت و مضه بضه فعلضش و یاول ض فاعل بالطب : و آ  فاعل

شضراق طب  است مامند احضراق آتضش و ا یاست و فعلش به اقتضا یمعّر یو شعور یهرگومه آگاه

 ت.د مسبت به فعل اشراق، فاعل بالطب  اسیراق و خورشد، كه آتش مسبت به فعل احیخورش

ه بضّراست و مضه مع یاست كه مامند فاعل بالطب  از هرگومه شعور یدوم ض فاعل بالقسر: فاعل         

ر ه بضه قسضست بلكیذات م یدارد مه به فعلش، و برخفف فاعل بالطب ، فعلش به اقتضا یخود آگاه

 یریضا تیض  و ن سنیكه به باال پرتا  شود. بنابرا یریا تیو  یبه آ  مقسور است مامند سنگ یقاسر

 و است یالخ یكند، فاعل بالقسر است كه از هرگومه شعورین پرتا  به باال حركت میكه در اثر ا
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 ست.یطب  م یحركت آ  به مقتضا

هضم بضه  علم و شعور است هم به خود علم دارد یاست كه دارا یسوم ض فاعل بالجبر: فاعل

  آ یفاعضل جّبضار ست، بلكه در اثر اخباریاش مصدور فعل از آ  برابر خواست و اراد  یولفعلش، 

 ست.یم یریو گز یزیدهد و او را از آ  حكم و جبر، گریعمل را امجام م

م او است كه هم به ذاتش عالم است و هضم بضه فعلضش و علض یچهارم ض فاعل بالقصد: فاعل

 دهضد مامنضدیامجضام م یو قصد یتیغا یاست و آ  را برا یلیش   تفصیدایمسبت به فعل، قبل از پ

 یلیلضم تفصضش فعل به آ ، عیدایش از پین و كارگرا  كه پیندگا  و مهندسیسندگا  و گویاغلب مو

 دهند.یامجام م یتیو غا یقصد یدارمد وبرا

لضش است و هم فع یگریر: كه هم ذاتش تحت قدرت و ارادة فاعل دیپنجم ض فاعل بالتسخ

اعضل فدارد. مفس، یوا م یبد  را به قدرت و ارادة خود به حركت اورد  و او را به امجام عملمفس، 

فاعل  دارد و بد یوا م یبد  را به امجام عمل یتیغا یبالقصد است كه به قدرت و ارادة خود و برا

 دهد.یرا امجام م یر است كه در اثر الزام مفس و بدو  علم و اراد  عملیبالتسخ

 ات، منشض ه: كه هم به ذات خود علم دارد و هم به فعلش. و علضم بضه ذیاعل بالعناششم ض ف

و كمضال  ش فعل است چنا  كه مهندس در اثضر علضم بضه ذاتیدایعلم به فعل و علم به فعل منش  پ

 ز فاعضلیضبخشضد و میذات، علم به فعل دارد و در اثر علم به فعل، صور علم را در خارج تحقضق م

 دارد. یلیش آ  علم تفصیدایه فعلش قبل از په مسبت بیبالعنا

 بضه ذات، ش دارد و از را  علضمیاست كه علم به ذات خو یهفتم ض فاعل بالرضا: و آ  فاعل

سضبت بضه معلضم فاعضل بالرضضا  یگردد. ولیش آ  میداین علم به فعل سبب پیعلم به فعل دارد و ا

ز را  ه ایضلعنابالرضا هم مامنضد فاعضل با ت فاعلیاست و منش  فاعل یش آ  اجمالیدایفعلش قبل از پ

لضم ، و عیلیش آ  تفصضیدایضه به فعلش قبضل از پین فرق كه علم فاعل بالعنایعلم به ذات است با ا

 یلیش آ  تفصضیدایضاسضت كضه بعضد از پ یش آ  اجمضالیدایضفاعل بالرضا مسبت به فعلش قبل از پ

لضم ه ذات، عبالرضا است كه از را  علم گردد. چنا  كه مفس ماطقه مسبت به صور معقوله فاعل بیم

ا ل بالرضضن علضم فاعضیگضردد. بنضابرایش آمها در مفضس میداین باعث پیبه آ  صور دارد و ا یاجمال

 است. یلیش آ  تفصیدایو بعد از پ یش آ  اجمالیدایمسبت به فعلش قبل از پ

ش، و یفعل خوش دارد و هم به ی: فاعل است كه هم علم به ذات خویهشتم ض فاعل بالتجّل

 است. یلیش آ  تفصیدایش آ  و بعد از پیدایش قبل از پیعلمش مسبت به فعل خو
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ز اش یات و پضدر مرتبضة ذ یكیاست در حد كمال:  یلیدو گومه علم تفص ین در فاعل بالتجّلیبنابرا 

ل بالرضضا اعفه و یعنا، كماالت فاعل بالین فاعل بالتجّلیش افعال. بنابرایدایبعد از پ یگریافعال؛ و د

 را واجد و مقص آمها را فاقد است.

 یلیش آ  تفصضیدایضن كمال است كه علمش مسبت بضه فعلضش قبضل از پیه ایدو فاعل بالعنا

 وست.ان ذات یع یدبرذات اوست،لكم علم فاعل بالتجّلین مقص راداراست كه علمش زایاست و ا

او  ن است كه علضمیان ذات اوست و مقصش ین كمال است كه علم او عیدر فاعل بالرضا ا

 نیضاجضد او یاست، لكن چنا  كه ذكر شد فاعل بضالتجّل یش آ  اجمالیدایمسبت به فعلش قبل از پ

بضل از قاء: یاسضت مسضبت بضه اشض یلیص است. پس او را دو گومه علم تفصین مقایكماالت و فاقد ا

 ش آمها.یدایش آمها و بعد از پیدایپ

اسضت بضر  ی، علضم اجمضالیتعالیاست و لذا علم بار یاز موع فاعل بالتجّل یت حق تعالیفاعل

ام ا  كنضد، تمضیضرا ب یخواهد حضروف تهّجضیم ی، بمامند آ  كه كسیلین كشف تفصیدر ع یماسو

 كند. یك فكریهر یست برایحرفها در ذهنش حاضر است و الزم م

ط یسضبرا خداومضد متعضال یضل اسضت، زین تفصیكه ع یاست به اجمال یاجمال یتعالیعلم بار

سضا  وجضود ام باشد، مثًف فاقضد یاء است چه، اگر فاقد وجودیقه كل اشیط الحقیقه است و بسیحقال

 یحتضاجممحتاج اسضت و هضر  ید كه خداومد مركب باشد از وجود و عدم، و هر مركبیشود، الزم آ

از  تمضام وجضودات باشضد و مقصضود ید در مقضام ذات دارایضبا یباشد. پس، واجب تعضالیممكن م

ط یاسضت بسض ین ذات اوسضت، امضریكضه عض ی، علمضیقت آمهاست مه خود آمها. آریقوجودات، ح

 َمضَ »د: یضفرمایم )ع(ریضاسضت. چنضا  كضه حضضرت ام یكه مسبتش با كل موجودات مسضاو یوحدام

ر از هر یو غ یجسم یكیزدمت مه به ز اسیبا همه چ«: َلَهیٍء ال ِبُمزایر ُكِل َشیٍء ال ِبُمقاَرَمه َو َغیُكل ََّش

 ل شد .یاست مه به دور شد  و زا یزیچ

شود. یم یاو منته یز بسویچنا  كه همة ممكنات اثر وجود او هستند، علم و كماالت آمها م

همضه  ی  موجضودات، و حضافظ و خضالق و مرّبضیاوست صاحب لطف كامل و رحمت شامل به جم

 قه.یامور دق یایاوست، و او داماست به كل خفا

ر و ق، خوض در آ  به محضو تفكضیا  است عمیپایق و بحر بیاست دق یسّر یعلم حق تعال

سضؤال  هم السفم دریو حضرات ائمة اطهار عل )ص(ست، چنا  كه حضرت رسول اكرمیسر میت مل م

 ل.یق تفصیمه به طر ق مجملیچند به طر یامد اال كلماتمفرمود  یراج  به علم اهلل، جواب
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علم  یدراك كمالق بر ما از این كه طریكند بر ایداللت مة قاطعه ین عقلیة ساطعه و براهیادلة مقل 

طلب بر من یق ایرا  و غوطه در بحر عمیح یابا  ادراك كمالیخدا مسدود و عقول و اوهام در ب

ه بال یو خ آ ، بال و پر ت مل یر افكار در اوج ادراكیست و هر چه طایسر میاز ممكنات م یاحد

 س، چگومهن تفكر وارد است. پیاز چن یر  در مهیخبار كثد و ایهمه زمد، به مقصود مخواهد رس

در مقام  )ص(ن ذات اوست؛ چنا  كه حضرت رسول اكرمیعلم خدا كه ع یممكن است ادراك كمال

 .كند: ما عرفناك حق معرفتكیعجز از معرفت حق، عرض م

 

 معلومات خدا

ذات  نیعلضم او عض یعنیاء است، ذات او بنفسها علم است، یچو  خالق متعال جاعل كل اش

ن یبضد ب همه در جامب معلومات اوست مضه در ذات و علضم او؛یاوست. كثرت و اختففات و تراك

اضضائه  ورات در قوابل است مه در فواعل، چنا  كضه ذات شضمس، اشضراق یكه اختففات و تغ یمعن

ه اسضت. ئن ذات اشضراق و اضضایست كه عیر و تبّدل شمس میر و تبّدل متنّور موجب تغیاست و تغ

ذات  نیپس، ذات شمس قبل از وجود متنّور هماما ذات اوسضت بعضد از وجضود متنضّور. علضم او عض

ر اقض  او بضباشضد، و علضم ویمم یبضه حضال یاوست، و ذات او واق  مشود بر معلوم و متحّول از حال

وسضت ات علومامهم السفم، یاء و ائمة اطهار علیمعلوم، اثر فعل اوست. علوم مبذوله بر حضرات امب

 او. یمه علم ذات

و  یزلضاسضت ا یمبضود. او خضدائ یاست اگرچه در مرتبة اول از معلومات اثر یعلم خدا ازل

سضتلزم مت و یضعالم ین علم اوست و عدم تحّقق معلومضات، منضافین ذات او و ذات او عیعلم او ع

 ست.یعدم علم واجب م

جعضول او ه هستند كضه میقابل ه و صوریق امكامیمعلومات او بر دو قسم است: قسم اول حقا

ر یا غبر آمه ستین قسم معلومات و اول میست بر ایباشند قبل از خلق اكوا  آمها و عدم، سابق میم

مضة آمهضا  ّخر و هتاست كه خلق كرد  آمها را به ترّتب تقّدم و  یگر مكّوماتیاز جاعل آمها، و قسم د

از  یامكنضد او را زمضیجهات متشّتته. مشغول ممش او با اوقات مترّتبه و امكنة مختلفه و یحاضرمد پ

جهضت آ   باشد، بضهیاز امكنه، و استدبار و استقبال در اوقات او مم یپوشامد او را مكامیازمنه و مم

ر علضت بض، مسضبوق یو ابد یازل یه دارد. اوست خدایاء و موجودات احاطة سرمدیكه او به كل اش

 خواهد بود بعد از بعد، بدو  بعد. ش ویش، بدو  پیش از پیست، بود  است پیم
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 ریع و بصیمدرك، سم

ت و را ادراك با حواس مقص اسیست، زیخداومد عالم مدرك است و ادراك او به حواس م

م  و سضكن مه به آلضت ی  است ولی  كماالت است. خداومد متعال سمیخداومد متعال مستجم  جم

 وكا  اسضت ب اجزاء باشد و الزمة آ ، من شود صاحیرا اگر چنیر است مه به جارحة ابصار، زیبص

د از ، و مضراصینها محال است بر او. اوست واجب الوجود و واجد و منّز  و مبّراست از مقضایهمة ا

 دو  آلت،  مسموعات و مبصرات بیعالم است به جم یتعالیر بود  او آ  است كه باری  و بصیسم

وسضات است خداومد متعال علم بضه ملم یهیدارد به مسموعات و مشهودات. بد یعلم حضور یعنی

نضد، چضو  یگویكن ذائضق و المضس ممیند لضیر گوی  و بصیخداومد را سم یز دارد، ولیو مذوقات م

 ات.یشود به جسمامیلمس و ذوق اطفق م

 یدمیضد ، ذات او بضود و ازیینضایمبضود و ب یزیض، ذات او بود و از مسموعات چییشنوا یآر

حضت ود كضه تمبض یزیض، ذات او بود و از مقدورات چیید و توامایدرآ یینایطة بیهرگز مبود كه در ح

 د.یدرآ ییتواما

ر زمضا  و او در هض «ٌطیٍء ُمحضیِامَُّه ِبُكلِّ شضَ »د: یفرمایم میدر قرآ  كر یتبارك و تعال یخدا

مول شضز احاطه دارد. لكن شرط عمضدة ادراك حضضور او، یحاضر و ماظر است و بر همه چ یمكام

 ا یضضا  و سضریاز ف یاض مطلضق آمضیضاسعه و مظر و توجه خاص اوست. البتضه ففضل و رحمت و

مضه قلضو  ه تیفیز شرط است و لذا به علت اختفف استعدادها و كیستد، اما استعداد قبول میایمم

 برخوردار باشند. یق الهیكسا  از آثار رحمت و فضل و توفیتوامند یمم

ق ز صضدیضحضق م یفرع و مجاز به كضل ماسضواق یدارد وگرچه به طر یحضور امواع و مراتب

اسضت. كمضال  یگر اسضت، حضضور ذات اقضدس الهضیكه ماوراء حضورات د یحضور یكند، ولیم

، امضا دارمضد یصتوا  مشاهد  كرد كه هر كدام عفئم و آثار و خوایر  میرا در موارد كث یحضور اله

ن یر محبضوبق او دیضت و ظهور توفدارد، شمول رحم یاز و برتریگر امتیكه بر تمام موارد د یمورد

 است. یدرگا  اله

ل بضه یفضراق و هجضرا  بضود كضه تبضد یعنیز هست، یدر هر حضور، امكا  فراق و هجرا  م

حضور داشته باشد، لكضن آ   یدارد. امكا  دارد فرد یحضور و وصال شد. هر حضور ظاهر و باطن

بت او كمال حضورباشضد. یا غب باشد، امیغا ین فراق باشد. برعكس ممكن است فردیحضورش ع
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است و بلكه حضضور  یكه حضور باطن ینات مه تنها حضور ظاهریدر اشرف كا یحضور واقع یول

 .یو باطن یظاهر

 ف بودن خدایلط

سضول ررمد. حضرت یا  فرمود  كه عقول در آ  متحیب ید را به سبكیمكتب اسفم علم توح

كنم كضه در یدعضوت مض ییخضدا یشما را به سو م داد كه منیدر آغاز رسالت به مردم تعل )ص(اكرم

كن ه او امضار دست مدهد. احاطه بضید كه جز تحید. در ذات او فكر مكنیآیعقل و فكر قاصر بشر مم

دِرُكضُه ال ُت»نضد: یبیز را میضاو همضه چ ید ولضیط است. او را متوا  دیمح یزیاو بر هر چ یمدارد، ول

 «.ُریُف الَخبیُهَو اللَّطدِرُك ااَلبصاَر َو یااَلبصاُر َو ُهَو 

ست هضر ابر او احاطه مدارد. مسلم  یزیاحاطه دارد و چ یزیفاست و بر هر چیلط یاو خدا

ن روشض یّدحضتضا  ین مطلب با مثالیشتر است. ایفه بیفتر است، احاطة او بر اجسام كثیكه لط یزیچ

تضر فیخضاك هضم لطف، و حرارت از آ  و یظ است و آ  مسبت به خاك لطیشود: مثًف خاك غلیم

. اگضر ت دارمضدیز معیگر میكدیدارمد جداگامه و با  ینها همه از مظر لطافت و كثافت، مكامیاست و ا

    خضاك آا  آیمباشد، باز در م یگر را جایچ خاك دیم كه در آ  ظرف هیرا از خاك پر كن یظرف

  آدر آ   است كضه یما  آ  آ ، حرارت را مكایاست كه در آ ، خاك متوامد بود و در م یرا مكام

 متوامد بود.

از ذرات خضاك  یاچ ذّر یشتر است. هیفتر است، مفوذ و شمول احاطة او بیكه لط یزیهر چ

ا مند و بضنها همه با هین حرارت مسبت به آ ، ایط مباشد و همچنیشود كه آ  به آ  محیافت ممی

شضد و ف بایضد در مكضا  لطتوامضیف ممیضاست جضدا، و كث یهر كدام را مكام یت دارمد؛ ولیهم مع

 د.یآ  را تن  منما یف را خرق مكند و جایف، كثیلط

 یواهض یك آورمد و آ  خامه به مور چرا  روشن گضردد، جضایرا در خامة تار یهرگا  چراغ

ابد، یآ  را   اتاق خارج شود تا مور چرا  به یاز هوا یست كه قسمتیاج میشود و احتیاتاق تن  مم

 ید و جضاش قرار گرفته و مور هوا را خرق مكنضیو هوا در مكا  خاص خو را مور در مكا  خودیز

 د.یاو را تن  منما

ن یباشند، در عیم میه و تقسیهستند و قابل تجز یو جهت ین كه عناصر در مكامیپس با ا

 ذات یت دارمد. ولیز معیف است و با هم میط بر كثیف محیست؛ لطین آمها میب یچ تزاحمیحال ه
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از موجودات  یچ موجودیاوست و ه یقیف حقیقرار مگرفته و لط یست، در مكامیم مجس یتعالیبار

ز متوامد حجا  ذات او یچ چیط شود و هیف محیتوامد بر لطیف ممیرا كثیبر او احاطه مدارد، ز

د یا مبایاهل دما یآ«. ُریُف الَخبیدِرُك ااَلبصاَر َو ُهَو اللَّطیال ُتدِرُكُه ااَلبصاَر َو ُهَو »ن است كه: یباشد، ا

 یق كنند كه آ  حضرت در علم عالیاورمد و تصدیاء بیما  به خاتم االمبیفه، ایة شریك آین یبه هم

 مات را در دست بشر مهاد  است.ین تعلید، آخریتوح

 

 بداء در علم خدا

 ت:اس یسه معن یاست و اصطفحًا دارا یاتاز  یتجّدد و رأ یبداء در لغت به معن

دامسته ظاهر یشخص خفف آمچه را كه م ین است كه برایلم، و آ  چناول ض بداء در ع

 شود.

 كه حق است یاق است كه برخفف ارادة سابق، اراد ین طریدوم ض بداء در اراد ، و آ  بد

 ظاهر شود.

د سپس یامر مما یزیاست كه شخص اول به چ ین معنیسوم ض بداء در امر، و آ  بد

 ست.یم ین سه موع بداء در علم حق تعالیقل، ابرخفف آ  امر كند و به حكم ع

خ نزلة مسن به میكند بداء در تكویشود و عقل هم آ  را اعتراف مین آمچه معلوم میبنابرا

است كه به  یااز مقدمه ریتر گردد ماگزن روشنیبداء در تكو یآ  كه معن ی  است و برایدر تشر

 شود.یح داد  میمحو اجمال توض

و  یاست روحام یموجودات یاست و در طبقات ملكوت آسمام یظاهررا م یاسماء حسن

را یت زاست مدّبر كه اراد  و فعل و حكم آمها در اراد  و فعل و حكم حق مستهلك اس یمفوس

 یقفمعو اگر  است یز مفسامیباشد متعلقات او م یه تاب  ذاتند، اگر ذات مفسامیافعال و صفات، كل

ن یا است. در هر صورت یز الهیباشد متعلقات او م یر اله، و اگیباشد متعلقات او عقفم

 ورزمد.یمم ی  فرما  حّقند و ابدًا تخّلف و تخّطیموجودات مذكور مط

ه، كه به یاطاعت آمها مسبت به حق مامند اطاعت حواس ماست مسبت به مفس ماطقة عقل

در اطاعت، مفس را  دارمد ویروا مم یچ وجه در اطاعت آمچه مفس بخواهد، تخّلف و مخالفتیه

همت گماشت  یست بلكه هر وقت مفس ماطقه به امریب میو ترغ یبه امر و مه یچ حاجتیه

  یمط ین موجودات مذكور به اوامر الهین ایچنكنند، همیك از حواس بدو  درم  اطاعت میهر
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دات ن موجویرات و تصورات و تصرفات ایمحضند. چنا  كه افعال حوسا، فعل مفسند افعال و تدب

بندد. مكتو  یه مقش میف قدریه و صحایباشد و آمچه در الواح سماویرتبه از حق و به حق میعال

شاُء َو یمُحوا اهلُل ما ی»فه: یه شرین آیف، كتا  محو و اثبات است كه در این الواح و صحایحقند و ا

 د .یاشار  به آ  گرد« َثِبُت َو ِعنَدُ  ُام  الِكتاِ ی

بندد ین مقش میكو  عالم تیر مفوس و طبایبشر و سا یهانهیها و سدل ن آمچه دریبنابرا

مدارد اما  یعو امتنا ل ابایر و تبدیین تغیرا مرتبة آمها از ایابند زیل یر و تبدییممكن است زوال و تغ

سهو  ن جهت است كه در حواس وجوارحیست به همیل میر وتبدیین موع زوال وتغیدر مفس خودا

 .ستیا  ما  واشتبین سهو و مسیكه در خود مفس ا یدهد در صورتیم یرو یا  گاها  و اشتبیو مس

 فراموش یدامد و مسبت به قوایپس مفس با مراجعه به خود، مطلب فراموش شد  را م

كه از  ن است كه در عالم آخرت تمام افعال و اعمال و ملكات مفسیكند، ایم یادآوریكنند  

 ست.یات میزحاا  در آ  مرحله یكجا حاضر و آشكارمدو سهو ومسی امدحواس و جوارح دور افتاد 

شومد، یامد و لوح محو و اثبات او محسو  م  مفسین كه مطین این قوا و حواس در عیا

مقش بسته ممكن  یهاشومد و بر طبق آ  ت ثرات صورتیه مت ثر میاز امور خارج و اسبا  خارج

است كه از مفس  یامقش بندد و ت ثر آمها مقدمه یگرید یهاآمها صورت یل شد  بجایاست زا

د و ن كه صورت اول و دوم از صق  مفس محو گردیبر آمها افاضه شود، بدو  ا یگریصورت د

ول فت موجب حصیرات و تبدیین تغیل كه ایر و تبدیینات، تغین طور است در سلسلة كایهم

 است. یگرید یهاصورت

ه عدد منحصر شود ب ی  الهین صورت فیبمامند، در ال یر و تبدیین امور بدو  تغیاگر ا

كند و تمام یدا ممیتجّدد پ یچ متكّومید و هیآیبه وجود مم یچ حادثیاز موجودات و ه ینیمع

ه یزل عالخواهند از مراتب و منازل پست به مراتب و منایكه م یاشخاص یت برایهدا یهارا 

عد بشد و از ظلمات یمورافشا  مم یپرتو یامسام مسافرت كنند بسته و مسدود شد  ابدًا بر مفوس

لسله از افراد هر س یقر  استخفص حاصل مبود. خفصه اگر بداء مبود هر فرد ییبه روشنا

ول و كه اص ید، در صورتیفراتر مهد و به حق تقر  جو یخود قدم یتوامست از مرحله اولیمم

رض اال یء فیه شیعل یخفیكند: ا  اهلل ال یعدم بداء را، باطل م یعنین مطلب را، یا یمصوص قرآم

 م.یز الحكیشاء ال اله اال هو العزیف یاالرحام ك یصوركم فی یالسماء هو الذ یو ال ف

 افته ویرتضباط ه اتصال و ایر و سلوك، با الواح سماویاء حق مظر به تكامل سیضاء و اولیحضرات امب
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 یدهند. هنگامیخبر م یكنند و در موق  مقتضیق عالم را مشاهد  میا و حقایرت قضایدة بصیبا د

ر ینند و غیبیامد مد یر از آمچه دفعة اّول دیدا شد، در آ  الواح غیپ یكه اتصال و ارتباط ثامو

 شود.یمابداء اطفق یمسخ  ین امریسابق را مشاهد  كنند، به امثال چن یهامناسبات صورت

 گومه است:شومد دو ین عالم از حوادث واق  میآمچه در ا

د كه هستن یشومد و قسم دوم حوادثیواق  م یعیهستند كه به اسبا  طب یقسم اول حوادث

دا الم ابتعن یاز ا ین قسم گاهیابند. سبب حدوث اییامجام م یعیر اسبا  طبیل مدرت با غیبر سب

ا بر آمهر یرسد، چو  ت ثیاز ملكوت اعف م یادعا كنند  كه به سم  طبقه یل دعایشود از قبیم

 شود.ین عالم میشا  به ایر این ت ثر سبب ت ثیشومد و این اسبا  مت ثر میست از ایمحال م

ل   احوایمجن طبقه از مفوس در یستند و ایخارج م یط علم ازلین امور از قامو  محیتمام ا

ند و ستاطقه همستند، هم چنا  كه حواس ما مسّخر مفس یرو  میجاد پروردگار بیطة اقتدار و ایاز ح

د یه بگوكن یا ایدم یا شنیدم ید دیگو یباشند؛ اگر كسیافعال حواس هماما افعال مفس ماطقه م

م كه شرع ه ن اهلل و امثال آمهایداهلل و عیح است و عبارات ید هر دو صحید و گوشم شنیچشمم د

 باشد.یح میصح یاجاز  به استعمال آمها داد  است، از وجه

م ینیبب حال«. َنیجَمعَاَرقناُهم َفَلّما آَسُفوَما امَتَقمنا ِمنُهم َفَاغ»د: یفرماید میخداومد در قرآ  مج

امند م ید دامست كه خشم و غضب الهیخورد. باید و ت سف میآیچگومه به خشم م یخداومد تعال

 شا یا ید  كه ت سف و خشنودیخود آفر یبرا یست، بلكه او دوستامیخشم و غضب مخلوق م

و حضرت  )ع(ین جهت است كه خشم حضرت موسیخداست. به هم یشنودمامند ت سف و خ

 ا غرق وا  رید  و تمام فرعومیهارو  را خشم خود محسو  ممود  و از آ  قوم ظالم امتقام كش

 ندگا  قرار داد.یه عبرت آیما

خود  جه كه امتقام و فرستاد  عذا  است، خشم را بهیجاد متیث ایخداومد متعال از ح

عت كند، را اطا غمبرید: هركه پیفرمایر فرمود  است. چنا  كه باز مین عبارت تعبیبه ا مسبت داد  و

خدا  عت كند،یغمبر خود خطا  فرمود كه هر كه با تو بیپروردگار را اطاعت كرد  است، و باز به پ

 عت كرد  است.یرا ب

دا یحال پ ریبر او وارد گردد ماچار تغ یموجد خشم و غضب خداست و اگر خشم و غضب واقع

را از  ست، چنا  كه ورود حوادث گوماگو  مخلوقیمن مین صورت از هفك شد  ایكند و در ایم

 ادر ازشد  و قجادیجضاد كنند  از اید كه این باشد الزم آیكند، اگضر چنیآورد و مضمحل میدرم یپا
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 است.ن مسبتها مبّریمداشته باشند، خداومد متعال از ا یمقدور و خالق از مخلوق فرق

ت د، به قویكامل رس یموّحد و علما یكه در مراتب علم و معرفت به مقام عرفا یكس

ت ما  و عرفا  در سلسلة مزول، وحدت را در كثرت و در سلسلة صعود كثرت را در وحدیا

 ند.یمخلوق را با حق بب یحق را با مخلوق و گاه یمشاهد  كند، گاه

كه  یتن است، وقییدر مراتب پا یو مكام یامات زمیفیر اوضاع و كیتقّدم و ت ّخر و سا

و به هر  او تام ابد، ادراكیشد، در ادراك او تقّدم و ت خر را  م یزما  و مكا  بر یمدرك از تنگنا

ر و واق  خواهد شد. اختصاص به حضو یداماست كه در كدام زمام یط و به هر حادثیز محیچ

م ندة تمانیآ  كه آفر یواق  شد  ول ینیمع است كه در زما  و مكا  یموجود یبت و جهات برایغ

 ا  است، چگومه به زما  و مكا  محدود شود.یازمنه و امكنه و جهات حضور و غ

 یحق فام یرویت رسد، و باطنش در میر و سلوك به مرحله عبودیكه در مراحل س یكس

 یالو م یفسف میو قبول تكل یز كه امتثال اوامر و مواهیگردد، مظهر صفات حق شود، اما اطاعت م

شود، یل ممز حاصیت میاد مباشد، عبودین امقیم است؛ اگر ایت و تسلیاست، در مدار عبود یو بدم

 بندد.یصورت مم یعیبدو  مراقبت و ممارست اعمال تشر یر و سلوك واقعیوس یباطن یرافروتنیز

 

 قدرت خدا

محدود و  یعنیند، منحصر یا صفات كمال گویه كه آ  را صفات جمال یصفات ثبوت

 واست  یتیفیك یست، به جهت آ  كه خلّو از كمال، مقص است. چه، هر مقص دارایمحصور م

ن ی. بنابراستیمل مز كایت باشد، مسّلمًا محدود بود  ابتدا و اختتام دارد و آثارش میفیك یهرچه دارا

ت و سیت میفیو مسلو  است از صناع عالم، و صفات صام  عالم را ك یمنف یتیفیهر مقص و ك

 ل ادراك به كنهش مسدود است بر عقول.یچنا  كه گذشت، سب

  كه ست، به جهت آیعاجز و جاهل م یعنیم صام  عالم قادر است و عالم، یین كه گویا

بطال در اگر، قدرت او یست. به عبارت دیعجز و جهل مقص است و سزاوار قادر و عالم بالذات م

و علم  آ  كه قدرت یگریست در قدرت و علم، و دیآ  كه خدا معطل و درمامد  م یكیحّد است: 

 ت.ر  اسیست بلكه لغیرا علم و قدرت ما لذاته میست، زیه قدرت و علم بندگامش میاو شب

 ه مقضدارا بیكند به مقدار قّوت یقاع فعل میاشتقاق قدرت از قدر است، به جهت آ  كه قادر ا

 و  مطلق لضمكضن اوست عایاو، ل یار مسبیاختارادة خضود. قدرت در امسا  متساوق است با  یمقتضا
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 قادر مح .

ر موجودات به سبب یو تغ یابی  یآثار قدرت صام  عالم عبارت است از وجود و ف

ة و اراد كه قدرت ین ذاتش است؛ در حالیست، بلكه عید بر ذاتش میكه زا یقدرت او، چنا  قدرت

ط ید ، بسر موجودات زمدة صاحب ارایسا باشد چه، بشر وین ذاتشا  ممیر مخلوقات عیا سایبشر 

 یا باطنی یروح یت و قوایو موجود یا ظاهری یمركبند كه از كالبد ماد یستند بلكه موجوداتیم

د ، در روها و عوامل گوماگو  بوجود آمیودش از تجّم  قوا و مامد. مثًف امسا  كه وجبوجود آمد 

در  یگردمد، ولیاز وجودش مجّزا و جدا مش یه شد  و قوایتجز ین ممات به اجزاء گوماگومیح

 ش.ین وجود و قدرتهایماب یهست و مه تجّزائ یست، بلكه مه مماتین میخالق چن

 

 ل قدرتیدال

ل یست. دلاار یبس یو مقل یل عقلیقدرت و علم او دال یصام  عالم قادر است و عالم، و برا

زم ال یدرتت را قی  قدرت. پس صامعت است بدویقدرت و علم او، اّواًل استحالة صامع یبرا یعقل

ق یست و الر  مقص ایرا كه قدرت و قوت لغیر  مباشد، زیاست كه بالّذات بود  و قوت و قدرت لغ

ر دكضه اگضر  است بر قدرت صام  عضالم، چنضا  یلیبه دلیًا صدور افعال عجیست. ثامیكامل و كمال م

اء و ز تناسب اعضضبه كار برد  ا ییهادرتم چه قینیبیم، مییوا  و مبات تفكر ممایخلقت امسا  و ح

مرد  شضو  یه و اخراج فضفت و استار مخارج. كه اگر بنضا بضه تعضداد مقضدورات الهضیتجاذ  اغذ

 را كضهیضرسضد زیر  را محتاج است، بلكه به آخضر ممیگذاشته شود، مجّلدات كث یتناهیمصنوعات ال

 ست.یمآ  متصّور  یقف برایستاد  و حّدیمه ا یقدرت او در حّد

َو »ارت ار است كه در چنضد موضض  بعبضیه بسیات قرآمیبر قدرت صام  عالم از آ یل مقلیدل

ار  اشض« ریٍء َقضدییشضَ ُكضلِّ  یلضِاَ  اهلَل َع»ر  به عبضارت یو در مواض  كث« ریٍء َقدییُكلِّ َش یكاَ  اهلُل َعل

 فرمود  است.

 

 قدرت بر ظلم و قبح

ح از یل آ  كه وقوع قبیست، به دلیح میقادر بر قب ن كه صام  عالمیمعتقدمد بر ا یافرقه

ح از خداومد عالم داللت یباشد، و وقوع قبیرمقدور میخداومد عالم محال است و هر محال غ

ند محال آ  است یز گوینها بر او محال است. و میا بر سفه او، و همة ایكند بر جهل و حاجت و یم
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نها محال است. ین ایه وقوع آ  ممكن باشد و جم  بكه وقوع آ  ممتن  باشد و مقدور آ  است ك

را، به جهت آ  كه محال بر دو  یر مقدور بود  هر محالیم غیكنین استدالل، ما رّد میدر پاسخ از ا

ر  از یمحال لغ یباشد، ولیم یقدرت است اّول یر . آمچه منافیقسم است: محال لذاته و محال لغ

كن یح از صام  عالم محال است، لیوقوع قب یممكن، ول ل ممكنات است و او قادر است بریقب

 ست.یح مستلزم عدم قدرت میاستحالة وقوع قب

ّر هت آ  كه شجن كه قادر متعال قدرت بر شّر مدارد، به یگر اعتقاد دارمد بر اید یافهیطا

ر م، قدرت قادییگویشا  میگردد، ما در جوا  ایمستلزم ظلم است و هرگز ظلم از خدا صادر مم

و عامه اكند اگر قدرت ین عقل است كه حكم میل بر ایمتعال عاّمه است بر كل مقدورات، و دل

  كه گر آید لیص. دلیكه او پاك و منز  است از كل مقا ید عجز پروردگار در صورتیمباشد، الزم آ

 ،فعل آ  ا  آ  ظلم است. خالق متعال قادر است بریست، بلكه ارتكا  و اتیقدرت بر شر ظلم م

حه یل قبجام افعام كه قدرت بر امینیبیرا م یكن پاك و منّز  است از فعل آ ، چنا  كه بندة صالحیل

 ست.یدهد به جهت علم بر قبح آ ، پس خداومد متصف بر عجز میكن امجام ممیرا دارد، ل

 

 اریاخت

، مكند صام  عالم مختار است و قادر مختار آ  است كه اگر بخواهد بكند و اگر مخواهد

 ست كه در كرد  ویاست و موجب م یجاد فعل و ترك آ  هر دو در قدرت او مساویا یعنی

 مكرد  مضطر شود.

ا یست، یعت او میذات و طب یا به مقتضایاست كه فعل او  یا فعل فاعل به محویاثر مؤثر 

 ،گریرت درا موجب مامند. بعبا یرا مختار و دوم یعت اوست، اولیذات و طب یفعل او به مقتضا

علم و  عت اوست بدو  مفحظة مصلحت و مفسد ، ویا ذات و طبیر مؤّثر و فعل فاعل یسبب ت ث

او  عتیو طب ذات یا به مقتضایست مامند سوزامد  آتش و اشراق آفتا ؛ یت در آ  میاراد  را مدخل

 ت است با مفحظة مصلحت و مفسد .یست و علم و اراد  را در آ  مدخلیم

 

 جبفرق فاعل مختار و مو

  ترك آ ، وجاد فعل ی: اّواًل مختار قادر است بر ا ن مختار و موجب چند وجه استیفرق ماب
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ق علش مسبوف یعنیًا علم و ارادة مختار، سابق است بر فعل او، ین است. ثامیموجب برخفف ا یول

كن یاست، ل زیر در فعل مختار جایست. ثالثًا ت خین میدر موجب چن یاست بر علم و ارادة او، ول

 باشد.یست مامند آفتا  كه هرگز از اشراق خود منفك ممیموجب از فعل خود جدا م

م یو، قداست از ا یاهلل كه اثر یماسو یعنیآمد عالم یاگر قادر متعال موجب بود الزم م

م، ن باطل است در اثبات قدرت مح  خالق عالیم است، و این كه خالق قدیشد به جهت ایم

 جا .یجاد است مه به ایفعل او به ا یعنیست، یوجب مپس او مختار است و م

ار از صام  عالم كفضر محض  اسضت، بضه جهضت آ  كضه كمضال خواسضتن و یامكار كمال اخت

 باشضد، چنضا  كضه آتضشیگضردد و از مضضطر هرگضز ملحضوظ ممیمخواستن از فاعل مختار صادر م

ن شضعور ذات و الع یه مقتضاتوامد خود را از احتراق و احراق مگهدارد. وجو  فعل مضطر بیمم

اجضب ك از مضطر و مختضار، ویعلم و شعور است. فعل هر یاست، و وجو  فعل مختار به مقتضا

فعضل  یسضت، ولضیطب  و ذات اوسضت و تخلضف از آ  ممكضن م یكن فعل مضطر به مقتضایاست ل

 ز است.یاجاافسد باشد، یكه اصلح مباشد  یعلم وارادة اوست وتخّلف او درصورت یمختاربه مقتضا

ل كه افعضا باشد یاز دواع یفعل او به جهت داع یعنین صام  عالم فاعل مختار است، یبنابرا

شضود كضه داللضت یبضه از او صضادر مید عجیضفوا یبه و محتویمحكمه و متقنه مشتمل بر مصالح غر

ت اه مخلوقضكه مظر كنضد بض ین كه اوست فاعل مختار، و ظاهر است آثار فعل او بر كسیكند بر ایم

ر آمچضه بضم فعضل او را ینیبیا  مضیضبة او بالخصوص بر اهضل تضدّبر. مضا بالعیبه و مصنوعات عجیغر

مصلحت است و ترك بر آمچه مفسد  است به جهضت آ  كضه فعضل و تضرك او مسضبوق بضر علضم و 

 حكمت اوست.

 هبضه، بلكضه شضیاراد  كنند  امضا مضه هم یعنید ید و كار  است. مرین خداومد عالم، مریبنابرا

ز ان مضوع اراد  یضاش تاب  حكمت است و ااراد  یعنیاراد  مكند،  یاراد  كند و به مصلحت یمصلحت

 ن ذاتش است.یصفات افعال است، مه از صفات ذات او مامند علم و قدرت كه ع

ه سضبب بض یجاد فعلضیارادة او مر افعال خود را عبارت است از علم او كه موجب است بر ا

اعضت را قضاع طیا ؛ و ارادة اوامر افعال عبادش را آ  است كه اراد  كرد یحتبر مصل یاشتمال آ  فعل

 یمعاصض قاعیز ااشا  را یكرد  ا یار، و كراهت اومر افعال عبادش را آ  است كه مهیشا  به اختیبر ا

 هست. یارا كه در ارتكا  آ  مفسد یار، زیبه وجه اخت
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 ات خدایح

م ات شرط علیرا حیات او، زیل است بر حیدل است و علم و قدرت او یخداومد عالم ح

ت شود به عروض صفایات ممكنات متحّقق میداست. حیات همه پیدا شد، حیاست، اگر علم پ

 اتیسبت حد، به هما  مید  از حد تعادل خارج گردین كه آ  صفات عارضة زاید  بر ذات، همیزا

ات   صفات او، ذیكه مرج  جمن ذات اوست، بلیات خالق متعال عیح یرود، ولیرو به ضعف م

 اقدس اوست.

ه قدرت بن آمهاست كه ین و آمچه در آمها و بین عالم را از سماوات و ارضیم اینیبیما م

تظامش را آ  و ام م تجّدد حوادث را درینیبیز میكامله و علم شاملة خود بنا كرد  است آمها را، و م

ك یو تمل ر و اغناءر كواكب و افقایدورا  اففك و ساء و ممّو مباتات و تحّرك هوا و یاز امامت و اح

  ال ِالَه ِاالّ َاهلُل»د: یفرمایاست، چنا  كه م ینها حیم كه فاعل همة ایدامی  و شفاء و میو افناء و تمر

ر بقاء و عدم ات داّله بیآو « ُموُتیال  یالَّذ یُهَو الَح»د: یفرمایگر میه دیو در آ« ومیالَق یُهَو الَح

 ار است.یاو بس زوال

 

 كالم خدا

ا حادث، یم است ین كه كفم خدا قدیتكّلم است. علما در ا یتعالیاز جملة صفات فعل بار

ات، یاعرا  و جزئ ود با تمام حروف یقرآ  مج یعنیند كفم خدا یگو یامد. گروهاختفف كرد 

 م، قدرتود از كفند كفم خدا حادث است. اگر مقصیگو ید  باطل است. برخین عقیم است، ایقد

 باشد.یم است و اگر الفاظ و حروف مسموعه است، حادث میجاد كفم است، قدیبر ا

ند و كفم را حادث دام ی، كفم لفظیو مفس یدامند: لفظیكفم خدا را دو قسم م یافرقه

د و یز بتدا تصورا« د قائمیز»ست. مثًف در گفتن ید مقصود آما  چید دین جا بایم. در ایرا قد یمفس

ه مقام لفظ بو بعد آمرا « د قائمیز»ل یتخ یعنید، یآیاس بر میشود، سپس مفس در مقام قیام میق

 ول؛ یز تخال است، خداومد متعال منّز  و مبّراست یهما  تخ یآورد. اگر مقصود از كفم مفسیم

 مخواهد داشت. یاست در آ  صورت، علم و كفم تفاوت یاگر مراد علم به معام
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 یو كالم وجود یكالم لفظ

لة یوسض خضود بضه یخداومد عالم متكّلم است، و تكّلم خدا عبارت است از اظهار كمال مهائ

اج به یكه احت ینیا به كفم تكوی ی. تكّلم خدا به كفم وجودیجاد كفم وجودیا ای یجاد كفم لفظیا

 اصضوات و مركب اسضت از ین موجودات. كفم لفظیلفظ مدارد، عبارتست از ابداع و اختراع و تكو

ود خضر هم كه محّل حادث است یباشد و آ  حادث است، و آ  غیر میحروف كه عرض قائم به غ

 جسام.از ا یجاد كفم در جسمین متكّلم بود  خدا عبارتست از ایباشد. بنابرایز حادث میم

 جاد كفم. چو  قضدرت او عضام اسضت بضریف كفم حق، قدرت اوست بر ایمقصود از توص

دثضه اسضت ن كفم از صضفات افعضال حای  مقدورات، و از جملة مقدورات او كفم است، بنابرایجم

ز یضن خضود میضگر، اید یها مقدم هستند بر بعضكلمه یت. چو  در كفم، بعضیت و رازقیمامند خالق

را یضزبضر آ  اسضت.  یبعثضت و وحض یف و مبنضایاست بر حادث بود  آ ، و بناء تكل یل محكمیدل

 یمور و مهضم  یا امر بیز خطا  به معدوم و امر بر او یبل از وجود مخاطب لغو است، و مخطا  ق

 باشد.یح میر صحیم غیعبث است، و صدور لغو و عبث از حك یمنّه یب

 

 عوالم وجود هتكل م در هم

ر دكه  یفم  عوالم در كار است، بلكه كیاو در جم یخداومد متعال متكّلم است و امر و مه

ن یضاجاد شضد  سضپس بضه ید در آ  عالم ایبه صورت و كسوت حروف و اصوات است، با ن عالمیا

ه، است. چ ن كسوتیر این صورت و به غیر اید، و كفم خدا در عالم ملكوت و ارواح به غیعالم آ

مقضام  د كضهیبه عمل آ یاست، در وقت یكه مركب است از حروف و اصوات و فهمامندة معن یكفم

، امضا حروف و اصضوات اسضت ض باشضد یر دو عالم مافوق حس و مثال ض كه جامكالمه و مقاوله د

عضالم  در دو یعنضیمكالمه و مقاوله در دو عالم مضافوق حضس و مثضال و مضافوق اجسضام و اجسضاد، 

ت عضالم است كه از جنس آ  عالم شود، و آ  عالم از حضروف و اصضوا یملكوت و ارواح، به كفم

 حس و مثال، منّز  است.

امر، اشار   لفظ« ُكوُ یَف  َله ُكنُقوَلیئًا َا  یِامَّما َامُرُ  ِاذا َاراَد َش»خداومد عالم فرمود :  ن كهیا

 « ذات»الم عاشار  به « ءیش»ت ظهور و تعلق قدرت است، و لفظ یاست كه عالم بدا« امر»به عالم 

  ه مصلحتضآ  علم ب یضت و اراد ، و معنیه صفت مشضار  است بضاش« اراد»ات است، و لفظ یو ماه
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ه ُكن َلُقوَل یَا  »ات است كه سبب تعّلق و ظهور قدرت است و علم، و لفظ یء و ماهیوجود ش

ات ذات باشد. پس تكّلم خدا از صفی، اشار  به صفت كفم است كه آثار صفت ذات م«ُكوُ یَف

م یقد آمها از صفات افعال و حادث هستند و علم خدا كه به یر كتب سماویست و قرآ  و سایم

 باشد.یر كفم میاست، به غ

م یلم بنگركه مها  است، و اگر به اجزاء عا یقت تكلم عبارت است از اظهار كمال باطنیحق

كّلم مد عالم متدارمد و خداو یتعالیرا داللت بر وجود باریم، زیكنیم یار به كلمهیك را تعبیهر

ت كه ن توا  گفیدارد. بنابرایهار مو مكنو  است، اظ یب مخفیرا كه در غ یاست، چو  امور

 مجموع جها ، كتا  خداست.

 

 یصدق در كالم اله

  ح است و صامیرا كذ  قبیست. زیم یخداومد عالم صادق است و مسبت كذ  بر او جار

شا  در یز است بر خلق، به جهت آ  كه ایز جایكذ  مصلحت آم یح، ولیعالم منّز  است از قبا

ادر و قز یخدا بر همه چ یشود، عاجزمد ولیصدق كه بر آ  مترّتب ممواق  از دف  فساد  یبعض

  است، و واجب است كه حق ین كه صدق، كمال است و ضد آ  مقیگر ایل دیتواماست. دل

 منّز  باشد. یاز هر مقص یتعال

 

 عدل خدا

ات، مساو یاست از معن یل منبیدال یاست. لفظ عدالت از رو یمة الهیعدل از صفات عظ

راتب و از م یو درجة اعل یاعتبار وحدت ممتن  است. وحدت به مرتبة اقص یل مساوات بو تعّق

 یقیحق معدودات از مبدأ اّول كه واحد یال آثار ا  در جملگیمدارج شرف و كمال است، و سر

ست. كه وجود مطلق ا یموجودات از علت اول یضا  اموار وجود است در جملگیاست، مامند ف

ن سبب، مسبت عدل و مساوات، یتر و به افیتر، وجود او شركیمزدز به وحدت یپس هر چ

 ن مسبتها است.یترفیشر

 یشرف بل موجب ثبات و قوام موجودات است كثرت، مستدع یچنا  كه وحدت، مقتض

بود، یفساد و بطف  آمهاست و اعتدال، ظّل وحدت است. اگر اعتدال مم یخساست بل مستدع

 وط است ه مشرضیة مادیضد ثفثه از عناصضر اصلیه توّلد مضوالض، چنا  كدیرسیرة وجضود به هم ممیدا



ت ثبوتیه                                                                                صفات الهی: صفا 67

                  

 «.َضِبالَعدِل قاَمِت السَّمواِت َوااَلر»امد: ن است كه حكما فرمود یبه امتزاجات معتدل؛ ا

وجود  از یبود، به وجه یكه مظام یمظام مختلفامند و در امور یعدالت و مساوات، مقتض

ماموس  و عدالت، یال مرج  آ  به فسا و اختفل باشد. واض  تساوعدالت در آ  موجود است وا

 ل صادر مگردد.یرا كه منب  وحدت اوست و از منب  وحدت جز جمیاست ز یاله

و ستم  ش او به ظلمیخداومد متعال و عدم آال ین عقل، مستقًف به مزاهت و پاكیبنابرا

وا  قص چه، ت  است از هر گومه ظلم و من كه خالق متعال منّزیدهد، و اذعا  دارد به ایم یگواه

لُم ِظیَوال »د: یمماید مین موضوع ت كیحًا به ایز صریگفت كه ظلم سرآمد همة مقصهاست. قرآ  م

 «.َرب َك َاَحدًا

شا  یار گذشتة جة اعمال و افكایمردم، چنا  كه امروز گرفتارمد، مت یهایاكثر بفها و بدبخت

 ن همهیا ن جهت در مقابلیابند. بدیتوامند دریا را اكثر عقول ممهین بدبختیباشد و علل ایم

اد ، دخدا  یتعدال یحكم بر ب یرا  و متعّجب مامد ، از فرط مادامیح یو اجتماع یفرد یهایماراحت

 كنند.یرا امكار م یوجود عدالت و حكمت خدائ

ند، همة یبیلقت را من از پشت پرد ، اسرار خیقت بیدة حقینادل كه با دیاما در مظر مرد ب

 ستیستة آ  میرمج كه شا یاچ كس ذّر یبر عدالت و حكمت مح  است و به ه یآمها مبن

كافات مرسد، بدو   یش رمجیق آزمایا از طریو  یگر و به مصلحتیرسد، و اگر هم از را  دیمم

 روز كاشته است.یدرود كه دیامروز ا  م یمامد و غالبًا هر كسیمم

اك پش ظلم، یاز هرگومه آال یتعالیشود كه ساحت عظمت باریز ثابت میق مین حقایاز ا

طرف  كیاز  یعنیكند. یقت را درك ممیعقل بشر است كه حق یدل و كوتاه یینایاست؛ فقط ماب

ا ب یمادام ز هر لحظه  از غفلت ویگر میتوامد اسرار خلقت را بفهمد و بشناسد، و از طرف دیمم

ر یها دمن تخی، ایعیطب یدامد كه به موجب قامو  ازلیافشامد و ممیو ستم م یدست خود تخم بد

 سازمد.یجة خود را ظاهر میند و متیرویا زود می

او در اصل به دست خود  یا شقاوت و بدبختیامسا  و  ین، سعادت و خوشبختیبنابرا

كب اشتباهات و امد، مرتمود یقت را مپیات امور را  حق و حقیكه در ادراك واقع یاوست. اما برخ

شا  مشتبه شد  است یمتشابه برخورد كرد  امر برا یاتینا  از جمله در قرآ  به آیامد.اشد  ییخطاها

امد كه ضفلت و جه گرفتهین متیو از آ  چن« شاُءیَمن  یهدیشاُء َو یِضل  اهلُل َمن یَكذِلَك »ة: یمامند آ

 را بدو  جهت و یمتعال اراد  كند، كس اگر خداومد یعنیت امسامها كًف به دست خداست. یهدا
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ز یا جاید. اما آیممایت میرا بدو  جهت و سبب هدا یگریا اگر بخواهد، دیكند و یعلت گمرا  م

ن صورت، ید؟! در ایامر كند و بعد از امجامش او را عقوبت مما یرا به كار یگرید یاست شخص

 است. خدا ظلم یاز سو یبود  و عقا  ممود  عاص یجبر در معاص

 معتقد یادا شد. دستهظین پیا  مسلمین شبهه از هما  صدر اسفم، اختفف در میدر اثر ا

 گر ظلم و اضفلید یاكن دستهیاز ظلم و اضفل بندگا  منّز  است، ل یشدمد كه خداومد تعال

آمها و  نیه عقل معكا ، عمومًا غلبه با آ  دسته بود ین میز دامستند. در ایخدا جا یبندگا  را از سو

ضفل اظلم و  را از یتعالیدتشا  بود و لذا رف  شبهه ممود ، ذات اقدس بارید گفتار و عقیمقل مؤ

 كردمد.یه میتنز

امضد و ر كضرد یتفسض یو سرگردام ی، فراموشیسامامی، بیگمراه یرا در لغت به معن« ضفل»

 ست، قطعًا بضهواق  شد  ا« یهد»در مقابل « ضفل»چو   یك هستند. ولیبا هم مزد ین معامیالبته ا

كردار  ون حالت یكه قائم به ا ین حال و كردار را اصواًل به امسامیم ایاست. قرآ  كر یگمراه یمعن

فَلَه اشضَتُروا َن ایُاولئَك الَّذ»ة: ین است مثل آیز چنیات میظاهر آ یدهد، و مقتضایاست مسبت م لضضَّ

 «.یِبالُهد

ن كه یا یعنیتوا  وجود داشته باشد، یجامب خداومد مماز  یین است كه اضفل ابتدایحق ا

ز ا یجضازاتو م یفضریدر ضفلت بمامد. امضا اضضفل ك یرد كه كسیبدا  عفقه گ یت الهیاراد  و مش

 امسا  را ا  در مقام مجازات، خداومدیا  و طغیجة امحراف و عصیدر مت یعنیخداومد هست،  یسو

 گذارد.یموا  یبه حال خود رها كرد  و در گمراه

گضردد، یبضه موصضول بضر م« شضاءی»ر فاعل مستتر در كلمة یة مورد بحث، ضمین، در آیبنابرا

را كضه  یكنضد هركسضین اسضت: خداومضد متعضال گمضرا  میه چنیآ یمه به خدا، و معن« من»به  یعنی

 خواهد. یت خود را میكند آ  كس را كه هدایت میخود را بخواهد و هدا یگمراه

متعال  برود، اگر خداومد یگمراه یالب است كه در ضفلت بمامد و به وادكه خود ط یكس

ار دهضد، قر یند، مساویمایپیت میكه را  هدا ید و او را با كسامیت مجبور ممایبخواهد او را به هدا

 وكضه را  حضق  ین شخصضیشود. همچنیهرگز از خداومد متعال صادر مم ین ظلمیظلم است و چن

 ارد.دا  باز قه با اكرین فكر و طریست كه خداومد متعال او را از ایز میجا رود،یم میق مستقیطر

 گز هر د  وود روشن مموضه بندگا  خضو رشد را ب ین از الطاف پروردگضار متعال است كه طرق غیا
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 «.یلَغر شُد ِمَن اَن الیَبِن َقد َتیالّد یال ِاكراَ  ِف»د: یفرمایوادار مم یبشر را بر ضد دلخواهش به عمل

م هت یز هدااد هما  گومه كه یفرماین خالق متعال ما را با اكرا  از ضفلت من  ممیبنابرا

فلت فرمود و اگر از ضیامر مم یزیشد، به چیت میشود. چه، اگر خداومد متعال مام  هدایمام  مم

 یردز مویم ا مبود و امتظار پاداش و ثو یگر ما را در گنا  مكرد  فخر و افتخاریشد، دیمام  م

 مداشت.

كه خداومد  یت محال است. پاداشیما  را حصول ثوا  عمل بدو  قصد قریشخص با ا

 ست:ید از سه قسم خارج میفرمایمتعال به بندگا  خود كرامت م

 یبایحج م ست، مامندیمباشد و اگر آ  پاداش را مدهد خفف عدل م یاول ض بند  را استحقاق

ت را هم یم مباشد اما خداومد متعال بدا ، یچ استحقاقیا از آ  هت ریكه م یجاریو عبادات است

 دهد كه آ  را تفّضل مامند.یبهر  م

امند مد ، یكه از جامب خدا به او رس یدوم ض بند  را استحقاق است به جهت تحمل مشقت

و اشد  به  ، اما به قصد قربت مباشد؛ پاداش داد یو آسمام ینیو فقر و آفات زم یماریدرد و ب

 عوض مام دارد.

باشد،  است كه در را  اطاعت فرما  خدا به قصد قربت یسوم ض ثوا  و آ  پاداش مشّقات

 م و اجفل است.ین پاداش متضمن تعظیا

 ز در عوضیم و اجفل، و میاستحقاق دهند بدو  تعظ یاست كه از رو یپس عوض، مفع

باشد ماجفل  وم ین كه با تعظیگر اید د شد : اول استحقاق كه اگر مباشد، تفّ  مامند ویدو شرط ق

 كه اگر توأم با آ  گردد، ثوا  مام دارد.

ج د  به حیكش یرمج و مشقت یاست كه از جهت خدا رسد، اگر كس یعلت استحقاق، مشقت

 یا پاداشن مشقت به سبب امر خداست، او ریا مام  او شومد، چو  ایرد یرود و حج مگزارد  بم

 یاشد بعضباجر گذاشتن، قبح و ظلم  یو با وجود خدمت و قصد قربت، بم و اجفل، یباشد با تعظ

كند كه یكم مامد كه عقل باالستقفل حین عبادت ثوا  مدارد و مّدعیند ایر گویعصر اخ یاز فقها

واجب  یاگردد و ثوا  بر یمنته ین كه به واجب مفسیچ مشقت در را  خدا ثوا  مدارد مگر ایه

كه  را یزیكن چیامد، لل كرد یات داّله بر اصول مذهب را ت ویآ  و رواات قریاست. آما  آ یمفس

 ست قبول متوا  كرد.یموافق اصول مذهب م
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از اصول مذهب، عدالت است و مراعات مقدمه واجضب بضه قصضد قربضت و اطاعضت  یاصل

ه كضرمضضا   مه تمام مامنضد روزة مضا  مبضاركیر عبادات میسا یفرما  حق، استحقاق ثوا  دارد، حت

م، مضه تمضایا حضج میا غش، یا موت ی  یر مكّلف باطل شود به سبب حیك غرو  بدو  تقصیمزد

 آ  واجب باشد. یاگرچه قضا

مضة آمهضا ه خدا رسد، هیاز ماح یبیرا رمج و آزار و آس یاست كه هر كس یعدل اله یمقتضا

  .ت بندگایب قابلمباشد مگر بر حس یكسا  بود  و تفاوتیرا عوض دهد تا معمت اوبه همة بندگا  

 

 اریجبر و اخت

مقدمتًا  ار است.یشود، مس له جبر و اختیمطرح م یرامو  عدل الهیكه پ یاز جمله موضوعات

 د:در مظام عالم خلقت وجود دار یت قطعیا مشیچند گومه جبر  ید دامست كه بطور كلیبا

 ه. یكامات امیكل ماهیبر ه یجادیا یر اطفقیكه عبارت است از ت ث یض جبر كّل1

 كه موجودات دارمد. ینات و حدود و مشخصاتیكه عبارت است از تع ینیض جبر تع2

اء را ی، خضواص اشضییایمیا شضیض یكیزیرات فیین كه تغیكه عبارت است از ا یض جبر تخّلف3

 دگرگو  سازمد.

طضور بمؤثر اسضت مضه  یاست كه در اعمال امسا  تا حّد یكه عبارت از جبر یض جبر جزئ4

 كامل.

در ارتباط  ا  دامشمندا  مورد بحث و گفتگو واق  شد ،ین اعمال بشر كه مدتهاست میبرابنا

ر یة زیرتوا  آمها را در سه مظیاظهار شد  كه م یمختلف یهاهینه مظرین زمیاست. در ا یبا جبر جزئ

 خفصه كرد:

خضود  عمضالن خضدا بشضر را در ایاز خداپرستا  و منكر یاعّد  ، جبر:یطیه تفریاول ض مظر

ممكضن  ندیامد كه در هوا پرتا  شود. گوه كرد ی  تشبیاز آما  بشر را به سن یدامند. برخیمجبور م

م یدامیمضا مض یتوامد حركت كند، ولیخواهد میاست سن  تصور كند كه آزادست و هر كجا كه م

اسضت از  كشامد و مجبضوریخود م ین او را بسویال سن  باطل است. چه، قوة جاذبة زمین خیكه ا

 م.یستیز بمامند آ  آزاد میست، ما مین اطاعت كند، پس آزاد میقوة جاذبة زم

 یآزاد ن خدا معتقد بضریگر از خداشناسا  و منكرید یبعض  :ی، تفویه افراطیدوم ض مظر

 م دارد.ار تایختاكنند كه بشر در امجام اعمال خود، یباشند، و اظهار میمطلق امسا  در اعمال خود م
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وات ق شهیز پست خود قدم بردارد و عمر خود را در طریوامد در جهت ارضاء غراتیهم م

ت، را  ز پسیجة محدود ساختن غرایبگذرامد، و هم قادر است در مت یفت مفسامیو تما یوامیح

 ند.ك یریتوامد از امتخا  او جلوگیمم ییرویچ مید و هیمایرا بپ یلت و كماالت امسامیفض

به استناد  قیاز دامشمندا  اهل معرفت و اهل حق و تحق ی: جمعنیاالمرنیسوم ض امر ب

 یعنی . یتفو ة فوق را رّد كرد  معتقدمد: مه جبر در كار است و مهیدو مظر )ع(ش امام صادقیفرما

 و  یر و تفوا  جبیاست م یاا واسطهیاستقفل مدارمد، بلكه امر  ییك به تنهای  هریجبر و تفو

 ش.یكند و مه بیمداخله م یجبر جزئ یلذا در اعمال بشر تا حد

ته، ر پرداخة مذكویصحت آ  ابتدا به ابطال دو مظر یم، برایه هستین مظریما كه معتقد به ا

 م.یپردازین مین االمریامر ب یسپس به شرح معنا

رد كه یگیو  از آ  جا سرچشمه میم جبریعظ ین است كه اشتبا  بزرگ و خطایت ایواقع

و با  یوجودش حتم است كه با بود آ  یدة علتیزائ یاد یهر پد یجها  هست امد درتصور ممود 

ست. در یمار امسا  یاخت یبرا ییگر جاید ین جبریاست و لذا با وجود چن ینیقیمبود آ ، عدمش 

و  اریاخت با ید، منافاتیآیبدو  علت به وجود مم یت كه هر معلولیما  به قامو  علیكه ا یحال

 ل امسا ن است كه فعیبشر در اعمال خود ا یمسب یار و آزادیاخت یچه، معن بشر مدارد. یآزاد

 متوّقف به امتخا  و ارادة اوست.

كه  د شد  و اراد یل دچار شك و تردیامسا  با وجود فراهم بود  مقدات و وسا یگاه

تر شیبوضوح  یابد. براییز تحقق ممیجه عمل میشود و در متیاز علل افعال اوست، محّقق مم یعلت

 م:یكنیم یاز افعال امسا  را مورد توجه قرار داد  مقدمات و علل آ  را بررس یمطلب، فعل

ه از كرا  یافععمل مربوطه و من ید تصّور ذهنیرا دادر، ابتدا با یكه قصد اقدام به امر یكس

جه به ود  با تكه از علل فعل است به مقام موازمه آم ید، سپس با علتید او خواهد شد بنمایآ  عا

 د،یود آسامش غالب بر یكه ز ین كند، در صورتییا  آ  را تعیش، سود و زیل و امكامات خویوسا

 كند. یاق بدا  از اقدام خودداریمنصرف شد  با وجود اشت

ا دیپ یمرابه امجام  یاق مفرطیجة ضعف قوة عاقله و دستگا  كنتلر، اشتیامسا  در مت یگاه

نداخته و یكار مسلسلة افعال است، ب یهااز حلقه یكیا یاز علل  یكیكند و علت موازمه را كه یم

 شود.یرو به رو م یماتیها و مامفیجه با گرفتاریكند و در متیاراد  به امجام فعل م

 را علج فیت متایفیقوة عضاقله و دستگضا  كنترل، ك یضجة ماتوامیامسا  در مت یضن گاهیهمضچن         
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 یعنیت، ار اسیاخت یز داراین حال میمامد، در ایم ید باقیشك و تردص مداد  در حال یتشخ را

 ا ترك آ  فعل را دارد.یقدرت اراد  به اقدام 

او  ل را بهار افعایكه معتقدمد خداومد متعال پس از خلقت بشر تمام اخت یو اما خداپرستام

 ت، بطورسیازمند میم یگرید یرویخود از جهت همة افعالش به م یكرامت فرمود  و بشر در زمدگ

ه   است كگوا یز باطل است. چه، وجدا  و عقل فطریشا  میدة ایواضح در خطا و اشتبا  بود  عق

 خداومد ز بهیل به كماالت میبشر همچنا  كه در اول خلقت محتاج به خداست، در بقاء خود و م

 ازمند است.یم

ن ین االمضریمضر بضاثبضات صضحت ا ی  واضح شد، برایدة اهل جبر و تفویچو  بطف  عق

 یسضت. بضراعتقضاد ان ایا یه، مستلزم درستیرا كه بطف  آ  دو مظریم، زیستیازمند به اقامة برها  میم

 یضضا و قضدر الهضقار بشضر در مظضام یضگضا  اختیجا یًف بضه بررسضین، ذیاالمرنیامر ب یح معنایتوض

 م.یپردازیم

 

 یقضا و قدر اله

قضضا و قضدر و  یرو یت او. جهضا  هسضتت خواسضیضفیاست و قضدر، ك یقضا خواست اله

ن ذّرات یوچكتركض«. َقضَدٍرٍء َخَلقنضاُ  ِبیِاّما ُكضلَّ شضَ »استوار شد  است:  یلیو تفص یاجمال یریگامداز 

خضود  یاح در جیصح یریگق خلق شد  و به امداز یبه حسا  دق ین اجرام سماویو بزرگتر یارض

ز به قضا یا  مسكنات امس ت قوا و حركات ویتمام فعال«. باِ الشَّمُس َو الَقَمُر ِبُحس»قرار گرفته است: 

 است. یو قدر اله

  آ  را اصل قضا و قدر را امكار كضرد یاطفعیا بی یمامیایب ی  كه رویبرخفف اهل تفو

 و یو علم ینید یاز مبام یخبریب یز برخفف اهل جبر كه رویامد، و ماساس تصور ممود یب یامر

  عاجز و آر برابر   را به حسا  قضا و قدر گذارد  بشر را دیا و وقایمها، تمام قضاا سوء فهم از آی

است  رقابل اجتنا یو غ یو جبر یاز قضا و قدر در مورد امسا ، حتم یامد، قسمتال كرد یماتوا  خ

 قرار گرفته است. یار ارادة آدمیاز آمها در اخت یو قسمت

ن است یاز آمها ا یكیدارد:  یاریت، مقّدرات بسك عضو بد  اسیبه عنوا  مثال، زبا  كه 

ا  خو  در زبا  تحت ید.جریگوین كه سخن میگرش ایا  داردو مقّدر دیكه خو  در عروقش جر

 رین كه خو  به تقدیا یكین امر دوقضا وقدر دارد: یست و خداومد متعال در ایار ما میقدرت و اخت
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بود  و  یو جبر یا  خو  در زبا  حتمیكه جر نیگر ایر دیاست و تقد یزبا  جار یاو در رگها

 ست.یم یاریما را در آ  اراد  و اخت

 ایم ییم سخن گویتوامیار ماست، میگر زبا ، سخن گفتن است كه آ  در اختیمقدر د

 ز دو قسمیدربارة سخن گفتن م یا درو . پس قضا و قدر الهیم یم راست گویتوامیم، میساكت باش

ه سخن كگر آ  یزمد؛ قسم دیو به قضا و قدر او زبا  حرف م یر الهیدن كه به تقیا یكیاست: 

 ار ماست.یگفتن در اخت

 وكه مرد   یارمرد صد سالهیپ«. ُكل  َمفٍس ذائَقُه الَموِت»است:  یاله یمرگ، قضاء قطع

 ه آ كتفاوت  نیاست، با ا یات خود خاتمه داد  هر دو به قضا و قدر الهیارًا به حیكه اخت یجوام

د  و تفاد  كرخود، سوء اس یارین از قضا و قدر اختیبود  و ا یاریر اختیو غ یبه قضا و قدر حتم

 ش خاتمه داد  است.یات خویبه ح

و  یتمحچنا  گما  كنند كه  ین جاست كه هرگا  اسم قضا و قدر ذكر شود، بعضیاشتبا  ا

ارادة  ار ویاخت یدر الهقضا و ق یاریرقابل اجتنا  است، حال آ  كه در موارد بسیو غ یجبر

 ماست.

 سازد. بعد ازیروشن م ین مطلب را به خوبیه السفم این علیرالمؤمنیاز حضرت ام یثیحد

قدر  وا شام رفتن ما به قضا یاز آ  حضرت سؤال كرد: آ ین و مراجعت از شام مردیجن  صّف

گر به مد یر مشدیزسرا یواد چید و از هیباال مرفت یاچ تّپهی، از هیبل»بود؟ آ  حضرت فرمود:  یاله

ر به شما اج خداومد متعال»هست؟ فرمود:  ین سفر اجریآ  مرد گفت ما را در ا«. یقضا و قدر اله

را یزبهة جن  د و اجر اقامه در جیرا به ارادة خود رفتیت فرمود؛ اجر رفتن به جن  زیعنا یبزرگ

ك از یچ یر هدع و دیرادة خود برگشترا به ایدا  زید، و اجر برگشت از میم بودیبه ارادة خود مق

قدر  م قضا وبود، مقصود ین كه گفتم سفر شما به قضا و قدر الهید. اینها مجبور و مضطّر مبودیا

مجازات  ون باشد، پاداش یست. اگر اعمال مردم چنیر قابل اجتنا  باشد، میكه غ یو جبر یحتم

 «.باطل خواهد شد و ثوا  و عقا  ساقط

اومد است كه خد یتیو حر ین، آزادیر موجودات زمیامسا  مسبت به سااز ین امتیبزرگتر

 یما  آزادشود، به واسطة هیب امسا  میكه مص یو تكامل یمتعال به او كرامت فرمود  و هر ترق

 یادت بشر آزار و ارادة اوست. سرموشیشتر موارد، اختیدربارة امسا  در ب یاست. قضا و قدر اله

 ه خود را عوض كند.یو رو ی  را  زمدگتوامد همواریاوست كه م
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سا  بوط به امشود و امور مریادار  م ین الهیقضا و قدر و سنن و قوام یرو ین جها  هستیبنابرا 

ود  جتنا  بارقابل یو غ یو جبر یاز آمها قضا و قدر حتم یاست، كه قسمت یز به قضا و قدر الهیم

 ار بشر سپرد  شد  است.یاز آمها به اخت یو قسمت

ود و در خ یاریكامل از قضا و قدر اخت یریگهستند كه با بهر  یبندگا  صالح خدا كسام

ل رتبة كامو كوشش به  یو در اثر سع یل اخفقیو در پرتو ملكات پاك و فضا یما  و تقویة ایسا

 ند.یل آیما یمقام معنو

ت او یمیقدرت ادراك كنه كر یچ موجودیزال رحمت كه هیرحما ، آ  منب  ال یخدا یآر

ر در لوح قضا سعادت همة بندگامش را موشته یبا قلم تقد یرا مدارد، مسلمًا در فجر مظام هست

ها و دهد و معمتها را به مقمتیر مییرا با اعمال خود تغ ین امسا  است كه مقدرات الهیاست، اما ا

 د.یممایسعادت را به شقاوت مبّدل م
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 هیمفهوم صفات سلب

ت و صضفات مقضص. صضفا یباشند: صفات كمالیچنا  كه قبًف اشار  شد، صفات در قسم م

 آ  فزومتضر اسضت بضه یشضتر و آثضار وجضودی، بیهستند كه برحسضب ارزش وجضود ی، صفاتیكمال

 موصوفات خود.

دا  از بود  به جهضت فقض یمنف یم كه در معنینیبیم، میق شویصفات مقص دق یاگر در معام

 یم، معنضیكنض یمضادام یدهد؛ چنا  كه اگر مفیكمال م یم، معنیصفات مقص كن یكن اگر مفیكمال، ل

را  یالد هضر صضفت كمضیضن جاست كضه قضرآ  مجیدهد. از ایم ییتواما ی، معنیماتوام یو مف ییداما

ابضت ث خضدا یآ  را بضرا یكضرد  و منفض یكند و هر صفت مقص را مفضیخدا اثبات م یمًا برایمستق

 ...« َموٌم ُ  ِسَنٌه َو ال َت ُخُذوم الیالَق یُهَو الَح»؛ «ریُم الَقدیُهَو الَعل»د: یفرماین كه میكند. مامند ایم

 كرام هضر دو ازا. جفل و «الَجفِل َو ااِلكرام یَتباَرَك اسُم َربَِّك ِذ»د: یفرمایم یگریة دیدر آ

ه و یفات سضلبصبود  او از  یجا جفل، اشار  بر مبّرن یند و در ایآیة خالق به شمار میصفات ثبوت

 ة اوست.یصفات ثبوت یاكرام، اشار  به سو

كضه دفض   ه، به جهت آ یه را بر صفات ثبوتیخداومد متعال در ذكر، مقّدم داشت صفات سلب

فق ه از اخضیضله، موقوف اسضت بضر تخلیه به اوصاف جمیمضّرت اهّم است از جلب منفعت و تحل

خضار و  ن آ  از خضس ویة زمضیكنند مگر به تصضفیكه زراعت و اشجار، خو  ممّو مم له. چنا یرذ

 ص از او.یو ابطال مقا یز اثبات مشود مگر به مفیاحجار، كمال خدا م
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 ص از عجضزین مقضایضم كضه ایدیش عقل و فهمیص خود را كه مستهجن شد پیم مقایدیما د

 درت او.قص به سبب كمال و یخدا را از مقام یكنیه میكن تنزیم، لیماست كه در دف  آ  معّطل

 

 اجیك و احتیشر

رد  ، و مضه در خلضق كضیست مه در واجب بود  و مه در خداومدیك میخداومد عالم را شر

 د .یموجودات و مه در استحقاق عبادت و پرست

مضا  و زر خود از مكا  و یغ یست مه در ذات و مه در صفات به سویخداومد عالم محتاج م

ت الوجود لذاته اسضاج او از جهت ذات، آ  است كه او واجبیو حاالت و آالت.عدم احت تیفیاز ك

 فات، آ صاج اواز جهت یحاجت است. عدم احت ین منافیز و ایو الزمة آ  استغناء است از همه چ

 فعل او. ن ذات اوست، مثًف قدرت او عبارت است از ذات اوبه اعتبار صحتیاست كه صفات او ع

 

 وثر و حدیتغ

ث شضد  ر، حضادیضرا تغیضابضد. زییرا  مم یزلیو لم  یازل یر و تبّدل به ذات اقدس خدایتغ

توامضد یر ممیضن حدوث، سبب الزم است. امضا آ  سضبب، غیا یاست كه در ذات مبود  و برا یصفت

 سضت،یم مه یگر، آ  علت در ذات الهینت دارد، از طرف دین امر با وجو  وجود مبایباشد چو  ا

و  ات اوستن ذیع ی  صفات الهین جمیتوامد هم قابل باشد و هم فاعل. بنابرایواحد مم ءیرا شیز

 بدا  را  مدارد. یریچ گومه تغیه

ند و محتاجا یم آ  است كه مقدم باشد بر كّل، و كلِّ ماسوایم است و قدیخداومد متعال قد

باشضد تضا یمم یبضه حضد یاهاز او و متنض یاز اوست و مضه اشضّد یبه او به جهت امكا  آمها، مه اتّم

شود  یاعا حاجت، دست تیواالتر از آ  متصّور شود كه او فاقد آ  مرتبه باشد. او را عدم م یامرتبه

او  رایضست زین باشد، و واسطه بر فعل او میست تا محتاج به معیم یاو مطلب یسبب، و برا یبه سو

هضت جاء به واسضطه، بضه یاش یوض است، و موقوف بود  خلق بعضیمبدأ كل وجود و مصدر كّل ف

 اج مخلوق است بر واسطه و كّل واسطه، مخلوق اوست.یاحت

 

 بیترك

 تا مركب آ  اسریه، زیه و مه از اجضزاء ذهنیست مه از اجزاء خضارجیخداومد عالم مركب م          
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 ور.ند امچچند و تحقق مركب بود ، موقوف است بر تحقق آ   یت او از اموریكه ملتئم باشد ماه

محتاج  را اگریر اوست، زیكه مغا یگریاالطفق، احد اجزاء محتاج است به د یدر هر مركب عل

لوازم  مفعال از، با امفعال باشد و ایب خارجین، تركیقت متحّد  حاصل مشود. عفو  بر ایمباشد حق

 ر هم در خدا محال است.یر را، و تغیمزاج است و مزاج الزم گرفته تغ

ر ط است. بساطت را بیوجود صرف و مور مح  و ابسط بسا یب تعالن ذات واجیبنابرا

 بات، درجات مختلفه است:یحسب اختفف ترك

د، ن در حس مباشی  و متبایط، آ  است كه مركب از اجسام مختلف الطبایدرجة اول بس

د، لجد مامند ننیعتًا مختلف و حسًا متبایكه طب یوا  كه مركب است از اجسامیا حیمثل بد  امسا  

 لحم و عظم آمها.

باشد،   و متشابه در حس میط، آ  است كه مركب از اجسام مختلف الطبایة بسیدرجة ثام

 د. چه، هرنها كه مركبند از عناصر مختلفه و برحسب حس متشابهنیا عظم و مامند ایمامند لحم 

 اقوت است.یاقوت باز یاز  یا هر جزئیاز اجزاء لحم، باز لحم است  یجزئ

 ركب استمر كه یط، آ  است كه مركب از اجزاء متشابهه مباشد، مامند مقادیة بسدرجة ثالث

 ه.یالنها ریغ یهه الط كه قابل قسمتندبه اجزاء متشابیك از عناصر بسیاهر یة متشابهه یاز اجزاء مقدار

ت   موجودایو صورت مباشد، مامند جم یولیط، آ  است كه مركب از هیدرجة رابعة بس

 و صورت. یولیمركبند از ه ه كهیة مادیظاهر

 ط، آ  است كه مركب از جنس و فصل مباشد.یدرجة خامسة بس

ن ین درجه، آخریت مباشد و ایط، آ  است كه مركب از وجود و ماهیدرجة سادسة بس

 و، واجب ین بساطت در واجب تعالیا یحاصل مشود، ول یچ ممكنیدرجة بساطت است كه در ه

 ثابت و محّقق است.

 

 عروض حاالت

و  یجوام و یریام و قعود و پیو ق یداریباشد مثل موم و بیمحل حوادث مم یواجب تعال          

حل م محال و ممتن  است كه میضعف و قّو  و فرح و حز  و رضا و غضب، به جهت آ  كه قد

د . خداوماج استیل مقص و احتینها از لوازم جسم و مزاج بود  و دلیشود بر حوادث، چه همة  ا

    استباشند و لذا ممتنین مذكضورات، مخلوق او میبالذات و قضادر مطلق بود و هضمة ا یم غنعضال
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 امصاف خداومد به آمها.

 اتید غان صفات، مرایاز ا یات و اخبار وارد شد  در مورد اتصاف خدا به بعضیآمچه از آ

 یعضدر اتصاف خدا به بامد فرمود  )ع(ا  مقدس اسفمیشواین است كه پیآمها، ا یآمهاست مه مباد

 «.را ید مبادییات را و ترك مماید غایاخذ كن»ن صفات: یاز ا

 

 حلول

د در معتقدمد بر حلول خداوم یاز مصار یكند، لكن بعضیمم یزیحلول بر چ یواجب تعال

كه  یرتن، در صویاز عارف یمعتقدمد به حلول خداومد در بعض یه السفم و بعضیعل یسیحضرت ع

 حال و ممتن  است به جهت آ  كه:حلول خداومد م

ست مه ااج از صفات ممكن یاست كه در آ  حلول بكند و احت یاواًل ض حاّل، محتاج مكام

 واجب.

جود عالم مو گر است و حال آ  كه خداومدی، مستلزم خلّو از مكا  دیًا ض حلول در مكامیثام

 ه.یاست در هر مكا  مه با مداخلة خارج

ذات  زوال بر گر، عفمت زوال است ویبه حال د یو از حال ییبه جا ییثالثًا ض امتقال از جا

 ابد.ییرا  مم یاقدس حق تعال

  یست از جمامنّز   یه است و خداومد تعالیه و مكامیا عرضیه یرابعًا ض حلول از لوازم جسم

 آمها.

 یرطشت، به یل تبعیگر بر سبیاست با موجود د یام موجودیخامسًا ض مقصود از حلول، ق

عراض خواص ا ن ازیرا كه ایست، زیدر خدا ممكن م ین معنیام حاّل به ذاته ممكن مباشد، و ایكه ق

 ست.یر مل اعراض و صوین آمها مگر به واسطة محل، و خدا از قبیو صور است كه مكنم مباشد تع

 

 ات حاد

به د یكه رس ین كه: بند  زمامیمعتقدمد بر ا یكن بعضیشود، لیمّتحد مم یخداومد تعال

ف از او ین او و پروردگار و تكلیرت بیگردد مغایقا ، باطل میز گشت به مرتبة ایدرجة عرفا  و فا

ر معقول، یال غین گومه اعتقاد و خیال، باطل و فاسد است و از این اعتقاد و خیگردد! ایساقط م

 ات قرآ یمّص آال، برخفف ین اعتقاد و خیست. ایر میق تحریح آ  الیح و قبایار دارمد كه فضایبس
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شد از ینه ساقط میشد از عارف موقن، هر آید است، به جهت آ  كه اگر عبادات ساقط میمج

كه محبو  خود را كماهو  یالسفم! كسهیعل ین علیرالمؤمنین حضرت امیدالموقنین و سیسندالعارف

 دامد؟!یحقه بشناسد، چگومه اوامر او را در حق خود ساقط م

ند تا خواه ر متحد شد، در حالت بقاء اگر موجود شومد، دویا كه با غن كه خدیگر ایل دیدل

 ومعدوم شد  یكیاست و اگر  یمعنی، و در صورت معدوم شد  هر دو، اّتحاد بیكیبود مه 

 جه است.یمتیز بین موق  میمامد، اتحاد در ا یباق یگرید

اجب اگر حاصل، وا ممكن. یا واجب خواهد شد ین كه، حاصل اتحاد آمها یگر ایبرها  د

 ممكن یفیجة استین باطل است؛ و اگر حاصل، ممكن شود، در متید و ایشود، تعدد واجب الزم آ

اجب، ز باطل است. پس، امقف  واجب به ممكن و امقف  ممكن به وین میاست به واجب، و ا

 محال است.

 )ص(رتبتم یه باشد، آ  است كه حضرت ختمینی  دین كه موافق شرایقیقة وصول بر یطر

الم داومد عد خیمخواهد دامست، و توح یاو كس یایقه را بهتر از اوصین طریقرار داد  و رفتار ا

 ّسر مخواهد شد.یرا م یشا ، احدیباالتر و بهتر از ا

اوست  ندین است كه گویاالت فاسدة متفلسفه بر ایاكثر اوهام باطلة متصّوفه و اغلب خ

ر خود را و یامد طوامد ن سخنا ، پر كریو شؤو  اوست و با انات و كثرات، اطوار یالحق و تعذات

خبط  فه، كه همة آمهایهات سخیو تشب فهیهات لطیفه و با تمویامد خدا را با كلمات ظروصف ممود 

 ند سن  مركب است ازیت، مثًف گویز خداست بدو  خصوصیند هرچیز گویو غلط است. و م

اوست به  خلق است و كثرات، اطوار او و حدوث، تطّورت كه آ  یوجود، كه آ  خداست، و از ماه

ه تقوم امد تقّوم خلق را با حق بن مثل زد یات متشّتته است. همچنیصور مختلفه و ظهور او با تمن

 م اعداد با واحد.یامواج با بحر و تقوم مقوش با مداد و تقو

 ، كه ناء الرحماقة امی  علماء اعفم و عدول از طریب اجماع جمیز است تكذیچگومه جا

ه دخول بم یم؛ و ما م موریم و ابوا  معرفت رّ  كریم و منهج قویقه است صراط المستقیآ  طر

كه  یمم و كسایما ابوا  معرفت»د: یفرمایم )ع(قت از آ  ابوا ، چنا  كه حضرت صادقیت حقیب

 «شا  گمراهامند.یر ما را، ایل دهند بر ما غیت ما و تفضیعدول كنند از وال

هم السفم از ارشاد ما ین، اگر اعتقاد آما  حق باشد، چرا حضرات ائمه اطهار علیفو  بر اع

 نیند ایق حق. و اگر گویعباد بر طر یشامند هادیامد؟ و حال آ  كه اممود  یق خودداریبه آ  طر
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م پس چرا شما ترك واجب كرد  و ییشا  كتما  آ ، جوا  گویسّر مخزو  است و واجب بود بر ا

د؟! اگر آ  بزرگوارا  مبالغه ممودمد در كتما  آ ، چرا مبالغه ممودمد در اشاعه یاشا و اظهار ممود اف

ت یچة عوام آمد  و حكاین سّر مخزو  به مقام لهو و بازیكه ا یخ شما؟ بطوریو اضاعة آ  سّر مشا

 دًا و توسًف!یشا  تقلیافوا  جّهال گشته و تاب  شدمد بر ا

 

 تجس م

ا رز آ  وجو  ا یًف بعضیر است كه ذیپذبه چند وجه امكا  یتعالیت از باریسمج یاثبات مف

 م:یكنیا  میب

 ج ابعادایست چه، جسم آ  است كه قبول ابعاد كند و احتیوجه اول ض خداومد عالم، جسم م

الم، ن خداومد عیخود. هم چن یمطلق است از ماسوا یاست و خداومد عالم غن یهیبه مكا  بد

ست. ار یاست كه قائم لذاته باشد و مقام عرض است كه قائم به غ یتیكه آ  ماه ستیجوهر م

اشد و ازمند به محل بیو م ی، متكیاست كه در هست یتیست چه، عرض ماهیخداومد عالم عرض م

 د.یمشا یندازمیو م یازیمین بیاز است و جم  بیمیالوجود از هر جهت بواجب

ود به خ یت باشد، قابل امقسام است و در هستیفیك ت ویكم یء كه دارایوجه دوم ض هر ش

ت یتبة كلء به مریند، آ  شیایكه تا آ  اجزاء به مقام اجتماع در م ین معنیازمند است، بدیاجزائش م

خود  افتنیت یت بود  و قابل امقسام به اجزاء است، در كلیكم یز كه داراین جسم میمرسد. بنابرا

د، آ  ماع مرسنبه مقام اجت یه مجازیطیمادام كه آ  اجزاء بس یعنیباشد. یازمند به اجزاء خود میم

، است یازیممنز  و مبّرا از هر  یت مرسد؛ و چو  خداومد تبارك و تعالیجسم مركب به مرتبة كل

 ابد.یت به ذات اقدسش را  میلذا جسم

ة به مرتب یولیا هی، كه اگر صورت یولیمركب است از صورت و ه یوجه سوم ض هر جسم

ه بلق دارد ن دو تعیك از ایهر  یرا كه هستیمهدام و امعدام رسد، جسم به وجود مخواهد آمد، زا

ا چو  گر هستند. امیافتن خود محتاج هم دین دو در وجود یگر، ایو به عبارت د یگرید یهست

ه با ذاتش معدوم گردد م ید با مفیش است بایوجود مح  و قائم به ذات خو یواجب حق تعال

 ست.یم ریباطل است،چرا كه وجودش متعلق به غ یازل ین مسبت درخدایر، و ایت غیدومو مع یمف

 یتیء گردد. چه، خاصیست تا حاّل بر شیمامند صورت م یگر، واجب حق تعالید یاز سو

 ء شود. چه، یش یست كه محّل برایم یولین مامند هیاز خواص صورت، حلول است و همچن
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ز بدو  صورت به یم یولید، هیآیبه وجود مم یولیبدو  ه صورت هموار  محتاج به محل است و

ت كه مركب یدارد، لذا جسم یبستگ یگرید یك به هستیهر ین، هستید. بنابرایایت در میمقام فعل

 ابد.یرا  م یاست، هرگز به ساحت اقدس واجب تعال یولیاز صورت و ه

 

 هیتشب

د ر با مصنوع خویمغا یعست، به جهت آ  كه هر صامیه مخلوقات خود میشب یحق تعال

 رایند، زك موع باشیگر، علت و معلول محال است كه از یباشد. به عبارت دیه آ  ممیبود  و شب

تلزم علت موجد  اشّد است از وجود معلول مجعوله، و تفاوت با شدت و ضعف در وجودات، مس

   صور.آاز موع  باشد یز مصّور صور، محال است كه خود صورتیات آمهاست؛ و میاختفف در ماه

مند، رایب كه عقول در آمها حیب و مسق غرین مظام عجی  محكم با این همه صنایصام  ا

ت همة ت آ  متصّور مباشد، و واجب اسیباشد كه مافوق غا یاواجب است در كمال به مرتبه

ل عّو  و فقب از دو جهت یمبود  و مستلزم ترك ید كه ذاتیكماالت او بالفعل شود وگرمه الزم آ

 «.شِرُكو یاهلُل َعّما  یَتعاَل»ن مقص است و یباشد و ا

 

 تیرؤ

د از یبه بصر، البد با یست به جهت آ  كه مرئیت به بصر، ممكن میخداومد عالم را رؤ

از همة  ل اجسام شود و در جهت مقابله، صاحب مكا  و جهت و زمامب اشد و خدا منّز  استیقب

ن ینچاء و یشاط است بر كل ید شود و خداومد متعال محیظر با، محاط به حاّسة میز مرئینها. و میا

 ست.یم یباشد پس مرئیط، محاط ممیمح

ر یسا د ، عفو  بری، چنا  كه موق  دیو مرئ یا  رائیگر آ  كه واجب است فاصلة مید

 بد استن وقت الیگردد، و در ایم یاز چشم ماظر خارج شد  و مّتصل به مرئ یت، مّدیط رؤیشرا

ست ن ایمچنست. هیمتعال جسم م ینها از لوازم اجسام هستند و خدایصله و مقابله، و همة ااز فا

ست و یم یدمیو چش یو لمس كردم یدمیو بوئ یدمیشن یعنیر حواس، یبا سا یعدم ادراك حق تعال

 .یت كنه حق تعالیست رؤیز ممكن میم یبا حواس باطن

  یضه مضرئضك ن استیست، ایه بصضر ممكن مضت بیرؤر آ  كضه خضداومد عضالم را ضگیل دیدل          
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ف است. و ید محسوس باشد و محسوس مستلزم جهت و مكا  و زما  و محتاج كم و كیبا

 نها منّز  و مبّراست.ی  ایخداومد عالم از جم

ا ر دگا  اوید« َر ااَلبصادِرُكیال ُتدِرُكُه ااَلبصاُر َو ُهَو »د: یفرماید، خالق متعال میدر قرآ  مج

ت یرمود رؤف یابد. وجه استدالل آ  است كه خداومد عالم مفییدگا  را در میابند و او دییدر مم

و اوهام  د  شود با چشم،یخود را به بصر، به جهت آ  كه خداومد عالم بزرگتر است از آمچه د

 لن»د : كه فرمو )ع(یخطا  به حضرت موس یتوامد او را درك كند و در قول حق تعالیز ممیقلب م

 یا یعنی، آمد « هرگز» یبه معن یكه در لغت فارس یابد یموضوع است بر مف« لن»، كلمة «یترام

ل ن، محمویست و بر ایما ، ممتن  میق ایت خداومد به حقاید. اما رؤید یهرگز مرا مخواه یموس

د آم )ع(ریبه خدمت حضرت ام یت حق؛ چنا  كه شخصیكه وارد شد  در امكا  رؤ یاست اخبار

 یكنم خدائیهرگز عبادت مم»؟ آ  حضرت فرمود: یاد یخود را د یا خدایر، آیا امیو عرض كرد: 

ند او را یبیمم»؟ وصف كن او را. آ  حضرت فرمود: یاد یعرض كرد: چگومه د«. نمیرا كه او را مب

ه یعالت واقمعقو ن مقام است كهیدر ا«. ما یق ایند او را قلو  به حقایبیكن میظاهر و ل یهاچشم

 شود.یه میمثل محسوسات ظاهر

 ودارش ممكن یوجود اوست، پس هرچه وجود دارد، د یزید  چیند مناط دیگو یاعّد 

و  یادن هما  اعتقاد باطل است كه موجب امحراف میست وجود مدارد. ایدارش ممكن میهرچه د

قل و عش ید  پین عقیو بطف  اكنند وجود او را، ینند امكار میبین كه خدا را ممیگشته و مظر بر ا

ه است ك یزید ، چیكند كه دیق میبه بداهت تصد یاست. چه، هر عاقل یهیحس و وجدا ، بد

خشم  وو مهر  یو گرسنگ یما مامند تشنگ یا احساسات درومیشود، و ید  ممید یوجود دارد ول

 شومد.ید  ممید یهستند كه وجود دارمد، ول ییزهایچ

امزد  شن چند موع حركت دارد، و هوا بطور متوسط یشد  است كه زم ثابت یل علمیبه دال

ثابت  جاذبه یرویمامند م ییروهایش و تجربه میكند، و به آزمایلوگرم بر بد  فشار وارد میهزار ك

 شومد.ید  ممیك دیچ یه یل واهمه و حافظه همه موجودمد، ولیاز قب یامسام یشد  و قوا

اغلب در جزء  یمدارد و وجود خارج ین عالم، وجود خارجیا ل آ  كه غالبًا كل دریبه دال

از  یجزئ یداشته باشد، ول یتوامد وجود خارجیاست مامند احسا  كه كل احسا  در عالم ظاهر مم

مدارد،  یدر كل، وجود خارج ییباین طور زیمشاهد  و درك كرد. هم یتوا  در شخصیآ  را م

 وجود یدرك كل در عالم ظاهر محمل ید چه، براید یرا در كس ییبایاز ز یتوا  جزئیم یول



صفات الهی: صفات سلبیه                                                                                  83

                 

ما قابل درك و  یرا عالم ظاهر با تمام وسعت خود تا آ  جا كه برایگردد. ز یمدارد كه از آ  متجّل

م، كّل آ  قابل یاز كل هست یما كه جزئ یاز كّل خود است مه كّل آ  و برا یت است، جزئیرؤ

 ست.یت میدرك و رؤ

ا  كل ات گیاضیداشته باشد. به عنوا  مثال، در ر یمد وجود خارجتوایكل م یالبته گاه

نها تاست و « یكل جزئ»ست بلكه یم« كل مطلق»ن یقت ایدر حق یمعلوم است و جزء مجهول، ول

توا  یجزء م یكه كل مجهول است و از رو ین موقعیشود. همچنیدر برابر جزء، كّل محسو  م

ما  یراباز كل  یو جزئ ید، بلكه قسمتیآیمطلق بدست مم ز كلیآ  را به دست آورد، در آمجا م

 ت استفاد  كرد.ید  به غایرس یتوا  برایجزء مم ین از رویشود؛ بنابرایمعلوم م

توا  درك یست و لذا در عالم ظاهر كّل را ممیّسر میكل م یپس درك كل جز در كل و برا

 ست.یراك مم، قابل حصول و ادیجزء هستما كه  یت خداومد چو  كل است، براین رؤیممود، بنابرا
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 یاسماء اله

 

 اسم یمعنا

ات یوهمه بر  هیذات اله یة داّله بر هستیعقل یمراد از اسماء صام  عالم عبارت است از معام

 ست.یل ادراك آ  میه كه فهم را سبیوجود

 یكند بر ذاتضیند رحما  كه داللت منه، مامیكند بر ذات موصوفه به صفت معیاسم داللت م

 .ه صفت قهركه متصف باشد ب یكند بر ذاتیا مثل قّهار كه داللت میكه مّتصف باشد به رحمت، و 

ا مفهضوم آ . یضن كه اراد  شود با آ  اسم، لفضظ آ  یر ذات اوست، اعّم از ایغ یاسم اهلل تعال

شضد  باشضد.  خلضقر كضه یضغ یسضواست كه محتاج است در وجود و تعلقش بضه  یچه، مفهوم امر

ا به عمل آورد  شود مامند اسضماء مكتوبضه، یر آورد  شود با زبا ، مامند اسماء ملفوظه و یهرآمچه تعب

 مخلوق است.

ت، یضاو، و هضر غا یاست از عفئم هسضت یعفمت یعنیات، یاست از غا یتیغا یاسم اهلل تعال         

ر ید  مصنوع است، و صام  موجودات غیصفت زاد ، و هر موصوف و یموصوف است به صفت زا

ر ذات اوست. صضام  عضالم یاسماء و صفات، غ یكه معام ین معنی، به ایموصوف است به حّد مسّم

ات یضست، به جهت آ  كه حدود م خوذ است از ذاتیاو م یبرا یو جزئ یوجود مح  است و حّد

ر محدود اسضت. خداومضد عضالم یغه یت وجودیث هویاز ح یتعالیة او، و ذات باریء و صفت كلیش

ا یضا در وهضم و یضباشد به جهت آ  كه هر آمچه متصّور باشد در عقل یمم یمدرك به ادراك حصول

 منتهیه ضك یمنّز  است از امثال و اشبا ، و هر فكر ماست و خداومد عال یاو مامند یدر حس، بضرا
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 ر خداست.یات، آ  غیاز غا یتیغا یشود بسو

ه یلهاه وجود ه است بیو مفهوم، اشارة كمال یو مفهوم است و مراد از معن یمراد از اسم، معن

 یزیاست چ ق عبادت كرد یا مفهوم را پرستش كند، به تحقی یه، پس هر كه مجّرد معنیو ذات احد

 ست.یم یاو وجود یرا كه برا

، یء الهاوست مه مسموع لفظ حادثه به ارادة الفظه. در اسما یمراد از اسم، مفهوم ذهن

اسم و  ت، و حملیم و الفاظ آمها حادث و مفهومات آمها خارجند از ذات احدیآمها قد یمسّما

 رمعقول است.یت غیو مفهوم بر ذات احد یمعن

 كول م یاست، چنا  كه معن یر ذات الهیكن همة آمها غیر است ولیاسماء و مفهومات كث

ه و یوجن تیاز قباست؛ پس از ا ریملبوس غ یر از آ  و معنیمشرو  غ یر از ما  است و معنیغ

مقصد  وق ین مطلب دقیت هستند. ایر ذات احدیشود كه اسماء با مدلوالت خود غیا ، ثابت میب

عقل  ق و معد  حكمت و ثمرة شجرة مبوت است كه عاجز گشته از درك آ یتحق یایق از دریعم

 د  از فهم آ  افهام رجال فحول.یاصحا  عقول و قاصر گرد

 یوق، آ  است كه مدرك به محیبر وجه عم یق و فهم مطلبیء بطور دقیش عفمت ادراك

 ه كاملة آمها.یح و توجیباشد كه متمّكن شود از توض

از  یكیء را در یآ  است كه داخل كند ش یكیدارد،  یبا توّهم دو معن یعبادت حق تعال

و  یعالم صامن عیا یران كه بیء را با اقرار به ایآ  كه بشناسد آ  ش یگریاحساس خود، و د یقوا

 حق است و كمال. یال و دومیكفر است و خ یاست، كه اول یمبدع

 و مفهومات اسماء بر سه وجه است: ین از معامی  مقربیف

 یق تعالشا  اتصاف حیا یف شود براِشنَكل مشاهد ، تا ُمیبر سب ین معامیاول ض معرفت ا

 ن شود.یقی یمجرا یكه جار یبه آمها، چنا  امكشاف

 .ین معامیة ایشومد به حل یحق و متحلّ  یند بسوین كه تقر  جویم ض ادو

 شومد. ین معامیسوم ض چنا  كنند كه مصداق ا

 

 حكمت خلق اسماء

ه مثل منتقم و قهار. یف و غفار و بر جفلیه مامند لطیشود بر جمالیاسماء اهلل منقسم م         

 كند كه هریة او تقاضا میر متناهیكن اسماء غیل خود، یاز است از ماسوایمیگرچه ب یخداومد تعال
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باشد، قدرت یدر خارج مم یو مقهور یباشد و اگر مرحوم یك از آمها را در خارج مظهری

 د.یگردیه او ظاهر ممیه و قهاریرحمام

 ز است:یرا خلق كرد، دو چ یاسماء و معام ینكه حق تعالیسّر ا

مد ن مطلب آ  است كه خداویق ایو تحق او، یاول ض آ  كه مخلوقات او محتاجند بسو

باشد  یان، واسطهید كه در بین است با مخلوقات خود، و واجب گردی  الجهات بایعالم من جم

 حق. یشود بسو یلة آ  مسبتیكه به وس

ق و یكه حقا ییایت، چنا  كبریاحد یایست توّسل بر كبریرا ممكن م یدوم ض آ  كه احد

، برها  است ن وجهی، و اید خلق اسماء و معامیلذا واجب گرد ش او،یامد پذوات همه مستهلك

ت خود، دمد از علیصادر گرد کهه. چه، موجودات بعد از آ  یخلق اسماء از جهت علت غائ یبرا

مه. به ار متوّهه و جلب مناف  متصّور  و دف  مضیر متناهیاو بر اداء شكر معم غ یمحتاج شدمد بسو

 یود كمالكند از خداومد عالم به لسا  استعداد خیجودات طلب ماز مو یگر، هر موجودیعبارت د

 است. یز از مواهب الهین استعداد میرا و ا

قت یل و احساس. حقیز: عقل و تخیاء منحصر است در سه چیق وصول بر اشیطر

شود، و یم محسوس، گا  با ذوق و گا  با شّم و گا  با لمس و گا  با بصر و گا  با سم  معلوم

 شود با قّوةیء معقول درك میقت شیابد، و حقییاله آمرا میل آ  است كه قوة خیء متخیشقت یحق

 ن كهیز اق و احضار آمهاست و خداومد عالم، اجّل است ایق، طرق تذكر حقاین سه طریه. ایعقل

ه ق كرد كرا خل یال و حّس. پس خالق عالم، اسماء و معامیمذاهب عقول بر آ  رسد تا چه رسد خ

 .یق تعالح یبه سو اءامدین اسماء، اقر  اشیباشند بر ذكر عباد پروردگار خود را، و ا یالهیسآمها و

 

 اسم هللا

 افته است:یاز یز امتیاسماء به چند چ یاز باق« اهلل»، اسم ین اسماء الهیدر ب

 ن اسماء، اهلل است.یاول ض مشهورتر

 ن آمهاست.ید، باالتریدوم ض محل آ  در قرآ  مج

 ن آمهاست.یز باالتریدعا مسوم ض در 

 افته است.یبه آ  اختصاص « ال ِالَه ِاالَّ اهلل» یعنیچهارم ض كلمة اخفص 

 رد.یپنجم ض شهادت به آ  تحقق پذ
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 شود.یر ممیو اطفق بر غ یذات مقدس حق تعال یششم ض اسم است برا

 یم ففمییگو ن كهیشود، مامند ایر اطفق میاسماء صفت كه بر غ یهفتم ض اسم است و باق

 عالم است.

ست ا یر اسمم مثًف صابیی، چنا  كه گو«اهلل»شود به اسم یاسماء مام برد  م یهشتم ض تمام

 است از اسماء صابر. یاسم« اهلل»م ییگویاز اسماء اهلل و مم

 بارك، اسمن اسم میكه ا یاست، بطور یاله یكل اسماء الحسنا یجام  معام« اهلل»ن یبنابرا

 .است« اعظم»

 

 احصاء اسماء و مفهوم آن

، مود و مه اسم است یحق تعال یكه از برا یبه درست»فرمود :  )ص(حضرت رسول اكرم

، ه اسم استمخدا مود و  یاز برا»ز فرمود : یو م«. شودیكه احصاء كند آمها را داخل بهشت م یكس

 مو  واردن مضیز به ایم یگریاخبار د«. گرددیش مستجا  میكه بخوامد خدا را با آمها دعا یكس

ه به چنا  ك ن است؛یش از ایبه مراتب ب یتعداد اسماء اله یگریات دیشد  است. البته بر طبق روا

ركا  وجود و ا به تعداد موجودات عالم یاسماء اله»ه السفم یعل ین علیر المؤمنیفرمود  حضرت ام

  و ز از حّد حسایم یاسماء اله ند،یایحسا  م طور كه موجودات عالم بهن رو هما یاز ا«. آمهاست

شود: یصل محا ین جا دو معنیات مربوطه، در این با توجه به مجموعه روایعدد خارج است. بنابرا

ص، كه اسماء بطور اخ یگریه از كثرت است؛ دیخود كنا ییاسماء بطور اعم، كه در معنا یكی

كثرت  نظور ازمر شود، یر در آمها سباشد كه تعداد آمها مود و مه است و اگیم یمنظور اسماء الحسن

 شود.یز معلوم میاسماء م

 رد:ید مورد توجه قرار گین جا چند مكته بایدر ا

 ست؟یث آمد ، چین حدیاول ض مقصود از احصاء كه در ا

شمار   ورا تلفظ به الفاظ یست، زیم یاحصاء فقط تعداد و شمار  كرد  اسماء اله یمعنا

 یرفتن معناگم و فرا ین تصّور مفاهیچنشود. همیخول در بهشت ممباعث د ییممود  آمها به تنها

لكه هر ن دو جهت، اختصاص به مؤمن و موّحد مدارد بیرا ایست زیز مراد میآ  م یتحت اللفظ

 فهمد.یم را مین الفاظ و مفاهیا یز معنایم یعر  بدو

 کهن یلو اوت حسنه است، مّتصف به صفا ین كه حق تعضالیه اضق بیو تصد یتصّور اجضمال         
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آ ، و  است فوق ین جا مقصود امریكن در ایگردد، لیبدا  محقق م یما  ظاهریاست و ا یلتیفض

 ل اسماء و اوصاف جمال و جفل.یاست به تمام مدال یحق تعال ییآ  شناسا

ه بشناخته شود. چنامچه  ین است كه مسّمیا یاست و وض  اسم برا یاسم دال بر مسم

د متعد یاسام یدارا ید. حال اگر شخصیآی  اسم شخص، فورًا آ  شخص به مظر مدیمجرد شن

د به یبا م،ییبرآ یو یم در مقام معرفیاطفق كنند، اگر خواه یبر و یك را به لحاظیشود و هر

ت یات احدذ ین برایم. بنابرایامكرد  یمعرف یم وگرمه او را به تمام معنیكن یآمها او را معرف یتمام

د یابا از اسماء نهیر ایو غ« میرح»، «رحمن»، «اهلل»م یگفت ین اسماء، وقتیا یاست به معام كه متصف

 ن الفاظ است.یكه مصداق ا یم به ذاتیفورًا متوجه شو

تصّور  م ویم او را در ذهن آوریممكن است كه بتوام یدر صورت یامتقال از اسم به مسّم

مكن است ممحال است، پس چگومه  یحق تعال یاهر متنیم. تصور ذات غییم و به او اشار  ممایكن

ن یند؟ هم چی، فورًا به او منتقل گردد و او را تصور ممایاز اسماء اله یبشر به مجرد ذكر اسم

را  توامد اویاست و امسا  متوامد آ  را تصّور كند، چطور م یكه باالتر از تصّور امسام یوجود

 ق بف تصور محال است.یبپرستد؟ چه، تصد

نه ادراك ك وباالتر از آ  است كه ممكن بتوامد به او احاطه كند  ی، گرچه ذات حق تعالیبل

ائم به و ق یر محدود كه ازلیط غیوجود بس یكن تصور اجمالیذاتش به محو احاطه محال است، ل

باشد. و مفوس یص است، ممكن میذات و متصف به اوصاف عظمت و جفل و منّز  و مبّرا از مقا

وق هر االت و فرا كه جام  تمام كم ینات، مشاهد  كنند ذاتیزد كه اجمااًل در مرآت كاه را سیقدس

قت یقحاز اسماء شومد، فورًا متوجه آ   یاست كه تصور شود. لذا هر وقت متذكر اسم یكمال

 گردامد. یوحدام

تن كنه م و اجمااًل شناختن صفات، هماما شناخیست كه شناختن مفاهین میالبته مقصود ا

ا ریمبرهن گشته است. ز یو مقل یل عقلیت آ  به دالیت است چه، محالیقت احدیو حق ذات

راك ن محو  ادی، و ایعبارت است از ادراك امكشاف تام و علم حضور یزیقت هرچیشناختن حق

 باشد.یل و آثار خود میكه عالم به خود و معال یتعالیمنحصر است به خود بار یو علم حضور

است. هر  ص ممكنهی  كماالت و منز  و مبّرا از مقایمستجم  جم یه حق تعالخفصه آ  ك        

رع ن ذات اوست. لذا شایاست كه ع یمنبعث از محو كمال یو هر صفت یداللت بر صفت یاسم

 كیند نه مامیآآمها  یضم و در تمامیوض  كرد  كه اگر همة آمها را مفحظه كن یاریمقدس، اسماء بس
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 م.یاهم، آ  وقت بقدر استعداد مفس خود، او را شناختییمشاهد  مماك مصداق را یو  یمعن 

 شود؟یباعث ورود به بهشت م یدوم ض چگومه احصاء اسماء الحسن

شت گا  مؤمن كامل و عارف موّحد است؛ بهیست كه بهشت جاید میشبهه و ترد یچ جایه

 یت، جااس ییخامة خداافت یرا بهشت، دار كرامت و ضیاست ز ین درگا  الهیكا  و مقربیمحل م

د بپرورام بهشت را در دل یرا سزد كه آرزو یگامگا . كسیا  است مه بیآشنا یست، جایم یهر كس

 ا كند.دیبه سرادق عظمت او پ یر محبت، قلب او زمد  گشته و راهیق حق رود و به اكسیكه طر

ما  یبه روحق را  ییكند و در معرفت و شناسایم یت رهبریكه ما را به جادة هدا یزیچ

ت: رمود  اسفاست كه در سورة اعراف خداومد متعال به آ  اشار   یید، هما  اسماء الحسنایگشایم

 ء بخوامند.ه آ  اسمابعباد خود را امر فرمود كه او را « َفادُعوُ  ِبها یَوِلّلِه ااَلسماُء الُحسن»

آ   هر درجه ازاست و  یمعلوم گشته، بهشت را درجات یو مقل یل عقلیچنا  كه به دال

خواهد یكه م یما  و معرفت است. كسیاست، و درجات بهشت بر طبق ا یافهیمخصوص به طا

بدو   ش بنگرد. عملیما  و معرفت خویاست، به ا یابدامد در بهشت حائز چه مقام و مرتبه

 ما  ویات، به مسبت یشگا  احدیدر پ یمدارد و ارزش مقام هركس یامت ارزشیمعرفت در بازار ق

ضرت ر. حیاست كه حق را به حق بشناسد مه به غ یگا  كسیدرجة بهشت جا یمعرفت اوست. اعل

« ِبذاِته ذاِتِه یلا َمن َدلَّ َعی»كند: ین عرض میش چنیخو یصباح به خدا یه السفم در دعایر علیام

 ش.ید بر خود بذات خویآ  كه ر  مما یا

شناسد یرسامد  كه حق را به حق م ییات خود را به جیمفس و فعال تكه قّو یموّحد كامل

ط بر او یمح یایكند، چگومه ممكن است شینات مشاهد  میو آثار جمال و جفل را در مرآت كا

 شاء است و بهشت در سعة مفس فعالة او قرار گرفته است.یگردد؟ او فّعال ما

 د؟یگرد یو متخّلق به اخفق اله ییتوا  متصف به صفات خدایسوم ض چگومه م

 یوصول به عشق، صور و ظواهر یفتة ظاهرمد، در تصّور خود برایفته و فریكه ش یامیمدع

شا  از اسماء و صفات ین ادعاها توّهم و پندار غلط است. بهرة ایكه ا یآورمد، در حالیبر زبا  م

سم امد. مثًف از اآمها درك كرد  یجزئ یشا  اسماء و صفات را به معامیست. ایش میب یتوّهم یاله

ز تنها به یكرامت فرمود ، و رزق را م یشا  روزیبه ا یتعال یامد كه خداد ین فهمیرازق و رّزاق چن

دامند و یم میامد. خدا را رحما  و رحمبرد  ییبو یبیرمد و از طعام غیگیم یلقمه و طعام حس یمعن

ت و اسماء كه مقصود از رحم یكنند، در صورتیش تصور میات خویرحمت او را در خور تمّن
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را كه یآمهاست مه تكرار آمها بر زبا  و ادراك آمها در ذهن، ز یافتن به معامی، تحقق یوصفات اله

ا  ین مدعیدة امسا  است و اكثر ایگذرد آفریاست و آمچه از وهم م ییجزئ یوهم، مدرك معام

 پرستند مه خدا را.یاوهام خود را م

كرار آ  او، شود تنها ت یمی، مثًف صفت كریخواهد مظهر صفات الهیكه م ین فردیبنابرا

و اد در یبا آ  صفت ین است كه معنایقت ایاو مدارد، بلكه حق یبرا یاجهیصفت به زبا  ظاهر مت

 ر او ظاهردن صفت یاست كه عمًف آثار ا ین زمامیمظهر جود و كرم حق شود و ا یعنیابد، یتحقق 

ر ین است ساید و همچنیتوامسته است بگو م راین صورت است كه اسم مبارك كریشود. در ا

 صفات.

به  متخلق شو»ه السفم یامر فرمود  به حضرت داود عل یث قدسیخداومد متعال در حد

 ز اوصافا ینه وجودش ظاهر گردد بعضین است كه در آئیز همیكمال امسا  م ی، منتها«اخفق من

ا از رنه دل یئآّسر گردد كه یرا م یو ین مقام، وقتیندة صفات حق باشد و ایمظهر و مما یعنی، یاله

 پاك سازد. یگرد و غبار معاص

ر او و دد قرار دهند، منعكس شود یشد  را در مقابل چشمة خورش یقلینه پاك و صیاگر آئ

د یفكند، شانه مظر ایبه آئ یلوحد را، چنا  كه اگر شخص ساد یش دهد صفات و آثار خورشیمما

چ یا آ  كه هد جهامتا  است، بینه خورشین كه آئیا ایفوذ كرد  نه مید در آئیگما  كند كه خورش

 د گشته است.یندة خورشینه از جهت لطافت ممایست، بلكه آئیك از آمها می

وار و تأللؤ ام یمفس، ظهور وجود حد ینة خود را مصّفا سازد، بقدر صفایآئ یاگر كس

 نیند، در ایبیو صفات حق را م كند و به قدر كماالت خود، وجودیرا در خود مشاهد  م یالهوت

َل ال َحو»د: یگویدهد و به قلب و زبا  میوقت تمام كماالت را از خود سلب كرد  به او مسبت م

ات كند كه به تمام ذّری  ممشاهد یقتیند و حقیبیا  ممیگر خود را در میبلكه د« َو ال ُقوََّ  ِااّل ِباهلِل

 موجودات، احاطه كرد  است.

 

 اسماءمظهر تام 

از اسماء او  ید هر اسمیبا یا  است، ولیاز عالم و عالم یخداومد متعال به ذات خود مستغن

ت یاز اظهار خاص یزیرا كمال هر چیداشته باشد تا اثر اسم در آ  مظهر به ظهور رسد. ز یمظهر

 كیقّهار، هر در مظر موّحد جلو  كند، مثًف الّرحمن، الّرازق، ال یگردد. در مظهر، مسمّ یآ  معلوم م
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از اسماء خداست و مظهر آ  به راحم و مرحوم و رازق و مرزوق و قاهر و مقهور توامد بود.  یاسم

ت. یت و قاهرین است رزاقیت معلوم مگردد، همچنیرحمام ،مباشد یو مرحوم یتا در خارج راحم

و آ  جام  مظهر كل كند  ین اسم اقتضایباشند؛ پس ایم« اهلل»طة اسم ین اسماء در حی  ایجم

، بل مخز  كل وجود و مفتاح یوض مامتناهیو ف یمظهر كّل، امسا  كامل است كه مخز  اموار اله

   خزائن وجود است.یجم

« آلخروَُّل َواُهَو ااَل»است. امسا  كامل مصداق  یفة الهیو خل یامسا  كامل مظهر صفات اله

ست. یر میپذا  كامل فنان امسیاست؛ چن« می َعلٍءیُهَو ِبُكلِّ َش»ز مصداق یو م« الّظاِهُر َوالباِطن»و 

ست ا یری، مام  بزرگ و حجا  كبودبدو  توجه به مقائص خ یعینات طبیتوجه به مراتب و تع

 یامر خود فرا د یعینات طبیاست كه مراتب و تع یحركت در را  حق، اما امسا  كامل، امسام یبرا

در  یول است، یشدم ینات و موجودات فامیكانات یر است. تمام تعیكرد  است و لذا او فناماپذ

 ست.یم یشدم ین باهلل است و فامیرا كه امسا  متعیقت مدارد، زیجز حق ینیاصل، امسا  تع

ارث، اول بود . مقابل الو« اآلخر» یاست به معن« الوارث»، یاله یاز اسماء الحسنا یكی

« االول»و مظهر اسم « اآلخر»است. امسا  كامل مظهر اسم  یو ابد یخدا ازل یعنیبود  است، 

 یست كه ازلا« یمن امر»و « یمن روح»از ین جا اشار  به اعطاء امتیاست. مظهر اول بود  او در ا

ات، نیشد  تع ین سبب است كه بعد از فامیت است، و مظهر اسم اآلخر بود  او بدیو البدا

 یمسا  كاملان یاست. چن یابدست و بقاء او، بقاء یم یتیكه او را مها یعنیاست،  یقت او باقیحق

ا  یغند، در یاء وارثا  خدایاء و حضرات اوصین است. حضرات امبیفة خدا در زمیوارث و خل

ن خففت و یرابناب«. رضراُث السَّمواِت َوااَلیَو ِلّلِه م»ند یفه و وارث خدایاء خلیشا ، حضرات اولیا

 مظهر صفات خدا بود . یعنیت یوارث

ست. به امسا  ا یم، مشتق از امسا  و منتهی، هرچه را تصور كنناتیكل موجودات و كا

 تق از حقط بر تمام موجودات است و كّل موجودات مسبت به امسا  محاطند. امسا  مشیامسا  مح

ات یح یتوامد دارایاست و م یابد یبه حق است. امسا  كامل به سبب كماالت خود باق یو منته

َتباَرَك َف»د یفرمایدر حق او م یتبارك و تعال ین بس كه خدایهم مقام امسا  یباشد. برا یبة ابدیط

« لفُهوتا یِت ِفیِدُمسَخُت ااَلَح»ا ، امسا  كامل را یمتق یو حضرت موال« نیاهلُل َاحَسَن الخاِلق

 د  است.یمام

 دهد، یا مشضا  مر یه قضدر داللت، معنضاست و ب ین همضا  طور كضه اسم دال بر مسّمیبنابرا         
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جود وتعال به داّل بر وجود و صفات حّقند و خداومد م یز به تمام معنیم یا  معّظم آسمامیشوایپ

  باطنشا هستند؛ یاله یندة اتم صفات حق و اسماء الحسنایشا  مظهر و ممایآمها ظاهر گشته، ا

ة وجود نیشا ، آئیقت ایو حق یزلیو ظاهرشا  محل بروز كماالت لم  ینة اسرار علم لدّمیگنج

 است. یسبحام

گردد صفات حق و یچو  امسا  كامل، ممومة موجودات است، در مرآت وجودش ظاهر م

خردا ، یبنا  و یاز كوته ب ین است كه بعضیت را، ایاز اوصاف و اسرار الوه یدهد بعضیمشا  م

سفم ه الیح علیضرت مسحدمد یا  چو  دیحیامد؛ چنا  كه مسن اشخاص داد یت به ایمسبت الوه

ن ینچدمد. هم ش خوامیا پسر خدایسازد، او را خدا ینا میكند و كور مادرزاد را بیمرد  را زمد  م

د ش گفتنیكند، خدایم ییه السفم كار خدایر علیا  مشاهد  ممودمد كه حضرت امیعیاز ش یجماعت

 ودت قر  شز شا  این صفات خدا مبودمد، بلكه ایز مّتصف به عیشا  خدا مبودمد و میبا آ  كه ا

 منزلت، مظهر اتّم صفات خدا گشتند.

گر، یاست و مشا  داد  صفات او مطلب د یمطلب ین صفات حق تعالیمّتصف شد  به ع

ات، یاز آ یارین كه خداومد متعال در بسیممكن و واق ، ا یر واق ، و دومیمحال و غ یاول

ن یها و زمر در خلقت آسما ات خود قرار داد  و امر به تدّبر و تفكیموجودات را مشامه و آ

 باشد.یمظهر وجود موجود خود م یآمهاست و هر موجود یندگیفرمود ، از جهت تظاهر و مما

رگز ستند. حاشا هیم ین صفات حق تعالیاء متصف به عیاء و اولین، حضرات امبیبنابرا

در مرتبة همتاست، یمثل و ب یرا هما  طور كه خداومد متعال در مقام ذات، بیست، زیممكن م

ات او فاتش با ذصن صفات او و یذات او ع«. ءیَس َكِمثِلِه َشیلَ»ر است: یمظ یمثل و ب یز بیصفات م

 ست.یدر كار م یچ وجه تعّددیاست و به ه یكی

 

 نة شناخت خداینفس، آئ

 یت، ظهورز در هر مرآیم خود، خدا را مِسرَتت كند از ُمینه حكایم آَسرَتچنا  كه هر ُم

م كه او را ینیبیم، میما، فكر كن یاء است برایكه اگر در مفس خود كه اقر  اش یاست؛ بطور

 د  است او را بر صن  محكم و خلق متقن.یم كه آفریو حك یاست قادر وح یمؤثر

 یس امسامیكه در مفس مف یتناهیال یهاف حكمتیو لطا یب صن  الهیهر كه در عجا یآر

 شیدایابد كه پییممامد، بلكه بالبداهه در م یش باقیبرا یاد، شبههیمما یمقرر فرمود ، امدك تفكر
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 یو سفل ی  عوالم علویجم یب كه باالستقفل حاویكل غرین هیب و خلقت ایكر عجین پیا

د ، در كالبد تن آماد  ین آفریخود موجود مشد  و آمچه در سماوات و ارض یباشد، به خودیم

 فرمود  است.

 یز كمیكه چ یاتو خود را پنداشته»د: یفرمایم )ع(البطیبن اب ین علیرالمؤمنیحضرت ام

هزارا   كه به هر حرفش ی  عوالم در تو وجود دارد، تو آ  كتا  روشنیو حال آ  كه جم یهست

 «.پنها  است یاسرار مهام

عضاء، اكه داخل است در همة  یشود؛ روحید  ممیكن دین عوالم، تنها روح است لیر ایمد

شود یم ممعلو ی. پس بخوبیگامگیو خارج است از همة اعضاء، مه به طور ب یختگیق آمیمه به طر

 قادر و تواماست. یزیاست واحد و در همه جا حاضر كه به هرچ یتیریكه عالم را مد

ز اتوا  گفت كه روح ید به معرفت حق، و میممایمفس خود را، ارشاد م یشناختن آدم

 ائنات:ل است بر ثبوت وجود خالق كیچند، دل یجهام

ز یم ریعالم كب یكند در آ ، پس برایر میدهد جسد را و تدبیاول ض آ  كه روح حركت م

 است كه خدا مام دارد. یو مدّبر یمحرك

 كند بر وحدت خداومدیر است، داللت میر تن كه عالم صغیدوم ض وحدت روح در تدب

 ر است.یعالم كه مدّبر عالم كب

اللت كه خواهد، د یقیاز اجزاء بد  به هر طر یزئسوم ض قدرت ورح در حركت داد  هر ج

 كند بر قدرت خالق متعال بر كل موجودات.یم

ل ككند بر احاطة علم خداومد به یچهارم ض اطفع روح از همة اعضاء بد ، داللت م

 موجودات.

قات و ت به كل مخلویكند بر شمول ربوبیروح بر همة اعضاء تن، داللت م یپنجم ض تساو

   كائنات.یبه جم تشیرحمام

و ا یبرا ییابتدا یعنیبود  خداومد عالم را،  یكند ازلیششم ض تقدم روح بر جسد، معلوم م

 توا  تصّور كرد.یمم

 ست.یخدا م یبرا ییكند كه امتهایجسد، معلوم م یهفتم ض بقاء روح بعد از فنا

نه ذات برد  به ك ینكه پیكند بر ایات روح، داللت میفیبه ك یهشتم ض عدم اطفع هر كس

 ست.یاو ممكن م
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اللت از جسد قرار گرفته، د یتیروح كه در كدام موقع ین برایمهم ض مدامستن محل مع

 را زما  و مكا  مخلوق و محاطند.یست، زیم یخدا مكام ین كه برایكند بر ایم

 ت حق.یل است بر عدم رؤیبود  روح، دل یدهم ض مامرئ

را سزاست. هر عبارت كه در  یش مامحدود خدایحمد و سپاس مامعدود و شكر و ستا

ز شائبه بود، ا یسازمد، اگر صفت ثبوت یا  كه در وصف او بر زبا  جاریند و هر بیراد ممایمعت او ا

ة واهمه قرار ل در قویباشد از غائلة تعط ید؛ و اگر صفت سلبیایه مبّرا و معّرا بود  و در تصّور میتشب

 رد.یمگ

ر هر ات اموار رحمت مقدست را دیو تجل یتفطم یرا به هرآم  اقدست یف یایالها! در

 است. یشوارق یزمام

رامت كرا خلعت وجود  یا ، هر موجودیپایحّد است و لطفت ب ینا! كرمت بیاكرم االكرم

، عقلش یرا به لطف خاص، مظهر جام  و جام  خاّص الخاص ممود یو وجود امسام یفرمود

 .یاللتش كرد  و اطوار خود دیو بر صنا یسپرد

حما  در را یم یا رحیحة یازمندا  گرداگرد ابوا  رحمتت به صیپروردگارا! هموار  هجوم م

 جلو  و در ظهور است.

ح و یبه تسب یدت استوار، و وجود هر مخلوقیم و تمجیبه تعظ یما! وجود هر موجودیكر

 ست برقرار است.یتقد

در  ین جها  به جلبا  جسمامیا نا! لمعات كاملة مور وجه مكّرمت را دریارحم الراحم

م المثال خود را در مشكو  یاء و ائمة اطهارمد، و اشعة جمال عدینا  حضرات امبی، كه ایآورد

 شا  باد.یاءامد، درود فراوا  بر اینا  حضرات اولی، كه ایاوردیه بیعنصر
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 یو روحان یانمعاد جسم

 

 

 ف معادیتعر

ارة . دربضیات ابضدیضح یا و از ممات بسویممات در دم یات بسویبرگشتن از ح یعنیمعاد 

ائلند ق یفیواو ط یا  قائلند بر ثبوت معاد جسمامیعیم واق  است. شیف اختففات عظین طوایمعاد ب

قائضل  را یتضیو مم یضیمح هضر،ر از دیه غیامد. دهرهیفة دهری، اما منكر اصل معاد طایبر معاد روحام

 یشا  حضاكیم از ایامد، لهذا بعث و اعاد  را منكرمد، چنا  كه قرآ  كرستند و صام  را دهر دامستهیم

 «. الدَّهُرُكنا ِاالَّْهِلیَو ما  ییا َمُموُت َو َمحیاُتَنا الد میِااّل َح یَو قاُلوا ما ِه»است: 

ا  شیدة ایآمها، عق بی  محسوسه و تركیتحّلل طباامد بر ر كرد یات و ممات را تعبیشا  حیا

از  را بعضدیضسضت. زیفضه مین طایضن جهت به این مقام از ایست مگر الحاد و زمدقه و كفم ما در ایم

   است.و برها لیاز از اقامة دلیمیشا  بیثبوت وجود صام  و اثبات وجود ارسال رسل، فساد مقالة ا

 

 ضروت معاد

 یو مه برهام یدارمد كاف یلیامد به امتناع اعادة معدوم، مه دلشد  مفحدة ففسفه كه متمسك

 امد.ه كرد یم تمّسك به شبهات واهی، بلكه در مقابل قرآ  كریدارمد واف

قاع به ین است كه ایكند به وجو  معاد و حاصل، ایح حكم میم و مظر صریعقل سل

 یتعالیحضرت بار یازیمیحكمت و ب قین الیف بف اجرا و جزا، عبث و لغو است و ایمشّقت تكل



و معاددأ مب                                                                                                  98 

 

ن است: یات ایاز آ یكیر فرمود  كه یگا  تقرید چند جایست، چنا  كه خداومد متعال در قرآ  مجیم

َن َكَفروا ِمَن الّنار، َام یُل ِللَّذیَن َكَفُروا َفَویَنُهما باِطًف ذِلَك َظن  الَّذیَو ما َخَلقَنا السَّماَء َوااَلرَض َو ما بَ »

 «َن َكالُفّجاِریااَلرِض َام َمجَعُل الُمتَّق یَن ِفیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َكالُمفِسدیَعُل الَّذَمج

دارد، ما وقوع یچ كدام در دمیصال هید به عقا  متحقق شد  و ایچو  وعد  به ثوا  و وع

كثر ان كه یر ابو بنا  هیه و جسمامیمحفوف به مكار  و ممّلو از كدورت روحام یاا خامهیز دمیو م

  است شایفة ای  سخیسه و طبایم مفوس خسیت كه مفیق مفسامیا طریكفار و فّجار در دار دم

ن یو ا د باطل گردد،یف عاصل و وعد و وعینه تكلیاگر مباشد هر آ یگریند، پس دار دیمایپیم

 م، ممتن  الّصدور است.یعقًف محال از واجب الوجود حك

بود، مف، مستلزم پاداش است، پس اگر معاد واجب یمكلف كرد  و تكلعباد را  یحق تعال

ست. از ا ین خود دور از حكمت الهیف عبث و لغو شود، و این كه تكلید حصول ظلم و ایالزم آ

 :یگر و اثبات معاد جسمامیر جها  دیاست در تقر یاریف بسیات ظراین آیگر در اید یسو

ه از ا میمج؟ ا رید یراحت آفر یا از براید، آیافریب د دامست خداومد متعال كه امسا  رایبا

ت او ق رحمیالن یند كه ایرمج آفر یم روا مباشد كه از براییرمج؟ پس گو یراحت و مه از برا یبرا

ر عدم ما د یقتند، به جهت آ  كه ویرمج آفر یراحت و مه از برا یست، و روا مبود كه مه از برایم

ا یر دمدز ین راحت مید  و ایراحت آفر یپس معلوم شد از برا خود حاصل بود. ین معنیم ایبود

شود و طعام یگرسنه م یست و آمچه را مردم راحت پندارمد، دف  الم است. چنا  كه كسیم

 ه هر چهكن است یكه دف  الم جوع است و از ا یخورد، خورد  طعام را لّذت پندارد، در صورتیم

و  یقیو سعادت حق د كه لذتیبا یگری، پس جها  ددیشتر ممایتر باشد، لذت بصعب یگرسنگ

 د.یدر آ  عالم حاصل آ یجاودام

 وغو و وعد و ارسال رسل ل یكیل و اهل صفح با اهل فساد یاگر معاد مباشد مظالم عباد زا

اء یاالشق یاء با شقید كه افضل امبیعبث بود  و با ید از معاصیب به طاعات و تهدید و ترغیوع

كه ست بلین جها ، پاداش مین راحت و رمج و فقر و غنا و صحت و مرض ایبرابر باشد. و ا

 «.ُز الَغُفوریالَعز َمًف َو ُهَوحَسُن َعَاُكم یْبُلَوُكم َایوَ  ِلیَخَلَق الَموَت َو الَح یَالَّذ»امتحن و ابتفء است: 

 یاز رو ین همه مكّومات مختلفه كضه حضق تعضالین این مخلوقات متكّثر  و تكویجاد ایدر ا

بطور اخص  یعه مهاد  است، برخیبه ود یتیخاص یو در هر صنف یاز آمها اثر یدر هر موع یحكمت

 ش قرار داد  است.یم خویت صن  عظیآمها را غا یمنظور مظر بود  و حق تعال
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ش یتع یات كه برایات و سفلیبه از علوی  عجین همه مخلوقات مامحصور و صنایا  ایدر م

 یضرور ك از آمها در موق  اقتضاءیكه هر یاست ض به قسم یامدك و فام چند روزة ین زمدگیا

رت مظام صو موع امسا  اكمل و اشرف آمد  و خلقت او بر احسن قوام و اتّم یباشند ض وجود بنیم

ّز  در او یمم یات و قوایات و جزئیو مفوس كل« ٍمیَاحَسِن َتقو یَلَقد َخَلقَنا ااِلمساَ  ف»گرفته است: 

 برسامد. هیالت عالممود  خود را به اوج كما یت ترقیوامید  تا به واسطة آمها از مرتبة حیگردمودوع 

و  یامن كه مقصود از امشاء وجود امسیف داللت كند بر ای  و صن  لطین خلقت بدیپس ا

 ل باین مدت قلیس و پست است كه در ظرف ایخس ین زمدگیمه هم یاوین عالم دمیابداع ا

محل مض یامواع آالم و مخلوط گشتن آ  به همة كدورات و اسقام بطور كل مشو  بود  آ  به

 «.وَ نا ال ُترَجُعیَاَفَحِسبُتم َامَّما َخَلقناُكم َعَبثًا َو َامَُّكم ِاَل»گردد: 

م دهد از وجود عالیه خبر میشات سفراء الهیه و فرمایات قرآمیم و آین عالم عظیامشاء ا

  هرگز د  و معم آیآ  به تكّدرات و اسقام مشو  مگرد یراحت كه او را زوال مبود  و یگرید

 ف و امقضاء مخواهد بود.یمقرو  به تخف

د یش قرآ  مجیكند آمچه را كه در حدود چهارد  قر  پیامروز  محسوس م یقیعلوم تحق

َتت ِمن ُكلِّ َزوٍج ت َو َامَبَرَب َتزَّت َوَها الماَء اهیااَلرَض هاِمَدً  َفِاذا َامَزلنا َعَل یَو َتَر»اعفم فرمود : 

قول ل معیل دلمحسوس كرد ، كما یات و ممات آمها براین استدالل به وجود مباتات و حیا«. ٍجیَبه

نكرا  ا میگردد. گو یآ  است كه به حس منته یو مظر یل عقلین دلیاست، به جهت آ  كه بهتر

 امد.یشا  بنمایاء را به ایكند تا عودت اشیشگا  دعوت میمعاد را به آزما

به جهت عدل و حكمت خود  یگر، چنا  كه گذشت، خداومد تبارك و تعالید یاز سو

ز بد و از خو  یو تم یب عاصیمجازات و اثابة محسن و تعذ یكند به وجو  معاد برایاستدالل م

كه  یگریها در اصحا  آ ، كه البد است از عالم دص حقوق از اربا  آ  و استقرار مظلمهیتشخ

 شا .یا یالحقوق به حقها یصال ذوین از ظفم و ایزات شود از امتصاف مظلوممجا

« دیوع»و « وعد»و « جهّنم»و « جّنت»و « ومئذی»و « امتیق»م كه كلمة یه از قرآ  كریدر هر آ

د  و شذكر « مفخ صور»و روز « تیمی»و « ییحی»حق و عقا  بعد از موت و لفظ  یو رجوع بسو

 امت.یعت و وجود و وجو  قیت دارد به زوال جها  طبگر، داللیرة دیات كثیآ

ن دارمد كه یقیعت و یز معتقدمد به زوال و اضمحفل جها  طبیم یعیعلماء و دامشمندا  طب

 یها و هرچه در آمهاست، دستخوش مابودن وآسما ین زمیند این جها  دوام مخواهد داشت وگویا
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 یاله یو حكما یعیطب یحكما یعنیتراف دارمد. قت اعین حقیز به ایم یاله یو فنا هستند و حكما

 یعیم طبین كه حكین جها  است، جز ایرسند كه آ  عدم بقاء ایجه میك متینه به ین زمیدر ا

ن ید زمیكند، گویجستجو م یعین موضوع علل طبیا یدامسته و برا یعیطب یامقراض جها  را امر

دامسته  یالسفم آ  را معلول ارادة الههمیلاء عیحضرات امب یست، ولیاقامت م یگر جایدا  شد  د

خود را از دست خواهد داد:  ین چو  كورة حّدادا  شد  و وض  كنومیامت زمیند: روز قیفرمایم

 «.َر ااَلرِض َوالسَّمواُت َو َبَرزُواهلِل الواِحِد الَقّهاریوَم ُتَبدَُّل ااَلرُض َغی»

 

 اقوال مختلف در معاد

ال د  عنا  كفم است به اقویوامسب برگردام یق معاد، اولپس از ثبوت ضرورت تحّق

ا ی یوحامرا معاد ی یا معاد جسمامیآ . در مس له معاد چند قول است:  یف مختلف در چگومگیطوا

ر وقوع د یم، خففروا  اسفیا  پین در مین اقسام. بنابرایا توّقف در ای یائیا هور قلی یقالب مثال

 قت آ  است.یت و حقیفیدر ك ست، بلكه خففیاصل معاد م

 

 یة معاد روحانینظر

. فرقة نیین و فرقة اشراّقییففسفه: فرقة مّشائ یامد از حكمادوفرقه ین بر معاد روحامیقائل

ز یطقه، و مشود از مفس مایبعد از موت بالمّر  منقط  م یذ و آالم جسمامین كه لذایاّول قائلند بر ا

 است. یذ جسمامیز لذااشّد و اشرف ا یند لذت روحامیگو

ق مفوس یب و تشویوارد  در كتا  و سّنت به جهت ترغ یذ و آالم جسمامیند لذاینا  گویا

گر یلم دا، لذت و یالم جسمامذ و آیر از لذایه و غیذ و آالم بدمیامد بر لذااست كه امس گرفته یبشر

  آاتصال  واست از بد   است و آ  عبارت از مفارقت مفس یند معاد، معاد روحامیتعقل مكنند. گو

ه تجرد ه كیرا روح عود كرد به حالت اصلید  شد زیند معاد مامیاست به عالم مجّردات، و گو

 مح  است.

ت او، ذا یا مه مقتضایل كماالت است در دمیند تعلق روح بر بد  به جهت تحصیشا  گویا

از پدر  قت اعاد ، بدو  توالدد اشخاص ون كه توّلیبه ا یامد بر بطف  معاد جسمامو استدالل كرد 

عاد ول بر من جهت قیند دوام احتراق به ابقاء جسم محال است، به ایز گویو مادر باطل است، و م

 باطل است. یجسمام
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ًا با یاهلل، ثاممسبت به مفحظة قدرت یشا  باطل است: اواًل با امكا  عقلین استدالالت ایا

 ضًا دوامیشد. ا كر خواهدذن بر اعاد  معدوم كه یثًا با ادّلة قائلامكا  وقوع توّلد بدو  پدر و مادر. ثال

جزاء سوخته ال یتبد ًا بهیه ممكن است. ثامیاحتراق به ابقاء جسم، اواًل با استحالة جسم بر اجزاء مار

ر قرآ  د یم، و حق تعالیكنیا مشاهد  میسوخته شد  كه در دم یاز جا یر اولیشد  به اجزاء غ

وا ُذوُقیَرها ِلیُلودًا َغُجُكلَّما َمِضَجت ُجُلوُدُهم َبدَّلناُهم »ح فرمود  است: یسمت تصرن قیم به ایكر

 «.الَعذا 

ز یم یم جسمامذ و آالیامد، قائلند به تجّرد، و اثبات لذاد  شد ین مامییه كه اشراّقیفة ثامیاما طا

ن یل شود، در اامد حاصد متویبدو  تعلق به جسم شا یند چو  لذت و الم جسمامیامد، گوكرد 

امت كه یقمختص است به عالم برزخ، مه روز  یقالب مثال ی. ولیصورت محتاج است به قالب مثال

، و «ها خاِلُدوَ یم فُه»كه  یزخا دویو «ها خاِلُدوَ یِرُثوَ  الِفرَدوَس ُهم فیَن یَالَّذ»خداومدمتعال فرمود :

 «.اُهِممیوَ  ُكّف ِبسعِرُفیاٌل ااَلعراِف ِرج یَنُهما ِحجاٌ  َو َعَلیَوَب»فرمود :  یمه اعراف كه خداومد تعال

 

 ییایجسد هور قل یهنظر

سد شود، تلّخصش آ  است كه امسا  را دو جیاز ففسفه ظاهر م یآمچه از كلمات بعض

در  است ین جسد به منزلة كثافتیكه مركب است از عناصر اربعه، و ا یجسد عنصر یكیاست: 

ما  هنه یشه بعین شیشة صاف و ایشود از ا  شیآ  را در آتش آ  كنند، حاصل م سن  كه چو 

اد  و ستیآ  را كه چو  ا ینیبیا ممید. آیسن  است كه چو  آ  شد، كثافات از آ  زائل گرد

شد، تحت آ  چنا   یشود و چو  حركت كرد و جارید  میساكن است هرچه تحت آ  باشد د

 گر.یاجزاء به اجزاء د یهت تصادم بعضشود به جید  ممید دیكه با

اصل خود  یاز عناصر آ  بسو یكیشود و هریم یدر قبر فام ین جسد عنصریند ایگو

ركز آ  به م آ  به مركز هوا و مارآ  به مركز مار و ترا  یگردد: آ  آ  به مركز آ  و هوایبرم

را  مسا  آ ااست كه  ینزلة ثوبگردد و آ  به میاصًف دوبار  برمم یگردد، و جسد عنصریترا  برم

سد هور است عبارت است از ج یكه در واق  جسد اصل یگریندازد. جسد دیاز تن خود بركند و ب

د ن جسیرد، و ایگیا بود و روح بر آ  تعلق میباشد كه در دمیم یامت به صورتیكه در ق ییایقل

 خواهد مامد. یا در دوزخ باقیاست كه به حسا  برخاسته در بهشت 

 هور یصلااست از جسد  یسد عنصرضل شد  جیة امسا  بضه واسطة زایند تصضفینضا  گضویا        
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نه یآئ یاست كه رو یبه منزلة گود یمسبت به جسد اصل یند جسد عنصریز گوی، و مییایقل 

ور ه یاصل نه، هما  جسدین آئید و اینه جف حاصل آیل شود و در آئیامت آ  گرد زایمشسته در ق

 خواهد مامد. ین جسد باقیا در دوزخ ایاست كه در بهشت  ییایقل

 یول ستند،یسلف قائل به مقالة او م یاز علما و حكما یز باطل است و احدین قول میا

 ست.یماز وجاهت  یالجمله تعّرض و رد آ  خال یافت، لهذا فین شهرت یاطیا  اعوا  شیچو  م

  كم و آ، وز  یاگر آ  را بكش ییایقل از جسد هور ین كه گفته بعد از ازلة بد  عنصریا

كند و یمماد یرم ، وز  هما  رم  را كم و ز یات است كه رم  باالیهین از بدیشود، ایاد ممیز

 هم یرییغتگردد، چنا  كه اگر یكاسته مم یضعف، از وز  اّول یرم  از شّدت بسو یبا زوال تند

 د.رم  كر ه بهیتشب ین معنیتوا  به ایمم كن جسد رایر محسوس است، لیدا شود غیدر وز  آمها پ

ا ماست كه در دست گذاشته شود،  یمامند رم  حنائ یاگر مراد آ  است كه بد  عنصر

، یربد  عنص م كه چگومه بعد از ازلةیم كنیمتوامست ین معنیرا به ا یتصّور عرض بود  بد  عنصر

ت؟! و اس یر از بد  عنصریسد غر از جسد و جیغ یشود، مگر بد  عنصریاد ممیوز  بد  كم و ز

از  نیقیطور ة آ  از گل بیه به آ  صاف ممود  كه به گل آلود  شد ، بعد از تصفیاگر آ  را تشب

 گردد.یوزمش كاسته م

 وق ممازجت یگردد و عود آ  به طریاز عناصر به اصل خود بر م یكین كه گفته هریا

سد خود د محال است كه دوبار  به اصل جبعد از برگشتن به اصل خو یا عنصریاستهفك است، آ

 د مرگ معلولیقادر سلب كرد  است. گو ید محال است، قدرت را از خدایبرگردد؟ اگر گو

لَموَت َخَلَق ا»د: یفرمایمدارد، و حال آ  كه خداومد متعال م یلین اّدعا دلیكثافات است و به ا

 «.ُكم َاحَسُن َعَمفً یبُلَوُكم َایوَ  ِلیَوالَح

محو به  د  شد، روز معاد هم به هما یحكمت امسا  آفر یكه در اول مّر  به مقتضا چنا 

 یعود خواهد كرد، چنا  كه خداومد تبارك و تعال ین بد  عنصریحكمت با هم یمقتضا

سؤول مد یرآ  مجقفة یه شریبنا بر آ یعنصر ین اعضایو هم«. َكما َبَداَءُكم َتُعوُدوَ »د: یفرمایم

و « واًلَ  َعنُه َمسُؤولئَك كاُاِا َّ السَّمَ  َوالَبَصَر َو الُفؤاَد ُكل  »شخص خواهند شد:  شهادت به اعمال

ا رد ما رند به سخن آوید؟ گویداد یبعد از شهادت اعضاء شخص خطا  به آمها كرد  كه چرا گواه

َامَطَق  یاهلُل الَّذ وا َامَطَقَنانا قالُ یَلَو قاُلوا ِلُجُلوِدهِم ِلَم َشِهدُتم َع»ز را: یكه به تكّلم آورد همه چ ییخدا

 «.ٍءیُكلَّ َش
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ست و اد یقرآ  مج ین برخفف معامیشود، ا ییایاگر محاسبات و تكّلمات با جسد هور قل

قالب »لم برزخ در اخبار مسبت به عا یاشار  مشد ، ول ییایاصًف در قرآ  و اخبار به جسد هور قل

 اشار  شد  است.« یمثال

 

 نیقول متوق ف

ن یو براه ل و برها  است، ادّلهیث عدم دلیدر توّقف، اگر توّقف در معاد از ح یاما قول

 یفهمیبث عدم داللت آمهاست، كمال یار است. و اگر از حیبس یو سّنت یو كتاب یو مقل یعقل

م از عد یشث وقوع و ال وقوع است، مایباشد. و اگر از حیاز اعتقادات فاسد  م یاست، بلكه اش

 باشد.ین خود مح  زمدقه و كفر مح  میهم السفم است كه ایاء علیق حضرات امبیتصد

 

 یو روحان یمعاد جسمان

، دیات محكمات قرآ  مجیالسفم و به مفاد آهمیاء و ائّمة اطهار علیق حضرات امبیبا تصد

رج آ  خاكر ن اسفم و منین مبیات دیاز ضرور یشود، اعتقاد به معاد جسمامیثابت م یمعاد جسما

 ت.سیل آمها معقول میمه كه ت ویات كریباشد، چنا  كه مّص است در آین میاز عداد مسلم

 اهرًا وظ یمّصًا و بعض یالتزامًا و بعض یتضمنًا و بعض یات مطابقًا و بعضیاز آ یبعض

 مد براللت دارات مذكور  همه دیا و وجود و وجو  معاد. آیًف داللت دارمد بر زوال دمیت و یبعض

ن كه ید ، و اشائ از كتم عدم و اعدام آمها بعد از موجود یجاد كل اشیبه ا یقدرت كاملة حق تعال

و  یات كّلجه« ءیّل شك»ه، و یاشار  است به قدرت مطلق« ُریٍء َقدیُكلِّ َش یِا َّ اهلَل َعل»فرمود : 

ز تمام یمست، و ث قدرت ایز از حیف به هرچیهر موع قدرت و شامل است یدارا یعنیدارد  یعموم

  ارقت كرده داللت دارمد بر وجود و وجو  معاد و بعث ابدا  و اعادة تعلق روح مفیادّله عقل

ه یسمه است و مار كه دار آالم جیه و عقلیدر بهشت كه دار لّذت حس یاو و ادخال و یبسو

 باشد.یم

حضرت د و مبوت یق ممود  قرآ  مجیو تصد یا  امكار معاد جسمامیپس، جم  كرد  م

دامد كه مس له یم خوض كند، میات قرآ  كریكه در آ یرا كسیست. زیممكن م )ص(مرتبت یختم

د: یفرماید میل شود، چنا  كه خداومد متعال در قرآ  مجیمه چنا  است كه قابل ت و یمعاد جسمام

اگر ممتن  بود،  مفسه و یل است بر جواز عود فیه دلین آیا«. ُدُ یعیبدُأ الَخلُق ُثمَّ ی یُهَو الَّذ»

، بدو خلقت امسا  و اعادة آ  یشد. در قدرت مطلقة حق تعالیست كه از آغاز موجود ممیبایم
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ِه یُهَو َخَلَقُكم َاوََّل َمرٍَّ  َو ِاَل»و « َكما َبدَأُكم َتُعوُدوَ »مدارد:  ید  جسد، تفاوتیبعداز خاك شد  و پوس

 «.ُترَجُعوَ 

ٌم ُقل یَرم یَم َو ِهالِعظا یحیَخلَقُه قاَل َمن  یَرَ  َلنا َمَثًف َو َمسَو َض»د: یفرمایگر میه دیدر آ

 و یواز اعادة ذاتج یكیهم: ل است به دو اصل میز دلیه مین آیا«. َامَشَ ها َاوََّل َمرٍَّ  یَها الَّذییحی

ت بر كمال اس یدل« ٍمیَو ُهَو ِبُكلِّ َخلٍق َعل»د: یفرمایه مین كه در آخر آیكمال قدرت، و ا یگرید

 علم.

ه ظاهر یتبة ثامق در اول مّر  ظهور دارد، هكذا اعادة آ  در مرین چنا  كه امشاء خفیبنابرا

و  یمامن بر معاد جسیا بود ، و لذا قول قائلیكل كه در دمیب و هیاست در هما  خلقت و ترك

ن یهم ك و خالصعت است و اعتقاد پاین حكمت و شریمعًا، از با  اراد  اهلل، جم  ب یروحام

د در یجمش در قرآ  یز به رأفت و لطف خویم یتبارك و تعال یاقوال است. و خدا یبود  و اقوا

 ست.ا  فرمود  ایرا ب یات فوق، معاد جسمامید  و از جمله در آیق عدیگا  به طریچند جا

 

 

 



 

 ششم فصل
 

 

 

 

 یرامون معاد جسمانیشبهات پ
 

 

 آكل و مأكول هشبه

شند را بك یاز ففسفه در امكار حشر اجساد آ  است كه چو  شخص یان شبهة عد یمهمتر

ن ین تن كشته شد  اجزاء تن شخص دوم شود و این شخص را بخورد و اجزاء ایا یگریو د

ا به یند ن اجزاء را به شخص اّول دهیا ایست، یرو  میرد، از دو حال بین حالت بمیشخص در ا

حروم دهند، شخص اول م یمحروم مامد و اگر به دوم یشخص دوم. اگر به شخص اول دهند، دوم

 د كه حشر اجساد باطل شود.ین هر دو باطل است، پس بایمامد و ا

ر یز دن شبهة آكل و م كول است كه است كه ای، همین شبهة منكرا  معاد جسمامیبزرگتر

ن یامد. عجب اكوبا  و طعن زما  استحالة معاد را اعفم كرد یاز ففسفه پا یزما  ملحدا  و بعض

ا  و كت یامد و برخفف مصوص قرآمر قرار گرفتهین به علما تحت ت ثیاز فضف و متشّبه یكه برخ

امد! در رفتهیشا  را پذیامد و گفتة ارا محال گفته ی، معاد جسمامین اسفمیو ضرورت د یآسمام

 داد  شد  است. ین شبهه در معارف الهیكه پاسخ ا یحال

 

 یان الهیشوایپاسخ قرآن و پ

از روح و جوهر باد سؤال كرد، آ  حضرت فرمود:  )ع(ین بن علیاز حضرت حس یملحد

ا یشود، و با اواست قوام دمید  میاست كه اگر حركت كند باد و اگر ساكن شود هوا مام ییباد هوا

ن یزم یگردد هرچه در روید  مینه فاسد و گندیو هرگا  سه روز باد موزد و مگهداشته شود، هر آ
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شود و روح یز  میگردد و پاكیء به آ  دف  مین باد به منزلة بادز  است كه فساد هر شیاست، و ا

 ابد. ییر مییرو  شود، بد  فاسد شد  و تغیهم در بد  به منزلة باد است، چو  از قالب خود ب

مامد؟ آ  حضرت یم یا باقیگردد یم یا متفشیملحد گفت: چو  روح از بد  خارج شد، آ

 یفام واء باطل ین وقت همة اشید  شود. در ایكه صور دم یمامد تا وقتیم یروح باق»رمود: ف

 «.شومدیمردگا  زمد  م یگردد. مه حس مامد و مه محسوس و بعد از آ  به امر الهیم

مرتبة  كه آمها را در ییخدا»ملحد گفت: اعادة بد  روح چگومه باشد؟ آ  حضرت فرمود: 

 «.ز به وجود آوردیه میوجود آورد  قادر است كه در مرتبة ثاماول از كتم عدم به 

  و ق متفّرق شدیشود و حال آ  كه اعضاء به تحقیملحد گفت: اعادة بد  روح چگومه م

 امد؟وار از آ  بنا كرد یخاك شد  د یامد و بعضرا سباع خورد  یاز عضو یبعض

ق و ضلمت یدر ض یعاص اء و فسحت و روحیروح مؤمن در كمال ض»آ  حضرت فرمود: 

امد، سد كه خاك شد ر اعضاء جیامدازمد و سایرو  میامد، باست. آمچه را كه از جسد، سباع خورد 

 امد جم  شد  و به امر قادر رحما  منتقل شومد بهن موق  تمام اجزاء جسد كه خاك شد یدر ا

د یوگش، چنا  كه یب خوكند به قالیكه روح آمجا است و روح به اذ  مصّور خود عود م ییجا

 «.افتهیر میین قالب من است كه اصًف تغیا

 یان مس له را از خدیكه حل ا یشود. اول كسیف شبهة مذكور رف  میث شرین حدیاز ا

 ه چگومهمرا ك یبود كه گفت: پروردگارا بنما )ع(ل اهللیم خلیرحما  مسئلت ممود، حضرت ابراه

ن ارم ولكباور د ی؟ گفت آریم باور مداریابراه یرمود: اف یمردگا  را، حق تعال یسازیزمد  م

ا و هر ن آمها رر چهار پرمد  و پار  پار  كیفرمود: بگ یتعالیارامد. حضرت باریخواهم كه دلم بیم

 تو: یند شتابا  بسویآیقرار داد  بعد بخوامشا  كه م یاز آمها را بر سر كوه یجزئ

 یطَمِئنَّ َقلبیَولِكنَّ ِل یلبَ ِمن قاَل قاَل َاَوَلم ُتؤ یالَموت یَف ُتحیكَ  یُم َر ِّ َاِرمیَو ِاذ قاَل ِابراه»

ًا َو یعَنَك َسی تی ُثمَّ ادُعُهنَّ ِمنُهنَّ ُجزًء َجَبٍل ُكلِّ یَك ُثمَّ اجَعل َعلیِر َفُصرُهنَّ ِاَلیقاَل َفُخذ َارَبَعًه ِمَن الطَّ

 «.ٌمیٌز َحكیاعَلم َا َّ اهلَل َعز

 ن است كه: ی  شبهة مذكور در حشر اجساد ان جوایبنابرا

است،  یگر و اعتبار در بعث به اعادة اجزاء اصلی، دیگر است و اجزاء فضلی، دیاجزاء اصل

منفصل مشود،  یا منفصل شود. اگر اجزاء اصلیا منفصل مشود یم وقت مرگ ییگو یو اجزاء اصل

ا اجزاءمؤمن یگر یه شخص دمسبت ب یل است و اگر منفصل شود، چو  اجزاء شخصیاشكال زا
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د آ  اجزاء را به شخص مؤمن دهند مه به مكّلف یاست، پس با یمسبت به شخص كافر، اجزاء فضل

 دّوم.

 

 یو فرع یمفهوم اجزاء اصل

باشند و جوهر بد  یاز فعل و امفعاالت جوهر بد  م یاست كه ماش یی، اجزایاجزاء اصل

وهر شومد، تاب  محور جیكه دائما عوض م یجزاء فرعقت مظهر قّوة مصّور  است. اما ایز در حقیم

 ز تاب  قوة مصّور  است.یبد  و جوهر مذكور م

دور ب هستند كه پس از صیكل و تركیئت و هی، اجزاء آ  هیگر اجزاء اصلیبه عبارت د

ور را جزاء مذكاة جوهر بد  به مقام تحقق رسند. یاز قوة مصّور ، فعل و امفعال كمال ییفرما  مها

و  ئتیا  هومدمد و همیاء است ولو در صور و اشكال مختلفه باشند كه در ساعت موعود به هم پبق

ت و ئیجزاء ها یعنی، یاجزاء فرع یند. ولیه باز به مقام تحّقق درآیب به صورت اّولیكل و تركیه

به  زیكور مات مذیا  آیب. چنا  كه در جریرا مه ابقاء است مه عود و مه ترك یب مراحل قبلیترك

 یلهاات آ  پرمدگا  به اذ  ین مراحل حیب آخریئت و تركیشود كه اجزاء هیوضوح مفحظه م

 وستند.یمجددًا به هم پ

ا از اعض یاز عمر، عضو یكه در مراحل یا اشخاصی یحشر افراد ماقص العضو مادرزاد

 ست.ب ایكل و تركین مرحلة اجزاء و هیز با تحقق آخریامد، مخود را از دست داد 

مرحلة  نیب او را در آخریئت و تركیهركس كه اجزاء ه یزم به تذكر است كه اجزاء اصلال

ق گرفته ن تعلیبر ا یت و ارادة الهیمش یعنیاو هستند.  یدهندع اجزاء اختصاصیل میات تشكیح

رد ف یآ  جزو اجزاء اصل یاش هرگز از آغاز خلقت تا امتهامربوطه ییایمیكه آ  اجزاء و عناصر ش

 رد.یقرار مگ یگرید

 یویماست كه او در طول عمر د ین كه كدام اجزاء امسا  مسؤول شهادت اعمالیو اما ا

تر شد  روشن یكه برا ید دامست كه شهادت در مقام امكار است، و هنگامیخود امجام داد ؟ با

د  و ومكار مبا یبرا ییگر جایمباشد، د یو موامع ی، حجابیو باطن یات و موارد ظاهریات و كمیفیك

ا آمه ین كه هنوز هم براین شهادت كّفار را است به سبب ایباشد. ایحاجت به شهادت مم

 هادت بهشن صورت، یند و در این است كه به مقام امكار درآید ، ایحجابات كامًف برطرف مگرد

 ا  حركت كرد  است.یعص یاست كه به سو یبیاذ  پروردگار با اجزاء و اعضاء و ترك
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كه در عرض چند روز عوض  یقت كه تشخص بشر به اجزاء فرعین حقیانك با درك یا

 شود:یشبهة آكل و م كول آسا  م یست، جوا  علمیشومد، میم

ر گر، و اجزاء مؤمن مسبت به كافر و اجزاء كافیمسبت به شخص د یشخص یاجزاء اصل

ستند ه یفضل اجزاء وا  مسبت به امسا ،یوا  و اجزاء حیمسبت به مؤمن، و اجزاء امسا  مسبت به ح

شود، در اول یوا  میا حیو  كه وارد دها  و معد  و كبد امسا  ی. مثًف ما   و گوشت و میمه اصل

د. در یآیدر م یشود و به صورت اخفطیاز آ  گرفته م ییو غذا یدرجة هضم صورت گوشت

جة و در درگردد. یز از آ  گرفته شد  و به صورت رطوبت مصّور میم یدرجة دوم صورت خلط

ّور  ن وقت قوة مصیرود. در ایهم از آ  گرفته شد  به حسا  جوهر بد  م یآخر صورت رطوبت

ر و ورت و آثاكه مادة اّول كامًف ص ین معنید، بدیممایوا  مصّور میا حیآ  را به صورت امسا  

 خواص خود را از دست داد  است.

كه جزء  یوقت حّد  هستند،یعل یجودجات، موو یه و میر اغذیوا  و سایچنا  كه گوشت ح

شد و  یوامیجزء بد  ح ین گوشت امسا  وقتیشومد، همچنیجداگامه م یبد  امسا  شدمد، موجود

گر و یبه خود گرفت، موجود د یوامیه را از دست داد و صورت گوشت حیصورت گوشت اول

و  گری ، جسم دشود گوشت بد  امسایق معلوم مین تحقیگوشت جداگامه خواهد بود. پس از ا

كنند یم الیاز ففسفه خ ین را  است كه بعضیاست جداگامه.اشتبا  ازا یجسم یوامیگوشت بد  ح

   بود.شد، بدا  صورت هست كه در امسا  مصّور شد یوامیكه گوشت بد  امسا  جزءبد  ح یوقت

گوشت س  و خوك بخورد و به خرج بد  او رود و قّوة مصّور  صورت  یاگر مسلمام

 یگوشت بد  كس یشود وقتیبدا  پوشامد، آ  شخص پاك است مه مجس، پس معلوم م یمامسا

عالم  ن رفته و دریاو كامًف از ب یو بدم یشود، صورت گوشت یوامیا حیگر یجزء بد  شخص د

 مامد.یمحفوظ م یمحسوس معدوم و در عالم اله

 

 محور ثابت در بدن

ه یزیشود و حرارت غریاد میو ز وسته كمیب خلقت آ  است كه بد  پیاز عجا یكی

ازمند است. بد  یتحّلل میرود و به بدل ما یل میگردد و به تحلیم یموجب تفّرق اجزاء عنصر

دهد و مدّلل یك امر ثابت و مسّلم مشا  مین حال، یشود با اید میرود و تجدیل میوسته به تحلیپ

 لةیست و به وسیر مییا  كهولت قابل تغت تا دوریاست كه از اوا  طفول یدارد كه در بد  عضویم
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د و اختفف یآیك شخص واحد به مظر میاست كه هر كس در همه حال  ین عضو اصلیهم

د  یهستند، د یریو پ یكه معلول جوام یست، آ  هم در اعراض امراض و عللیم یدر و یادیز

 ند.یص بر آ  شخیتوامد او را غیمم یست و هركسیم یار در ویشود كه اختفف بسیم

 از یبه وطن خود بازگشته، هركس یریمسافرت كرد  و در دورا  پ یكه در جوام یكس

د، در نیخص ببر آ  شیتوامد او را غیشناسد و هرگز ممیند میشا  او را ببیا  و خویدوستا  و آشنا

 یدمبفت یرات و تبدیین تغیافته است. ایر یین صد بار بدمش عوض شد  و تغیكه چند یصورت

ر آ  كه تمام اجزاء و اعضاء دو یو اساس یاست اصل یكند كه در وجود امسا  محوریت مثاب

 ست.یكه قابل محو و زوال م یگردمد، چنا  محوریم

د، او مبو ییقادر به شناسا یب مبود، كسیئت و تركیجه ثبات هین محور ثابت و در متیاگر ا

و ا یبعد معنو ییت و شناسایهو صیرا تشخیت برخوردار بود، زیاز ثبات در شخص یهرچند و

 ست.یسر میمًا میمستق

ات یاز خصوص یرین گومه است كه آما  تصویگرا  بدید یفرد مذكور برا ییشناسا

ب یئت و تركیشومد، هینكه كه با او رو به رو میش او را در ذهن خود دارمد و ایسالها پ یظاهر

، یشناسص و بازین تشخیكنند و ایم یق داد  و بازشناسیر مضبوطه تطبیرا با آ  تصو یو یفعل

ت و یدر فرد مذكور دارد و هم داللت بر ثبات شخص یك محور ثابت مادیهم داللت بر وجود 

 وجود بعد مجرد در فرد باز شناسند .

ن یمتخصص ح آ  به عهدةیه و تشرین اجزاء او اعضاء ثابته در بد  كدام است؟ توجیو اما ا

 است. ن رشتهین این و محققیو متفكر

 

 معدوم هامتناع اعاد هشبه

تناع از اصل ام را منكرمد. جوا  یاز ففسفه معتقدمد بر استحالة معدوم، و عود اصل یاعّد 

د هم در یت است، بار؟ اگر ممتن  بالذایا ممتن  للغیا اعاد ، ممتن  بالّذات است ین است كه آیعود ا

ر است، یتن  للغدر ابتدا ممكن بود. و اگر مم ممتن  باشد و حال آ  كه یو هم در مرتبه ثام یاّول

 وز ی  جاآاعادة  یست، پس مرتبة ثامیرا كه ممتن  بالذات میز است، زیجا یریت غیزوال امتناع

 است. ینیو ع یاصل

 شّخصته است كه اجزاء آ  در یز است؟اگر صورت شخصین كه معدوم چه چیگرایمكتة د         
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ماع ست كه آ  اجزاء معدوم صرف مخواهد شد و به مح  اجتت دارد، مسلم ایآ  صورت مدخل 

ست به قائم ا یرا كه تشخص هر شخصیه عود خواهد كرد، زیآ  اجزاء، البّد صورت شخص یبیترك

محال  اجزاء یكن اعادة آ  تشخص باز به اعادة شخصیشود، لیاجزاء او. تشخص هرچند معدوم م

 ز عود خواهد كرد.یشخص او منه عود كند، تیچو  بع یست، پس اجزاء شخصیم

 یه معنبف آمها، و حشر در لغت یف است و خدا قادر است به ت لیذّرات هر جسم قابل ت ل

َو »فة: یة شرید. آل كامله است بر حشر اجسایدل« َو ِاَذا الُوُحوُش ُحِشَرت»ة: یجم  مطلق است و آ

 یلهادة آ  در قدرت قت كه اعال است بر بدو خلیلد« َفَلو ال َتَذكَُّروَ  یَلَقد َعِلمُتُم النَّش َ  ااُلول

 امد.آسامتر از آ  است و وقوع آ  را مخبرا  صادق خبر داد 

. یصلاخواهد شد مه  یامد اگر اجساد عود كند، مثلن بر امتناع اعادة معدوم گفتهیقائل یبعض

َمرٍَّ  َو  مش ها َاوََّلاَ یا الَّذَهییحیٌم ُقل یَرم یالِعظاَم َو ِه یحیُقل َمن »فة: یة شریجوا  آ  استدالل از آ

 م عود خواهد كرد مه مثل آمها.ین عظام رمین كه همیا« ٍمیُهَو ِبُكلِّ َخلٍق َعل

كه مراد از « َبناَمُه یَسوَِّا  مُ  یَن َعلیقاِدر یحَسُب ااِلمساُ  َالَّن َمجَمَ  ِعظاَمُه َبلیاَ»فة: یة شریآ

َمِه ایوَم الِقیِامَُّكم  یُمَسوِّ»فه: یة شریاست؛ و در آ یویمد یا عنصری ین عظام جسدیعظام هم

ا یمثاَلُكم مَّ ِا َّ َاثُ»و مفرمود   یوین بد  دمین بندگا  است و همیهم« كم»مراد از لفظ « ُتبَعُثوَ 

 ر آ .یاست مه غ یامسام یویكل و جسد دمین هیهم« كم»پس لفظ « َارواَحُكم

 راین جسد عود كند، مستلزم محال است زیكه اگر عن است یشا  ایاز جملة شبهات ا

ر روح د باشد و اگیضا  روح از خود بد  بایب، مستلزم مزاج است و كمال مزاج مستحق فیترك

 یود، مثلعن بالضرور  باطل است و لذا یدو روح خواهد شد و ا یعود كند، بد  واحد دارا یاول

 .یخواهد بود مه اصل

توامد عال فاعل مختار است مه قادر موجب كه مامند آتش من است كه خداومد متیجوا  ا

ق یعلتصورت،  ن كه در آ ید  مگهدارد. او هر دو را مختار است و قادر است بر ایخود را از سوزام

 .یر روح ثامیروح اول كند و ت خ

د  شرد ن با  وایر  در ایاست واخبار كث ین كه روح بعداز تفّرق،عنداهلل باقیگر ایجوا  د         

ه قدرت بش عودكند یچه مام  دارد كه هما  روح اول به قالب خو یت جسد اّولیاست.پس از قابل

د یرد كه بایگیضا  روح، الزم ممیمباشد؛ و كمال مزاج مستحق ف یگری، و بد  محتاج روح دیاله

 ا رز یچآ   عقًف و عرفًا وصول یزیبه چ ین،استحقاق هرشخصیروح از خود بد  باشدو عفو  بر ا
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 بر آ  مستحق ملزوم و محتوم مگرفته است.

 

 جهیخالصه و نت

د ح آ  است كه شخص مكّلف معتقد باشیدة صحین مذكورات، معلوم شد كه عقیپس از ا

ال و . اوست محل ثوا  و عقا  و مورد خطا  و عنا  و سؤین بد  عنصریبر رجوع خود با هم

ز جمله ء است، اار داّله بر شهادت اعضایات بسیو آ ن داللت دارمدیات و اخبار هم به ایجوا ، و آ

م ِبما كاُموا شَهُد َارُجُلُهم َو َتْهیدیَافواِهِهم َو ُتَكلُِّمنا َا یوم َمخُتُم َعلیَال»د: یفرمایخداومد متعال م

 «.ْكِسُبوَ ی

گر داللت یات دیو آ« َلنا َمن َبَعَثنا ِمن َمرَقِدمایا َوی»فه از زبا  كّفار مزد بعث: یة شرین آیا

ق آ  در كنه یت بعث و رجوع و تحقیفیكن دامستن كی، لین جسد عنصریدارمد بر بعث با هم

ن كه یاست معتقد باشند بر ا یشا  كافین قدر از ایست، بلكه همیرجوع، بر عوام الناس واجب م

فرمود و ا  را معاقب خواهد یامت ما را زمد  كرد  طائعا  را مثا  و طاغیخداومد متعال روز ق

ن یرالمؤمنیرا ممكن است به فساد منجر شود. چنا  كه امیست زیشا  میف این، تكلیاد  از ایز

 یزیل چید خود را در تحصیندازیه السفم فرمود : هرگز به تكّلف میطالب علیبن اب یحضرت عل

ش خفق ید و پیرا ممكن است كه بر خفف آ  قائل شویست، زیف شما میكه دامستن آ  تكل

 د.یت معذور مباشیداح



 

 مهفتفصل 
 

 

 
 

 مسأله روح
 

 

 تیوحدت و ثبات شخص

 م به آ امروز ه یم به آ  پرداخته و علم روامشناسیكه ففسفه از قد یاز جمله موضوعات

جه ش آگا  است و به خود تویاز وجود خو یهركس یعنیاست.  یتوجه دارد، موضوع خودآگاه

ه بشود، همه را یكه از او صادر م یدامد؛ اعمال و افعالیك موجود مستقل میشتن را یدارد و خو

كم حص دادم و من یم گرفتم، من تشخید: من رفتم، من گفتم، من تصمیگویخود مسبت داد  م

 كردم.

؟ اگر در ا در خود ماستیرو  از وجود ماست یا در بیست؟ ایچ« من»ن یم كه اینینكه ببیا

م و ما یدهیت مرا به خود مسب یرد و چگومه ما امجام كاردا یرو  از ماست، پس با ما چه ارتباطیب

ا یدا و یاز اعضاء پ یكیوجود ما قرار گرفته است؟ اگر  یم؟ اگر در خود ماست، در كجایستیك

 پنها  ماست، كدام عضو است؟

ا یبد  است،  یهاها و دستگا ت امسا ، فقط سلولیل دهندة شخصیتشك یعنی« من»ا یآ

كند و منش  احساسات و یود هر كس هست كه اعضاء و امدام او را ادار  مدر وج یگریقت دیحق

 است؟ یادراكات آدم

ز و یگر ممیاو د یاست، ول یخود باق یم كه اعضاء و جوارح شخص مرد  به جاینیبیما م

است؟ اگر  یا باقیا معدوم گشت یز كجا رفت؟ آین صورت آ  حاكم و ممیست،در ایحكم دهند  م

از معدوم ممود  او  یگری، و منظور دیگریا دیشتن را معدوم ممود  یا خود خویآمعدوم گشته،
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شتن را مابود كرد ، علت ین مقام او از خود دفاع مكرد  است؟ و اگر خود، خویچهبود؟ و چرا در ا

است و در  یا باقیمعدوم گشته  یا او اكنو  بكلیدارد؟ آ یست؟ اصواًل مابود كرد  بود چه معنیچ

 ، كجا رفته است؟ن صورتیا

ر ی ثكه تحت ت یبزرگ عالم و دامشمندام یاز حكما یارین بسیففسفه بزرگ اسفم، همچ

 یت امسامیامد، معتقدمد كه شخصخود را از دست مداد  یغات سوء واق  مشد  و بساطت روحیتبل

ت و ت هر كس در اصل وابسته به روح اوسیست، بلكه شخصی، فقط بد  م«من»ل دهندة یو تشك

ل یروح، دال ای« من»اثبات وجود و بقاء  ینا  برایگردد. ایروح محسو  م یبرا یبد  آلت و ابزار

 امد از جمله:اقامه كرد  یادیز یعقل

از بد   ییهار است، سلولییوسته در حال تغیپ یعنیبد  امسا  مركز سوخت و ساز است، 

ن یشود. ایها من آمیگزیجا یاتاز  یهاه، سلولیجة تغذیرود و در متین میكهنه و فرسود  شد  از ب

 یهاد سلولیآیآما  بر م یقات علمیمطلب از مظر دامشمندا  امروز مسّلم است، چنا  كه از تحق

 یهاآثار و خواص خود را به سلول یشومد ولیعوض م یبد  امسا  در ظرف هفت سال به كّل

 ا  امتقالكر امسا  معلول همی، پیجسمت یفیب و كیكه از مظر ترك یدهند، بطوریگر امتقال مید

 یوحدت وك از ما در وجود خود ثبات یگر، هر یاست. از طرف د یقبل یهاآثار و خواص سلول

ن یا یكه در ط یم، در حالیش هستیسال پ یا سیست یم كه هما  شخص بینیبیم، مثًف مینیبیم

لوم ن معیام. بنابراافتهیم یرییو تغهما  هستم « من» ین رفته ولیمدت، بد  بارها عوض شد  و از ب

ه با كروح او است « من»ل دهندة یر از بد  اوست و تشكیت امسا ، در اصل غیشود كه شخصیم

 دار است.ین مرفته و پاین رفتن بد ، از بیاز ب

ار یز بسیات میات و روایاز آ یل مقلینة اثبات وجود روح و بقاء آ  پس از مرگ، دالیدر زم

كه  یوقت« ِاذا جاَء َاَحَدُهُم الَموُت قاَل َر ِّ اْرِجُعوِ  یَحّت»د: یفرماید می  مثال قرآ  مجاست: به عنوا

 یم، ولیامجام ده یكیا برگردا  تا عمل میند: پروردگارا ما را به دمیگویرومد میا میبدكارا  از دم

« بَعُثوَ یوِم ی یراِئِهم َبْرَزُخ ِالَو ِمن َو»د: یفرمایز میدهد. و میبدامها مم یخداومد متعال پاسخ مثبت

 یكه بد  متفش یامد. در حالن فاصله زمد یاست كه در ا یامت عالم برزخیپس از مرگ تا روز ق

شود امسا  یز معلوم مینجا میمامد؟ از ایم یست كه هم چنا  باقین زمد  چین رفته، ایشد  و از ب

خود ادامه  یدار كه به زمدگیاست پا یاو را روحرد، بلكه یپذیا  ممیاو پا یرد زمدگیمیكه م

 دهد.یم
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ناتر یكند، بیدا میپ یشتریدش وسعت بیرد، منطقة دیمین، امسا  كه میة دیم عالیبر طبق تعال

امد در كه زمد  ید: مردم چند گاهیفرمایم )ص(شود، چنا  كه حضرت رسول اكرمیارتر میو هش

ل ین قبیكنند. از ایق را بهتر درك میحقا یعنیشومد، یمدار یخوابند، چو  مردمد از خوا  ب

 شد  رشتةست و مابود میند كه امسا  با مرد  میممایات فراوا  است كه به مردم گوشزد میروا

سا  وابسته به روح ام یقیت حقیتر بود  و شخصشود، بلكه پس از مرگ زمد یش قط  ممیزمدگ

 اوست.

 

 ت روحیفیاختالف آراء در ك

م ز در كفیم واق  است و خداومد متعال میت روح اختفف عظیفیعلما و عقف دربارة ك ا یم

 «.ًفیلِم ِااّل َقلُتم ِمَن الِعیتَو ما اُو یسَئُلوَمَك َعِن الر وِح ُقِل الر وُح ِمن َامِر َرّبیَو »د خود فرمود : یمج

  ت آیفیا در ك ، لهذا علما  مفرمودیب یتعالت روح را حقیت و كمیفیفه كیة شرین آیدر ا

امد چنا  كه به كنه ذات هر كرد  و گفتیشا  روح را به مفس ماطقه تعبیاز ا یامد. بعضر مامد یمتح

ن كه یبرد، و ا یتوا  پیز ممیست، هكذا به كنه مفس میبرد  ممكن م یت پیحضرت احد

دا را را شناخت، خ كه خود یه السفم فرمود : كسیطالب علیبن اب ین حضرت علیرالمؤمنیام

 امد.ق به معرفت مفس كرد یشناخت، معرفت رّ  را تعل

ا یر اول آیا عرض، و بر تقدیا روح جوهر است ین است كه آیاصل اختفف علما در ا

او مه  یاد و از برر مجّرد، و مراد از مجرد آ  است كه قابل امقسام ابعاد ثفثه مشویا غیمجرد است 

ست یت ماو حرك یو برا یاست و مه در زمام یست. مه در جهتیز میمتحاست و مه ماد  و  یصورت

مه در  است و یباشد، و مه در شكلی، موصوف به ثقله و خّفه ممیو اجتماع و افتراق بر او م

 ات است.یاز اوصاف ماد یاز صفات جسام و مبّر ی، بالجمله معّریوضع

ر یلق گرفته به بد ، به تعلق تدبز جوهر مجرد كه تعامد كه روح عبارت است اگفته یبعض

و  ه؛یه باقیامد كه روح عبارت است از اجزاء اصلگفته یمدّبر مثل تعلق عاشق به معشوق؛ و بعض

است  یر اعضاء و در آمها ساراست كه مافذ است در جواه یافهیامد كه روح جسم لطگفته یبرخ

ء او در ست، بقایامحفل بر او ما  آتش در زغال، و تبّدل و یا  آ  در برگ گل و سریمثل سر

 عالم ارواح، موت او. یات اوست و امتقال او از اعضاء بسویاعضاء ح

 ه فیة شرین آیامد ان ادعا شواهد آورد یا بر دامسته و یكیاز دامشمندا  روح و مفس را یبعض        
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خطا  است به  یند مراد از ارجعیو گو« ًهیَمرضِ ًه یَربِِّك راِض یِال یُتَها النَّفُس الُمْطَمِئنَُّه اْرِجعیا َای»را 

 روح كه برگردد به جسد خود.

لت بود  مفس و روح و فرق آمها به مفحظة حا یكیشود یفه معلوم میه شرین آیاز ا

از  شود و چو  تعلق اوید  میاوست، مفس مام یر عالم بد  و مربیكه مشغول به تدب یاست، مادام

رفت د قرار گشود؛ و چو  از بد  مفارقت كرد و در عالم تجّرد خوی  مدید  شود، روح مامیبد  بر

دة یرگزبت روح، به یفین از كین جهت خداومد متعال در جوا  سائلیشناختن آ  مشكل است؛ از ا

ن یاال عباد ، واصلح به حید: قل الروح من امر ربیفرمایه و آله میاهلل عل یخود حضرت محمد صل

 فتند.یت روح به ضفلت میفیشا  در كید  تا ااست كه خالق روح فرمو

ت روح را، یفیك )ص(د از محمدیش گفتند سؤال كنیهود به كّفار قریفة یدر خبر است كه طا

ا را كه میغمبر است زیاز حكماست، و اگر جوا  مداد او پ یكیست بلكه یغمبر میاگر جوا  داد پ

ا  شیا  سؤال ابه رسول خود فرمود كه از جو ین بود كه حق تعالیم. ایاافتهین یدر كتا  خود چن

 شیمت خوات روح را بر یفیز كیاء سلف میشود كه حضرات امبین جا معلوم مید، و از ایعدول مما

 امد.ا  مفرمود یب

و  ن آ  است كه مفس وجود دارد و در وجود آ  شكیقات اكثر محققیتحق یجة وفاقیمت

لكه از حواس، ب یكیو مه محسوس با  یمه جسماماست مه جسم و  یست، لكن جوهریم یاشبهه

به  ات، ویات و جزئیف كه از ش   اوست ادراك معقوالت از كلیلط یط مورامیاست بس یجوهر

از  است یاست از اغتذاء و مبّر یش در بد  حاصل است و متّصرف است در آ ، و غنیمفس خو

 م خود.یامفم خود و مت لم است به میتحّلل و مما، و ملتّذ است به مف

 

د نفسیدال  ل تجر 

و  ذات یاء مزد هركسیرا اوضح اشیست، زیل و برها  میبه دل یچ محتاجیاثبات مفس ه

 ل متوامدز غافل شود اما از خود غافیاز همه چ یكه ممكن است گاه یقت خود اوست، به محویحق

بر  یگر هركسرسامد. ال آ  است كه واسطه باشد كه مستدّل را به مدلول ین، دلیبود و عفو  بر ا

شد د رسامد  باز تنها كه خود را به خویك چیا  یباشد م یال واسطهید، آ  دلیل گویخود دل یهست

 ن لغو و باطل است.یو ا

   است كه آرا عرض یه او مستقل است. زضلش آ  است كین كه جوهر است، اجمااًل دلیاما ا        



و معاددأ مب                                                                                                  116 

 

باشد، یئت تخت كه تب  وجود چو  میاست و ه حال یكه در جسم یاهیمستقل مباشد مامند س

 یاهیسمتوامد شد، پس  یمتوامد بود و اگر چو  مباشد، صورت تخت یاهیچه اگر جسم مباشد س

ت یتبعیكه او را به مفس خود ب یزیمسبت به جسم و تخت مسبت به چو ، عرض است. اما چ

ند. وهر خواممذكور است، آ  را ج گر استقفل توامد بود، مامند جسم و چو  كه در مثالیمستقل د

د بود شود كه آ  را استقفل توام یگریز دیت عرض آ  است كه محمول و مقبول چیز خاصیو م

سا  قت امید كه ذات و حقین قسمت معلوم شد، پس مشایكه حامل و قابل آ  عرض شود. چو  ا

 مدركات است، یقت بشر حامل و قابل صور معقوالت و معامیرا كه ذات و حقیعرض شود، ز

 ست.ین كه مفس جوهر است و عرض میجه ایمت

ابل قا یه بود یا قابل تجزی یلش آ  است كه هر موجودیط است، دلین كه مفس بسیاما ا

س امند. پمه بود، مركب یط خوامند و آمچه قابل تجزیه مبود بسیه مبود. هر آمچه قابل تجزیتجز

از  رایت، زسیتصّور متوامد كرد و قابل امقسام م كند و كثرت رایواحد م یم مفس تصّور معنییگو

 ابل قسمتواحد كه در او حال بود هم قابل قسمت باشد و ق ید معنیمحّل امقسام حاّل، الزم ا

 كند.یواحد را مم یط مباشد، تصّور معنیط است و اگر بسیواحد مبود، پس مفس بس

 هرچه جسم بود، مركبلش آ  است كه ی، دلین كه مفس مه جسم بود مه جسمامیاما ا

و چو   ط مبودیبس یچ جسمیاست و قابل امقسام، و امقسام محل، موجب امقسام حاّل است، پس ه

 .یط است مه جسم باشد مه جسمامیمفس بس

  آش از یكه پ ین كه صورتیمتوامد كرد مگر ا یچ جسم قبول صورتیگر آ  كه هیوجه د

هر ، مقش مزدیدر آ  است تا آ  مقش برمخ یمهر ل شود، مثًف پارة شم  كه مقشیداشته از او زا

چ یومد و هشمامد ، هر دو مقش مختلط  یزیهنوز چ یبر او متصّور مشود و اگر از مقش اول یگرید

و  حال مفس به خفف حال جسم است، چندا  كه صور معقوالت یكدام منتقش تمام مشود. ول

 یآ  كه استدعا یكند بیقبول م، جمله را یگریپس از د یكیحاصل شود،  یمحسوسات بر و

ور ص یاریسبمرسد كه از  ییزوال صور سابقه كند، و تمام صور در او تام و كاملند و هرگز به جا

ورت صصور در قبول  یارید، بلكه خود بسیگر عاجز آید، از قبول صورت دیكه در او حاصل آ

شتر یو را باست ایر، فهم و كن جهت هر كه را علوم و آدا  مستجمعتین است، از ایگر او را معید

 ت جسم است.یخاص یت مفس ماورایو تعّلم و استفاضه را مستعدتر. پس خاص

  یسمجه، ضال است چضك حال محیرا در  یه قبول صور اضداد، هر جسمضگر آ  كیوجه د         
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 ت،یفیك د به سبب آ یكه او را حاصل آ یتیفیا  متوامد شد و هر كید و هم سیك حال هم سفیدر

 صور ید. ولد، چنا  كه از حرارت، حار شود و از سواد، اسود گردید آیدر جسم پد یاصفت تاز 

  كه از د، چناید آیپد یان كه در او صفت تاز یند بدو  ایك حال بر مفس جم  آیاضداد در 

 ت درین خاصی  مباشد و ایل و عریتصّور حرارت، حار مشود و از تصّور طول و عرض، طو

 متوامد بود. یمامجسم و جس

مدع تر شویو مفبست شهوات قو یذ مادیاز ادراكات لذا یجسمام یگر آ  كه قوایوجه د

و  یویتر شود و چندا  كه مفس از ممارست لذات دمفیضع ین معامیمفس از حصول ا یول

ح از او ظاهر شود و حرص و یح و معقوالت صریصح یهایمفبست شهوات دورتر بود، رأ

 شتر گردد.یب یق الهیعرفت حقارغبت او بر م

ممكن است  یابد و حتییلة مظروفش كاهش میبه وس یهر ظرف یگر گنجاشیبه عبارت د

ظروفش مست، هر چه ین مید كند. اما مفس امسا  چنیش آ  را تهدیرسد كه گنجا یمظروف به حّد

تر در شی، بات علوم و معارفیهرچه آ  ح یعنیشود. یادتر میش آ  زیشتر شود، مراتب گنجایب

بود مه  ادتر گردد. پس مفس مه جسمیل علوم و معارف زیزمد، مراتب رغبت امسا  به تحصیآ  ر

ات رد و مفس از ادراكیرد و از ضد خود ضعف پذیز از جنس خود قوت گیرا هرچی، زیجسمام

 گردد.یتر میتر شد  و به اجتنا  از آمها قوفیات ضعیجسمام

حسوس خود را درك متوامد كرد، چنا  كه بصر جز جز م ین كه هر حسیگر ایوجه د

چ حس، ادراك یابد. هییدر مم یگریز دیمدارد و سم  جز آوازها چ یخبر یمدركات بصر

 زیكند و مینات را ادراك ممیاحساس خود و ادراك آلت احساس خود متوامد كرد؛ مثًف باصر  ب

مدازة ا  را به ه مشود، چنا  كه چشم آفتاكه بر او افتد متنّب یچ حس از غلظتیند. هیبیچشم را مم

ند، یگومسار برا كه در كنار آ  م یمدارد و درختام ین تفاوت فاحش آگاهیند و از ایبیم یكف دست

 ابد.ییعلت و سبب آ  را به باصر  در مم

 ستیدامد كه قوة هر حاّسه چیكند و میك دفعه ادراك میمفس محسوسات حواس را به 

 باطل از وا  حق یكند و میكدام است و اسبا  و علل اغفط حواس را استنباط مو آلت ادراك او 

ه م است كد، و معلویب ممایرا تكذ یق كند و بعضیرا تصد یدهد، پس بعضیز میاحكام آمها را تم

 ماوراء حواس یحاصل مشد  است، پس مفس امسام ین علوم او را به توسط حواس جسمامیا

 او است. یجسمام
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 او خود ن جهت است كهیكه ادراك مفس به ذات او است و تصّرف او به آالت، از ا نیاما ا

د را لت مه خورا مدرك به آید كه شناختن او خود را به آلت باشد، زیشناسد و مشایدامد و میرا م

 یسمامجفتر و كاملتر از قدرت حواس یو مه آلت خود را ادراك متوامد كرد. پس قدرت مفس شر

 ر و قدرت مفس او باالتر گردد.ید و سیشتر شود، دیسالك ب یتقوااست و هرچه 

بود ق میو طرخواهد مامد و مرگ را به افناء ا یدامد كه بعد از امحفل بد  باقیمفس خود م

 كند.یخود، اقامة برها  م یو بعد به عدم زوال و عدم جواز فنا

ز یات مبرتر از همة مجرد ت است،یتر از جسم و جسمامین كه عالیمفس امسا  عفو  بر ا

رد ، لكن مجمجّرد از ماّد  باشد یزیدارمد. ممكن است چ یرا مجردات هم امواع و اقسامیهست، ز

مسا  س ماطقه ار باشد. اما مفیاو اماكن پذ یداشته وقوف برا یحّد و حدود یعنیت مباشد، یاز ماه

 مجردات است.ز مجّرد بود ، خفصة یت مین كه مجرد است، از ماهیعفو  بر ا

 

 خلقت ارواح

و  یاز مظر ماد یست ولر موجودات ایوامات و سایها مقدم بر خلقت حخلقت روح امسا 

 امد بعد امسا .ر موجودات خلق شد ی، اول سایكالبد جسمام

تقدم در  یعنیكه اشرفند خلق شد ،  ییهاز اول روح امسا یها مدر خلقت ارواح امسا 

ا ها در بدو خلقت، خلق شد  و تن ارواح امسا یبود  است. بنابرا ت ارواحیخلقت بر حسب اشرف

ن كه یامد، مه اشتهات مجرد دایا عالم ذّر بود  و حی،در عالم ارواح ید  شد  در كالبد ماّدیمرحلة دم

 ردد.شود، روح هر شخص در آ  هنگام خلق گید  مین دمیكه روح در جن یدر موق  چهار ماهگ

 ینتها وقتمش از ماد  خلق كرد  است. یرا كه از مجرداتند، سالها پ ارواح یتعال یپس خدا

، به امر دا كندیتماس با روح را پ یستگیرسد كه شا یاخود به مرتبه یماد  در مراحل تكامل

ح با شود. به مح  تماس رویف مجردات است به آ  افاضه میپروردگار متعال، روح كه از رد

ر قدرت ل بین خود دلیست. ایاس با آ  میقابل ق یرییچ تغیه هشود كیجاد میا یراتییبد ، تغ

قبول  قابل یل علمیدال یكند، هرچند از رویاو است كه اضداد را با هم هماغوش م یتناهیال

ورد من همة اقوال در یگر هماغوش شومد. بنابرایكدیمباشد كه روح و جسم كه متضادمد با 

ف كه روح از مجردات است، محكوم یث شریدش مفس و روح در مقابل آ  حیدایپ یچگومگ

 است.
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 یروح، علم خال ق اله

ُقِل »د: یفرمایم یتبارك و تعال یعلم آمد  است. چه، خدا ید به معنایروح در قرآ  مج

م روح یبدام میگر بخواهاز امر پروردگار است، و ا« روح»ه ین آی، طبق مدلول ا«یالر وُح ِمن َامِر َرّب

ئًا َا  یاَد َشُ  ِاذا َارِامَّما َامُر»د: یفرمایم« امر»ا  یست. در بیچ« امر»م یابیه دراست ك یست، كافیچ

و  لق كنند خكو ، ی، كن فیشود امر خداومد تبارك و تعالیپس معلوم م« ُكو یُقوَل َلُه ُكن َفی

 بخش است.یهست

م عل یاوز مسیامر پروردگار است و امر پروردگار م یات، روح مساوین آیبه موجب ا

َك سَئُلوَمیَو »فة یه شرین كه در آخر آیاست و ا یخفق خدا است. پس، روح هما  علم خفقة اله

رادف فه متیة شرین آیامة علم در قت، كلیدر حق« ًفیُتم ِمَن الِعلِم ِااّل َقلیَو ما ُاوت»آمد  « َعِن الر وِح

ن و ما  و یها و زمو آسما  یهستن جها  یروح، علم آمد  است؛ و ا یكلمة روح است كه به جا

 امد.خلق شد  یتعال ید و ستارگا  و همة موجودات از جمله امسا ، به بركت علم خدایخورش

 

 تناسخ و انواع آن

 ، در عّد است یا مفوس با ابدا  مساویاز ففسفه آ  است كه آ یا  بعضیاختففات واقعه م

لق مفس باشد. ظاهر آ  است كه تعیس كمتر ما ابدا  از مفویا مفوس كمتر از ابدا  است و ی

باشد ید  میدعفه را مذهب ین طایا، قول اهل تناسخ است و ایك بد  در دار دمیاد  از یواحد  بر ز

 كه عبارتند از:

 یعل، باقفند مفس كامله بعد از خروج كماالت آ  از عالم قّو  به عالم یاول ض آ  كه گو

 شود به عالم قدس.ین مفس مّتصل میو بعد ا مامد در حال تجّرد از ابدا ،یم

بعد از  واز كماالت آ  مترّدد در بد ،  یمامد قسمتیم یدوم ض آ  كه مفس ماقصه كه باق

ن یاخفق، و ات كماالت خود از علوم و ایگر تا برسد به غایشود به بد  دیه منتقل میبد  امسام

 امتقال را مسخ مامند.

 او بود  كه در اوصاف مثل یوامیبه بد  ح یشود از بد  امسامیسوم ض آ  كه مفس منتقل م

ه بر و مفس دزد به بد  موش و مفس شخص جبا  یص به بد  خنزین كه مفس حریباشد، مثل ا

 ن امتقال را مسخ مامند.یشود، و ایر به بد  س  منتقل میبد  خرگوش و مفس شر
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 امتقال را رسخ مامند. نیه و ایچهارم ض آ  كه مفس منتقل شود بر اجسام مبات

 ن امتقال را فسخ مامند.یه و ایپنجم ض آ  كه مفس منتقل شود بر اجسام جماد

ه به جهت استكمال، مسبت یاز اجسام سماو یششم ض آ  كه مفس منتقل شود بر بعض

و  ستیر ثوا  و عقا  مند بهشت و دوزخ دایرا و گو یفه امكار معاد جسمامین طایامد. به اداد 

 ه را.یلذات و آالم حس منكرمد

تهاج ند معاد عبارت است از مفارقت مفس از بد ، و بهشت عبارت است از ابیشا  گویا

رسد به یموامات، تا یبه بد  ح یمفس به كماالت خود، و دوزخ عبارت است از امتقال مفس امسام

ل یزا از اوله یرسد و اوساخ صفات رذین مراتب به حّد كمال میبد  مورچه كه عذا  او در ا

ز بعد ا یند شخص عاصیگویشود به عالم عقول، چنا  كه اهل حق میگردد و بعد مّتصل میم

ت، و شامل حال او شد  و داخل كنند او را به بهش یسوختن به قدر گناها  خود، رحمت اله

 ست.یه كه قابل تفّو  میخود را به وجو  واه یامد ادعااستدالل كرد 

مامند و حال آ  كه یگر، معطل میرمد به ابدا  دیمفوس تعلق مگ ند كه اگریاز جمله گو

 ه.یا آالم روحامیرمد و معطل هم ممامند، بلكه مشغول شومد به لذات یز است تعلق مگیجا

 ، به ابدا ست مگر با تعلقین هم ممكن میند مفوس مجبولند بر استكمال و این كه گویاما ا

شود به جهت یكن مطلو  حاصل ممیطالب كمالند ل را بسا كهین خود اشتبا  مح  است، زیا

ل ط، علت وصول كمایعدم اسبا  و علل و امتفاء آالت كمال، و استكمال بدو  حصول شرا

ر ز امكایشود، و میت كمال ممیا تقویجاد كمال و یشا  موجب ایشود و اسبا  و علل مذكورة ایمم

 شا .یند بر كفر و ضفلت اكین را خود داللت مید یو ضرور یشا  معاد جسمامیا

 

 انواع تعلق نفس بر قالب

 ك بد  به چند وجه است:یاد  از یتعّلق مفس واحد  بر ز

ن یا، و ایدر دار دم یداریبه حال ب یو مثال یل تصّرف در بد  اصلیاول ض تعلق مفس بر سب

 د.متصّرفن را یا بد  مثالیشا  در دار دمیهم السفم كه این علیز است بر حضرات معصومیوجه جا

ن یكه ا ا،یبه حال موم در دار دم یو مثال یل تصّرف در بد  اصلیدوم ض تعلق مفس بر سب

 ز است.یبر همه جا یوجه تا حّد

 زخ.عالم بر كن بعد ازموت دری،لیبه بد  مثال یل امتقال ازبد  اصلیسوم ض تعلق مفس بر سب
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ن وجه یابعد از موت، و  یاصل به بد  یل امتقال از بد  مثالیچهارم ض تعلق مفس بر سب

ت كه شا  هر وقیاء كه ایاز حضرات اول یهم السفم و بعضین علیز است بر حضرات معصومیجا

 ه را متصّرفند.یخدا خواهد بد  اصل

 یوامیئت و صورت حیبه ه یئت و صورت امسامیل هیپنجم ض مسخ و آ  برگشتن و تبد

د  ش از سه روز زمین است كه مسوخات بیحه چنیشا  و در اخبار صحیا  ایاست در اثر طغ

ت اما ت ثر اساز آ  م یز تا حدیدارد، و اگرچه قالب م یمامند. البته در اصل، مسخ جنبه معنویمم

 ست.یه میعیعناصر و عوالم طب یفیو است یز معلول حوادث مادیر مین تغیا

امت و یدر روز ق د  شد  آ یه بعد از پوسیل تصّرف در بد  اصلیششم ض تعّلق مفس بر سب

د  و بّدل بور متیو غ یه باقین است كه اجزاء اصلین بر جواز اعادة معدوم چنین وجه مزد قائلیا

آ   شود كه اعادةیاست. چنا  كه گذشت، اجزاء متفرق جسد، معدوم صرف مم یاعادة آ  حتم

ن كه اجزاء یاائلند بر ما قباشد، و اكثر عل« َهباًء َمنُثورًا»است هرچند  یمحال شود، بلكه عنداهلل باق

وجود شود. جم  كرد  اجزاء متفرقه از ممكنات است و آمچه ممكن الیمتفرقة جسد معدوم مم

 است و خداومد متعال قادر و عالم است بر همة ممكنات. یبود، متعلق به قدرت اله

 ل كهكامر تیه و سیه و تصفیتزك ین جها  برایة تناسخ ارواح و رجعت به این مظریبنابرا

تكامل  ین عالم برایست و برگشت به ایح میفرق و مسالك است، صح یموضوع بحث برخ

 یآمها برا یه البته طكاست  یهم منازل یویات دمیها بعد از حتكامل امسا  یرممكن است. برایغ

ل شد  ه حاصیه و تصفیا تزكین دمیشا  در همیما  كه برایست. چه، آ  عد  از اهل ایخواص م

ه و یزككه مراتب ت یافراد عاد یبرا یگردمد، ولیل میز مرگ بففاصله به وصال مااست، پس ا

صالشا  ن جها  در سر را  ویز ااست كه بعد ا یآمها در منازل یامد، تكامل ابدمكرد  یه را طیتصف

 ممود  است. یقرار گرفته و را  را طوالم

ا ین دمیم امكا  برگشت به ان چو  روحشا  آزاد است، بعد از فوت باز هیمخلص یاما برا

ارمد اج مدیتخود آما  اح یكنند،ولیر مین جها  سیگر، در ایات افراد دیت معنویتقو یهست كه برا

ص خال یوحر ریر آما  تنها به صورت سین سیمراتب كمال وارد شومد. ا یط یا براین دمیكه در ا

جاد یه را ایهما  جسم و مادة اول توامندیست، بلكه آما  چو  در مراتب مكال تكامل هستند، میم

 شومد. ا به صور و اشكال مختلف ظاهریخود  یاصل یقالب جسمام یعنیه یكرد  و به صورت اول

  وفم ضهم السین علضیضرات معصومضو اشكال مختلف در اصل، مخصوص ح  ه صورضظاهر شد  ب
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ت خداست، از را چو  قدرت آما  مظهر قدریه السفم است. زیعصر عل یبخصوص حضرت ول

 جاد اشكال مختلف، قدرت كامل دارمد.ین لحاظ در ایا

 زیم یهرات ظایند، در حال حیل آین جها  به وصال مای، آما  كه در ا)ع(اءیاز حضرات اول

مكا  اشومد،  لیآ  عد  كه پس از مرگ به وصال ما یبرا یتوامند دارا باشند، ولیرا م ین قدرتیچن

 مختلف، ر به اشكالین جها  و سیمراجعت به ا یباشد و برا یقدرت نیز چنیدارد كه در آما  م

 عمل داشته باشند. یآزاد

ن یند در اقادرمد اگر بخواه یت الهیبا مش یواالمقام معنو یهاتین شخصیدر هر حال، ا

هم یلاء عیاء و اولیر ارواح مقدس حضرات اوصیممكن است س یدر مواقع یر كنند، ولیا سیدم

 ن باشد.یزم یاز جامب خدا در رو یمعنو یهاتیم مور السفم بنا به

 

 یو انسان یوانی، حینفس نبات یقوا

ول ا یاست: معن یرا آثار یكیمختلف است كه هر  یمفس به اشتراك اسم، شامل چند معن

هم  یمیهباست كه به آ   یوامیباشد. دوم مفس حیاست كه مادة ممو م ی، مفس مباتیاز آ  معام

ن یاز ا یكیاز دارد. هریگر امتیوامات دیاست كه موع مردم بدا  از ح یس امسامند. سوم مفیگو

 خاص بود. یچند قو  است كه هر قو  مبدأ فعل یمفوس دارا

 است: یسه قوة اصل یدارا یمفس مبات :یمفس مبات

ز اشود كه عبارتند یگر تمام میه كه عمل او با اعامت و مهار چهار قوة دیاول ض قوة غاذ

 ماسكه، هاضمه و دافعه. جاذمه،

 ندد.صورت ب ر  خوامندیگر كه آ  را مغیه و قوة دیه كه عمل اوبه اعامت غاذیدوم ض قوة تنم

 ل رسد.د به كماگركه آمرا مصّور  مامنیه و قوة دیسوم ض قوة موّلد  كه عمل او به اعامت غاذ

 را دو قو  است: یوامیمفس ح :یوامیمفس ح

ز: قوة قسمت است: قسم اول مشاعر ظاهر بود كه عبارتند ا كه دو یاول ض قوة ادراك آل

ترك، : حّس مشباصر ، سامعه، شامه، ذائقه و المسه. آالت قسم دوم حواس باطن بود كه عبارتند از

 ال، وهم، حافظه و متصّرفه.یخ

جذ   یز به دوقسمت است:قسم اول آ  كه منبعث شود به سویكه آ  م یك ارادیدوم ض قوة تحر

    را قوةآكه  یدف  ضرور یو قسم دوم آ  كه منبعث شود به سو خوامند، یه آمرا قوة شهوك یمفع
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 مامند. یغضب

ا  ت كه هرگاز دارد، به جهت قوة ماطقه اسیر مفوس امتیكه به سا یمفس امسام :یمفس امسام

بار عتن ایا ق موجودات و احاطه به اصناف معقوالت داشته باشد، بهین قو  توجه به معرفت حقایا

 امند.م« یعقل عمل»د، او را ین عقل به مقام تصرف درآیخوامند و چو  ا« یعقل مظر»او را 

 

 در انسان یو فرع یاصل یقوا

سه  یمعمول یس كل قوایز هست و لذا رئیم یوامیو ح یدر وجود امسا  مراتب مفس مبات

 قو  است:

 كه یعیباست ط یآ  روح یاه، و بری  اجساد مامیه كه مشتركند در آ  جمیعیاول ض قوة طب

مة بد . كند به واسطة اورد  به هیت میوامات، كبد است كه سرایحامل آ  است و محل آ  در ح

اذمه سم دوم جه و موّلد  و مصّور ؛ قیه و مامیشود: قسمت اول غاذیم مین قو  بر دو قسمت تقسیا

 باشد.یا جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه می

 است كه یآ  روح یوامات، و برای  حیه در آ  مشترك است جمه كیوامیدوم ض قوة ح

ة ن به همییكند به واسطة شرایت مین قو  در امسا ، قلب است كه سرایباشد و محل ایحامل آ  م

 دة آ  مستعد كرد  اعضاء است.یبد ، و فا

امل است كه ح یآ  روح یوامات و برایه كه مشترك است در آ  همة حیسوم ض قوة مفسام

 كند به واسطة اعصا  به همه بد .یت میباشد كه سرای  است و محل آ  همه دما  مآ

عثه و ز دو قسم است: بایشود: محركه و مدركه. محركه میم مین قو  به دو قسمت تقسیا

ت مطلوبه، ال مرتسم شود صوریك كه در خیاست كه از آ  است بعث بر تحر یافاعله. باعثه قو 

اگر به  ه ویشود، شهو یجذ  مفع یند كه اگر شوق به سویه هم گویو مزوعه ین قسم از شوقیو ا

شود: قسمت یم میه مامند. اما قوة مدركه آ  هم به دو قسمت تقسیباشد، غضب یدف  ضرر یسو

 ه است.یه و قسمت دوم حواس پنجگامة باطنیاول حواس پنجگامة ظاهر

 ه عبارتند از:یحواس پنجگامة باطن

 موض  آ  مقّدم بطن مقّدم دما  است. اول ض حس مشترك كه

 ال كه موض  آ  مؤّخر بطن مقّدم دما  است.یدوم ض خ

 سوم ض وهم كه موض  آ  بطن اوسط دما  است.
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 چهارم ض حافظه كه موض  آ  اول بطن آخر دما  است.

 پنجم ض قوة متصّرفه كه محل آ  همة دما  است.

قت مسبت یقاست كه در ح یا مقاطیبه مقطه ، اشار  ین جا مراد از بطن مسبت به جهامیدر ا

ا یا  مقاط طه، كل فعل و امفعاالت آ  جهات در همیت دارد كه در آ  حیبه آ  جهات، مقام محور

 از هما  محور است.

 لة قوة مشتركه امجامید  صوت به وسیا شنیء ید  شیادراك همة محسوسات مثًف د

وة تنها ق یاز پنج قوة باطن یاست، ول یمدر قالب جسما یخمسه ظاهر یرد. آالت قوایگیم

لب ط در قاگر آ  فقی، و چهار قوة دیاست و هم در قالب مثال یمشتركه است كه همه در قالب ماد

 است. یمثال

آ   بتیند، بعد از غیبیرا م یایامسا  ش یال موظف بر ضبط محسوسات است. وقتیقوة خ

 زیكل و مال آ  شینة خیا خزیال یگر قوة خید ر و شكل آ  در ذهن او هست. به عبارتیهنوز تصو

نًا بر اهر، باطكه با فقدا  آمها در عالم ظ ید، بطوریممایه ادراكات محسوسه را در خود ضبط میكل

 شود.یوارد مم یاتشا  در ذهن لطمهیموجود

 یاس هنر در برخاست؛ احس یگریو مدركات د یدار درك معاما تفكر عهد یقوة واهمه 

طور كه مدركات حواس ل با قوة واهمه است. هما یًف ادراك صفات حسنه و فضااشخاص مث

 د.یممایط مز قوة حافظه ضبیا تفكر را میكند، مدركات قوة واهمه یال ضبط مینة خیرا خز یظاهر

هم و یر مفس است در عالم محسوسات، ولیال، سیال. خین وهم و خین فرق است بیبنابرا

و  مبود  یارزش واقع یال داراین تفاوت كه خیدر عالم معقوالت؛ با ا ا تفكر، جوال  مفس استی

ر داء است یال، امعكاس مفوذ اثر اشیاست. خ یارزش واقع یفكر دارا یبدور از معقوالت است، ول

 یقیحق یمعن یفكر دارا یدارد، ول یمجاز یباشد و معنیاء میاش یاز معن یاهیروح كه در واق  سا

 است.

هن خود ذامسا  در  یمدارد؛ وقت یند كه وجود خارجیافریب ییزهایتوامد چیمقوة متصّرفه 

 مدارد یارجخرا كه وجود  یا باغی یر شخصیآورد مثًف تصویرا به وجود م یر باطنیتصاو یاپار 

رد. یگیجام ملة قوة متصّرفه امیجاد به وسین ایند، ایآفریرا كه خود مفس م یر تصوراتیا سایو 

 نةیدر خز قدرت دارد كه یعنیاست،  یاریدارد كه اخت یگریت دی  قوة متصرفه م مورعفو  بر آ

 د.ینة حافظه موسا  ممایا در خزیال جوال  كند یخ
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ل قوة یمااد شود. اگر تیا زیتوامد كم و ین قو  میار است، ایقوة متصرفه هما  قوة اخت

، ابدی یمنة حافظه فزویل آ  به خزیگردد و اگر تمایف میاد شود، ضعیال زینة خیمتصرفه به خز

 خواهد شد. یقو

افظه، نه حیند و موسا  آ  را در خزیله گویال، متخینه خیجوال  قوة متصرفه را در خز

دهد، یش میفزااات یال، رغبت امسا  را به مادینه خیشتر قوة متصرفه در خزیمتفكر  مامند. جوال  ب

 گردد.یات میموجب رغبت وافر امسا  به معنونه حافظه، یشتر قوة متصرفه در خزیو موسا  ب

ر آ  كسا  است، اما آثایوا  یه در دما  امسا  و حیگرچه مواض  حواس پنجگامه باطن

وقات ا اكثر ای یرا گاهیر محدود است، زیاء غیوا  محدود و در امسا  باالخّص در اولیمواض  در ح

 است. یرا با آمها ارتباط یروح علو

ه، از یو مطق هیگر كه عبارتند از: عاقله، مظرید ی  به واسطة سه قوة اصلقت امسایدر حق یول

لح تا مصا عواقب امور یق و مظر به سوین سه قو  است ادراك حقایابد. به واسطة اییز میر تمیغ

 ز دهد.یخود را از مفاسد تم یمعنو

ه برا  یدمه آاست ك یو عقل یق علمیق و دقایه دارد و ادراك حقایت ذاتیه مطلوبیعلوم عقل

ابش دامش حواس به ت یهادر كسب علوم از روزمه یسازد. عقل عادیك میعالم عقول مجّرد  مزد

ت لة حواس خمسة ظاهر، صوریبه وس یگر عقل ظاهریشود. به عبارت دیا  می  و كامیمستف

 ب ویرككه از را  محسوس اكتسا  ممود ، اول ت یمحسوسات را در خود منعكس كرد  و معلومات

مة ست كه هن ایق كند، ایتوامد درك حقایمم ین عقل كسیكن با اید، لیممایل میه و تحلیبعد تجز

 برمد.یرا به كار م یق، عقل باطنیدرك حقا یبزرگا  برا

ت را كه كثریكنند كه موجب تفرقه است، زیجاد موام  میعت و حواس خمسه ایجها  طب

ل به یاش و ابراز تمیبزرگا  از مردم زما  خو اتین همه شكایشود. ایهرگز با وحدت جم  مم

ا مفس اضت و مخالفت بیاض مفس پرداختن و تهّجد داشتن و تحمل رمج و رید  و ارتیخلوت گز

ا تند. چه، خود برس یافته به وحدت جمعی ییرها یآ  بود  كه از تشّتت و تفّرق و پراكندگ یبرا

  در د  همچنایقت مرسیندازد، به حقیرا به كار م یرا مپرورد و عقل باطن یا ملكی یمفس امسام یكس

 قدم اّول خواهد مامد.

ل ممود  و دستور تفكر در خلقت ید كرد  و عالم را تجلیتمج ید از عقل باطنیقرآ  مج

د از كفار به عدم تفكر ین امتقاد قرآ  مجی، و بزرگتر«َاَفف َتعِقُلوَ »د: یفرماین داد  میآسما  و زم
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له مواصلت ی؛ پس وس«نیُقل هاُتوا ُبرهاَمُكم ِا  ُكنُتم صاِدق»د: یفرمایا  است كه مشیا یوبرها  عقل

 ست.یم یگری، امر دیاز عقل باطن یرویقت جز تفكر و پیبه حق

 

 یوانیفرق نفس ناطقه با نفس ح

 یگریو د یجسمام یكیا دو قوة مخالف و مخاصم است كه یامسا  مركب از دو عنصر 

 یعلو یگریو د یسفل یكیا ی، و یامسام یگریو د یوامیح یكیگر، یارت داست. و به عب یروحام

« یوامیمفس ح»را  یو جسمام یو عنصر سفل« مفس ماطقه»را  یو ملكوت یاست. ما عنصر عال

 م.یمامیم

لكه بم، یستیم ی، محتاج شرح مفصلیوامیا  مفس ماطقه و مفس حیمشا  داد  فرق م یبرا

م محّرك ه یعنیدارد،  یش بود  و حركت ذاتیس ماطقه قائم به خوم كه مفید بدامین قدر بایهم

  یر فله آمها اكتسا  و مشر اموایمجّرد است كه به وس یروهایم یاست و هم متحرك و دارا

ن صفات یك از ایچ یه یوامیمفس ح یمامد. ولیم یكند و پس از مابود شد  بد  هم باقیم ییخدا

ه د  آ ، كش یمدارد. پس از مرگ بد  و متفش یو استقفل فردام او با بد  بود  یرا مدارد و ق

ت عیهم به آغوش مادر طب یوامیگردد، مفس حیخود برم یعنصر اصل یك از اجزاء به سویهر

 مامد.یك جوهر مجرد منفرد است، مستقل ممیگردد و مامند مفس ماطقه كه یخود برم

كوشد تا یدارد و هموار  م یوستگیپ ارتباط و یشتر با جسم مادیب یوامین مفس حیبنابرا

د. از كار بر خود به یاجات و آرزوهایاو را در را  احت یروهایخود كشد و م یمفس ماطقه را به سو

ت كوشد بلكه موّظف اسیشه میارتباط دارد، هم یشتر با روح ملكوتیگر، مفس ماطقه كه بیطرف د

 خود به د  به مقصدیاو را در را  رس یروهایت و میرا به طرف خود كشد و ماه یوامیكه مفس ح

رواز م ملكوت پبا خود همجنس و همطراز ساخته به عال یعنیرو اوامر خود كند، یكار برد و او را پ

  و تن ن جهایاو هم از فرود آمد  بد ین گردد و مقصد اصلیهمدم و همنش یكند و با روح علو

 ن است.ی، همیخاك

 

 ینفوس ناطقه با روح ملكوت هرابط

 یمساماكه سلطا  عالم ملكوت است، به ساكنا  تن  یمفس ماطقه از طرف روح ملكوت          

 یترق ، مراحلاو یو ملكوت یت كند و در پرتو اموار قدسیت و هدایفرستاد  شد  است تا آمها راترب
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 د.یآ لیما یآراسته شد  به سعادت جاودام ید و به كمال و جمال روحامیمایو تكامل را بپ 

به  یكوتم: روح ملییممایم یادآوریرا  یت و مبدأ مفوس ماطقه مثالیمشا  داد  ماه یابر

ن یزم ساكنا  ما یند. چنا  كه آفتا  برایكرا  اویاست و مفوس ماطقه اشّعة ب یمنزلة آفتا  معنو

 یكیز یم یطور روح ملكوتشتر است، هما یكرا  و از حّد تصّور ما بیاشعة آ  ب یاست ول یكی

 شمارمد.یهستند، ب ین آفتا  معنویكرا  ایمفوس ماطقه كه اشعه ب یولاست 

ر شد  غة جم  ذكیشتر به صیكه مفس ب یغة مفرد آمد ، در صورتید روح به صیدر قرآ  مج

ز روح ا« یُروح ِه ِمنیَو َمَفخُت ف»د: یفرمایه السفم مینش حضرت آدم علید در آفریاست. قرآ  مج

، د  شد یمرسامد آمچه به سرشت امسا  دین مید روح خودم را، و ایفرمایدم و ممیخود در او دم

 است از روح مه همة روح. ین مفس ماطقه است كه شعاع و شرار  و پرتویهم

د بر وحدت داللت دار واشارت « َو ما َخلُقُكم َو ال َبعُثُكم ِااّل َكَنفٍس واِحَدٍ »فة یة شریآ

منش   شمارمد بلكه وحدتیم كه مفوس ماطقه متعدد و بینیبیم را اگر مراد مفس ماطقه باشدیروح، ز

 دهد.یو مبدأ مفوس ماطقه را كه روح است، مشا  م

روح  توا  محسوس و آشكار كرد و گفت:یوحدت روح و تعّدد مفوس ماطقه را م یبا مثال

چنا  كه  د.آ  درختن یهاو یها و مها و غنچهها و شاخهاست و مفوس ماطقه برگ یمامند درخت

طور مفوس ماطقه در باطن نیستند، همیگر مین همدیع یچ دو برگیكند هیثابت م یعیعلوم طب

ر یزاست  یار درختیبس اتیكه بنا به روا« یسدر  المنته»ث تكامل با هم فر دارمد. یها از حامسا 

جود از واست  یباشد، رمزیهزارا  هزار برگ م یهزار شاخه و هر شاخه دارا یعرش كه دارا

امف  كر عارفا  و ین درجة سی، آخریمقام سدر  المنته یعنین مقام ی، و ایملكوت یروح علو

 است.

امد و به اصطفح ن ابدا  فرود آمد یبه زم یروح ملكوت یعنیمفوس ماطقه كه از منب  خود 

مفوس  یاراچو  ابدا  د یكسامند، ولیامد، مامند اموار آفتا  در وقت فرود آمد  د  شد یشرع دم

ث یرو از حنید سه گامه برداشته و سرشته شد  است، از ایهستند و عناصر مركبة آ  از موال یوامیح

مود  و یرا پ یوامیو ح یو مبات ین عناصر مركبه مراحل جمادیرا كه ایت متفاوتند، زیاستعداد و ماه

ا  مفوس ین جهت میز اد را اكتسا  ممود  است.ایگوماگو  آ  موال یهاعتیازصفات و طب یاریبس

وارد  یز مامند آ  است كه هر مفس ماطقه به شهرین حال میدا شد  و ایماطقه از آغاز كار اختفف پ

د با ساكنا  آ  یست و او بایگر مید یشد  كه آ  و هوا و سكنه و محصوالتش مامند شهرها
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گامه امجام یط بیر آ  محز دیش را میخو یفة اساسیاربسازد و عمر خود را در آمجا بسر برد و وظید

نجا سر زد  است، چنا  كه آفتا  در یمردم از ا یو ماتوام یو توامائ ی  و زمدگیدهد. اختفف طبا

كه اموار آفتا   ینیمسبت به محل و زم یباشد ولیم یكیز یاست و خواص آ  م یكیهمه جا 

 ند.یآیبه وجود م یرات مختلفیها ت ثنیات استعداد زمیفیتابند، به جهت كیم

بدا  ن ایاست و مفوس ماطقه اموار او هستند كه به زم یك آفتا  معنویقت روح یدر حق

قو  گذاشته آمها بال آمچه را كه در مهاد یعنیشومد تا آمها را زمد  و كامل سازمد، یفرستاد  م یامسام

 زمد.او فرشته سیا و از دیمیشد  است، از استعداد و كمال به فعل درآورمد، از خاك تن ك

ش است مسبت به یخودكه متصل به منب  خو ییچنا  كه اشعة آفتا  در قسمت باال

وحند، ر یطور مفوس ماطقه كه اموار آفتا  معنومامند، هما ین در تماّسند پاكتر میكه با زم یقسمت

ا از جهت تماس ب یترمد. ولباشند اساسًا پاكتر و روشنی  خود میكه متصل به منب  ف یاز جهت

و  یهو یهایكیها و تاریدیها و پلیر زشتكم آلود  به گرد و غباآمها، كم یوامیدا  و مفس حاب

كم اصل و موطن خود را فراموش كرد  و كه كم یشومد، بطوریم یوامیها و شهوات حهوس

 سازمد.یار میعهمدم و هم یوامیشتن را با مفس حیخو

ه ز خود كن باز با مركیزم یل شد  به اجزاچنا  كه اشعة آفتا  با وجود مفوذ كرد  و داخ

بدا  ت در ایوجود تعلق و فعال ز بایطور مفوس ماطقه ممامند، هما یوسته میآفتا  است مربوط و پ

 یعنیود خ  یباز با منب  ف یر عناصر مادی، بلكه بسته شد  به زمجیوامیو همدم شد  با مفس ح

و  قتیو حق توامستند اموار علم و معرفتیگرمه مممامند، ویوسته میمربوط و پ یملكوت یروح علو

 یسفة اسایظوابدا  امتقال دهند و  یوامیافت كرد  به اجسام و مفوس حیدر یمحبت را از روح علو

 خود را به جا آورمد.

و  ین اشعة آفتا  را مسبت به درجة استعداد خود در طرز مخصوصیك از عناصر زمیهر

ها ها و صورتل ممود  در شكلیدهد و در ذات خود تبدیدرجات مختلف جذ  كرد  گوارش م

ات و مباتات و ین حال را در معدمیدهد، چنا  كه ایرو  میگوماگو  ب یهاتیها و خاصو رم 

كنند و یر  میمور آفتا  را در خود ذخ ییایمیاز معاد  و عناصر ش یبعض یم، حتینیبیوامات میح

مامند. یو میواكتیا رادیك به اسم عناصر مورپاش یزیا در فن فنها ریدهند كه ایوم پس میمامند راد

را از منب  خود اخذ كرد  و در مقاصد و مقامامت  یی  خدایز اموار فیطور مفوس ماطقه مهما 

 حاصل ی  در مفوس بشرینجا اختفف افكار و مقاصد و طبایبرمد، و از ایگوماگو  به كار م
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مخصوص خود دچار غفلت گشته مغلو  مفس  یكشورهااكثر مفوس ماطقه در  یشود. ولیم

 یو قوا یمفسام یهایج دستخوش هویاقتدار و مفوذ خود را گم كرد  بتدر یعنیشومد، یم یوامیح

خود را از دست داد  و كسب غلظت و كثافت و  یگردمد و آ  مقام بلند و صفات علویم یوامیح

 یگر، آ  جمال ملكوتیدمد. به عبارت دگریممود  همرم  جماعت مادو  خود م یظلمت جسمام

گردد. از یك پنها  شد ، مها  میتار یر ابرهایمفوس ماطقه مامند آفتا  كه در ز یو رومق آسمام

و هم  ی، هم جسمامیو هم مور یدو جنبه است: هم مار یامد امسا  داران جهت است كه گفتهیا

تر ر یكتر و تیدتر و تاریپل یوامیمفس ح یمفس ماطقه روشنتر و صافتر و پاكتر ول یعنی؛ یروحام

 است.

در  ار بزرگ مفوس ماطقه است، در ذات ویا عقل فّعال كه شهری یپس روح جام  امسام

ه است كه م ین هما  جوهر مجردیت است. ایوبتر و مربوط به عالم امر و ربمرتبه از مفوس كامل

ط یا محرلكه همه بوسته است، ینها پیمه به انها جدا و یرو  و مه در امدور  بد  است و مه از ایدر ب

 وو سفر  ریس یمختلف بد  برا یار بزرگ، مفوس ماطقه را به كشورهاین شهریا یو مافذ است. ول

ها و بهل تجریعت، تحصیله مفوذ بر طبیك طرف به وسیفرستد تا از یوضات میصال فیات و ایكشف

 گامه برسامند.د سهیعت و موالیبه طب را یی  خدایگر اموار فیمعلومات كنند و از طرف د

ها تا  است كه كو  ین هما  بار امامتین است و ایمفس ماطقه هم یفة قدسی، وظیآر

فس مكه  یوزد. اما از رین بار را به دوش همت خود كشیمفس ماطقة ا یاوردمد، ولید  آ  را میكش

مسا  را و تن ا ك فرود آمدیالم تارخود ممود و از عالم مور به ع یر و سفر طوالمیماطقه شروع به س

 كم فراموشخود را كم یمنگا  خود قرار داد، غالبًا در ظلمت فرو رفت و مبدأ و موطن اصلیمش

دا طن خود جواز  یكه از بچگ یا مردیكند،  یا  دراز در قفس زمدگیكه سال یكرد، مامند مر  آزاد

كم آدا  و كم ن مردیبه سر برد. چنا  كه اگامه یرا در غربت و در كشور ب یریو پ یام جوامیشد  ا

وطن و  از یادیكه  یكند، بطوریخود را فراموش م ین كشور اصلیرسوم و عادات و زبا  و قوام

 طور مفوس ماطقه در مدتكند، هما یخود جز در خوا  مم یآ  و هوا و ساكنا  مرز و بوم مژاد

ود را خ ی، مولد اصلیوامید  با مفس حن شیجة همدم و همنشیر و سفر خود و در متیس یطوالم

شمارمد، یم یلم مادن عایكه خود را از ساكنا  و پروردگا  هم یكنند، بطوریكم فراموش مكم

 امد!و قام  گشته یت خود راضیاز مفوس ماطقه امروز به ماد یاریبس یحت

  یارضیه ضر بشه حاضیه همضك یضملكوت یخّفقة روح علو یه حال آما  كضه از قواضخوشا ب          
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ب كه به سب یند، و خوشا به حال عارفامیغالب آ یوامیكرد  است، مدد جسته و بر مفس ح

به  شتن رایومصّفا كرد  و خ یعالم ماد یهایرگیو ت یوامیسه خود را از مفس حیاض، مفوس مفیارت

 را  سازمد.یس یقت ویامداخته و دل را از جام محبت و حق یآغوش محبو  ازل

 

 دراك ملكوتا

ست، بلكه گوش و یوش و چشم مد  تنها با گیا دید  یطور كه در عالم ظاهر، شنهما 

و  ا گوش باطن است،یدة باطن ید ، دیا شنید  یز آلت دیا میامد، در عالم خوا  و رؤلهیچشم وس

ت ج به دسیمتا ید  و گوش ظاهر است. ولید  و گوش باطن توأم با ارادة دیدر آ  مقام ارادة د

ت طن و آلدة باید  منحصر به دیصادق است كه آلت د ید  موقعید  و شنین دیما از ا یآمد  برا

 د  منحصر به گوش باطن شود.یشن

 یاست برا یات، و گوش آلتید  ظواهر و مادید یفقط برا ید  است ولیچشم آلت د

 یمعن د یو شند  ید ین اعضاء برای، و ایو عالم ماد ید  اصوات ظاهریتنها شن ید ، ولیشن

 له گردمد.یتوامند آلت و وسیمم

ه است. البت یخواص یدة باطن هم دارایاست، د یخواص یدارا یدة ظاهریهمچنا  كه د

ن را د و باطنیرا بب یقی، حقایدگا  ظاهرین دیو با هم ین قالب مادیامكا  دارد كه امسا  در هم

 یعنی د.یغالب آ یدة ظاهریخواص د یبر قوا یدة باطنیخواص د یكه قوا ید، به شرطیدرك مما

ق را یتوا  حقایم یان موق  تا امداز یشود، در ا یظاهر یرویشتر از میب یو معنو یباطن یرویاگر م

 د.ید و شنید

 یموقع یشنود، ولیند و میبیباطن را م ین چشم و گوش تا حدودیگر، همیبه عبارت د

د ینشد و یباطن را د یدیچ تردیو بدو  هتوا  بطور كامل یم یهم هست كه باچشم وگوش ظاهر

ن د  و سم  باطید ید  و سم  ظاهر در خواص معنوید یاست كه خواص ماد یو آ  در صورت

د تا رمیت به خود گید  و سم  ظاهر حالت ملكوتیممكن است كه د ین وقتیمستهلك گردد، و ا

الم   عیلم مادو  مطشه عایرا همیشومد ز ی، مغلو  صور و اصوات ملكوتیصور و اصوات ماد

 مند است.ن چشم و گوش هم از ظاهر و هم از باطن بهر ین صورت، ایمافوق است و در ا

ق، به یاو از استماع اصوات حقا یق و بواطن و برخوردارینش حقاین تمت  امسا  از بیبنابرا

 ین مفسیاست. البته مقام چن یخواص ماد یو كاهش قوا یخواص معنو یاد قوایمسبت ازد
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خواص  یاست كه قوا یاهمراتب باالتر از مرتبة مفس ملهمه است چه، مفس ملهمه در مرتبهب

 ین مقام كه قالب حالت ملكوتیدر ا یخواص ظاهر غالب است. ول یبر قوا یرت باطن امدكیبص

 د  است.یخواص باطن مستهلك گرد یخواص ظاهر كامًف در قوا یرد، قوایگیبه خود م

ربوط به بشر مبود  م یمربوط به آ  است، قالب ماّد یت باطنیرؤ كه یتی، مركزیبطور كل

ا ، تنهیاطناست. از حواس پنجگامه ب ین استعداد در قالب مثالیت ایمركز یعنیگر است، یقالب د

وط به گر آ  مربیچهار قوة د یاست، ول یو هم قالب مثال یحس مشترك هم مربوط به قالب ماد

 است. یقالب مثال

نها ود  و ته بیكه فاقد تزك یّسر است، اما كسیروح م یند  برایه و حال و آدرك زما  گذشت

د ید ود  قوةب ین قویبه دمبال مدارد. بنابرا یاو كماالت یبرا ین ادراكیباشد، چن یادراك او قو

لم از عا یمست، بلكه تنها علیآما  م یل بر حسن و كمال معنویافراد، لزومًا دل یباطن در بعض

اگر  یستند. ولدار آ  هی، قادر به دیا مدركی یرسد كه توسط آ ، بدو  اطفع قبلیا  مبه آم یمعنو

 یاطند بیدرت دستند. لذا قیت خود میت رؤیفیح كیمداشته باشند، قادر به توض یاات بهر یاز معنو

رشاد و ا یستگین آ ، شایست تا حائزیلت و كمال و پاك و موّحد بود  میعفمت فض یبه تنهائ

حد بود  و مو یاماز تجّرد روح یه به مراتبیكه در اثر تزك یافراد یداشته باشند. اما برا یائشویپ

ر اثر ز دیم یر است، كماالت روحیپذآما  امكا  یبرا ین ادراكین كه چنیامد، عفو  بر امائل شد 

ا رگرا  ید وتوامند باطن اعمال خود یدگا  قلب، میشود. آما  با دیشا  حاصل مین ادراك بر ایا

ن ینند. و ایبیمز آ  را یم یدگا  ظاهریرد، با دیبه خود بگ یجسم آمها حالت ملكوت ینند، و وقتیبب

ند و یببد  یت بعاء را از مسافایرسامد كه اش یتوامد خود را به جائیاست كه امسا  م یعلم یدر معن

 د.یحركات و گفتگوها را بشنود و درك مما

ا  یآهسته ب را ولو بطور ینند و كفمیبید  را میشه مسافات بعیمد  هین، بزرگا  دیبنابرا

حت ه به صرات مداشته باشند كیشنومد و از حركات افراد مطل  هستند، اما چه بسا م موریشود، م

ن یبا ا یكنند. ولیق رمز و اشار  قصور فرد را به او گوشزد میبه طر یند، هرچند در مقامیاظهار مما

 یاهگ یاست كه حركت زشت امسا  را خداومد تبارك و تعال یتناهیچنا  ال یهمه، رحمت اله

 سازد.یا  ممیز مماین درگاهش میبه مقرب یحت

هم السفم كه قلب عالم امكا  بود  یاء علی، بخصوص حضرات اوصین درگا  الهیمقرب یبرا

 یداریدر حال ب یه هستند، امكا  دارد كه قالب مادیعصمت و علم وكماالت اله یو در حد اعف
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ز یر میاج به زما  و مكا ، سیرد و بدو  احتیبه خود گ یو ملكوت یف گشته و حالت جبروتیتلط

منتقل  یبه قالب مثال یبد  ماد یعنی یست كه مفس از قالب اصلین صورت مین امر بدیدا كند. ایپ

د و مامند یدا ممایپ یف شد  حالت ملكوتیتلط یگردد، بلكه امكا  دارد كه هما  قالب ماد

ز باالتر یاالرض میشد  از ط یف و ملكوتین تلطیممكن است اثرات ا ید. حتیر ممایاالرض، سیط

 شود. یمنته یر سماویشد  به س

، یا و مراتب قصویر در معارج علیس یگامه راست كه برایاس واحد یقیحمد و سپاس ب

 یوس مگردمد. سفم بیمول، ملول و م ل به م یق حق از میقرار داد  كه طالبا  و سالكا  طر یرهبرام

 ق حق باد.یا  و رهبرا  طریاحصاء و درود مامنتها بر هاد
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 یامت صغریموت، ق
 

 

 ست؟یموت چ

 توا  براست كه ب یات صفتیست. اما حیم تا معلوم شود كه مرگ چیات را بدامید اول حیبا

د تق  مشوف منین تعرین دو صفت است، و اید ادارمدة او عالم و قادر اطفق ممود. پس مرگ فاق

 گردد.یل ممیبا خوا ، چو  علم و قدرت از مائم بالمّر  زا

 یتعالتوا  خلق گفت، چنا  كه حقیرا كه عدم را ممیز یمه عدم یاست وجود یمرگ امر

داست كه آ  ق خت، مخلوپس مو«. بُلَوُكمیوَ  ِلیَخلَق الَموَت َوالَح یالَّذ»د: یفرماید میدر قرآ  مج

 ات مه معدوم شد  آ .یاست از صفت ح یشد  وجود ح یا خالیات است یازالة صفت ح

و  یزلالبّد است از مرور به منا یتیغا یبسو یو حركت هر امسام یعیاست طب یموت امر

د یجمدر قرآ   یامسا  شامل سه مرتبه است، چنا  كه حق تعال یوی. عمر دمیعبور به مراحل

ُكم ًف ُثمَّ ِلَتبُلُغوا َاُشدَّخِرُجُكم ِطفی َقٍه ُثمََّخَلَقُكم ِمن ُتراٍ  ُثمَّ ِمن ُمطَفٍه ُثمَّ ِمن َعَل یُهَوالَّذ»د: یفرمایم

 «وخًایُثمَّ ِلَتُكوُموا ُش

كو  از ن شد  كه متیفه تكّو  بد  را از مطفه بود  و جنیه شرین آیخداومد متعال در ا

ّم ا، بطن ایمنفصل شد  و در دم یاز بطن اّم صغر یمراتب یاز طا  فرمود  كه بعد یترا  است، ب

 اوست. یوین مقدار مكث، عمر دمید و ایمكث مما یكبر

گردد به  یتا منته یبه طور یابد از طورییاست و امتقال م یتیغا یبسو یحركت هركس

به امتقال مگر  یست وصول به حد باالترید، ممكن مین حد رسیه و چو  به ایوین اطوار دمیآخر



و معاددأ مب                                                                                                  134 

 

ه یفیه و كیا. چنا  كه در حدود مه ما  عمر بطن اّم اوست كه مستلزم حركات كومین دمیوارتحال از ا

 ت است.یكن عمر آخرت او بف مهایست لیدار میز پایاو م یوین عمر دمیاست، همچن

 د:یآیه به وجود میامسا  شامل سه مرتبه است كه از اختفف استحاالت كوم یویعمر دم

 خِرُجُكم ِطففً یض اول 

 دوم ض ِلَتبُلُغوا َاش َدُكم

 وخًایسوم ض ِلَتُكوُموا ُش

ال و  به كمباشد. مرتبة دوم بلیه میعید و مشو و مماست كه قّوة طبیدر مرتبة اول در تزا

د. مرگ شو به یكه منته ین قّو  است به حدیند. سوم رجوع ایه گویمشو است كه آ  را قّوة شباب

 ست.او مشاهد  را وقوع آ  بر همه محسوسیم زیستین میمحتاج به اقامة ادّله و براهدر اثبات مرگ 

 

 مراتب موت

ر د یات. موعیشود بر سكو ، و واق  شود به حسب امواع حیموت در كفم عر  اطفق م

وت بر طفقات مدر زوال قوة عاقله. از جمله ا یه و موعیدر زوال قوة حس یه و موعیازاء قّوة مام

قر و ذلت فآورمد در احوال شاقه مامند یات است؛ و گا  استعار  میو خوف است كه مكّدر ححز  

مامند  صورت یشود بر فنایز؛ و گا  اطفق میشود بر كاهش عقل و تمی؛ و گا  اطفق میریو پ

 سلب شود. یات از حیه صفات حیاست كه كل یوقت یامتفاء اجساد، لكن موت كل

ت مه در معنا مو یاست كه روح از بد  خارج شود، ول یهنگام ین، گرچه موت كلیبنابرا

 :دارد یامز امواع و اقسیوامات و مباتات و جمادات میفقط در امسا ، بلكه عفو  بر آ  در ح

خلوص،  گر، مرد  و در هنگامیدر جمادات، فلز خالص مثل زر ما  موق  امتزاج با فلز د

 ما بعد ازد باشد از آ  جنبه زمد  است، ایجهات، مف یزمد  است. اگر در حالت امتزاج از بعض

شد و رن مستعد ین طور تا هنگام كه زمیگر هم زمد  است. همیه و خالص شد ، از جهات دیتصف

 ر و اموات است.یر آ  بایممو مباتات باشد، زمد  و در غ

بود ،  ف اموات و به هنگام ثمربخشی، در ردیز در صورت مثمرثمر مبود  مباتیدر مباتات م

 شود.یدر جرگة مباتات زمد  محسو  م

باشد. یاست، زمد  م یكه اهل یبود ، مرد  و از جهات یراهلیوا  از جنبة غیوامات، حیدر ح

امسا   یدر تمام موارد فوق، قضاوت به زمد  و مرد  بود ، در اصل مسبت به حصول مناف  آمبرا
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دارد تا آمجا كه  یبشر بود  و امواع و اقسام اتیاست. اما در مورد بشر اختصاصًا مراتب موت و ح

ت كار یكه معص یا قلبیمدارد و  یاما  بهر یكه از معرفت و ا یا كسیكه فاقد علم است،  یفرد

 شود.یاست، مرد  محسو  م

ه بدر حالت موت، حصول مناف  كمتر و  یشود كه بطور كّلیاز موارد مذكور معلوم م

حركت  ژ یت به ویات باالتر رود، سطح فعالیرا هرچه درجة حیشتر است زیهنگام زمد  شد ، ب

، شود. به عنوا  مثالیت افزود  میاضید بود  و فیافته و بر مراتب مفیش یافزا یو معنو یروح

و ا یمعنو ژ  مناف ی، به وین فردیچن یما  و معرفت است، مناف  وجودیا ایكه فاقد علم و  یكس

بل د  كه قشت آ ، امر یات و تقویاء معنویاح یز است. لذا براین كم و ماچیریمسبت به خود و سا

وع ق مشریرطه به یمفسام ید، كه البته مقصود موت قوایریبم ی، به موت ارادیعید  موت طبیاز رس

فق شود، گر است و هركس بدا  موید یهان موت ماوراء موتیو غلبه عقل بر مفس است. چه، ا

 العاد  است.ت، فوقیو اجتماع بشرخود  یاو برا یو كمال یآثار وجود

د، ی كه و تین توصیه شد ، اما مهمتریوا  مرد  توصین، مبات و حیاء زمیاح یگرچه برا

ا  ت كه امسرات مزد پروردگار آ  اسین خیرا باالتریاست. ز یزمد  كرد  مفوس امسام یتفش برا

د كه یمازمد  م یو قلب یرا خصوصًا از لحاظ روح یاموفق شود بعد از اصفح خود، شخص مرد 

 ز حسا ، خارج است.یآ  از ح یآثار معنو

ست، یر میپذامكا  یاء آ  بدو  توبه واقعیت كار است، مرد  و احیكه معص یمسّلمًا قلب

  توبه آا به یند كه: خدایممایعرض م یدر مقام دعا به درگا  اله )ع(نیچنا  كه حضرات معصوم

 قلب مرا زمد  كن.

مد  زلو  را ر خود قیه مفس هستند، و با قلم و تقری، كه صاحبا  تزكیا  الهیبن و مریمعّلم

 باشند.یخداومد م ییف محیقت مظهر اسم شریكنند، در حقیاء میو مفوس را اح

 

 فرق اماته و قتل

روج خ، و آ  یقادر مباشد مگر حق تعال یا  اماته و قتل آ  است كه موت را كسیفرق م

ه بن از قدرت بشر خارج است، یدر بد  و ا یبدو  حدوث فعل خارجروح است از بد  زمد  

ت بشر ن از قدریكه مّتصل باشد به بد  و ا یخفف قتل كه آ  البد است از احداث فعل خارج

 ست.یخارج م
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الوجود خواهد مرد و شخص جز واجب یان كه هر زمد یواجب است اعتقاد كرد  بر ا

اهد را مخو یرا مفهمد هست یستیكه م یرا كسیش است، زیخو یمنكر، توا  گفت كه منكر هست

ه حق است، چنا  ك یحتم یاهر زمد  یل محسوسات واضحه است و براید چه، موت از قبیفهم

 «.ُكل  َمفٍس ذائَقُه الَموِت»د: یفرما یتعال

 از وام دارد اق تمام به لقاء خالق االمیل و رغبت و اشتیه، میه اصلیفطر یامسا  به مقتضا

 شا ی  ایكن خداومدمتعال الم و وج  و خوف را در طبایو اوضاع آ  وحشت دارد، ل یویات دمیح

ل یصات و سنوح حادثات تا تحیش ازعروض بلیب مفوس به حفظ ابدا  خویگذاشته به جهت ترغ

 ردمد.گل یا ماه ریند تا وصول به درجات عالیر باطن ممایما  تعمیرات كنند و به مور معرفت و ایخ

 یشا  قویاه یاصل یكن آما  كه قوایه، مرگ را مكرو  دارد، لیاصل یسا  در اثر ضعف قواام

امه علت گیرا مقمت دامند و مرگ را  یذ ظاهریمخوامند و لذا یقیرا لذت حق یویاست، لّذت دم

 شمارمد.یه میذ اصلیحصول و وصل لذا

 

 مصداق انسان

ن جّثه یر از ایة محسوسه بود  و غینن جسد محسوس و بیر ایمعتقدمد كه امسا  مغا یبعض

 دات، لذاز است مثل او در جمایند اگر جسد امسا  باشد جایباشد هست. گویكه مجموعة عناصر م

 ست كه جسد را امسا  خوامند.یز میت، جسد است و جایو م یبه مظر آما  امسا ، ح

مصداق كل محسوس كه مدخول و ظرف روح است، ین هیق حق معتقدمد كه ایطر یعلما

طَفٍه َخَلَقُه َلَقُه ِمن ُمَخٍء یَش یُقِتَل ااِلمساُ  ما َاكَفَرُ  ِمن َا»د: یفرما یباشد، چنا  كه حق تعالیامسا  م

لفت تا از اول خ كند بر امسا  در همة حاالتیات داللت مین آیر در این ضمایكه همة ا« َفَقدََّرُ 

،   باشدیرو اگر م یكه امسا  زمد  را امسا  حست مگر صحت اطفق بر او. چنا  ین میمشر او، ا

 ست.قت این اطفقات بر آ  حقی  و اگر مرد  باشد، امسا  مرد  مامند و همة ایامسا  مر

د   یمسا  ماماو تا بعث، خداومد متعال از مش« ٍنیَو َبَدَأ َخلَق ااِلمساِ  ِمن ط»گر هم یات دیدر آ

ا ز ادراك آمهاشمار است كه عقول یب یهاد  شد  حكمتین كه او در همة حاالت امسا  مامیو در ا

 را  است.یح
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 خوف از مرگ

مدامد  ایست یراست كه مدامد مرگ چ یهاست، كسن خوفیترخوف از مرگ كه سخت

الزم  م ذات اوة او، عدیب بنیا گما  كند با امحفل اجزاء بد  و بطف  تركیمعاد مفس تا كجاست، 

د الم به مامن م داردیعظ یا گما  كند كه مرگ المیخبر، یو او از آ  ب د تا عالم موجود، بمامدیآ

و امد كه حال ر مامد و مدایا متحیا بعد از موت از عقا  بترسد، یبه مرگ بود،  یامراض كه مؤّد

طل و ظنو  با نیمامد مت سف شود. اما اكثر ایكه از او م یا بر اموال و اوالدیچگومه خواهد شد، 

   منش  آ ، جهل مح  است.قت بودیحقیب

فس مد بدامد كه مرگ عبارت از استعمال ماكرد  یست، بایقت مرگ چیكه مدامد حق یكس

فس مرا یادوات و آالت خود را استعمال مكند ز یرا، مامند آ  كه صاحب صناعت یآالت بدم

 شود.یو معدوم مم یاست كه به امحفل بد  فام یباق یجوهر

ز ان خوف یه سبب آ  بود كه مدامد معاد مفس تا كجاست، ااما اگر خوف او از مرگ ب

ل یصب تحین جهل است كه علماء و حكماء را بر تعقیش است مه از مرگ، و حذر از ایجهل خو

د  و ممو یو راحات بدم یجه، ترك لذات جسمامیاضات و مجاهدات وا داشته و در متیعلم و ر

 من مامند.یوف ان خین جهل و محنت ایز رمج اامد تا اار كرد یو رمج و مشّقت اخت یخوابیب

 علم یقیجهل بود. پس راحت حق یقیآ  است كه از رمج برهند و رمج حق یقیراحت حق

 ر ویحق شا یها در مظر ایا و مافید كه دمیاز علم حاصل آ یاست و اهل معرفت را روح و راحت

تقال امد و سرعت زوال و امدامستهرا در حصول علم  یو دوام سرمد یابد یرا كه بقایوق  بود، زیب

 یضرور امد. پس بر قدرافتهی یویو آفت فنا و قّلت بقاء و كثرت هموم و امواع عناء را در امور دم

 امد.د یش دل بریقناعت كرد  و از فضول ع

امد هاماتت شهوات خواست ی. به موت ارادیعیطب یگریو د یاراد یكیمرگ دو موع است: 

ات یبه ح .یعیو طب یز دو موع است: ارادیات مین حیارقت مفس از بد . همچنمف یعیو به موت طب

سعادت  و یجاودام یبقا یات ارادیمشروط به مآكل و مشار ، و به ح یویدم یات فامی، حیعیطب

 امد.خواسته یابد

گما  برد كمال اودر مقصا  اوست ومقصا  او در كمال او؟  یاد  از آ  كه كسیكدام جهل ز

از  گردامد و یف و باقیبود كه او را تام وشر یزیقل با كماالت مست مس شود وطالب چامسا  عا
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بد   یف روح از جوهر ظلمامیرو  آرد و آزاد كند و بدامد كه چو  جوهر شریعت بیاسر طب دیق

د ، از اضداد و آفات یو مخالطت ارواح پاكا  رس یو جوار خداومد یابد، به عالم ملكوتی یخفص

 ابد.یمجات 

 یش از مفارقت به آالت جسمامیاست كه مفس خود را پ یشود بدبخت كسیپس معلوم م

س از ن كیل و مشتاق گردامد و از مفارقت آمها خائف و مت سف شود، چنیما یذ مفسامیو لذا

 است. یت دوریش در غایخو یقیقرارگا  حق

اذ    ظّن كآدامد كه د بیكه به الم آ  دارد، با یاما آ  كه از مرگ ترسا  بود به سبب ظّن

 ست،یفس مماست چه الم، زمد  را بود و بد  زمد  قابل اثر مفس باشد و هر جسم كه در آ  اثر 

ه  لم آ  بست چه مفس از آ  مفارقت كرد  و تیاحساس الم مدارد، پس بد  با وجود مرگ مت لم م

 سبب مفس بود.

ن یبود. پس چن یباق یزیچ ترسد چه عقا  هریترسد، از موت ممیاما آ  كه از عقا  م

 ود مقّر.كه بدا  مستحق عقا  ش یئاتیخود بعد از موت معترف بود و به ذمو  و س یكس به بقا

و  دیم منماد كه به ذمو  اقدایش باشد مه از مرگ و بایقت از ذمو  خوین خوف او در حقیبنابرا

 د.ر آمها پردازد به قل  آثایتبا  است در مفس كه با یهاسبب اقدام بر گنا ، ملكه

د  قت بویحق ین ترسها بیباشد و اكثر ا یترسد كه او را اثر یزیپس شخص عاقل از چ

اهد كه مدامد وض  او بعد از موت چگومه خو ین است حال كسیمنش  آ  جهل مح  است. همچن

د یاگر گو خود اعتراف ممود  است. و یبعد از مرگ اعتراف كرد ، به بقا یشد چه، هركه به حال

كه  ش است و عفج جهل علم بودیامم حال من بعد از مرگ چگومه خواهد بود، از جهل خومد

 من مامد.یچو  وائق شد، از خوف ا

د كه حز ، د بدامیف اوالد و اموال و امفك خائف و مت سف است، بایاما آ  كه از تخل         

لوم ل كند، معاین خیهركه چن مبود، و یاد یبود بدامچه حز  را در آ  فا یاستعجال الم و مكروه

شا  یت اا ثروت و قدریگرا  یدر عزت د یتیخود مدخل یدامد وبرایم یاست كه خود را منش  اثر

د ال خویع به خداومد متعال و قضا و قدر اوست. شخص عاقل اهل و ین جهل و مادامیپندارد، ایم

است  یچار  كسین و بیاست. پس مسك شا  مهربامتریسپارد كه هزارا  مرتبه از او به ایرا به خدا م

صورت  نیند، در اا بمامیاو در دم یهاال و جا  و مال براو غلبه كندو محبو یفرزمد و ع یكه دوست

 دهد، یدست م است كه به او ین المین اولیرو  رود و این است كه از بهشت بیمضرگ بر او مامند ا
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 د.یواهد رسز به او خیكه بعد از مرگ م یدیعفو  بر تكا  شد

و ا یگ براا مبسته و به قدر امكا ، طاعت خدا را به جا آورد ، مریكه دل به دم یاما كس

كه  ییهادهد، عفو  بر معمتیاست كه بر او دست م ین بهجتین اولیاز زمدا  است و ا ییرها

 است.یاو آماد  و مه یپس از مرگ هم از برا

حذر  مردم! بر یفة خود فرمود : ایطب شراز خ یكیه السفم در یر مؤمنا  علیحضرت ام

است  خود، و ربود  یهانتیش كرد  به زیبند  و مرك كنند  كه او خود را آرایفر یاید از دمیباش

بنگرد به  ود را تاخخود، و آراسته  یدهایدوار كرد  است به امیهود  امیخود، و ب یدلها را به باطلها

او  یها به سوكن چشمیتمام شوهرا  خود را كشته، ل كنند و اویاو را م یكه خواستگار یكسام

ها عبرت امد، چرا اشخاص از گذشتهفتة او شد  و دلها آرزومند او گشتهیمظر افكند  و مفوس ش

 رمد؟!یگیمم

از  یعضبدامد، لهذا مرگ را مكرو  دارد؛ یا را صعب میذ دمیامسا  دست برداشتن از لذا

بت رگ را مكرو  دارمد، به جهت آ  است كه از حسن عاقشود میصاحبا  عقول كه مفحظه م

 ند.اء كنیولاد اخذ معرفت از مكتب یرا، با یستند. آما  كه طالبند سعادت ابدیمرگ خود مطمئن م

ن بساطت را یط است، و ایوجود صرف و مور مح  وابسط بسا یذات واجب تعال

ت   عوالم جبرون هر دو از صقی، و اامدهیه و مفوس قدسیاست كه از جمله آ  عقول باطن یمظاهر

 توا  مشاهد  ممود.یرا  حق مین مظاهر را در سفیو ملكوت و از مجرداتند، و كمال ا

 یه جاریساء در قلو  قدیر حق توسط اولیه از آ  سفیاله ین عصر، آثار مظاهر كمالیدر ا

ئد است ا و قایدم . او قائد است دریمعرفت و سعادت ابد یاست. اوست قائد اّمت بسو یو سار

 ج آمها.یمتا یبسو یف و در عقبیا به جامب معرفت و تكلی، در دمیدر عقب

 ت باد كه سّر اسرار خلقت است و شرق طلوعیقت والیت بر آ  حقیات حضرت احدیتح

ن، یقیصّد یاین و اوصیمرسل یایملكوت، سّر امب یوالیت ماسوت، مصّور هیوال یت، والیاموار احد

او  ت خدا بره، بسمله كتا  موجودات، آغاز مصحف وجود، صلوایرمتناهیادة علوم غه، میامامت اله

 و آباء او.

 

 ت موت مؤمن و كافریفیك

 ه در ضه كضئیه و سضه مؤمن و كافر و فاجر متفاوت است از جهت اعمال حسنضموت مسبت ب         
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از  یم بعضینیبین كه ما میاه است دمد چگومیه السفم پرسیامد. از حضرت صادق علا كرد یدم دار

الت زمد و در آ  حیخندد و حرف میكه م یشود به محویكفار را كه جا  كند  بر او سهل م

ا  یدر م یدهند، ولین جا  مین هم چنیاز مؤمن یشود و هكذا بعضیروح از بد  او خارج م

 شود؟یم كه جا  كند  بر او سخت مینیبیرا م ین و كفار بعضیمؤمن

 لیشود، جهتش آ  است كه تعجین كه بر مؤمن جا  كند  هسل میرت فرمودمد: اآ  حض

دهد به جهت خالص شد  اوست از ین كه مؤمن سخت جا  می، و ایسعادت ابد یكند بسو

د  یرس ست بهیم یگردد و مامع یگناها  كه بعد وارد شود به عالم آخرت تا مستحق سعادت ابد

، جهتش را ید سهولت جا  كند  كافرینیبین كه میاد  او. امگر جا  د یآ  مؤمن به سعات ابد

وست ا یخواهد، سهولت جا  داد  جزایاز او صادر شد  كه جزا م یا حسناتیآ  است كه در دم

كه  نی. ایلهاگر مباشد بر او مگر استحقاق بر عذا  یكه بعد از آ  وارد شود به عالم آخرت كه د

گر ید عذا  اوست كه یشود، آ  ابتدایكند  بر او سخت ماز كفار را كه جا   ید بعضینیبیم

ا ظلم ر ین كه خداومد عالم عادل است و احدیل است بر این همه، دلید و ایمخواهد د یراحت

 كند.یمم

آ  حضرت فرمود: چه بسا بر كفار سهولت جا  داد  زحمت و مشقت باشد و در مظر 

 وست، بلكهشد  و حال آ  كه روح هنوز در بد  اد كه روح از بد  او خارج یمماین مین چنیماظر

 ست.یل بر خروج روح میمفس او قط  شد  و قط  شد  مفس دل

ز حة منقوله ایاش مباشد، بنا به مفاد اخبار صحدر ذمه یمؤمن اگر حق الناس و حقوق واجب

شمال شود كه به یاول مرض او تا آخر دخولش به قبر، آ  قدر حسنات در مامة اعمال او ثبت م

ت ت و حاالمبود  باشد در زما  فو یفة محّقه را حرجیشود كه امشاءاهلل طاید و معلوم میآیمم

ا ر خود رپروردگا یلقا یم ارادة حق شد  و آرزوید همة اوقات تسلیات موت، لهذا مؤمن بایفیك

 كرد  و مرگ را مكرو  مدارد.

مقمت و  موت،«. برارٌر ِلَفیاهلِل َخَو ما ِعنَد»ن، یاست بر مؤمن یاله یهاموت از جملة معمت

كن ی،  ل«رالُكّفا ا َجنَُّهیَالد م»فرمود :  )ص(ن، چنا  كه حضرت رسول اكرمیر است بر كافریات، خیح

 الًَِمُفِسِهم ٌریَلُهم خَ  یملُمِامَّما  َن َكَفُروایحَسَبنَّ الَّذیَو ال »د: یشا  فرمایدربارة ا یخداومد تبارك و تعال

 «.ٌنیزداُدوا ِاثمًا َو َلُهم َعذاٌ  ُمهیَلُهم ِل یُممل ِامَّما

 هلش بر ایشد، عیضد  است از ظّفم و اگر موت ممیا  و امتقام كشیموت قهر و غلبه است بر عاص
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 د.یگردیشت ضنك میا تن  و معیر  و دمیعالم ت 

 

 قابض االرواح

ست كه اار مازل شد  یبس اتین با ، آیواجب است اعتقاد كرد  به قاب  االرواح و در ا

وِت َلُك الَمَتَوّفاُكم َمیُقل »فة یه شریمسبت قب  روح به ملك الموت داد  شد  مثل آ یدر بعض

 ةیالم است مثل آخداومد ع مسبت به خود یو در بعض« َربَُّكم ُترَجُعوَ  یَو ك َل ِبُكم ُثمَّ ِال یالَّذ

 ِاذا جاَء»فة یرشه ید  مثل آشمسبت به رسل داد   یو در بعض« هاَن َموِتیااَلمُفَس ح یَتَوفَّیَاهلُل »فة یشر

ومد متعال، شود كه به امر خدایلوم مات معین آیاز ا«. َفرُِّطوَ یَاَحَدُكم الَموُت َتَوفَّتُه ُرُسَلنا َو ُهم ال 

وت فه مراد از رسل، اعوا  ملك المیة شریا رسل و در آیكند یا ملك الموت قب  روح می

كنند و به یند كه مفئكه رحمت و مفئكه غضب هستند كه به امر ملك الموت قب  روح مباشیم

 ست.امسبت قب  روح به ملك الموت داد  شد  « َتَوّفاُكمیُقل »فه یة شرین جهت، در آیا

ت به ملك المو یات مسبت قب  روح به خود خداومد و رد بعضیآ ین كه در بعضیپس، ا

وله ات متداین از عرفیگر مدارمد. ایكدیبا  ین مسبتها تنافی  است، ابه رسل داد  شد یو در بعض

بلكه  ر خودش حاضر مبود  است،یرا فتح كرد و حال آ  كه ام یربلدیند فف  امیاست كه گو

كه است بل زیس هم جایخود را م مور به فتح كرد  بود، و هكذا مسبت فتح به رئ یاز رؤسا یسیرئ

 باشد.یز میز جایفتح شد ، لذا مسبت فتح به عساكر م چو  با دست سربازا  آ  بلد

ا مه؟ یكنند یوامات را هم ملك الموت و اعوا  او قب  میا حین كه آیاختفف است در ا

به  ی  خبرن بایدر ا یت الوحیچو  از حضرات اهل ب یامتخا  كرد ، ول یاقهیطر یافهیهر طا

و  ییحم میكند كه معتقد باشیت میقدر كفا نیست و همید ، لذا خوض در آ  سزاوار میما مرس

الموت  ملك یكن مفیكند، لیت خداومد عالم است و قاب  االرواح هم به امر او قب  روح میمم

 هلل است.گر، كفر بود  مخالف كتا  اید یو قوا یبدم یرویل آ  به كاهش میو اعوا  او و ت و

 

 ت قبض روحیفیك

ست مه در شدت و مه در سهولت. در اخبار ی  مقب  روح كّفار و فّجار به مسق واحد

هم السفم است كه ملك الموت و اعوا  او مزد قب  ین علیحة منقوله از حضرات معصومیصح

ست كه متبّدل مشومد، بلكه متصّور گردمد یئت واحد  میروح شومد  به صورت خاّصه و ه
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صاحب اعمال حسنه بود  و كه مناسب اعتقاد و اعمال شخص باشد. چنا  كه اگر مؤمن  یبهصورت

كه اگر مؤمن را در  ید، بطوریآیاق به لقاءاهلل داشته باشد، قاب  االرواح در حسن صورت میاشت

كند و اگر كافر یت میصورت قاب  االرواح او را كفا یمباشد، لذت تماشا یچ لذتیوقت موت ه

آ  شخص را وقت موت  د كه اگریآیم یو فاجر و معرض از خدا باشد، قاب  االرواح در صورت

 د  صورت قاب  االرواح او را بس است.یمباشد، د یچ عذابیه

ت اطن اطاعبت ین و مورامیقیما  و یمدامند و از كمال ا یقیا را لذت حقیذ دمیآما  كه لذا

 دامند.یش خود مین آسایذ و مخستین لذایممود  و منتظر ساعت لقاءاهلل باشند، مرگ را اول

 

 ر عمرینظیفرصت ب

 است و ید  امسا  به لقاء الهیمنظور از خلقت و غرض عمد  از عبادت و طاعت، رس

سب كن عالم یست، اگر در ایك عمر میش از یاو ب یة زمدگیا سرماین دمید بدامد كه در ایبا یهركس

ز اكرد و  ل محرومیفائز خواهد شد. اما اگر مفس او را از كسب فضا یل ممود به سعادت ابدیفضا

 ع.ه دار زرمرا كه آخرت دار حصاد است یبه او داد  شود، ز یگر محال است كه مهلتی، دا رفتیدم

 یاد: یملك الموت و اهوال مرگ را مشاهد  كند، گو یدر خبر آمد  كه چو  بندة عصا

لموت آورم. ملك ا یبه جا یگر مرا مهلت د  تا توبه كنم و عمل صالحیك روز دیملك الموت 

مر تو عد: ساعات یك ساعت مرا مهلت د ، ملك الموت گوید: یشد. گو یام عمر تو سپرید: ایگو

ا  یز بیز حاد كه یمما ین وقت از مدامت و حسرت او را آ  رویچ ممامد. در اید و هیا  رسیبه پا

 خارج است.

شومد و یند  آمد  به سرعت وارد گذشته میاز آ ین توقفی، لحظات عمر بدو  كمتریآر

 یتیرا در موقعیدامند، زیم یار طوالمیآ  را بس یریگشت مدارمد. اما عّدة كثگر هرگز احتمال بازید

زما  و  یدگا  باالترید و بند زما  خارج شد  از دیخواهند از قیا ممیتوامند یامد كه ممقرار گرفته

امبر یامد، چنا  كه حضرت پاست كه به خوا  رفته یه افرادینا  شبیگذشت آ  را بنگرمد. حال ا

د، كه مراد از یآیشا  میشومد كه مرگ به سرا  ایم ید: مردم در خابند وقتیفرمایم )ص(ماكر

ات یبه امقراض ح یامد كه اصًف توّجها گشتهیفته دمیفته و فریخوا ، خوا  غفلت است. چنا  ش

ار ین فاصله را بسیند ایمما یمدارمد، اگر هم توجه یو خاموش گشتن شعلة فروزا  زمدگ یویدم

آ  را  دامند و مایار دور میشا  وقوع آ  را بسیا«: بًایُه َقریدًا َو َمریَروَمُه َبعیِامَُّهم »نند: یبیم یالمطو
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ما »ند: یگویامد كه مخود را گم كرد  یویدم یم. چنا  در كشش زما  و زمدگینیبیك میار مزدیبس

دهند یهشدار م یا  الهیشوایكه پ یدر حال برپا شود. یامتیكنم كه قیگما  مم« َاُظن  الّساَعَه قائَمه

از شما و جّنت و مار  یكیا  یفاصله م« نِزَل ِبِهیَن الَجنَِّه َاِو الّناِر ِاالَّ الَموَت َا  یَن َاَحِدُكم َو َبیما َب»كه: 

 دارد.یا  برمید و فاصله را از میآیست مگر موت كه آمهم میم

  ر و زماه عمر، به عصیر سرمایمظیارزش واال و ب ا یب ید برایخداومد متعال در قرآ  مج

 ، آاست و  یمیار عظیم بسیه، اشار  بر تعلیكمال یكه از لحاظ معن« والعصر»د: یفرمایاد میسوگند 

كند؛ حركت یكمال توجه به استمرار حركات زما  است، كه هر لحظه امقطاع خود را اعفم م

ه یهه الیالعم یكه تعال یمال توّجه به آ  عصر و لحظاتست، باالخّص كیكه قابل بازگشت م یمستمر

  رسد. چناتوامد از آ  لحظات برخوردار شد  و به كمال مطلق بیدار دل میاست، كه هر ب یمتجل

ر آما  ایر اختد یتبارك و تعال یكه خدا یله امكاماتیداردال  و تشنگا  آ  زالل معرفت به وسیكه ب

كنند و در یم یبردارا ، بهر یبار دائمًا در جرین جویحركات را از ان یق ایات و حقایگذاشته، واقع

است بر  یان سوگند مذكور اشار یشومد. بنابرایت میجه در حّد كمال، مجذو  جاذبة الهیمت

ل یصد و جوهر ایآیت میبه مقام فعل یامسام یعال ین استعدادهایتریكه عال یآ  زمام یعظمت اعف

 ود.شیاو بارور م یامسام

دهد یم ا امجامن محاسبات ریتریا برهامد، عالید و بند دمیاگر امسا  بتوامد خود را از ق یآر

د  یه تكامل رسبافته و یرشد  یهاافكند، چنا  كه آ  دسته از امسا یو هرگز خود را به ضفلت مم

 ولول و عمل لت و مععوستة یر به هم پیات را در زمجیامد، واقعرو  آمد یبار زما  بیكه از جو

د. یهد دج اعمال خود را هرچه زودتر خوایدامند كه هركس متایكنند و میعكس العمل مشاهد  م

 وارد شد  است از جمله: یاریث بسین بار  احادیدر ا

ِا  اِض الَجنَِّه َو یرَروَضٌه ِمن  َقبرُ  ُكوُ یاَمُتُه ُثمَّ ِا  كاَ  ِمَن الس َعداِء َفیَمن ماَت َفَقد قاَمت ق»

شود. اگر یپا مامتش بریرفت، ق ایاز دم كه یكس«: راِ یُكوُ  َقبرُ  ُحفَرٌ  ِمن ُحَفِر النِّیاِء َفیكاَ  ِمَن ااَلشِق

ت از اس یو گودالااء باشد، قبر یبهشت و اگر از اشق یهااست از با  یاز سعداء باشد، قبر او باغ

 دوزخ. یهاگودال

كسب  مود یباطله را پ یهاسازد و را  یلت سپركه عمر خود را به غف ین كسیبنابرا

ز ان حال یمهش مادم مشد  و موفق به توبه مشود و با یخو یاست از معاصیشقاوت كند، و تا در دم

 ب او گردد.یمص یقیا رود، محال است كه سعادت حقیدم
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را  یلباس مییایم. بییدرآ م و به مقام توبهیگر سازه، مرآت دل را جلو یاله یم با معامییایپس ب

ود م  و خیبكش مفس خط بطف  یهام به خواستهییایباشد، ب یم كه تار و پودش از تقویبر جا  كن

آثار  م كهیگذارد، لكن بدامیا همه مین لذات دمیم. سوگند به خدا ایها برهامرا از بن بست شقاوت

 است. یز باقیا، در آخرت میزشت آ  عفو  بر دم

ك تبار یخدا ست كهین میم. چنیشاكر شو یاله یهان معمتیر قبال ام و دییم توبه مماییایب

و  تبارك یست كه خداین میرا بربندد. چن ید، لكن در فزو  معمتیرا بگشا یدر شكرگزار یو تعال

وبه را تدر  یالتبارك و تع یست كه خداین مید، لكن در اجابت را بربندد. چنیدر دعا را بگشا یتعال

 ا بربندد.د و در آمرزش ریبگشا

م به ییایش به خداست. بیم كه مجات ما در گرایبركن یم دل از محبت و عشق ماسوییایب

م مرگ دتا دم مرگ است، در  یم. سوگند به خدا عشق و عفقة ما مسبت به ماسویخدا عشق ورز

گر به ا ییو كذا ین عاشق مجازیشود كه ا یرد. ممكن است كه قبل از مرگ هم طوریپذیا  میپا

 ا  برود.یعشق او از م یا به كّلیگر از مراتب تفشش كاسته شد  یل رسد، دوصا

ن چه یه اّول است. اما ایل مااش صورت است و جمامقدمه یم كه در عشق به ماسویدامیم

گردد و یتر می، مسبت به خالق كائنات كه پس از موت قویاست مسبت به محبو  ازل یعشق

ة ید و جمال مانیكه تنها صورت را ب یست به عشق كذائیاس میل قن قابیشود؟! ایتر متعلق محكم

 است. یكیاست، جمال و كمال  یكین عشق، صورت و معنا یاول شود. در ا

م. یر پردازگید جها  دین است كه به آبایا یا براین دمیم. ایا مبندین دمیم دل به اییایب

بود كه  ییایبود! رؤ ییایا چه رؤیرؤن یم كه اینیبیرسد، میسرامجام هما  ساعت موعود فرا م

 بود كه از جامة تحقق برهنه مامد. یید و آرزویر مداشت، امیتعب

دار مشستند و یستند، به امتظار وعدة دیز یاد محبو  ازلیكه به  یخوشا به حال كسام

 وستند.یعاقبت به وصال دوست پ
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 برزخ

ج كه محتا یبه حال یر از حالیف و قابل تغیموجودات او ضع است ماقص و یا محلیدم

ه و یست به داار از آ  به مكا  آورمد، و محتاج یف به مهد و گهوار  كه تعبیاست مامند اطفال ضع

 است. ل مقصا ت ضعف و كمایا در غاین دمیر از آ  به زما  آورمد، و مكا  و زما  ایكه تعب یمرّب

  از زما یباشد و حضور هر جزئیر خود میعدم غ یا مقتضیاز مكا  دم یوجود هر جزئ

ل و است تام و مستق یباشد به خفف آخرت، كه آ  محّلیخود م یبت ماسوایغ یا مستدعیدم

امتها  واحتجا   وو معّرا از تفاسد و مبّرا از تضار و زما  و مكا  آ  را امقضاء  یموجودات آ  قو

 ست.یم

ال صیبعد از ا د  و مقصود اویموع امسا  آفر یبن یود را براخ یهاخداومد عالم تمام معمت

جود و یشا  از كتم عدم در عرصة شهود، اعطایجاد ایات و ایمعمت وجود و تلّبس به لباس ح

 ا را مزرعه مشئه آخرت مقّرر فرمود  است.یاست و مسئه دم یات ابدیو ح یسرمد

ا ر« برزخ» و خداومد عالم یمسافت یطكوچ كرد  از عالم فنا به عالم بقاء، موقوف است به 

ود  قرر فرمم یقرار داد ، و امتحامخامة حسن و قبح عمل بندگا  را اجل یمسافت آ  معمت جاودام

َلَق خَ  یالَّذ»د: یعطا فرما یشا  را در خامة مقصود جاودامیاعمال ا یكه بعد از امقضاء مدت، جزا

 «.وُرُز الَغُفی َعَمًف َو ُهَو الَعزُكم َاحَسُنیبُلَوُكم َایوَ  ِلیالَموَت َوالَح

 و  بود  یاقبگردد كضه بعد از مضوت، مفس یضهم السفم معلوم میاز كلمضات حضرات ائمة اطهار عل
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ا در یاشد، و بما  یا در معمت و لذت است اگر از مح  اهل ایابد و در آ  حال ییفنا بر او را  مم

بود   نیمامد اگر داخل در مستضعفیا مهمل می، و مقمت و زحمت است اگر از مح  كّفار باشد

 باشد.

درت قات و یعالم برزخ، و سؤال و جوا  مستلزم ح یعنیواجب است اعتقاد بر سؤال قبر 

 ص در آمجاكه شخ یمحل یكیا قبر بر دو موع است: یدارد  ین قبر دو معنیبر تكّلم است. بنابرا

بر قمقام سؤال و جوا  است، و منظور از  ف شد  دریكه روح توق یمحل یگریمدفو  است. د

 .یر است مه آ  قبر ظاهرین قسم اخیو فشار قبر هم یاصل

ة ین آیه ااز جمل ار استیات، بسیب كّفار بعد از مرگ از آین و تعذیادّله داّله بر التذاذ مؤمن

  وتوا  از اموات محسیشا  را ممیقت، ایباشد كه در حقیق حق میطر یفه در حق شهدایشر

ِعنَد َربِّهم  اٌءیتًا َبل َاح َامواِل اهلِلیَسب یَن ُقِتُلوا فیَو ال َتحَسَبنَّ الَّذ»شا  زمدگامنند: یداشت بلكه ا

 «.رَزُقوَ ی

جب ت ادراك روح در عالم برزخ چگومه است؟ دامستن آ  وایفین كه كیاما كفم در ا

كند یت میااست، كف یو عقا  روحام ن كه روح را در عالم برزخ ثوا یبر ا یست. اعتقاد اجمالیم

  ن بایا ق دریست مه شرعًا و مه عرفًا، بلكه تدقیت ادراكات بر مكّلف واجب میفید  كیو فهم

 اكثر مردم موجب زلق اقدام و اغتشاش افهام است. یبرا

 

 سرنوشت روح در عالم برزخ

ارد ور عقبات یسد و پس از یممایر میس یعقبات یروح امسا  پس از خروج از كالبد ماد

روح در  مه است.یاز عالم عقبات عظ ییشود. اگرچه خود عالم برزخ به معنایعالم مقدس برزخ م

از  ست كه روح پس از خروجیم یدیعالم برزخ در مقام سؤال و جوا  و صدور حكم است. ترد

ا  قالب كند و با همیر میس یعقبات یشود و در قالب مثالیم یداخل قالب مثال یكالبد جسمام

 شود.یوارد عالم برزخ شد  منتظر سؤال و جوا  و صدور حكم م یمثال

 یابد.برخییا  میپا یاز ارواح سؤال و جوا  و صدور حكم پس از امدك مدت یبعض یبرا

از ارواح بنا به  یابد. برخییامجام م یاز افراد سؤال و جوا  و صدور حكمشا  در مدت دراز

 ابد.ییامجام م یار طوالمیو جوا  و صدور حكم آما  در مدت بس ، سؤالیتعالحق یایت علیمش

 ند ام اعرافا در مقین هستند ین ارواح از محبوسیا ایشود كه آین و مسلم میپس از صدور حكم، مع
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ا یراف و ا در مقام اعیا محبوس است یباشند. حاصل، پس از صدور حكم، روح ین میا از متنّعمی

 متنّعم است.

 ن چند قسمند:یسه محبویكل

از  یشومد. قسمیافته وارد مقام اعراف میمجات  ین پس از امدك مدتیاز محبوس یقسم

 از ارواح یشومد. قسمیت خارج شد  وارد مقام اعراف مین محبوسیاز ا یارواح پس از مدت دراز

ا . امشومدیحاصل شد  وارد مقام اعراف م یآمها مجات یبرا یار طوالمیهستند كه پس از مدت بس

 امت در آتش حسرت و عذابند.یام قیاز ارواح هستند كه تا ق یقسم

تب ز از جهت حسرت و مدامت، مرایش و مین هر كدام از لحاظ عذا  و عدم آسایمحبوس

تبة نا به مربشا  اشار  شد  كه آما  یات قرآ  به پوشاك و غذاین و آیدارمد. در كفم بزرگا  د

 معذ  هستند. یدام به موعدارمد و هرك ییخود، لباس و غذا

 ز چند قسمند:یكه در مقام اعراف هستند، آمها م یافراد

كا  آمها ام از یافته، متنّعم شومد. بعضیمجات  یاز آمها امكا  دارد پس از امدك مدت یبعض

ار یسبامكا  دارد پس از مدت  یدا كرد  متنّعم شومد. بعضیمجات پ یدارد پس از مدت دراز

م ما  مقاامت در هیام قیامكا  دارد تا ق یشا  حاصل شد  متنّعم شومد. بعضیمجات برا یطوالم

 بمامند. یاعراف باق

 ز چند قسمند:یكه متنّعم هستند، آمها م یافراد

 یفرتبة اعماز آما  در  یجنت عالم برزخ متنّعم هستند. برخ یاز آما  در مرتبة ادما یبرخ

 ند.ن مرتبة جنت عالم برزخ متنّعم هستیتریدر عال یجنت عالم برزخ متنّعم هستند. برخ

 

 احضار و تماس ارواح

شود كه روح یات و كتب اظهار میمشر یر است؟ گرچه در برخیپذا احضار ارواح امكا یآ

را یت زاس ینها موهومین جوا  داد، اما همة ایاحضار شد و چن ین درگا  الهیاز مطرود یبعض

 ست.یر میپذباشند، امكا  یابهن در هر مرتیاصواًل احضار ارواح محبوس

ر مها، آمهم در است مه همة آیپذاز آمها امكا  یكه در مقام اعرافند، احضار برخ یارواح

د در یاصل شود، شن امر حایام متبركه ممكن است ایو ا یالیاز ل یكیدر  یعنیام متبّركه. یو ا یالیل

 د جمعه، مه هر شب و روز جمعه.یع یشبها و روزها یبعض
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ا یكه در اعراف است  یرا روحیط شود، زید واجد شرایكند بایكه احضار روح م یدفر

توامند یمم یدگا  ظاهریرا د یا ملكوتی یشود. قالب مثالیحاضر م یا قالب ملكوتی یقالب مثال

الب قل به یدتب یاز اتصال برسد و جسمش تا حّد ید به مقامیند، لذا احضار كنند  بایمشاهد  مما

 د.یادا ممیپ رد تا بتوامد اتصالیاو حالت ملكوت بگ یگر، كالبد جسمامیود. به عبارت دش یملكوت

 یلكوتاو حالت م یط باشد، پس از آ  كه در اثر اتصال كالبد جسمامیكه واجد شرا یفرد

ه مجاز كرا  یز اسرارید و آ  روح میتوامد سؤال ممایكه مجاز باشد، م یبه خود گرفت تا حّد

 رسامد مه همة اسرار را.یاست به او م

توا  یاز آمها را فقط در شب و روز مقدس جمعه م یكه متنّعم هستند، بعض یارواح

وزها، ن ریر از ایتوا  روح آمها را احضار كرد. در غیشب و روز جمعه م یعنیمشاهد  كرد، 

ر یسالم جنت ع یست. اما آمها كه در مرتبه اعفیر میپذبرزخ امكا  ین عالم ادمایاحضار متنّعم

احضار در  ز در مقامیمر است. آما  یپذام متبركه امكا یو ا یالیه لیكنند، احضار ارواح آمها در كلیم

ار باخبر ن اسریخواهد از ایكه م یشومد، و فردیمشاهد  م یا جّنتیو  یا اعرافی یلباس ملكوت

 ت.سیچندا  معتبر ماخذ شد   یرد وگرمه معامیبگ یش حال ملكوتید كالبد جسمامیشود، با

 ت. اكثرشه آزاد اسین مرتبة عالم جّنت برزخ هستند، روح آمها همیتریكه در عال یافراد

باالتر از  و یمثال توامند در قالبیز میرد و آما  میتوامد با آمها تماس بگیط میاوقات فرد حائز شرا

 ف آورمد.یهم تشر یآ ، در كالبد جسمام

ا یدم ن كه سالهاست ازیبا وجود ا )ع(نیخّص حضرات معصوماء باالیحضرات امب یبطور كل

ائز كه ح ید، و فرداورمیف بیتشر یو هم در كالبد مثال یتوامند هم در كالبد جسمامیامد، مرفته

 مشاهد  كند. یو هم در قالب جسمام یتوامد آمها را هم در قالب مثالیط باشد میشرا

د   بخواهنن،اگر خودشایا متنّعمیاعراف هستند و كه در مقام یا كسامین و یا محبوسیحال آ

توامند یممن هما  طور كه احضار آمها محال است، خود آمها هم یرمد؟ محبوسیتوامند تماس بگیم

كه در  ییما آمهاااز آمها اجازة تماس دارمد.  یكه در مقام اعرافند، فقط بعض یرمد، ارواحیتماس بگ

لب توامند در هما  قاینه هر موق  اراد  كنند، میاوقات معهستند، در  یجّنت برزخ یعالم ادما

ند بلكه یا مبررد آمها كه مورد مظر است،امكا  دا ینند، اما فردیند و فرد مورد مظرشا  را ببیایب یمثال

ر موق  هجنت برزخ هستند، در  یكه در عالم اعف یمتوجه حضور آمها شود. ارواح یبا اشارات

 .ییناارد استثرمد مگر در موین تماس بگیریبا سا یوهم در قالب جسمام یثالتوامند هم درقالب میم
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 روح یهفشار قبر و تصف

بل از ط قیا مركب. هر عنصر بسیط است ی، بسیر ظاهریا غیباشد  یماّدة موجودات، ظاهر

 كه مركب یموجود نیكند. بنابرایشتر ظاهر میاش را بل به آ ، خود و خواص مربوطهیب و میترك

 یاصاص اختصم از خویم تا بتوامیم هر عنصر آ  را بهتر بشناسیز عناصر مختلفه است، اگر بخواها

 یصرآ ، عن ن عناصرین ممكن است در بیه دارد. همچنیاج به تجزیم، احتییشتر بنمایآ  استفادة ب

 و صورت،دشتر باشد. در هر یر عناصر بیو درك خواص آ ، از سا ییاز بشر به شناسایباشد كه م

 م.یه ماچاریه و تصفید  به مقصود، از اقدام به تجزیرس یبرا

ست. یر میپذه امكا یه و تصفیء بدو  تجزیدة هر شیة جوهر و چكیگر، تهیا  دیبه ب

 حصول جوهر یه الزم است، برایه و تصفیتجز یاء ظاهریل جوهر اشیتحص یهمچنا  كه برا

 .است یه ضروریه و تصفیز تجزیم یو معنو یعوالم باطن

وجود اوست ض از عالم  یات است و روحش ض كه جوهر اصلیقالب بشر از عالم ماد

 ن غلبه،یحك از آمها در یاست و به حكم تقابل هر ین مجّرد و ماّدینت بیمجردات. و كمال مبا

 آورد.یرا مغلو  كرد  تحت تصّرف خود در م یگرید

 یعالبازمامد. چه، حق ت خود یات ملكوتی، روح از اظهار خصوصیدر اثر غلبة جسم خاك

ود خما  به یا ایه است كه رم  كفر یه با عقفمید  و رم  آ  از اعمال مفسامیرم  آفریروح را ب

نُكم م كاِفٌر َو ِمم َفِمنُكَخَلَقُك یُهَوالَّذ»د: ید فرمایدر قرآ  مج یرد، چنا  كه خداومد تبارك و تعالیگ

 «.ُمؤِمٌن

د ن كه موّحیا ایا موّحد ماقص یا  دارد كه موّحد كامل باشد امك ین، روح در قالب خاكیبنابرا

ه، یعدم تزك ه است. دریا عدم تزكیة ماقص یا تزكیه كامل یجة تزكیمباشد. حصول هر سه حال در مت

ا تة ماقص، یجة تزكیا  شود. در متی یست تا از عالم مجردات فیّسر میروح چندا  م یبرا یآزاد

 از عالم یج مجازیتوأم با متا یقیج حقیتوامد متایّسر است و میم یروح آزاد یبرا یاامداز 

م توامد از عالیة كامل، روح آزاد است و میجة تزكیدر مت ید، ولیات حاصل ممایمجردات و ماد

 روح در یگر، آلودگید. به عبارت دیحاصل مما یو رحمام ی، معنویبه تمام معن یجیمجردات متا

ود، ششتر قط  یاش باست؛ هرچه ارتباط روح با قالب و تعلقات مربوطه جة ارتباط با قالب ظاهریمت

 الم ضه عضب ر آ ضید كامل است و سضدتر است و در موق  قط  ارتباط كضامل، روح مضوحّ ضروح مضوّح
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 باشد.ین كامل میمجّردات با موّحد

ة یعال یهابارور ساختن استعداد یبرا یج معنویو اخذ متا یر در عوالم روحامین سیبنابرا

و  یمفسام یهاشیه روح از آالیه و تصفیاز به تزكی، میل روح الهیو تكامل جوهر اص یامسام

 دارد. یرالهیتعلقات غ

. ستیّسر میة باطن بدو  فشار میه و تصفیة ظاهر و باطن، بخصوص تجزیه و تصفیتجز

د. هر یآید ممفشار در ظواهر خصوصًا در بواطن، در اثر حكم است و حكم بدو  حاكم به وجو

 ثر ه، تیصفته و یموارد امكا  دارد كه فشار تجز یفشار دارد. گرچه در بعض یه موعیه و تصفیتجز

ه و یجزت یست. ممكن است فشار بعضیمنظور از فشار لزومًا ت ثر و ت ّلم م یو ت ّلم باشد ول

 ا عمل، سرورآور باشد.یتوأم با تفكر  یهاهیتصف

غلبه،  است كه در اثر ییرویه است، عبارت از میه و تصفیزلة تجیقت فشار كه وسیدر حق

، آ  عوارض ا  بردارد تا با رف یكرد  و از م یرا خنث یا موجودی یجسم یگامه و خارجیاجزاء ب

  آة یتصف وه یتجز یز برایگر میآشكار گردد. فشار وارد  به روح در عالم د یت و جوهر اصلیماه

 است.

امد، و در ختهه مفس خود از رذائل اخفق و ذمائم اعمال مپردایفا به تصیآما  كه در دار دم

 ه ویقل تزكیشا  به صجه، روحیامد و در متد یل مستحسنه قصور ورزیامجام حسنه و اكتسا  فضا

قبول  ه ازیمامق در آ  حاصل شود، بلكه در اثر ورود آثار ظلیافته تا امكشاف حقایو صفا م یروشن

 یعنیبر كامل، ماچار از تحمل فشار قمراحل ت یط یامد، بعد از مرگ برامد اشراق و اموار محروم ما

 ز عالم آخرت هستند.یعالم برزخ و م

 

 انسان یمایاعمال در س یتجل  

جة اعمال امسا  را یرمد و متیگیها، صورت عمل به خود مدر عالم برزخ تمام صورت

 یمایتر از سار زشتیبود  بس یادن، ماوراء عالم میما و صورت محبوسیند. سیممایمنعكس م

آما   یو عالم ماد یویه صورت دمین گرچه صورتشا  شبیآما  است. اهل اعراف و متنّعم یویدم

 شود.یو مقص عضو برطرف م یو روح یاست، اما در آمجا هرگومه مرض جسم

 یّلك به یو روح ی، امراض جسمیریاست. پ یعالم ماد ییباین ماوراء زیصورت متنّعم ییبایز

  یضهته وجاضگومه هرضا هستنضد كضبیز یاه امداز ضعمل آراسته هستند؛ ب یبضایبرطرف شد  با صور ز
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 عملشا  است. ییبایصورت آما ، ز ییبایست. زیسه با آ  میتصور شود هرگز قابل مقا

گردد. یم ین دو گوهر، مورامیلة ایهستند و مفس به وس یعلم و عمل، دو گوهر مورام یآر

الم و است. آ او باالتر یشتر باشد، مراتب وز  امسامین دو گوهر فروزا  بیسا  هرچه از ابهرة ام

ب یدر اصل مص یا عدم ادراكات اوست. ادراكات الهیامسا  به مسبت ادراكات  یلذات اخرو

 مندمد.شتر و بلكه در حّد اعف بهر یب یاست كه از علم و عمل اله یكسام

ا خود را كه ب یشود و بدمیخته میش برامگیعلم و عمل خوگر امسا  به صورت یدر مشئه د

امد كه در ساخته ییهااست كه خود او ساخته است. آ  بد  را تخم یبرد، بدمیگر میبه مشئه د

 «.ِ اآلِخَر ا َمزَرَعُهیالد م»ش است: یزارع و مزرعه و بذر خو یمزرع دل كاشته است چه، هركس

اعم  یله وجود دارد و هر عمیرا در اعمال قدرت خفقیدارد، ز یو باطن یظاهر یهر عمل

م است اعمال چند قس یخود است. صورت باطن یا شّر، خالق صورت باطنیر باشد ین كه خیاز ا

جّسم هركس هما  ت یاست، و پاداش و مجازات اخرو یو الهوت یكه از جملة آمها صورت ملكوت

و  ی، برزخیویگر شومد: دمط و جلو یمح باطن اعمال اوست كه ممكن است در سه مرحله بر او

 .یاخرو

 الم برزخشود و با تو در عیكه با تو دفن م ینید: آ  قریفرمایه السفم میعل یحضرت عل

ود است خر یاز غ یموت، جدائ یعنیات اعمال و افعال تو است. یات و مهایامت است، آ  غایو ق

با، یشت و زنا  او از زیگردد و همنشیجدا م امسا  در موق  مرگ از او یو همة امتسابات اعتبار

گر، اگر یدر مشئه د»ح آمد  كه یث صحیات اعمال و افعال اوست. چنا  كه در اخبار و احادیغا

ن افراد یترجامهن و خوشین و خوشبوتریباترید كه زیآیمزد او م یامسا  از دوستا  خدا باشد، كس

ت، خوشبو و بهشت پر معم یهاو گل یاله یجامفزا یاهمید ترا بشارت باد به مسیاست و به او گو

ز تم كه اتو هس یكوید من عمل می؟ او در پاسخ گویستیپرسد تو كیخدا م یمقدمت مبارك باد. ول

د كه یبه مزد او آ یاز دشمنا  خدا باشد، كس ام و اگر آ  شخصبهشت آمد  یا به سویدم

 یوزخ و عذا  الهد ترا به ورود به دیبه او گون خلق است و یترن و بدلباسین و بدبوتریترزشت

 «.؟ پاسخ دهد كه من عمل و كردادر زشت تو هستمیستیخبر دهم! از او پرسد تو ك

عادت در شة اشجار سین اوست و لذا توا  گفت كه ریباطن اعمال امسا  هموار  قر یآر         

لم و عخود را با  ی: وز  امسامدیفرمایم )ع(ین است كه حضرت علیمفس امسا  غرس شد  است. ا

 ه ضمجضود است هم اكنو  بهشت و جهنم مو یعنیا آخضرت است. یه با دمضد كید و بدامیعمل باال ببر
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 رد.یآ  قرار گ یا باشد تا در طول زمامین كه آخرت بعد از دمیا

د، پردازمیخود م یآمامند كه قبل از روز حسا ، هر روز به محاسبة وز  امسام یمردا  اله

ت وز  حق است امیروز ق« وَمِئذ الَحّقیزُ  َوالَو»امد كه: را خو  فرا گرفته یم الهین تعلیرا آما  ایز

 هاست.و موزو  اعمال امسا 

 

ر  آثار ما تأخ 

گر او را یشود و دیشود، دفتر حسا  او بسته میم میت تسلیكه جا  به درگا  ربوب یموقع

 شود.یه ممد، اما استثناء دفتر حسا  شش فرقه بستیت مماثب یكیست كه در آ  عمل میآ  قدرت م

ز خود اهستند كه  ییشود، دامشمندا  و علمایكه دفتر حسابشا  بسته مم یاز جمله افراد

  آق یكه از طر ینا  در اعمال افرادیه باشد. اامد كه موجب ارشاد جامعادگار گذاشتهیبه  یكتب

عمل  نیر ایاز آثار خ یو معم اله یلحاظ مقام معنوباشند و از یم میكتب ارشاد شومد، سه

ز ید و خود آ  عالم محق و با اخفص باش یها به رضاكه آ  موشته یبرخوردارمد. البته به شرط

 ر شود.یعاقبت به خ

ملش ع یت جامعه باشد، ولیسد كه سبب ارشاد و هدایبنو یبا رمج و زحمت كتب یاگر فرد

د یه برآبه مقام توب یلهاق یباشد، اگر به توف یرالهیر اغراض غیو سا یپرست، شهرتیطلبتوأم با جا 

آ   ینوردگار واق  شد  از آثار معت پرویرد، آمگا  مورد عنایقرار گ یاش مقبول درگا  الهو توبه

 كتب روز به روز استفاد  خواهد برد.

مكارا  اگر ستگذارد، یادگار میاز خود به  یت بخشیكه آثار هدا یدامشمند و عالم ربام

ه یاحمالم از ن عیآ  كتب محروم شود، باز ا یند كه جامعه از برخورداریجاد ممایا یروزگار موامع

 برخوردار است. یآ  كتب مقدسه از معم و مواهب اله

جاد شود یا ی، موامعیك دامشمند ربامیا ممات یات یاست كه در حال ح یباالتر از همه وقت

ن ببرمد، بازهم یهارا بسوزامند و ازبآ  كتا  یا حتیمداشت باشند و یا او بهر یكه مردم از كتب اله

 یمقام معنو یشگا  الهیرا در پیبرد. زیآ  عالم را باال م یمقام معنو یامت خداومد تعالیام قیتا ق

ن خدا خدمت و یاالمكا  به د یحت یفة اوست، و آ  مرد الهیهركس به مسبت اخفص و امجام وظ

 یین مارسایتوامد از آ  كتب بهر  ببرد، ایمم یممود  است. حال اگر جامعه به عللفه یامجام وظ

در  ب مایحب یات قرآ  آمد  كه ایدر آ )ص(ست. چنا  كه در مورد حضرت رسول اكرمیمتوجه او م
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ط ین در شخص واجد شرای. بنابرایافه كرد یگمراها  محزو  مباش، تو امجام وظ یقبال گمراه

 اد است.یامت رو به ازدیام قیا قت یمقام معنو

مود  مت یاست كه افراد برجسته ترب یشود، دامشمندیكه دفتر حسابش بسته مم یگریفرد د

 ا هرقدرت باشند. آمهیل جامعه دهد، و آ  افراد و شاگردا  در جامعه مشغول خدمت و هدایتحو

واهد برد خ ی  الهشگایود را در پز بهرة خیند و مردم را ارشاد كنند، آ  دامشمند میق ممایغ حقایتبل

اشد، خدا مب یت توأم با اخفص و رضایم و تربین تعلیم است. اما اگر ایر آما  سهیو در اعمال خ

 ز هست.یست، گنهكار میشگا  خدا م جور میدر پ ین فردین كه چنیعفو  بر ا

ردم من یدترن و بیرترید كه شریآین بر میچن )ع(نیو سخنا  حضرات معصوم یاز كفم اله

مل ع یالم ببد ع یز از بویاست كه به علم خود عمل مكند، و اهل دوزخ م یا و آخرت، عالمیدر دم

د. یل ممااست كه به علم خود عم ین مردم عالمیترن و مقدسیشومد! و برعكس، بهتریم یمت ذ

 وز حسرت ین حجا  اوست و در آخرت میكه به علم خود عمل مكند، علم او بزرگتر یعالم

 د:یفرمایم )ص(شتر است؛ چنا  كه حضرت رسول اكرمیمدامت او از همه ب

 را به یگریاست كه د یامت عالمین مردم از لحاظ حسرت و مدامت در روز قیدتریشد

  عالم آد  است، لكن خود یرس یخدا دعوت ممود  و او استجابت كرد  و به سعادت جاودام یسو

ه توبه اگر آ  عالم قبل از موت موفق ب یشد  است. ول یبه جهت ترك عمل، گرفتار عذا  اله

كه  یرطشمند گردد، به رد و از آثار زحماتش بهر یقرار گ یتعالیت بارید است كه مورد عنایشود، ام

 ر شود.یعاقبت به خ

  امد كه هر قدر در آادگار گذاشتهیبه  یریخ یهستند كه پس از خود بنا یگر كسامیفرقة د

رط است شن اعمال اخفص یرسد. اما در همة ایآ  م یهم به بام یكنند، سهمق یل حقایبنا تحص

مبال دبه  یریخچ آثار یاو ه ید با مال حفل باشد وگرمه برایكند بایجاد میر ایخ یكه بنا یو فرد

 .یگریر دیخ یا ظاهرًا بناین كه مسجد باشد یمدارد، اعم از ا

ا  شگیدر پ و توأم با اخفص مباشدع مه تنها ق حفلیر از طریخ یجاد بناین اگر ایبنابرا

ت به و عاقب دیآ  به مقام توبه برآ یاگر بام ید. ولیآیز به شمار میت میست، معصیم جور م یاله

 ر آ  اقدام برخوردار خواهد شد.یط از آثار خین شرایر شود، در ایخ

 شود، عبارتند از:یگر كه دفتر حسابشا  بسته ممیسه فرقة د

 گمرا   ه جوامضا  راضك یامد، كتبگذاشته یا ممات از خود كتب مضّله باقیات یه در حال حضك یافراد
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آ   ادام كهمن صورت، ید. در اید و موجب امحراف مردم شد  آما  را به سوء عاقبت مبتف ممایمما

ود و شن كه تائب یك است مگر ایگرا  باشد، در امحراف و گناها  آما  شریكتب سبب ضفلت د

  كتب آله یه وسدر مقاط دور دست ب ین ببرد. اما اگر افرادیوامد همة آثار سوأ آ  كتب را از ببت

ت كه ن اسی! اّسر است؟یتوبة او چگومه م یا رفته باشند، قبولیا در آ  حال از دمیگمرا  شومد و 

 یگناهمرتكب  یهم زمام د و اگرید گنا  مكنیامد كه دقت كنه فرمود ین توصیا  عظام دیشوایپ

رد، یز بمی  مباشد كه با فوت شما، آ  گناهتا ید، حداكثر طوریید در مقام توبه و جبرا  برآیشد

 بمامد. یا باقیكه پس از مرگ او آثار گناهامش در دم یبه حال فرد یوا

ر آثار شاگردا  خود شومد، كه د یهستند كه موجب گمراه یگر علما و دامشمندامیفرقة د

بة تو یباشند. در صورتیم میق آما  گمرا  شومد، سهیكه از طر یگریفراد دآما  و ا یسوء گمراه

ما  را نند كه آرد كه به شاگردا  خود اقرار و اعتراف كیگیمورد قبول قرار م یآمها در درگا  اله

جب سا آ  شاگردا  موبرا چه یست، زیّسر میم یبه آسام یان توبهیچن یقبول یامد. ولگمرا  كرد 

فته را یها  از دماز آ  گمرا یاا پار یبه آمها مشكل باشد، و  یگر شد  و دسترسید یا عد یگمراه

   شد  باشد.یآمها ضا یو عمر و امكامات تكامل

م جور امجافساخته باشند كه در آمجا فسق و  یهستند كه بنائ یگر افرادیو باالخر  فرقة د

ه مورد كز مشكل است یم ین كسیتوبة چنك است. یآ  در گنا  و امحراف آما  شر یرد، كه بامیگ

ز یق میااگر پس از توبه و اقدام در جهت مثبت، در آ  بنا مشر حق یرد. حتیقبول حق قرار گ

 یا ا عدیباشند و  یامد، قابل دسترسق گمرا  شد یكه از آ  طر یرد، از كجا معلوم كسامیصورت گ

 از آما  وفات مكرد  باشند؟

اعمال  در حّد كمال، مراقب یاست هركس یاست كه تا فرصت باقاد الزم ین دقت زیبنابرا

  بدعت د كه گناف بدعتگزارا  باشید. مبادا در ردین است كه به مقام توبه برآیا یخود باشد و اول

 رد.یگیهرگز مورد عفو قرار مم

َن یِمن َاوزاِر الَّذ اَمِه َویوَم الِقیحَمُلوا َاوزاَرُهم كاِمَلًه یلِ»د: یفرمایم یخداومد تبارك و تعال

ش، بار گنا  یامت عفو  بر حمل بار گناها  خویتا در روز ق«: ِزُروَ یِر ِعلٍم َاالسآَء ما یِضل وَمُهم ِبَغی

دارمد! و در یبرم یگمراهشا  كرد  بودمد، بردارمد آگا  باش كه چه بار بد یرا كه به مادام یكسام

َو َمكُتُب ما َقّدُموا َو »افتد: یاعمال و آثار آ  از قلم ممك از یچ ید كه هیفرمایگر اشار  میه دیآ

 ن فرد بدعتگزار هرچه بدعت گذاشتهیم. بنابرایسیمویآمچه را از قبل فرستاد  و آثار آمرا م« آثاَرُهم
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شود، و هر چه افراد در اثر بدعت او مرتكب یآ  در مامة عملش ثبت و ضبط م یهمرا  با آثار بعد

ش و پس یپ یهاامت به همة كرد یشود و سرامجام روز قیمراتب عذا  او افزود  م گنا  شومد، بر

 «.وَمئٍذ ِبما َقدََّم َو َاخََّریَنبُِّؤاااِلمساُ  ی»شود: یخود، آگا  م

 

 ئات به حسناتیل سیتبد

ال در مقام ن مكررآمد  كه خداومد متعیا  معصوم دیشواید و دركفم حضرات پیمجدر قرآ 

 یرا كفمیل است، زیر و ت ویازمند تفسین موضوع میكند. ایل به حسنات میئات را تبدیتوبه، س

مند زما، ح بمایقب و  یكه مرتكب اعمال شن ین را  گمرا  شومد. فردیاز ا یامتشابه بود  چه بسا عّد 

 لیت تبدئاین سی، قتل مفس، بدعت و امثال آ  شد ، چگومه ممكن است در مقام توبه ایشرابخور

 ست!اد ممود  جایا یریخ یا بنایموشته  ین شود كه اوكتب ارشادیل به ایبه حسنات شود؟!مثًف تبد

ما ادارمد،  شومد كه از ابتدا صورت حسنهیل به حسنات میتبد یئاتیدر مقام توبه تنها آ  س

كه  یردشومد. به عنوا  مثال، فیئات محسو  میف سیستند، در ردیط الزم میچو  توأم با شرا

نه ه حسیل یتبد یائهین سیاخفص مبود ، در مقام توبه چن یدارا یموشته ول یو ارشاد ینیكتب د

ة او شود، مشروط بر آ  كه توبیآ  كارها و زحماتش جزو حسنات او منظور م یعنیگردد، یم

 ر شود.یقتًا مورد قبول حق واق  شود و عاقبت به خیحق

ود كه ب ید. مصوح فرد گمراهیفرمایبة مصوح مه بر توید توصیخداومد متعال در قرآ  مج

ند یورا گ یزیچآ  مبود چه، مصوح  یبرا یگر بازگشتیكه د ید، توبة كاملیگرد یموفق به توبة واقع

 تا .ر خارج شد  از پسیه برمگردد به مامند شیاول یگر به جایش خارج شود و دیكه از جا

 

 ضرورت توجه به اموات

ورستا  در ارت اهل قبور است.رفتن به گین توجه به اموات وزیمهم د میاز جمله تعال          

ا  یواشیو كاهش عفقه به لذات دار غرور است. پ یدارد و موجب دلسرد یقیتذكر مرگ اثر عم

ن یا تفاد  شود. چه، درمرگ اس ید از دارویا بایزهد در دم یامد كه برامقدس اسفم دستور داد 

آ   در قبال یویدم یهایش دارد كه ماراحتیدرپ یها وابتفئاتیگرفتار شودكهیحال امسا  متوجه م

جه بزرگ موا یبتیكه خود را با مص یاست كه كس یو روام یك اصل روحین یز است. و ایماچ

  گا ، درضذشتضبه مضرگ و در گ ین توجضهیضن چنید. ایممایضد، مصائب كوچك را فضرامضوش مضنیب
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 كند.یرت مامسا  مؤثر شد  او را آمادة مسافرت به عالم آخ یلهو ا یمعنو یهات جنبهیتقضو

سبب ضعف دل و روح امسا   فیر وظایطور كه قصور در امجام ساگر، هما ید یاز سو

 یهشگا  الیدر پ یمیت عظیز مسؤولیبه اموات م ییاعتنایشد  چه بسا از اسبا  شقاوت او شود، ب

  یاز فرا یاضهید. لذا فریا ، به سعادت و كمال مخواهد رساعتنا به مردگیدارد، تا آمجا كه فرد ب

 یو حقكه در ذمة ا یهر فرد مسلما ، كمال توجه به درگذشتگا  است، باالخص به افراد یبرا

اء و یولاء و ایاء و اوصیدارمد، حضرات امب یما  حق بزرگیكه بر ذمة اهل ا یدارمد. از جملة افراد

 ستند.م هیز در آ  سهین حاصل شود، آما  میمؤمن یكه برا یتیارمد، و هر موفقیابرار و اخ

 یكیت است: آما  از دو جه یدین مومیدمد؛ ایاز مردگا  موم یادر عالم بعد از مرگ، عد 

مال و ل به كیف بودمد و امكا  میكه در دار تكل یرا موقعیاز غفلت خود آما  است؛ ز یماش

م محرو یو هوس غافل شد  و از سعادت واقع یت از هویداشتند، در اثر تبع یسعادت اخرو

ه ك یكنند. در حالیبه آما  مم ید توجهیغفلت بازمامدگامشا  است كه چنا  كه با یگریشدمد. د

 ات بهیآ به توجه به اموات شد  است. احسا  و عبادت و تفوت یادیف زیات و اخبار توصیدر آ

ن یشود. همچنیم یآما  از الطاف اله یحق و اهداء اجر آ  به اموات، سبب برخوردار یرضا

 یبرا یخاص یو معنو یا  شد ، اثرات روحیمسبت به اموات ب ینیكه در احكام د یت مكاتیرعا

رتبة دم به مقات ید از مرتبه مجاز و مادیادراك اثرات آمها با یبرا یزمدگا  و مردگا  دارد، ول

د ن برخوریاقبر، به مح   یاشتن بر روات مهاد. به عنوا  مثال، در موق  دست گذیقت و معنویحق

ت به مسب یهر كس یشود، منتهیبرقرار م یبه وجود آمد  ارتباط روح یمیها و عفو تماس، مشامه

 مند شود.بهر  ین ارتباط روحیتوامد از ایخود م یمراتب ادراك معنو

ست كه آثار ان یرد، مكتة مهم ایگیاموات امجام م یمندت بهر یكه به م یریدر اقدامات خ

تبة و در مر است كه بدا  اقدام كرد  است یفرد ین امور در وهلة اول برایو تكامل بخش ا یمعنو

ت و جام عبادكه در موق  ام یرا فردیرد. زیگیهم به اموات مورد مظر تعلق م یاجر و پاداش یثام

است،  شد  ینور معیس ر دل خود را به خدا متوجه ممود  و در اثر اّتصال با مبدأ موفق بهیامور خ

رد  و ر مكین مراحل را سیكه ا یم است مه شخص متوفیم و تكریستة تعظیشا ین كسیدر اصل چن

 شود.یكرامت م یزیبه او هم چ یگریتنها به خاطر د

 یست. حتیكسا  میر بازمامدگا  در حق آما ، یهمة اموات از آثار اقدامات خ یمندبهر 

سعداء  رایز افزود  شود! زیمند مشومد، كه بر مراتب عذابشا  مبهر اموات مه تنها  یممكن است برخ
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 یزا  سعادت و شقاوت افراد بستگیستند. میكسا  میاء از لحاظ مراتب سعادت و شقاوت یو اشق

او از  یداشته باشد، برخوردار یباالتر یر صعودیكه قلبًا س یآما  دارد.كس یت قلبیفیبه مراتب ك

تر باشد، از سعادت دورتر و نییپا یكس یقلب یر مزولیكس هرچه سشتر است و برعیسعادت ب

شود، امكا  یم یسبب شقاوت و قساوت قلب یطور كه امور منفشتر است. هما یمراتب شقاوتش ب

ق، كه از یات و حقایاستماع آ یقلب باشند كه حت یرگیاز قساوت و ت یاافراد در مرتبه یدارد بعض

ا  یشواید. چنا  كه در كلمات پیفزایز بر شقاوتشا  بیاست، م ت كمال و معرفتیموجبات تقو

ق و مشاهدة افراد مؤمن، ید  حقایهستند كه به مح  شن یاسفم آمد  كه در آخرالزما  افراد

ن برد  ین ببرمد و در از بیرا از ب یشومد مردا  الهیافته تا آ  جا كه آماد  میش یشقاوتشا  افزا

بر شقاوتشا   یات الهیا به مح  استماع آیكه در دار دم یند! افرادیممایز میآما  فخر و مباهات م

 شود.یات، بر عقا  و عذابشا  افزود  مید  آیز به مح  شنیم یشود، در دار عقبیافزود  م

 

 ام امواتیپ

 :گذشتند، فرمودمدیم یارا  خود از گورستامیبا  یوقت )ع(یا  علیمتق یحضرت موال

ه ك یكسام یار برزخ. سفم بر شما ایاهل د یل القبور، سفم بر شما اا اهیسفم بر شما »

ا  یه پاا  را بابین بید. كاروا  ما هم امروز و فردا را  ایكردیم ین خرا  آباد زمدگیدر ا یزمام

 ت؟د حال شما چگومه اسییشود. بگویرسامد و در كنار شما قرار گرفته به شما ملحق میم

ل د؟ از حاید از آمچه گذاشتیپرسین عالم برزخ، چه میساكن یار برزخ، ایاهل د یا

د؟ من به یپرسیمد، از آمها یگذاشت یا از مال و منال باقید؟ از آمچه در دمیپرسیبازمامدگا  خود م

 «.َمتَفَقد ُقِس مَّا ااَلمواُلَحت َو َاَو َامَّا الد وُر َفَقد ُسِكَنت َو َامَّا ااَلزواُج َفَقد ُمِك»م: یشما بگو

رفت و آمد  كا  شما به آمجاید و دوستا  و اقوام و مزدیكه شما ساكن بود ییهادر خامه

 ل شما راگرا  در آمدمد؛ اموایگرا  در آمجا ساكن شدمد؛ همسرا  شما به مكاح دیكردمد، دیم

 .یگریرا آ  د ین برد و قسمتیرا ا یقسمت كردمد، قسمت

 یا  الهن وقت آ  بزرگوار چشمیدر ا»د؟ یما دار یبرا یار برزخ، شما چه سخنیاهل د یا

ن یم كه اینیبد تا بیارا  من، به دّقت گوش فرا دهی یا»ارا  خود كرد و فرمود: ی یخود را به سو

 ند:یگویك زبا  میهمگا  با  یند، آریگویار برزخ به ما چه مین دیساكن

 «.ن سفر، تقواستیا زاد را  ین توشه برایبهتر« یَر الّزاِد التَّقویَا َّ َخ»



 مدهفصل 
 

 

 

 

 ر تكامل بعد از مرگیس
 

 

 انسان یمنازل وجود

تا بضه  صورت مبندد یق الهیك بدو  توفیچ ید دامست كه امسا  را پنج حالت است كه هیبا

 حد كمال خود رسد:

 یعنضی« ورًاذُكَمضئًا ین َشُكیٌن ِمَن الدَّهِر َلم یااِلمساِ  ح یَعَل یَهل َات»اول ض حالت عدم است: 

 وه ذاكضر داشضت و مض یخود شضعور ین معلوم مه بر هستیدر علم خدا بود، و ا یامسا  ابتدا معلوم

 مذكور خود بود.

او را  وسضت،یچو  از كتم عضدم در عضالم ارواح پ یعنیدوم ض حالت موجود در عالم ارواح، 

 د آمد و ذاكر و مذكور خود شد.یخود پد یبر هست یشعور

 «.یِه ِمن ُروحیَو َمَفخُت ف»ه قالب: سوم ض تعلق روح ب

 «.ُكل  َمفٍس ذاِئَقُه الَموِت»چهارم ض مفارقت روح از قالب: 

 «.َامَش ها َاّوَل َمرٍَّ  یَها الَّذییحیُقل »پنجم ض اعادة روح بر قالب: 

ل ست تا در معرفت ذات و صفات حضق بضه كمضایباین پنج حالت امسا  را به ضرورت میا

زًا ُكنضُت َكنض»ومضدد: ینش موجضودات، بضه حصضول پیاست در آفر یچه حكمت الهش رسد و آمیخو

 «.ًا َفاحَببُت َا  ُاعَرَفیَمخف

د یضپد یش شعوریخو یومدد، او را بر هستیحالت اول عدم است كه چو  بر عالم ارواح پ

 ، عارف گردد.ید و به معرفت قدم صام  ازلیآ
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ب، و به قالش از تعلق ایومدد كه پیعالم ارواح پست از كتم عدم بر یباین كه میحالت دوم ا

اد حجضا  گضردد و اسضتعد ی  بی  فیت، و مستفیروحام ید در صفایل آیحجا  ما یبه شهود ب

 رسد.« یقاُلوا َبل»رد و به استعداد مقام یگ« َاَلسُت ِبَربُِّكم»استماع خطا  

د كتسا  كنامعرفت با آ   رد تا آالت كماالتید روح تعّلق به قالب گین كه بایحالت سوم ا

 ابد.یب و شهادت وقوف یو بدا  به عوالم غ

صحبت  ش روح كه ازید از دو وجه: اول آالین كه مفارقت روح از قالب بایحالت چهارم ا

ا حاصضل ركه در قالضب او  ییزد و صفایج از آ  برخیاجسام و اجساد حاصل شد  در مفارقت بتدر

در  یبضیاز معضارف غ ین كضه ذوقضیابد. دوم ایبه حد كمال درمزاحمت قالب آ  صفا را  یشد، بیم

ا حاصضل رحجضا  قالضب، او  یب یبیاز معارف غ یقالب او را حاصل بود، در مفارقت، ذوق كاملتر

او را  یذوقض یّدن ذوقه او را مه در عالم ارواح حاصل بود مه در عالم قالب، اگرچه به حضیشود كه ا

 پس حجا  قالب بود. ن ذوق ازیشد، لكن حصول ایحاصل م

 )ص(ین شجر  از تخم شضجرة روح پضاك محمضدیاست و ا یابر مثال شجر  یشخص امسام

هر شضود و در عالم محسوس ظضا ییهاخیهمچنا  كه ابتدا از تخم، ب« یَاوَّل ما َخَلَق اهلُل ُروح»است: 

ن از تخضم یهمچنضد، یضآد یضز ثمضر  پدیضد و بر شجر  مید آین پدیزم یدر رو یاها شجر خیاز آ  ب

هضا شضجرة اجسضام و اجسضاد و از آ  خیارواح ملكضوت و از آ  ب یهضاخیب )ص(یشجرة روح محمد

 د آمد.یت بر شاخ شجرة كائنات پدیوامات برخاست و ثمرة امسامیح یهابرگ

ا از رگر دهد مامند امگور و زردآلضو و چضو  آمهضا ید یثمرة درخت تا در درخت است ذوق

  ویضگرچه مان گردد و زردآلو كشته شود. یریز شیم، امگور مویش آفتا  بگذاریم و پینیدرخت برچ

و  نضت شضجر  داشضت، خضواصیدر ط یچو  پا ید  از تصرف آفتا  برخوردار بود، ولیقبل از چ

 ط  شضد  وبود. اكنو  تصرف شجر  از او ق یو  باقیاز شجر  مامند رطوبت و حموضت در م یآثار

ود و به بو  ابتدا محتاج درخت یحمت شجر  برخوردار است. اگرچه ممزایاز كمال تصرف آفتا  ب

 یال ثمرگضو  پخته شد مثًف امگور در درخضت بضه كمضیچو  م یآمد، ولید ممیو  پدیمجرد آفتا  م

رف ت و تصضیضبم تا به مجضّرد كمضال ترین كه آمرا از شجر  بركنیمرسد مگر ا یزید، به مقام مویرس

 ن گردد.یریز شیآفتا  مو

 یا پضات ید، ولی، او را به قالب حاجت آید  به كمال و ثمرگیرس یبرا ین روح آدمیچنهم

 لتا كضما دیقالضب با ست، پس او را مفضارقت ازیم ینت قالب است از خواص قضالب خضالیاو در ط
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 ابد.یمزاحمت حجا  قالب دریب یت آفتا  ازلیتصرف عنا

 ب ویضقالضب در آ  اسضت كضه عضوالم غرا كمضال یضحالت پنجم اعادة روح به قالب است، ز

مضات متصضرف شضد  و از امضواع تنع یر كند و به خففت خداومضدیرا س یو اخرو یویشهادت، دم

ُذٌ  ُات َو ال ٌن َرأیمضا ال َعض»كضه  یاست برخوردار گردد، چنا  برخورداریكه در دو جها  مه ییخدا

 «.َقلِب َبَشٍر یَسِمَعت َو ال َخَطَر َعل

 

 كاملت یریناپذوقفه

 از اسضت. معمضواًل« تكامضل»كه ورد زبا  عام و خاص شد ، كلمضة  یاز جمله كلمات مقدس

ا مرتبضه یضكه در تكامل، هدف  ین معنیشود. بدیمنظور م یمفهوم خاص ین كلمه در اذها  عمومیا

بضه  شود كه بشضریم گفته ید. مثًف وقتیایگر باالتر از آ  به تصّور میرسد كه دیبه مظر م یاو درجه

رسد یاز كمال م یاا بعد از وفات به مرتبهیات یشود كه در حال حین تصور میرسد، چنیتكامل م

 ست.یم یكه باالتر از آ  مرتبه و مقام

را یضآورد. زیت مضیل كه ابتدا و اختتام دارد، محدودین تكامیست كه اعتقاد به چنیم یدیترد

شضود و اگضر ید میامسا  عا یبرا یو معنو یراك الهاد یاز كمال، موع یاد  به هر مرتبهیدر اثر رس

ن ادراك یشد، چنضمبا یحاصل شود كه باالتر از آ  ادراك ین مرتبة تكامل، ادراكیبنا باشد كه در آخر

  دیرسض ینیعمكنواخت گردد و به مرز یر علم و تكامل یابد. همچنا  كه اگر سییخاتمه م یو تكامل

خضتم  یارتبهبه م یر كمالین، اگر سیامل محدود شد  است. همچنا تكیمتوّقف شود، مسلمًا آ  علم 

داشضته  كه حضدود ید، و هر ادراك و لذتیآیت بوجود میاز آ ، محدود یماش یشود، در لذت معنو

 د، اشضباعك حال مامیكه به  یتوا  از آ  برخوردار شد، چه لذتیم ین و مشخصیباشد، تا مدت مع

 است. یشدم

رور شضود و امكضا  دارد كضه سضیز محضدود میج و ثمرات آ  می، متااگر تكامل محدود شود

امضل شضجار تكات یضفیج آ  تاب  كیرا آثار و متایرد، زیاز آ  تكامل مقصا  پذ یو ثمرات ماش یمعنو

رور سضكنواخضت شضود از یاگضر  یكند، ولیجاد میا یج در مرحلة اول سروریاست. چه، حصول متا

دار  كضه در یهسضت، در حضال یش غم معنویدایكاهش، امكا  پ نیشود و در ایآ  كاسته م یمعنو

 رد  مشضد را غم و غصه در قبضال بضرآویباشد. ز ین غم و امدوهیمتنّعم یآخرت محال است كه برا

 مدارد. یمدو  معنگر غم و ایابد، دیامسا  تحقق  یهاتمام خواسته یوقت یهاست، ولخواسته
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ر آ  هن است كه در یته باشد و الزمة آ ، امظهر داش یاساسًا واجب است كه صفات اله

ه ذات كگر، همامطور یامسا  ادامه داشته و محدود مباشد. به عبارت د یتكامل و ارتقاء روح

مت حصول مع است و لذا در هر آ  یز مامتناهیاو م ی  و عطایاست، كرم و ف یتناهیال یتعالیبار

 ییبایشود، آ  زیم یمتجّل یاله ییبایز شود. هر لحظه كهیجه لذت افزو  میو ادراك و در مت

ما اش است. یش هر آ  رو به افزاییبایاز آثار خالق است، ز یز كه اثریابد و بهشت مییش میافزا

ت كنواخی شیاست، جمال معنو یاسماء و صفات اله یباالتر از آ  همه امسا  كامل كه مظهر اعف

خواهد  و باالترر اضافه شد  جلو  و ادراك، لذت اشود و در اثیوسته بر جلوة او افزود  میمبود  پ

ر توا  از آ  برخوردایكنواخت شود، تا مدت محدود میبود. اگر جلوة جمال و كمال امسا  كامل 

 د.یآید میت پدیشد و مقص در مظهر

دراك و اادراكات او امتها مدارد، و هر آ   یست و ترقین تكامل امسا  محدود میبنابرا

  ه قبل از آكمشاهد  خواهد كرد  ییبایحفوت و ز یافته موعیش یافزا یاز معم الهاو  یبرخوردار

 د  بود.یمد

 

 له كمالیمرگ، وس

 یر مقامددارد:  یز مراتب و امواعیم یهمچنا  كه تكامل مراتب دارد، ادراك و معرفت اله

معرفت  یاو در مرتبه یمعرفت شهود یا، در مرتبهیمعرفت استدالل ی، در مقامیمعرفت حس

 مال مرتبةن است كه به كین مقدس اسفم، تكامل امسا  در ایدگا  دیاست. از د یا وصالی یكشف

 ل شود.مامش به خالق متعال كامیرسد تا ا یپاك یت قدم گذارد، مفسش به مرتبة اعفیامسام

ن ین است. بنابرایقیما  در درجة حق الیدر مرتبة كمال، مفس در مقام مفس مطمئنه و ا

ن رسد و یقیمامش به درجة حق الینا  و این كه مفس امسا  به مرتبة اطمیمل عبارت است از اتكا

رسند و یا به آ  مقام مین دمیدر ا یلیدارد. عدة قل یز مراتبید؛ البته وصال میوصال او را حاصل آ

ا و مرگ یرا دمیمباشد، ز یرییآما  تغ یر خواهند كرد، ممكن است برایكه بعد از موت س یدر مراتب

ام د یها از قبال دها و حجا اگر پرد »د: یفرمایم )ع(یكسا  است چنا  كه حضرت علیشا  یبرا

امد د  در مرتبه مفس لّوامهیت افراد به آ  مرتبه مرسیاكثر یول«. شودیمامم افزود  ممیكنار رود، بر ا

 یاشته در شك و شبهه باقفراتر مگذ یز قدمین میقیو چه بسا در طول عمر خود از مرتبة علم ال

موت  د  و استشهاد است. لذاین، دیقین الیل است اما مقام عیرا مقام استدالل، خبر و دلیبمامند. ز
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امد، علت و سبب تكامل است و د ین مرسیقین و باالتر از هم حق الیقین الیآمها كه به مرتبة ع یبرا

 رسند.یتر شد  و به تكامل مروشن آما  آشكار مبود، بعد از مرگ یا برایكه در دم یقیحقا

بضه  یلهضاكه بعد از موت مسضبت بضه ذات اقضدس  یما  و معرفتیاكثر مردم، ا ین برایبنابرا

ت فاوت اسآما  مت یر تكاملیسرعت س یآما  است، ول یویما  و معرفت دمید، ماوراء ایآیوجود م

ر هضز مضوت در اما  و معرفت بعد یاگر، یت مدارد. به عبارت دیمدخل یو در آ  تكامل، ارادة امسام

هدات ت و مجااضایه مفس و ریم و تعّلم و تزكیجة تعلیاست كه در مت یمامیه و مسبت ایبه پا یفرد

 او حاصل شد  است. یا برایو عبادات و طاعات در دم

خواهضد  مضامش بضاالتریا باالتر باشد، بعد از مرگ هضم ایما  و معرفتش در دمیهركس ا یآر

ن یشود، چنیه ممیاله یهااز معمت یمندقادر به بهر  یكه پس از خروج از كالبد ماد یبود، و روح

ه و یضتزك یاست كه دارا یب روحیدر آمجا مص یقیات حقیدر حال ممات است. ح یدر معن یروح

 یاافتد، ذّر دگامم بریظاهر از جلو د یهاد كه اگر پرد یفرمایم )ع(یه است. گرچه حضرت علیتصف

و آ   اسضت، یاهو رحمتش مامتنض یتناهیال یاز آمجا كه ذات اقدس اله یامم افزود  مگردد، ولمیبر ا

كضه  مكضا  داردااز عوامضل،  یاز به علت پضار یاست و م یبزرگوار از مظاهر اتّم صفات و اسماء اله

مراتضب  ممودمضد، بعضد از مضوت،یا ادراك میضن دمیضشا  در مرتبة كمضال در ایكه ا یلذت و حفوت

 یهضشا  باالتر باشد. چه، احساس لذت و حفوت هر چقضدر مسضبت بضه ذات الیحساس لذت براا

راء كه ماو یتر است و مسلم است لذت و حّظكیباالتر باشد، به هما  مسبت امسا  به لقاء حق مزد

 دار لقاء حق.یباشد، عبارت است از لذت دیذ و حظوظ میر لذایسا

 

 تدر بهش یبر ماد   یمعنو یقوا هغلب

 یطنبضا یقوا در دار آخرت است. چه، غلبة یبر آثار ماّد یمعنو یمكتة قابل توجه، غلبة قوا

د، یضغلبضه مما یظاهر یبر قوا یو باطن یمعنو یقوا یر است. وقتیپذامكا  یو ماد یظاهر یبر قوا

االثر معضدوم یظضاهر یگضردد، تضا آمجضا كضه قضوایبضاطن م یمغلو  اثرات قوا یظاهر یاثرات قوا

درت ات قضیفیبسته به ك یات حركات هر موجودیفیجة قدرت است و كیرا حركت در متیشود. زیم

 رود.ین میكه از ب یاوست، هرچه قدرت او كمتر شود، حركت هم كم شد  تا حّد

ن حال داخل در جرگة یات در عیاخذ ماّد یا، امكا  دارد كه پار ین جها  مادیدر ا

 فه غذا بخورد. لذایت عبادت و اطاعات و امجام وظیبه م یات باشد، مامند آ  كه شخصیمعنو
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 یظاهر یاز قوا یكه ماش یاز قدرت صفات ماد یمعنو ین عالم در اثر غلبة قوایطور كه در اهما 

شود. چه، در یمحو م یبه كّل یماد یدر عالم آخرت، آثار قوا یق اولیشود، به طریاست كاسته م

او  یرسد، قدرت باطنیرومد و شخص به مقام وصال مین میاز ب یظاهر یهاآ  عالم كه حجا 

 د.یممایش را مغلو  خود میدر حّد كمال است و قدرت ظاهر

 یهاجنبه تیه و اشربه در تقویوجود دارد كه اغذ ین عالم، امكا  و بلكه احتمال قویدر ا

ن یجا ابات آمست، و در م كوالت و مشروین میدر آ  عالم چن یه مؤثر افتد، ولیو حس یمفسام

  له دفی وسصرفًا یوین مشئه دمیبد  كه در ا یهااز دستگا  ین بعضیت وجود مدارد. هم چنیخاص

ه مسبت ن است میچن یتشا  مسبت به م كوالت و مشروبات عالم سفلیفه و خاصیدمد، وظیمواد زا

ء ، ماورالمه و اشربة آ  عایات اغذیرا خواص و خصوصیف، زی، باالخّص پس از تلطیبه عالم علو

در  یارد، ولد یگرچه جنبة ماد ین تناول در بهشت الهیاست. بنابرا ین عالم خاكیه و اشربة ایاغذ

 ر تكامل مؤثرتر است.یات و سیت معنویتقو

ج معرفت و ید  و اخفق ستود  متاید  و صفات پسندیاعمال حم یقت جملگیدر حق

  ل است و معارف و احوال، همچورت است و معم و فواكه بهشت، اجساد معارف و احوایبص

 است. یرا  و عذا  دوزخ، اجساد كفر و معاصین میروح آ  معم؛ همچن

ف یتوص ین وجهیباتری، بهشت به ز)ع(نیات قرآ  و كفم حضرات معصومیگرچه در آ

 ی، تشابها و آخرت تنها از لحاظ ظاهر است و از لحاظ لذت و طعمین معم دمیتشابه ب یشد  ول

ه بت مسبت ما  و معرفین همه، اگر از اهل جّنت ایت است. اما با ایمهایو فاصله ب وجود مدارد

آ   یشا  آ  لذت و حفوت وجود مخواهد داشت. چه، حفوت اصلیگر برایخداومد سلب شود، د

 لذت و حفوت است. یقتًا منتهاید كه حقیافزایمعم را لقاء حق م

فرما  ما  كه مایآ  دسته از اهل ا یما بران است، ایتكامل مذكور در اصل مخصوص مؤمن

ست، یش میحصول معمت و آسا قی، تنها از طریاز لذات اله یامد، را  برخوردارو گنهكار بود 

ز مدامت ا وا است و توبه یف دمیرا دار تكلیشود. زیعذا  هم باعث مجات و تكامل آما  م یزمام

 وبه تحققتاست و در آخرت  ین سراینها در ات یاز اوامر اله یگناها  و تعّهد به فرمامبردار

 د گناها با تفش در امجام آ  بتوام یست تا كسیف میرد. در آمجا مدامت هست اما تكلیپذیمم

توامند ادراك و قدرت یها مد. در آمجا مدامت و تحمل مشكفت و عذا یگذشته را جبرا  مما

 امسا  را باالتر برد  و سبب تكامل او شومد. یمعنو



و معاددأ مب                                                                                                  164 

 

 
 نیتكامل مستضعف

ثر آ  ق وجود دارد. تكامل آما  در ایم حقایگر امكا  تعلید ین در سرایمستضعف یبرا

ف یر تكلكند و چو  آمجا دایكتر میهر منزل آما  را به كمال مزد یاست و ط یجیم، تدریتعال

 بود  یتمف مستحق عذا  شومد، لذا مجاتشا  حیا  از امجام تكالیست تا در اثر تمّرد و عصیم

 شومد.یر میعاقبت به خ

ق یخذ حقاا ید  و براین بداما  مرسیة دیم عالیق و تعالیهستند كه حقا ین افرادیمستضعف

گر موجب ید یهاسبب ایكه به مرض جنو  مبتفشد  و پدرو مادر  یامد.كساممداشته یامكا  چندام

امد؛ ز مشد یم یرتكب معاصو مبود   یدر زجر و ماراحت یجه مدتیامد، و در متماقص شد  آما  شد 

 جود ضعف عقلگرا  بود  و با ویاز د یترنییق در سطح پایكه از لحاظ درك حقا ین افرادیهمچن

 یل مجاتند. آرز اهینا  میامد، اد یكرد  و به محرمات مگرومامد، از آ  اعراض ما  آورد یبدامچه ا

 زخ.ن، اهل دویامحراف از گوهر دبه علت  یاهل بهشت باشند و دامشمندام یچه بسا ابلهام

 

 ادراك هجران و فراق

ست در كامو  قلبش مهفته است و ممكن ا یا  و حاجات متعددیپایب یآرزوها یهر فرد

ش، یدردها وا  آرزوها ین كه در میداشت هباشد. مسلم ا یادیز یظاهرًا و باطنًا امراض و دردها

س توجه مسبت به حاجات و پبدا  است؛  تر است كه كمال توّجهشاز همه مهم یآرزو و درد

 آرزوها و دردها مراتب دارد.

ر آرزوها و یشود كه سایم یبه قدر یمراتب توجه فرد مسبت به آرزو و حاجت یگاه

ما از ابرسد  یو مهائ یاصل یشود تنها به آ  آرزویكه حاضر م یشود، بطوریحاجاتش فراموش م

 آ  یشفا اق تویكه اشت یند فقط دردیا اگر به او بگویش صرفنظر كند؛ یر آرزوهاید  به سایرس

مام كه به ت ندیا  آرزوها، اگر بگویرد. اما در میپذیر دردها، میافت و مه سایاست، شفا خواهد 

دش ن كه دریكه كمال توجهت بدا  است، عفو  بر ا ییشد بجز آرزو یل خواهیت مایآرزوها

 شود.یز میدتر میابد، شدییل ممیتقل

ت یئمها یزوند كه به آریبگو یوجود دارد: اگر به صاحب معرفت یكینجا مكتة باریه در االبت

  یرزوآ ینتهاه مضه آمچضدامد كیضن صفح میچن یداومد تعالضد مگر بعد از امتظار و خیرس یضمخواه
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ستقبال ن را هم این موق  عارف و عاشق كامل ایبرآورد  شود، در ا یتواست بعد از گذشت مدت

 ، لكن درش سخت ماگوار استیبه وصال دارد و هجرا  و فراق برا یادیاق زیند. اگر چه اشتكیم

 یصال ابدو یگامه بشارت برایرا یرمد، زیپذیكامف ، فراق و هجرا  را با آغوش باز م ییمعنا

گر ممود  حفوت و لذتش را فراق امتظار است كه در حد كمال، وصال را جلو  یهماما تلخ

جرا  از ط، هیفرد واجد شرا یمدارد و برا یا. لذا وصال بدو  هجرا  و فراق جلو دیافزایم

ر قلبش كند تا دیاز میمقام راز و م یاو را شكوفا كرد  آماد  برا یمعنو ی، استعدادهایمحبو  ازل

 دا شود.یپ یعروج

شخص  یبدو  درد مفهوم مدارد و برا یخودش درما  است و شفا ییپس درد در معنا

 ییز معمت عظمایفراق و هجرا  م یاف، هما  طور كه وصال، معمت عظماست در مرحلهعار

 است.

 



 میازدهفصل 
 

 

 

 

 

 

 یویرجعت دن
 

 رجعت، حشر خاص

امد رجعت بعد از ن گفتهیكه خدا خواهد. منكر یاعّد  یویواجب است اعتقاد به رجعت دم

ف  او مرت ف ازیا رحلت ممود، تكلیدم نیكه از ا یرا كسیف است، زیتكل ین عالم منافیموت به ا

مه  حقه است از رجعت، رجوع دولت دند مرایمدارد و گو ین عالم ثمریشد  و آمد  او دوبار  به ا

 اء اموات.یرجوع اشخاص و اح

ر جماع اكثل بر آمها ممكن باشد، بلكه به ایست به اخبار كه تطّرق ت ویل ما منحصر میدل

جعت ل كه از حّد تواتر باالتر است، ریرقابل ت ویحه غیرات و اخبار صیعه و آیش یعلما

مقدور  ن عالمیرا رجعت دوبار  به همیكند به جواز آ ، زیز حكم میالوقوع است و عقل میحتم

ز واق  یر امم میخداست و هرچه داخل در مقدور خدا شود، ممكن است وقوع آ ، چنا  كه در سا

 شد :

هلُل ُموُتوا ُثمَّ اقاَل َلُهُم لَموِت َفاِرِهم َوُهم اُلُوٌف َحَذَر ایُجوا ِمن دَن َخَریالَّذ یَاَلم َتَر ِاَل»

 «.اُهمیَاح

اهلل كه صد سال از موت او گذشته بود كه خداومد  یر مبیز در خصوص حضرت عزیو م

ف ینها در عالم تكلیاو همة « َفَاماَتُه اهلُل ِم َ  عاٍم ُثمَّ َبَعَثُه»د: یفرمایمتعال او را زمد  كرد چنا  كه م

 واق  شد  است.

 شود یضرا كه رجعت بعد از موت میز ست،یاز رجعت م )ع(ام حضرت قائمید دامست كه قیبا
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 ار مبعوثف،و اطفق رجعت برزما  آ  حضرت به اعتبیو آ  بزرگوار هنوز زمد  است درعالم تكل

 رد.كخواهند  یاریرت و اء است كه زمد  شد  و آ  حضرت را مصیاز حضرات اول یاشد  عد 

عه، بلكه آمرا از یش یحه و اجماع علمایات صریكند آیت میدر اثبات رجعت كفا

ز امد به رجعت، ار كرد یت تفسیاست كه خود اهل ذكر و اهل ب یاتیامد. آات مذهب شمرد یضرور

فة: یة شریكن آیه رجعت، لب كه مربوط است« وَم َمحُشُر ِمن ُكلِّ ُامٍَّه َفوجًایَو »فه: یة شرین آیجمله ا

 امت.یمربوط است به روز ق« َو َحَشرماُهم َفَلم ُمغاِدر ِمنُهم َاَحدًا»

را  یرا هست و بعض یاست كه آ  حشر، بعض« حشر خاص»، یه اولیمراد از حشر در آ

ه یة ثامیامد، كه عبارت است از رجعت، و مراد از حشر در آفرمود « حشر اصغر»ست و آ  را یم

 امد.فرمود « حشر اكبر»امت و آ  را یاست كه مربوط است به روز ق« امحشر ع»

 یر امتهبر  یة دومیدر آ یاست از هر امت، ول ی، فوجیة اولیمراد از محشور شدگا  در آ

 ا از حضرتر یة اولیر آیتفس«. را یشا  احدیم از ایو فرو مگذار»د: یفرمایاست كه م یو هر كس

كند یر مرا محشو یامت فوجیروز ق یا حق تعالی، آ  حضرت فرمود: آدمدیه السفم پرسیصادق عل

ن یكن ایله مربوط است به رجعت، یست كه آ  آین مین است جز ایگرا  را؟ ایگذارد دیم یو باق

و حشرماهم  را: یشا  احدیم از ایفرو مگذار»د یفرما یامت كه حق تعالیه مربوط است به روز قیآ

 «.فلم مغادر منهم احدا

 د داللت دارد بریه در قرآ  مجید كدام آیپرس )ع(از حضرت امام محمد باقر یخصش

. یآ  شخص عرض كرد بل« كنند؟یا اهل عراق رجعت را امكار میآ»رجعت؟ آ  حضرت فرمود: 

 «.َفوجًا ُشُر ِمن ُكلِّ ُامٍَّهوَم َمحیه را: َو ین آیامد در قرآ  امگر مخوامد »آ  حضرت فرمود: 

 یعنی   است،یتبع« من»به رجعت آ  است كه كلمة « وَم َمحُشُریَو »ة یل آوجه استدال

 ست.یامت می، صفت روز ق«ن روزیا»شا  و یمحشور خواهند شد مه همة ا یبعض

 

 رجعت در زمان ظهور

 یاعد  )ص(ام حضرت حجتیوارد شد  است كه در ق )ع(ار از حضرات ائمة اطهاریاخبار بس

از  یاشود عد یز زمد  مید  دولت حقه شاد خواهند شد، و میو از د از دوستا  ما زمد  شد 

 رد.یگیشا  امتقام میدشمنا  و فّجار كه آ  حضرت از ا

  ابقهاست، چنا  كه در امم س یكند كه رجعت مقدور الهین مطلب شك ممیچ عاقل در ایه
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 ر آمها.یر و اصحاف كهف و غیز واق  شد  مامند رجعت حضرت عزیم

د، بلكه ل بر آمها ممكن باشیرجعت با ظواهر اخبار ثابت مشد  است كه تطّرق ت و اثبات

  آمعتضد  ود یاء هم مؤیعه و قول اولیش یحه و اجماع علمایات صریكند بر اثبات آ ، آیت میكفا

 است.

 )ع(ما  به امامت است، چنا  كه حضرت رضایعبادت اعتقاد و ا یاز شروط مقبول یشرط

بدا  مفحظه، « هاَما ِمن ُشُروِطها َو َااَل ال ِالَه ِاالَّ اهلُل َدَخَل الَجنََّه ِبَشرِطها َو ُشُروِطَمن ق»فرمود: 

ن یه شروط معیقت كلید بلكه در حقین توحیط معیاز شرا یه شرطیحضرت قائم سفم اهلل عل

خدا  واتاست و بس، صل یقت الهیبه آ  حق یدر معرفت قلب یباشد، و سعادت جاودامید میتوح

 باد. یو معنو یمن و جام  كماالت صوریا ید و مور درخشندة وادیبة توحین شجرة طیبر آ  مع

ل از قبو ا یك گوین لبیشود، مؤمنیحه معلوم میت رجوع بنا بر آمچه از اخبار صحیفیاما ك

و  شتابند و در آ  عصر درخشا ، مضمحل گردمد مخّلو یمطلو  م یزمد و بسویخیش برمیخو

 ابند مقّربو .ییك شومد كاذبو  و مجات مهف

است  ن مح  و كّفار مح یاز مؤمن یاو عّد  یبت كبریاء عصر غیهمة اول یرجعت برا

برزخ  شا  تا روز حشر اكبر در عالمیست، بلكه ایر كافر مح  میر مؤمن مح  و غیغ یو برا

 خواهند مامد. یباق

ور آ  وقت ظه ین ولیو فّجار و منافق ن را از كّفاریزم یآ  حضرت پاك خواهد ممود رو

 یتحد كاذ  است، یت ممایكه توق یو كس یست و آ  مكتو  است مزد حق تعالیحضرت معلوم م

 امد.ت مفرمود یز توقیهم السفم میحضرات ائمة اطهار عل

ضرت فرج ح یكن استدعایل امر خدا را الزم مگرفته است، لین امر، تعجیاستعجال در ا

 ست.ل ایم و اجر جزیاست مطلو  و موجب ثوا  عظ یة حق امریه از ماحی علقائم سفم اهلل

ار و ن امر داخل در اسریم و ایكنیت ممیامد ما توقهم السفم فرمود یحضرات ائمه اطهار عل

 یمصلحت ست و خداومد متعال وقت آمرا از مردم بهیرا بر آ  علم م یاست و احد یبات الهیمغ

   است.دیپنها  و مستور گردام

الزَُّبوِر ِمن َبعد الذِّكِر َا َّ  یَوَلَقد َكَتبنا فِ »فته است: یه شرین آیت، ایات داّله به رجعیاز جملة آ

فه یه شرین آید: مراد از عباد در ایفرما )ع(حضرت امام محمد باقر«. الّصاِلُحوَ  یِرُثها ِعباِدیااَلرَض 

ه ین آیرایز در تفسیاست. م )ع(ین العسكرارا  حضرت حجت بن الحسیشومد ین میكه وارث زم
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فرمود: ممامد اگر از  )ص(ن كه حضرت رسول اكرمیامد بر اعاّمه و خاّصه اتفاق كرد  یفه، علمایشر

تم را یاز اهل ب یكند كه شخص یآ  روز را طوالم یك روز، خداومد متعال به قدریا مگر یعمر دم

ن ین وارث زمین و صالحیر كند، آ  وقت است كه مؤمنن را از عدل و داد پیزم یزامد تا رویبرامگ

 گردمد.یم

 

 وب پنجگانهیزمان ظهور از غ

ه بوقت ظهور آ  حضرت از امور پنجگامه است كه علم آمها را خداومد متعال مخصوص 

 یولاردامد: گو  آگا  یرا از آ  غ یكس یبنا به مصلحت ین كه در مواردید  است، مگر ایخود گردام

 یومگت و چگیفیض ك یاالرحام. چهارم یض علم ما ف یث. سومیض مزول غ یاعه. دومض علم الس

 رد، مگرن خواهد میدامد در كدام ساعت و در كدام مقطة زمین كه كس ممیض ا یكسب فردا. پنجم

نَدُ  ِعلُم ِع اهلَل ِا َّ»د: یفرماید میخدا او را عالم گردامد، چنا  كه در قرآ  مج ین كه به مصلحتیا

 یَمفٌس ِبَا یَتدر ُب َغدًا َو مااذا َتكِسَمفٌس م یااَلرحاِم َو ما َتدر یعَلُم ما فِ یَث َو یَنزُِّل الَغیالّساَعِه َو 

 «.ٌریٌم َخبیَارٍض َتُموُت َا َّ اهلَل َعل

 میب تعلیغهم السفم را علم یاء و حضرات ائمه اطهار علیاگرچه خداومد متعال حضرات امب

 یدهند حتیو  خبر میدامند چنا  كه از غیب را میهم السفم غیائمه اطهار علفرمود  و حضرات 

و  یغ یبعض یبنا به مصلحت یدر موارد یممكن است حق تعال یاز آ  امور پنجگامة مذكور ، ول

به  تعال استمو ، امر كرد  خداومد یغ یشا  به بعضید عدم علم ایشا  مستور گردامد. مؤیرا از ا

اد یزعلم مرا  ایكه آ  حضرت سئوال كند خدا« ِعلمًا یُقل َر ِّ ِزدم»غمبر من یپ یرسول خود كه ا

رات ائمه م فرما و معلوم است كه علم حضیاز علم خود را به من تعل یمكنوم یزهایچ یعنیكن، 

داومد شا  و خین ایه و آله كه واسطة بیاهلل عل یغمبر صلیهم السفم هم از علم حضرت پیاطهار عل

 ست، باالتر مبود .عالم ا

خود  ه را به رسولی  احكام شرعیجم یر احكام است و حق تعالیشا  در غیاد علم ایازد

آ   بید  علم غیشا  آ  است كه دامستن و فهمیالقا فرمود ، و اعتقاد حق در خصوص علم ا

 است. یم حضرت اقدس سبحامیحضرات موقوف به تعل

ن كه اگر چه علم یداللت دارد بر ا« ِبُت َو ِعنَدُ  ُام  الِكتاِ ثَ یشاُء َو یمُحواهلُل ما ی»فة: یة شریآ

ر و تبّدل علم است، یل تغیفه محو و اثبات هم دلیة شریكن مفاد آیشا  در مرتبة كمال است، لیا
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ب و اگر خواهد یرسل خود خواهد اظهار كند او را علم غ ازهر كه را  یشود حق تعالیومعلوم م

 مستور گردامد.

ب یم غاء را به علیر امبیو آل او و هكذا سا )ص(ار كرد حضرت رسول اكرمیاخت یلحق تعا

 د  بودمد ازیه السفم به آ  دو مفر كه در سجن خوا  دیوسف علیخود، چنا  كه حضرت 

ر ه السفم است كه فرمود خبیعل یسیشا  خبر داد، و در خصوص حضرت عیندة ایآ یچگومگ

 ما ا َت ُكُلوَ  َوُئُكم ِبمَو ُاَمبِّ »د: یكنیر  میتا  ذخیهاد و آمچه در خامهیخوریدهم شما را به آمچه میم

 «.وِتُكمیبُ یَتدَِّخُروَ  ف

 د و چو یم ممایهر كه را خواهد تعل یكه حق تعال یب منحصر است به مواردیعلم غ

ذا بهرة تر از همة مخلوقات بود ، ل یت وسیو آل او به حسب قابل )ص(وجود حضرت رسول اكرم

ر كتم وجودات دمشا  مبود همة یاء باالتر بود  است، و اگر وجود ایر امبین علم از سایشا  از ایا

مند علت شایماء و اشا  قائم است ارض و سیو به سبب ا« َلوالَك َلما َخَلقُت ااَلففَك»عدم بودمد: 

 كل موجودات. یغائ

ه را كرد آمچ گرا  تحّمل متوامندیرا دیخود، ز یاست بالنسبه به ماسوا یتناهیشا  الیعلم ا

 یعالتاز حق  شا  رایشه اید است و همیشا  تحّمل كردمد و آمًا فآمًا علم آ  حضرات در تزایكه ا

  و بسط ست. خفصه قبیشا  معلوم میباشد مگر آمچه را كه برایاست، و استمداد مم یاستمداد

 است. ید قدرت الهیعلم آ  حضرات در 

رمود  ن مطلب فیفة خود اشار  به ایعات شریاز توق یكیه در یم اهلل علحضرت قائم سف

ط ین و تفریلكند افراط غاین جملة مقدسه باطل میو ا« میستیك میما در قدرت و علم خدا شر»كه: 

 شا ، موجب اضفل عباد است.یق و مداّقه در علوم این تحقیاد  از این را و زیقال

 

 نیصالحان، وارثان زم

صالحو  اصحا  «. الّصاِلُحوَ  یِرُثها ِعباِدیالزَُّبوِر ِمن َبعِد الذِّكِر َا َّ ااَلرَض  ید َكَتبنا ِفَوَلَق»

ا  آل محمد یعیفه شیة شرین آیند، و در اخبار خاصه وارد شد  كه مراد از عباد صالح در ایهدا

 یه رویم سفم اهلل علن كه حضرت قائین است، و در آخر الزما  بعد از ایهم اجمعیصلوات اهلل عل

ن پر از عدل و قسط شد، یزم یدمد و روین را از وجود كّفار پاك ساخت و همه موّحد گردیزم

 هم السفمیاء علیحضرات امب یاست كه حق تعال ین خواهند بود. و صالح بود  مقامیآما  وارثا  زم
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 را مخصوص به آ  فرمود  است.

ا روز قیامت با صالحین خواهد شد و ام هر کسی به صفت صفح مّتصف گردد، حشر او

 را  گما کیفّیت حشر علمای صالح و عامل به علم خود چنا  است که اهل محشر ایشا  را پیغمب

 کنند.

و  اشرف و افضل عبادات، تحصیل علم و عامل بود  به آ  است و جمی  حضرات امبیاء

ی داللت م امد و عقل و مقل هم اوصیاء علیهم السفم به شرف علم، مطاع و پیشوای خلق گردید 

 کند بر اشرفّیت و افضلّیت علم و عمل بر جمی  آمچه در عالم وجود و شهود است.

صالح کسی است که صاحب تقوی باشد و تقوی عبارت است از حفظ مفس از ایقاع 

بارت عچیزی که مستحق عقوبت بر آ  می شود، چه فعل باشد یا ترک، و بعضی گفته امد تقوی 

 ز اتیا  عبادت و طاعت، و ترک مخالفت با خدا و رسول قواًل و فعًف.است ا

رح ل جمی  جوااستعما از است عبارت تقوی شود گفته که است آ  معامی این ۀجام  هم

واجب  ودر اتیا  آمچه واجب است فعل آ  و حرام است ترک آ  و ترک آمچه حرام است فعل آ  

 است ترک آ .

ز آ  ااست : قسمی آ  است که عقل بر آ  راضی است و شهوت  تمام امور دمیا چهار قسم

هوت بر شماراضی است مثل امراض و مکار  دمیوّیه. قسمی آ  است که عقل بر آ  راضی میست و 

 قسمی و . شهوّیه ۀآ  راضی است مثل معاصی جمیعًا که معلوم است حفوت محرمات به ذائقه قّو

 امستند بر راغبند و طالب دو هر که علم مثل آ  بر راضیند دو هر هوت ش و عقل که است آ 

 امی.دما و جهل مثل میستند راض کدام هیچ شهوت مه و عقل مه که است آ  چهارم قسم. مطلقا

ه این   امد، ببزرگا ، علم و عمل را تشبیه به جّنت و جهل و مادامی را تشبیه به دوزخ ممود

لم عدم ادراک ماشی از عدم علم است، و ادلیل که لذت در ادراک و وص ال محبو  است و 

ا در درعدم ادراک و وصال است. لذت عبارت است از ادراک و وصال محبو ، چنا  که لذت غذ

 و رئیات،م ادراک به است مشتاق باصر  ۀادراک طعوم موافق و مفیم بد  است و لذت مظر که قو

 .دیگر حواس و شاّمه و سامعه حس لّذت است همچنین

ت در کمال ادراک و وصال محبو  است و کمال الم بعد از ادراک، در عدم وصال کمال لّذ

است. هرگا  ادراک و وصال به حّد کمال رسید و مدرک و محبو  جمیل مطلق شد، واجب است 

که لذت میز اشرف و اکمل گردد، ولیکن چو  در عالم بقاء ادراک همه به حد کمال است و لذت 
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! یاله»ة معتبر  وارد است كه: یاز ادع یكیر عدم وصال است، چنا  كه در او در وصال، لذا الم او د

رم صبر كردم، پس چگومه صبر یچگومه توامم صبر كنم بر عذا  تو، گ یاگر مراد در دوزخ بسوزام

ُر َف َاصِبیَعذاِبَك َفَك یَصَبرُت َعل یَو َرّب یَو َموال یدیَو َس یا ِالهی یَفَهبن«: »توامم كرد بر فراق تو

 «.َفراِقَك یَعل

 یلحق تعا فه است كهیة شرین آیار ازست از جمله ایبس یرّبام یلت علمایات داّله بر فضیآ

ن ین است جز ایا یعنی«: اهلَل ِمن ِعباِدِ  الُعَلماُء یخَشیِامَّما »ه را منحصر بر علما كرد  است: یخش

 یجرّناُت َعدٍ  َتبِِّهم َجَجزاُئُهم ِعنَد َر» فة علما كه:یترسند از بندگا  او طایم یست كه از حق تعالیم

د: یفرمایم زیگر میة دیدر آ و« بَُّهَر یذِلَك ِلَمن َخِش»د: یفرمایو م« ها َاَبدًایَن فیِمن َتحِتَهااَلمهاُر خاِلد

 «.َو ِلَمن خاَف َمقاَم َربِّه َجنَّتاِ »

 ، آ  است  مه به عبارت خوفه فرمودیبه عبارت خش یة اولیدر آ ین كه حق تعالیاما سر ا

ل قائ ین آمها فرقیكن اربا  قلو  بیاست، ل یك معنیه در لغت به یكه هرچند خوف و خش

ر در یات و تقصی  منهن سات كه خوف عبارت است از ت ّلم مفس به سبب ارتكایامد؛ و آ  اشد 

مرتبة  د  باشد وشود هرچند به اختفف مراتب بوین ترس در اكثر مردم حاصل میعبادات، كه ا

 شود.یشا  حاصل میاز ا یلیآ  در عّدة قل یایعل

ا یكبر شود مگر بر آما  كه مطل  شومد بر عظمتیاست، حاصل مم یه، كه آ  حالتیاما خش

 ِمن اهلُل یخَشیِامَّما »د: یفرماین است كه خداومد متعال میرا، ا ید  باشند لّذت قر  الهیو چش

 «.ِعباِد  الُعَلماُء

 یرّبام یااز صفات خاصه را بر علم یصفت یه كه علما و اولوالعلم آمد  حق تعالیهر آدر 

اقل از عه را با حصر فرمود  است. شخص یصفت خش« اهلُل یخَشی»ة یثابت كرد ، چنا  كه در آ

 شود از یكه فاقد عقل باطن یشود؟ كس یترسد و كدام عاقل است كه اعقل از عالم رّبامیخدا م

 است. یسد و عدم خوف، مبدأ و منش  تمام معاصتریخدا مم

حاصل مخواهد نیقیاخذ مشود  )ع(اطهارمدعلم اگراز اصل سرچشمة علوم كه حضرات ائمه

ت، سیممكن م یهر عالم یه برایمدرك خواهد شد. خشیل و بیك مشّكك زایشد، بلكه سبب تشك

رم عمدة مكا وموافق ظاهر او شود است كه قول او مصّدق فعل او باشد و سّر او  یعالم یبلكه برا

م  ج در او حّد به آخرت و ما عنداهلل یل و رغبت بیا و میا و زهد در دمیصلحا و اصل صفات اتق

 شود:یبه آخرت و ما عنداهلل در جهف جم  م یلیمیا و بیشود و بر خفف آ ، رغبت در دم
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وبرخفف « ٍمیظٍّ َعظمَُّه َلُذو َحاُروُ  ِاق یثَل ما ُاوِتَت َلنا ِمیا َلیا یو  الد میُدوَ  الَحیریَن یقاَل الَّذ»

َو »امد: ورد آما  یكه ا یكسام یز بهتر است برایند اجر خدا از همه چیگو یربام یا، علمایاهل دم

 «. الّصاِبُروَ ها ِااّلیَلّقیحًا َو ال َمَل صاِلٌر ِلَمن آَمَن َو َعیَلُكم َثواُ  اهلِل َخیَن ُاوُتوا الِعلَم َویقاَل الَّذ

رسامد و علم است كه یهم السفم را به مقام قر  میاء علیعلم است كه حضرات امب

 یرا مزد حق تعال یاء كند در شفاعت روز جزا، و مقام و منزلت عالم رّبامیصاحب خود را مثل امب

 ست.یمتصّور م یتیمها

 



 مدوازدهفصل 
 

 

 

 

 امتیانقراض عالم در آستانة ق
 

 

 دهایدن خورشخاموش ش

ا ید؟ آمخواهند ش یهرگز متفش یشمس یهاد و منظومهید تا ابد خواهد درخشیا خورشیآ

ذشته ن مسائل از گیا شه پابرجا خواهند بود؟امروز فكر بشر به فهمیهم یها براستارگا  و كهكشا 

 است. كرد  دایپ یدسترس ینه به مكات و مطالب قام  كنند  و قابل قبولین زمیم موستر است و در ا

دامد، آ  است كه یز مسلم مید بارها از آ  صحبت كرد  و علم میكه قرآ  مج یاز مسائل

و  چدارمد،  ینیك مدت معین هرید، ما ، ستارگا  و زمیست. خورشیم یجها  ابد یمظام فعل

خته یسگخته و از هم یافت خواهند كرد، آ  گا  در هم رید، جواز مرگ خود را دریمدتشا  سرآ

د و ال و تولوا  و مبات از لحاظ سن و سین، امسا ، حید به تمام كرات، زمیهند شد. قرآ  مجخوا

 دامد.یكند و مرگ و فنا را شامل همة آمها میك چشم مگا  میمرگ با 

ود شم تا روشن یپردازید و سپس به مقل گفتار دامشمندا  میچند از قرآ  مج یاتیابتدا به آ

ز امدك ا یاكه بهر  یمود  است و كسین خصوص پیرا تاكنو  در ا یادیخود را  ز یكه بشر با پا

 عت است:یطب یایق خواهد كرد كه قرآ ، زبا  گویدامش داشته باشد، تصد

 یجریِل َو َسخََّر الشَّمَس َو الَقَمَر ُكلٌّ یاللَّ یوِلُج النَّهاَر ِفیالنَّهاَر َو  یَل ِفیوِلُج اللَّیَاَلم َتَرَا َّ اهلَل »

الَعرِش َو َسخََّر الشَّمَس  یَعَل یِر َعَمٍد َتَروَمها ُثمَّ اسَتویَرَفَ  السَّمواِت ِبَغ یَاهلُل الَّذ»؛ «یَاَجٍل ُمَسّم یلِا

َامُفِسِهم ما َخَلَق اهلُل السَّمواِت َو ااَلرَض َو ما  یَتَفكَُّروا فیَاَوَلم »؛ «یالًََِجٍل ُمَسّم یجریَو الَقَمَر ُكلٌّ 

 «.یَنُهما ِااّل ِبالَحقِّ َو َاَجٍل ُمَسّمیما َخَلقَنا السَّمواِت َوااَلرَض َو ما َب»؛ «یا ِااّل ِبالَحقِّ َو َاَجٍل ُمَسّمَنُهمیَب
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دت ن تا میمد و ما  و ستارگا  و زین كه آسمامها و خورشیات داللت دارمد بر این آیهمة ا

ه یند شد. آخته خواهیخته و از هم گسیهم رد، در یبرقرار خواهند بود كه چو  مدتشا  سرآ ینیمع

گر كه یه دیسه آ یكند، ولین رفتن آمها میاول كه تنها شمس و قمر در آ  ذكر شد ، داللت بر از ب

 رسامد.یعموم جها  را م یرامیرا دارمد، و« السَّموات»به الف و الم  یجم  محّل

ج از دست یشعش  بتدرد جرم خود را به صورت تید كه خورشیگویز میعلم امروز م

ن یگردد و با ایخواهد آمد كه سوخت آ  تمام شد ، منقب  و خاموش م یدهد و روزیم

 است. یحتم یمنظومة شمس یختگی، درهم ریخاموش

م كه اگر غذا یدامیز میشود و میمرسد خاموش م یاهیما یم كه اگر به آتشیدامیما م

اموش خرد، با گذشت زما  سرد و یگیاز خارج مم یزیز كه چید مین خورشیم، ایریمیم میمخور

شود، بالغ بر چهار ید مصرف میلة خورشیه به وسیكه در هر ثام یخواهد شد. وز  مقدار امرژ

 گرچه دروز  دارد، ا یهم كم یكیرا مور المپ الكتریست، زیم یین مجازگویو  تن است و ایلیم

 ز است.یسخت ماچ یریگامداز 

وم یه هلل بیدروژ  آ  تبدی، ئیافعل و امفعاالت هسته یآ  كه ط یدرخشد براید میخورش

بًا یكه تقر ن برآورد شد  استید.چنیدروژ  آ  به امتها خواهد رسیخواهد آمد كه ئ یشودو روزیم

دروژ  یئ یدروژ  خود را مصرف كرد  و باقیگذرد، مصف ئید میاردسال كه از عمر خورشیلیپنج م

ها سل دور د هست، تسلیدروژ  در خورشیكند و تا ئیت میز كفایگر میل دارد سایلیپنج م یآ  برا

 گردد.یز میف و ماچید منقب  و پژمرد  شد  ضعیادامه دارد و پس از تمام شد  آ ، خورش

ور ن میكند و همة ایدامد كه اتمها را خرد میم یمین عظید را مامند ماشیبطور ساد ، خورش

 وم است،یلهدروژ  و كربن و ازت و ین ئیعی یمعمول یایمیار اتم شو حرارت از فعل و امفعال چه

 سوخت خواهد مامد. ید بیدروژ  آ  تمام شد  و خورشیخواهد آمد كه ئ یو روز

د. اگرچه محاسبة یمسبت به خاموش شد  خورش یبود از گفتار علم یان ممومهیا

د تا ابد مخواهد ین كه خورشیا در ید متفاوت است، ولیندة خورشیدامشمندا  راج  به گذشته و آ

 القولند.خاموش خواهد شد، متفق ید و روزیدرخش

را  یو قطع یعیك مس له طبید را مطرح كرد ، ید كه خاموش شد  خورشین قرآ  مجیبنابرا

ن درهم ید  شود، و ایچید در هم پیآمگا  كه خورش یعنی« ِاَذا الشَّمَس ُكوَِّرت»ا  فرمود  است. یب

م، آ  گا  یریرا به قدر هندوامه در مظر بگ یتوأم با خاموش شد  آ  است. اخگرد  شد  یچیپ
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جًا بر وسعت یند، تدریمشیخاكستر در سطح آ  م یكند، مقداریم یكهاخگر شروع به خاموش

ن یشود، در اید میماپد ییپوشامد و روشنایكه تمام سطح اخگر را م یخاكستر افزود  بطور

 ید هم جارین حسا  در خورشید  شد. ایچیاخگر با خاكستر پ مییح است كه گویصورت صح

رقابل سوختن است، یوم كه غیل به هلیدروژ  است، دائمًا تبدیآ  كه ئ یرا سوخت اصلیاست ز

اردها سال آ  لكه تمام یلیند و با گذشت میمشید میبر سطح خورش یان هنگام لّكهیشود. در ایم

 كند.یدا میر مصداق پیپنها  شد ، تكو یاد در لفافهیخورشق ین طریپوشامد و بدید را میخورش

ام حال تم ن قامو  شاملیا ید بود، ولین رفتن خورشیا  شد راج  به از بینجا بیآمچه تا ا

وخت خود را مصرف ج سید ما بتدریدها مامند خورشیهاست و همة خورشستارگا  و كهكشا 

 كرد  سرامجام خاموش خواهند شد.

ه تا است و امكا  مدارد ك یكیر، حكم تمام شد  سوخت در همة ستارگا  گیبه عبارت د

ن یاز ب شد  و یكه تاكنو  متفش یار از ستارگامیك حال بمامند و بدرخشند و چه بسیابد در 

ك یند و هردها هستیخورش ست. ستارگا  ثابت،ید ما مید تنها منحصر به خورشیامد چه، خورشرفته

مسبت به  یمامی یرااست. مثًف ستارة درخشندة شع یشماریب یدهایها شامل خورشاز كهكشا 

گرفت، یر مد ما قراید دورتر است، و اگر در فاصلة خورشین پامصدهزار مرتبه از فاصلة خورشیزم

 یمامی یافرستاد، به هر حال، شعریم یین حرارت و روشناید ما به زمیشتر از خورشیچهل بار ب

ك یة به امداز یشتر است، و وز  سنگید ما بیچهل بار از خورش شیاست كه درخشندگ یدیخورش

 یدگفشر یعنی ین در اثر چگالیك تن است و ایدر حدود  یمامی یدر قمر شعرا یفندق معمول

 باشد.یذرات آ  م

 ُكل  » له پرورامد، لذا مسیمطفة مرگ و فنا را در وجود خود م یتمام جها  و منظومة شمس

ت است. مام موجودااست و قامو  مرگ و فنا شامل حال ت یعیك مس له طبی« َوجَهُهٍء هاِلٌك ِااّل یَش

به  ود، مردمجها  را اعفم مم یمظام فعل یرامیك عربستا  ویط تارید در محیآ  روز كه قرآ  مج

 عتیطب یاید زبا  گویشود قرآ  مجیمداشتند. چنا  كه مفحظه م ییات آشنایل و تجربین دالیا

 كند.یا  مید ، قرآ  آمها را در قالب الفاظ بیدر جها  آفر یخداومد تعالاست و آمچه 

 

 گسترش عالم و انقراض آن

  یدهد، بررسیم ما مشا  ینه براین زمید در ایمجرا كه قرآ  یگریق دیم طریخواهینك میا         
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 یامد، ولم بود حكز فشرد  و میك چین همه یها و زمخلقت، آسما  ین كه در ابتدایم و آ  ایكن

دامه دارد ن امبساط هنوز ایامد. ارا به وجود آورد  یافته و جها  فعلیجًا وسعت یدر اثر امبساط تدر

از  یشد  به غبار یها و كرات متفشافت كه در اثر آ  تمام منظومهیادامه خواهد  یو تا حّد

اد و باثر فشار  م كه دریاد كنكه آ  قدر ب یل خواهند شد، همچو  بالنیر قابل لمس تبدیغ یهااتم

ن یچند یكه در اثر منفجر شد  ذراتش، تودة غبار یا تكه سنگیمازك شد  جدارش منفجر گردد، 

 رد.یلومتر مكعب از هوا را بگیك

َاَولم »د: یفرمایاء میم: در سورة امبیرویش مید و علم پیات قرآ  مجیاكنو  قدم به قدم با آ

تند كه آسمامها و گر كافرا  مدامسم یعنی«  السَّمواِت َوااَلرَض كاَمتاَرتقًا َفَفَتقناُهماَن َكَفُروا َا َّ یَر الَّذی

 م.یوسته و گر  شد  بود، پس بازشا  كردین پیزم

ز مّتصل یچباز كرد  و جدا ممود  دو  یبه معن« فتق»وسته و گر  شد  و یپ یبه معن« رتق»

با  مد متعالوسته و گر  شد  بود و خداوین پیخستن در روز میه، آسمامها و زمین آیاست. بنابرا

 را به وجود آورد. ین جها  فعلیامبساط، ا

« رِضاِت َوااَلفاِطِر السَّمو»د هست كه خداومد متعال را با جملة یدر قرآ  مج یاریات بسیآ

ن یها و زمشكافندة آسمام یشكافتن است و جملة مذكور كه به معن یبه معن« فطر»كند. یف میتوص

ها ا ها و كرات و كهكشن منظومهی، اییدهد كه خداومد متعال با شكافتن هستة ابتدایاست، مشا  م

 را به وجود آورد  است.

ر دوسته یپ فهمامد كه امبساط هنوز ادامه دارد و آسما ید به ما میاز قرآ  مج یگریة دیآ

اتساع  وادة اّتساع است ماز « ُعو ُموِس«. »ِسُعو ٍد َو ِاّما َلُمویناها ِبَایَوالسَّماَء َبنَ »حال گسترش است: 

 وه است یسمعجملة ا« ِاّما َلُموِسُعو »از همة جهات آ  است و جملة  یزیوسعت داد  چ یبه معن

 دارد. ن كه امبساط ادامهیجه ایم؛ متیاوسته گسترش دهند یپ یعنیداللت بر دوام دارد، 

ا  یر ممگفته است و د یزیقرآ  فرمود  چ علم امروز با آ  همه مخوت و غرورش جز آمچه

ن یكه ا یاست در حال یمنسو  به دامشمند« جها  در حال امبساط»ة یدامشمندا  غر ، مظر

ب او یصن شهرت ظاهر، میدر اثر عدم توجه ا ید طرح ممود ولین بار قرآ  مجیقت را مخستیحق

 د.یگرد

ز اند  ید كه تحوالت آیم دیم و خواهیكنیم ید را بررسیچند از قرآ  مج یاتیحال آ

 د و امبساط و اّتساع عالم از قرآ  سرچشمه خواهد گرفت:یخورش یخاموش
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فه یة شریآ ز مجوم درار  شومد: اگر مراد یو آمگا  كه ستارگا  ت« َو ِاَذا الن ُجوٌم امَكَدَرت»

گردمد  ر یز تیارات مید، سیخورش یباشد، روشن است كه به دمبال خاموش یارات منظومة شمسیس

ند چار خواهدمد كه در اثر تشعش  به سرموشت آ  دیز چو  خورشیو اگر مراد ثوابت باشد، آمها م

 شد.

ه ما خبر فه صراحتًا بیه شرین آیفتند: ااو آمگا  كه كوهها به را  « َرتی ِاَذا الِجباُل ُس َو»

د  ی  در به شكل كوشد  روا  شد  از دو یند  كوهها مامند غبار و پشم حفجیدهد كه در آیم

 ن در اثر امبساط است.یستند و ایش میب یشومد، لكن جز غباریم

ه د  ما  كند یرا گو یشتر« ءعشرا»شومد:  یها خالو آمگا  كه آبستن« َو ِاَذا الِعشاُر ُعطَِّلت»

  د و جم  آشافت و به هر حامله، عشراء گفته یت ین كلمه عمومیاو بگذرد. بعد ا یاز مدت آبستن

د: یفرمایمامت یات قیگر از آید یكیكرد  است. در  یغ و خالیتفر یبه معن« لیتعط»شار است و ع

ه یآ یمعن گذارد. پسیدر آ  روز هر باردار بار خود را م یعنی« َو َتَضُ  ُكل  ذاِت َحمٍل َحمَلها»

ها و ستههممامد.  یزیز در درو  چیچ چیشومد و ه یها خالشود: آمگا  كه آبستنین میچن

در آ  روز  یكنند، ولید مین تولیمو یهاها بزرگ شد  پروتو ند و الكترو یزایها مالكترو 

 مخواهد مامد. یباق یاكر  یدر تو یاو كر  یادر بطن هسته یاممامد، ذر  یباق یاحامله

ر رود، هیآ  م یخود بسو یش فرمود ، اكنو  بشر با پاید در چهارد  قر  پیآمچه قرآ  مج

هل افسامه روز در مظر مردم جایگردد، آمچه دیقرآ  محكمتر م یهاهیرود، پایش میچه زما  پ

 دارد.یرا به اعجا  وا م یشناسن قهرماما  جها یشد، امروز بزرگتریم یتلق

ز هم خته و ایدر اثر امبساط در هم ر یدهد كه جها  فعلید مشا  میتدّبر در قرآ  مج

كند یمدها و امبساط و اتساع جها ، ثابت ید شد و مقصا  سوخت خورشخواه یخته و متفشیگس

 د خواهد شد.یند  ماپدیجها  در ا یكه مظم فعل

 

 ثبت و ضبط اعمال

ها ند یها در دل آكند، گذشتهیاسرار گذشتة خود را در درو  خود حفظ م یزیهر چ

ها و ر دل سن ، آثار گذشتگا دكنندین میدرو  درختا  سن و سال آمها را مع یهاموجودمد، حلقه

مردما   یطلبو جا  یزا  هنر و صنعت و ترقیها ممامد  و پس از گذشت قر  ین باقیاعماق زم

 سازمد.یگذشته را روشن م
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 یو خودپرست ید هنر اقوام گذشته و جا  طلبیست كه از اهرام مصر و تخت جمشیك

ن ی مورمر شفق یزفتد كه یم یپناهیزارا  بردة باد هید  آمها به ین باستا  را مخوامد، و از دیسفط

گنا ، یهزارا  ب كردمد تا از رمج و جا  كند یزا  سن  آ  بناها را حمل میركبود، عرق یبا بدمها

 ن گردد.یك مرد مغرور و آزمند ت می یكامرام

گذشته  ات تمّد  و مذهب و اعمال مردما یمخصوص، جزئ یهادامشمندا  اكنو  با كاوش

را یدهند، زیص میافه و قامت مرد  را تشخید ، رم  و قیك تّكه استخوا  پوسیخوامند و از یا مر

 آمهاست. یایگذشته و زبا  گو یهااز اسرارا دورا  یحاك یعفئم و آثار فعل

قت آ  یقحافظه كه ما از ح یرویدارد، م یین ثبت و ضبط سهم بسزایز از ایوجود امسا  م

در  و  ضبط كرد  را كه مشاهد  ممود ییهاامجام داد  و منظر  یرا كه آدم یم، اعمالیاطفع مدار

 دارد.یخزامة خود مگهم

ظر ش را از مّدمیتوامد اعمال امجام شدة پنجا  سالة خویك ساعت میامسا  در عرض 

را  گیا از دتوامد اعمال خود ریب است كه امسا  میف كند. واقعًا عجیگرا  توصیبگذرامد و به د

 ش ماتوا  است.یتوامد از خود پنها  دارد، خود در دست خویدارد، لكن مم یفمخ

ن كتا  یكند، ایحافظه همچو  موار ضبط صوت، اصوات و اعمال و آثار امسا  را ضبط م

قَرأ اِ»ند: ك یش داوریتوامد دربارة خویاو مهند، م یش رویپ یمرّتب و پرومدة مضبوط را اگر روز

شتن یودت بر خوخاست كه امروز  یات را، كافبخوا  مامه«: بًایَك َحسیوَم َعلیِسَك الِبَنف یِكتاَبَك َكف

 .یحسابگر باش

چهر  از شرم و  یرم  از ترس، و افروختگ یدگیدهد و پریضعف بد  از مرض خبر م

 ات را در خودین واقعیدهد. بد  ایم شد  پوست كف دست از كثرت كار خبر میغضب، و ضخ

 فمتشا .شومد گنهكارا  به عیشناخته م« ماُهمیعَرُف الُمجِرُموَ  ِبسی»سازد: یكار مضبط كرد  و آش

تراع نما را اخین ثبت و ضبط از ابتدا در جها  بود  و هست، سپس بشر ضبط صوت و سیا

 كه یطورند، بیخود را از ضبط صوت بشنود و اعمال خود را در آ  پرد  بب یكرد و توامست صدا

شنومد و باو را از ضبط صوت  یتوامند صدایمامد و هر وقت خواستند میم یز باقیپس از مرد  م

 نند.یاعمال او را در آ  پرد  بب

ن و هوا ثبت و ضبط یتوا  گفت كه اصوات و اعمال و آثار ما در ذرات زمیاز كجا م

هستند كه مه  یوار جاسوسامیآشكار مخواهد شد؟ كو  و دشت، در و د یشود و روزیمم
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ق یل دقیاسبا  و وسا یكنند، وقتیاز امحاء ضبط م یهااصوات، بلكه اعمال و آثار ما را به محوتن

آمها امجام  یاء و شكل خارجیشود. ثبت اسرار تنها در سطح اشین اسرار آشكار میرود، ایبكار م

 است.د  یشه دوامیز ریكل محو گردد، بلكه در ذرات آمها میشد  ه یابد كه در صورت متفشییمم

 شومد:یم میث ثبت و ضبط اعمال به چند دسته تقسید از حیات قرآ  مجیآ

 هستند كه داللت دارمد بر موشته شد  و محفوظ مامد  اعمال. یاتیدستة اول، آ

ك یر دهستند كه داللت دارمد بر مجّسم شد  اعمال و جم  شد  آمها  یاتیدستة دوم، آ

 د  شد  آمها.یمحل و د

 ستند كه داللت دارمد بر شهادت اعضاء.ه یاتیدستة سوم، آ

ه یدر آ«. ٍنیاِم ُمبِام یناُ  فیَصٍء َاحیَشَو َمكُتُب ما َقدَُّموا َو آثاَرُهم َو ُكلَّ  یالَموت یِاّما َمحُن ُمح»

و موشتن  یك موع مسخه برداریست بلكه یكاغذ م یموشتن در رو« مكتب»فه مراد از یشر

گردد، حركات یعت و جها  بزرگ ضبط میروشن طب ز در كتا یهمه چ یبخصوص است. آر

د: یفرمایز میو م« ِرالز ُب یِفٍء َفَعُلوُ  یَو ُكل  َش»ه در عالم معنا: یو حركات باطن یه در عالم مادیظاهر

 «.ُث َاخباَرها ُتَحدِّوَمئٍذیماَلها،  اِلمساُ ِاَذا ُزلِزَلِت ااَلرُض ِزلزاَلها َو َاخَرَجِت ااَلرُض َاثقاَلها َو قاَل ا»

كردمد و ی  مر آمها را مسخریات و مظاین آیاز مردم مادا  ا یاد عّد یوقت مزول قرآ  مج

ط یط و فراهم بود  محیپنداشتند، لكن امروز روشن شد  كه در صورت جم  شرایم یمشدم

 گردد.یمساعد، اسرار آشكار م

ك ینما بعد از یپردة سبط صوت و محسوس شد  اعمال در طور كه تكّلم موار ضهما 

ع مود. وقومن اخبار خود را آشكار خواهد یز زمیم یلم است، بعد از جنبش همگامیحركت موار و ف

امد، قابل توجه آمد « ِزَلتِاذا ُزل»فة یه شریكه بعد از آ یاتیف آیدر رد« ُتَحدُِّث َاخباَرها»فه یة شریآ

 ن خواهد بود.یبعد از جنبش زمث اخبار یشود كه اخراج اثقال و حدیاست و معلوم م

 ن كه در آمجایگذشت مگر ایمم یچ منزلیاز ه )ص(مقل شد  است كه حضرت رسول اكرم

 وامد  منخن محل به مماز یخوامم كه ایآ  مماز م یفرمود: من برایخوامد و میدو ركعت مماز م

 شهادت دهد.

ك محل یخود را در  یهاماز و مافلهد: امسا  میه السفم پرسیاز حضرت صادق عل یشخص          

امد  ه مماز خوامت هر محل بیرا روز قین جا و آ  جا بخوامد، زیا در چند محل؟ فرمود: ایبخوامد 

  یاهضقضعرا هر بید، زضید بخوامضمضتعدد از مضساج یز فرمود: ممضاز را در جاهاید و مضاو شهضادت ده
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 داد. مماز خوامد  شما شهادت خواهد یامت برایروزق

خدا و  ست؟ گفتندین چید اخبار زمیدامیه و آله فرمود: میاهلل عل یحضرت رسول اكرم صل

 یورمچه در دهد به آ یگواه ین آ  است كه بر هر مرد و زمیرسول او داماترمد. فرمود: اخبار زم

د، یذر باشحن برید و از زمینن اعمالتا  كه مماز باشد مواظبت كیز فرمود به بهتریامد. و من كرد یزم

 زمد، آشكار خواهد ساخت.یكه از شما سر م یك و بدیامت هر عمل مین روز قیرا زمیز

ز یامت میكند، روز قیها مخصوص اسرار خود را آشكار من با كاوشیطور كه زمهما 

رو  یب یبرا یالهیرا كه در خود ضبط ممود ، آشكار خواهد ساخت، اگرچه امروز وس یاسرار

 م.یارد  آمها مدیكش

: فةیة شریآقرائت است و در  یدر اعمال، خود موع یر باطنیدارمد. س یامت مراتبیكتا  و ق

ات مبار محفوظاامسا  است. حافظة هر شخص  یهم پرومدة داخل یكیمراد از كتا ، « ِاقَرأ ِكتاِبك»

 ادث دروحا و ین قضایكند و ا یگذشتة خود را بررس یایتوامد با مراجعه به آ ، قضایاوست و م

 دارد.ممها را آن برد  یر و تبّدل، قدرت از بیچ تغید  است و هیشه دوامین و هوا ریذرات مغز و زم

و حضرات ائمة اطهار و  )ص(در اصل حضرت رسول اكرم یقیحق یامت، شهدایدر روز ق

  هدت به آز امكا  دارد در اثر مجایاز امت م یباشند. افرادیهم السفم مین علیحضرات معصوم

 ر كنند و شاهد باشند.یمقام برسند كه آ  مراتب را س

ه اذ  ر شهود كه همه بین، حافظه، اعضاء و سایو شهادت زم ین درگا  الهیشهادت مقرب

ز خداومد یها من شهادتیباشد. گرچه بدو  ایم یظاهر یهاشهادت یپروردگار متعال است، ماورا

اطر رم در خآ  ج یامر كند ول یبه مجازات مجرم یقاض یق امور است، اما وقتیآگا  به حقا یتعال

 كمت استحن كمال ید و او را عادل مدامد. اما اید مماید در قضاوت حاكم تردیمجرم مباشد، شا

 ش باشد.یكه موق  قضاوت و صدور حكم، خود فرد هم مقّر و معترف به گنا  و كردة خو

 یخاص یا از سعداء، اثرات معنوی اء باشدیا به شر، از اشقیر باشد ین شهود به خیشهادت ا

ن یارحم الراحم یرا خداومد تبارك و تعالیمسبت به آ  افراد دارد و در مجموع به مف  آما  است. ز

شتن را مستحق آ  ین عذا  خویت خود را درك و در حیكه مجرم معص یطیاست و در شرا

ا یف عذا  یاو سبب تخف یبرا یابد، امكا  دارد كه چنا  ادراكییمم یر از حق پناهیدامد و غیم

 مجات او شود.

 



 همسیزدفصل 
 

 

 

 

 

 

 

 عوامل اسقاط عذاب

 

 توبه

ه رجوع و ند. توبیبازگشت را گو« توبه»اسقاط عقا  است و در لغت،  یبرا یالهیتوبه وس

كه  ت به طاعت، و مركب است از علم به عقوبت گنا  و خطر و آفت آ یبازگشت است از معص

 یمعن یمامیشن مدامت و پیبرگذشته و فوات مطلو  است، و از ا یمامیت و پشاش مدامجهیمت

 ومدد و آ  اراد  و اهتمام به تدارك مافات است.یپیبه حصول م یگرید

سر ت و اقبال به طاعت، و دوام آ  مشروط است به كیتوجه عقد قلب است به ترك معص

 ممكن باشد یخود مباشد، هرآمرا اگر سالك مراقب احوال مفس یشهوت و جهاد با مفس، ز

حكم ت، اساس توبه را هرچند هم میل به معصیرد و میگیرو میم یدر دل و یمفسام یآرزوها

 زد و در هم شكند.یباشد، فرو ر

عًا یخاّصه جم ین در وجو  توبه و عدم وجو  آ ، و علمایا  مسلمیاختفف است م

ا یوجو  توبه از صغائر اختفف است كه آشا  در یا  ایم یقائلند بر وجو  توبه از كبائر، ول

است، و  یو سمع یبرآمند كه وجو  آ  عقل ی. بعضیا سمعیاست  یوجو  توبه از صغائر، عقل

ند توبه از كبائر و یگو یربام یكن محققا  علمای، لیاست مه عقل یند وجو  آ  سمعیگو یبعض

 ح عقًف واجب است.یصغائر و مدامت از قبا

ست مگر یرا ترك گنا  ممكن میما  راج  است، زیتوبه، حاصل كار به اد در یگو یاگر كس

لة علم یبه صبر، و صبر مشود مگر به خوف عاقبت، و خوف عاقبت حاصل مشود مگر به وس
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ن یه و آله، بنابرایاهلل عل یق خدا و رسول او صلیق به آ  مشود مرگ به تصدیبرضرر ذمو  و تصد

 ین است كه اصرار بر ذمو ، گاهید كه مؤمن مباشد، جوا  ایكه مصّر است بر ذمو ، الزم آ یكس

الجمله جم   یز فیم یما  قویما ، و با ایبه واسطة ضعف ا یما  است و گاهیبه واسطة فقد ا

هم السفم و وقوع عذا  یاء علیاء و اوصیت حضرات امبیق صدق رسل و حقامیشود، و با تصدیم

 ممكن است. یز ارتكا  معاصیم یاخرو

خود  كه به یست تا مادامیواجب داخل در كبائر است و عزم بر حرام اگرچه گنا  م ترك

دهد یم ثوا  یاست. عزم بر اعمال حسنه را حق تعال یباكیو ب یكن تجّریحرام مرتكب مشد ، ل

 الم است.از تفّضفت خداومد ع ین هم موعیكند، و ایت را عقا  ممیت معصیعزم بر شر و م یول

ز صفات عدل است و چو  عدل ا ی، منافین عاصید كه اسقاط عقا  از مؤمنامگفته یبعض

 ینافمو مغفرت،  یامد كه منعمد یشا  مفهمیح است. ایرود، مخالفت آ ، اقبح قبایمه به شمار میعظ

دل عشا  با یا یبعد از اثبات معاص ین عاصیم از مؤمنیكر یرا كه گذشتن خدایست زیعدل م

 منافات مدارد.

د، ن كه از تمام گناها  توبه كنیست مگر ایم یامد كه توبة كس مقبول درگا  الهتهگف یبعض

كه از موع  یه شرطگناها  ب یح است توبه از بعضیامد كه صحح فرمود ین علماء تصریعارف یول

ن یاند، كه در ا از حق الناس توبه كیا شر  خمر ین كه تنها از زما یگرش مباشد، مثل ایگناها  د

 شود.ی  آمچه توبه كرد  از او ساقط موقت عقا

به كند تو ین كه كسیست، مثل ایح میگر شود، صحیگناها  كه از موع گناها  د یتوبة بعض

د را یزبت یا توبه كند كه غید یمنما یاز خورد  گوشت حرام خوددار یكه ما  حرام مخورد ول

 توبه ینرا معیست زیح میصح ن صورت توبهید، در ایمنما یگرا  خودداریبت دیكن از غیمكند، ل

توبة  اهّم است از یكند، و توبة موعیصفح است، در آ  صدق مم یب به سویكه رجوع از معص

 ست.یموجب اسقاط عقا  م یتوبة صنف یموجب اسقاط عقا  است ول ی، و توبة موعیصنف

د. یایمتوبه مركب است از مدم و عزم. بسا كه توبه كاذ  بود و اسم توبه بر آ  راست 

ت مفرت بیرامو  اهل آ  مگردد،از اهل معصیمت آ  است كه در اوقات متجّدد  پیعفمت صدق عز

 هد  كند.ابد، بلكه استكرا  از آ  در مفس خود مشایت، لذت مید  معصید  و شنیداشته و به د

د  یوابامخت است بر ترك حرام، و توبة چشم، فرو یاست: توبة دل، م یاتوبه یبر هر عضو

  و توبة یاست وتوبة پا، ترك رفتن به مفه یست ازمحرمات و توبة دست، ترك گرفتن مناهچشم ا
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 ل.یگوش، مگاهداشتن آ  است كه شنود  اباط

ه. ما یا آ  شرط است در توبه یاما عزم بر عدم عود در توبه هم محل خفف است كه آ

در توبه شرط است، چنا   دم عودعامد كه عزم بر گفته یكن بعضیست، لیبرآمند كه شرط م یبعض

ود و عو عزم بر عدم  یماض یفرمود  توبه را چند شرط است: مدامت بر معاص )ع(یكه حضرت عل

 اعادة فرائ  و رّد مظالم و استحفل.

وبه ت یاست و معن یبر مول یكن تجریست تا مرتكب آ  مشود و لیت میعزم بر حرام معص

زمه، ند بر عدم عود و رجو  مدم، به قاعدة مفكیت است و اگر عقل حكم میبر معص یمامیپش

 كند به وجو  آ .یشرع هم حكم م

ن كه اگر بعد یامد به اعّلل كرد ت، واجب است توبه و میامد بعد از تذّكر معصگفته یبعض

جوع بر رن موجب ابطال مدم و یآ  باشد و ا ید كه مشتهیت مادم مشود، الزم آیاز تذّكر معص

 اصرار است.

 یا مه. بعضید توبه واجب است یت تجدیا بعد از تذّكر معصین كه آیست در اخفف ا

 وت، توبهگردد كه تا حضور مین مستفاد میات چنیكن از اخبار و آیقائلند بر عدم وجو  آ ، ل

 ست.یم یگر توبه مقبول درگا  الهیاست و بعد از حضور موت، د یمقبول درگا  اله

مغفرت  م و غّفار وصف ممود  و وعدة قبول ویا  و رحچو  خداومد متعال خود را به تّو

ن یات بر یعصن داد  و با  توبه را تا حضور موت مفتوح فرمود ، واجب است كه بندگا  میبه تائب

ود و عدم ع توبه و استغفار كنند یرحما  مكنند، و اگر وقت مغلو  مفس امار  شدمد، بزود یخدا

 ابد.یشا  را  میطا  بر قلب ایكه دوبار  شن یند تا ایمس لت مما یرا از حق تعال

دم تمكن بر آمند كه با ع یح است با عدم تمّكن، بعضیا توبه صحین كه آیخفف است در ا

ه بح است یحصگردد كه توبة او ین استفاد  میكن از كفم بزرگا  چنیست، لیح میبه گنا  توبه صح

ر ر متمّكن ممكن است و بیخص غن در حق شیجهت آ  كه عدم عود در توبه معتبر است و ا

 ت.توبه اس از ثمرات یكیند ، خود یز ترك گنا  در آیست و میفرض تمّكن، عدم عود بر او محال م

 خود از نید شود و ایح مباشد، ماامیر متمكن صحین كه اگر توبه غیم به ایكنیاستدالل م

 .دیطاق الزم آیاالف میر  است و با عدم صحت توبه، اگر شخص مكلف شود تكلیگناها  كب

ا به جهت مفس یا سقوط عقا  به سبب كثرت ثوا  توبه است ین كه آیخفف است در ا

 كنند كه اگر سقوطین استدالل مین بر كثرت ثوا  در توبه چنی. قائلیتوبه، بزرگا  قائلند بر دوم
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دوزخ، و نة آتش ینه ساقط شود عقا  از كفار به مح  معایعقا  به سبب مفس توبه باشد، هر آ

ف است و آخرت دار یا عدم توبه در دار تكلیم كه توبه یدهیست. جوا  مین مین كه چنیحال ا

 ست.یف میتكل

ز د رحمت خداومد رحما  هر آ  بایت و یمس یشه باز است و حاجبیهم یدر توبة اله

 َنیِحب  التَّوابیاهلَل  ِا َّ»د: یفرمایز قبول میشا  را میدارد توبه كنندگا  را و توبة ایاست. او دوست م

 «. َذمَب َلُهالَالّتاِئُب ِمَن الذَّمِب َكَمن »ث آمد : یو در حد« َنیِحب  الُمَتَطهِّریَو 

وجو   ه بریو شواهد عقل ینات قرآمیات بی  مقّرر  است. آیتوبه و امابت از جمله فرا

رك توبه و ت مبادرت است برطالب،  ین از اهم مهّمات برایار است. بنابرایت آ ، بسیتوبه و فور

وت قس یآ  كه به كثرت معاص یكیم است: یف دو خطر عظیاهل تسو یر آ . برایف و ت خیتسو

د. دوم ال بمامن حیرد و از قبول جف متعّسر گردد، غالبًا در اینه دل زم  گیقلب حاصل گردد و آئ

گومه چات الزمه. پس آ  از تدارك یق وقت از توبه و عمل به مقتضایامكا  معاجلة موت و ض

تر از شیاد و استغاثة اهل دوزخ بیف توبه كند و حال آ  كه در خبر آمد  فریشخص عاقل تسو

 ف توبه است.یجهت تسو

بول حق باشد وگرمه توبه ق ید به جهت قبح آ  بود  و به رضایت بایاز معص یمامیپش

وف و  به قصد بهشت و خگر مشد خالصًا لوجه اهلل باشد و ایامد توبه باگفته یمخواهد شد. بعض

ز یم یو خوف یامد توبة طمعفرمود  یربام ین علمایكن محققیست، لیح میعقا  باشد، توبه صح

ست ن عمل را دویب، خود ایرا كه حبیباشد. زیمم یست و در صحت آ  اشكالیاز اجر م یخال

 ، منافات مدارد.یدارد، پس ابتغاء وجه اهلل با مظر طم  و خوف معنو

ت كه ن مقام اسیحق باشد، در ا یمصوح آ  است كه خالص از شوائب بود  و به رضا توبة

ل له و كمایر صفات رذیشود حقد و حسد و سایل میدر دل خشوع و امكسار ظاهر گردد و زا

 خدا باشد. یكسب رضا یهمت بسو

ا ه مك ید به درستیه السفم از آ  حضرت پرسیما  حضرت امام محمد باقر علیاز مد یكی

ا مش یا پیمق شد  و مال و منال دیكه قلو  ما رق یم در حالیرویرو  میم خدمت شما، پس بییآیم

 م بازیودم و با مردم معاشرت ممین كه از خدمت شما خارج شدیگردد، بعد از ایل میخوار و ذل

 نیاجز  ن استید. آ  حضرت فرمود: اییا  فرماین را بیگردد، علت ایا در مظر ما محبو  میدم

 گردد.یتر متر شد  و به سبب عدم توجه به حق صعبقیست كه قلو  به سبب توجه به حق رقیم
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 ه و آله خدمت آ  سرور عرض كرد كهیاهلل عل یاز اصحا  حضرت رسول اكرم صل یكی

دمت كه خ ید؟ عرض كرد وقتیترسیچه م یم بر خود از مفاق. آ  حضرت فرمود: برایترسیما م

م و یكنیموش ما را فرایجه دمید به آخرت، در متیكنیما ما را متذكر شد  و راغب مم و شییآیشما م

 ه از خدمتكن یم و بعد از اینیبیا آخرت و بهشت و دوزخ را میكه گو یام به مرتبهیورزیزهد م

م، یهد  كردال را مشایم و اهل و عیدیاوالد شن یم و بویم و با مردم مجالست ممودیشما خارج شد

م، یودمب یالتحچ بر سر یا كه ما هیم، گویم برگردیكه مزد شما بود یشود كه از حالت اّولیك میمزد

 شود؟یما مفاق مم ین برایا ایآ

كنند به یب میطامند كه شما را ترغینها خطوات شین است بلكه ایآ  حضرت فرمود: مه چن

ما ك با شینه مفیسوگند هر آ، به خدا ید كه وصف كردیباش یشه بر آ  حالتیا. هرگا  شما همیدم

 كنند.یمصافحه م

 

 درجات توبه

 است: یتوبه را درجات

 د  به اعمال صالحه.یفایاول ض توبة عّمال و آ  رجوع است از اعمال ب

 ا  و آ  رجوع است از فضوالت و شبهات و اكثر مباحات.یدوم ض توبة مّتق

 آ . ا به مفرت ازیرغبت دمسوم ض توبة زّهاد و آ  رجوع است از غفلت به حضور  از 

 .یحق تعال ین و آ  رجوع است از حسنات خود به سویچهارم ض توبة مقّرب

مچه را ا آیعد از امتقال به درجة علن است و بیئات مقّربیامد: حسنات ابرار، سبزرگا  فرمود 

د  و ار كرعتباا از آ  تائب شومد و آ  را گنا  ی، حسنه دامند، اصحا  درجة علیكه اهل درجة سفل

 توبه از آ  را بر مفس خود الزم دامند.

 .یحق تعال یحق به سو ین و آ  رجوع است از ماسویپنجم ض توبة موّحد

ر یسیكه ت یامو بد یتوبه كن ینید از آ  خودبیبا یاست از خود دام یااگر توبه را كه حسنه

ه اعت خدا باز گردد به طب یامد: اگر كسز فرمود یاست. و م یلطف اله ین حالت ترا از مخفیا

  ثوا ، ند. و اگر به طاعت خدا باز گردد به جهت طمیگو« توبه»جهت خوف عقا ، رجوع او را 

از  ت باشد مهیخوامند. و اگر بازگشت او به جهت امتثال امر و استحقاق عبود« امابت»رجوع او را 

 ند.یگو« اوبت»جهت خوف عقا  و طم  ثوا ، او را صاحب 
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امد و د یست مریشود تا به درجة والین واق  میقًا امواع توبه را كه از مؤمنن، مطلیعارف

ُنوَ  ها الُمؤِمیًا َاعیاهلِل َجم یِاَل ُتوُبوا»ه كنند به توبة مطلقه: یامد، تسمن منمود یعروج به ذروة مقّرب

اء یاء و اوصیات امبتوبة حضر و« بیَوجاَء ِبَقلٍب ُمن»ند ین را امابت گوی؛ و توبة عارف«َلَعَلُكم ُتفِلُحوَ 

 «.ِمعَم الَعبُد ِامَُّه َاّوا »د را اوبت خوامند: یو اهل توح

 

 اضطراب الس ر

ر  است و اشا« اضطرا  السّر»از  هم السفمیاء علیامد كه توبة حضرات امببزرگا  فرمود 

در  آ  كهشا  محال است و یت از ایاء كه در مقام عصمت، صدور معصیه امبیباشد به تنزیم

 ل است.یوارد شد  محتاج به ت و یات و اخبار از صدور معاصیروا

است  یحیئات، قبای  آمچه در آ  است ازشرور و سیوجم یاست ماقص و ظلمام یا عالمیدم

ت   آمچه منسو  اسیكندمثل شهوت و غضب،و جمیكه امسا  به سبب ضرورت به آ  مباشرت م

 ست.یم ه ممكنیكلاز آمها بال یمفس از تعلق به ماّد ، كه تبّرشود در یم یه كه ماشیئت مفسامیبه ه

ة علم و ر آ ، به قّویوامات و غیر حیرا بر مفوس سا یل داد مفوس امسامیتفض یحق تعال

الم عشور به  ن دار غرور و عالم پر شر ویرا  و عروج از ایعمل كه به منزلة دوجناحند به جهت ط

 مور و دارالّسرور.

لو  و مملو از آفات، و وجود آ  مظلم ق یاست ظلمام یا جوهرین دمیابالجمله جوهر 

 باشد.یئات میاست كه مستلزم ذمو  و س

اوقات از مباشرت و مجاورت ظلمات  ی، آ  مور مح ، بعض)ص(اءیحضرت خاتم االمب

گشت كه یرش ماراحت میاست، قلب من یات عالم عنصریف و اشتغال به آمچه از مقتضیعالم تكل

  آكرد واال از ین جهت استغفار میه گردد، از ایو بدم یاد  از حد مشغول امور مباحیا زمباد

 ست.ا یمعن نیصادر مشد  و اضطرا  الّسر اشار  به ا ییو ترك اوال یتیحضرت اصًف و قطعًا معص

 

 شفاعت

 فتج یعنی« شف »رف  عذا ، شفاعت است. شفاعت مشتق است از كلمة  یگر برایعلت د        

كند بر یاد می  زیا شفیت و اعامت هم آمد  است. گویتقو یگر، و به معنیز دیا چی یزیكرد  چ

 ، یضاما صاحب مقی یضق تعضالضل مغفرت و درخواست از حیه تحصضب یضكس یو اخرو یویمناف  دم
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 ات و اخبار؛ همه مناسب با وجه اشتقاق آ  است.یمستعمل در آ یاصطفح یمعام و

جت را مفقات و عرض حا یزة متداوله اگر بخواهند شخص با عظمتیربه حكم فطرت و غ

 ول و طردقرا كه رّد  یطلب عفو كنند، فرد واالمقام و بزرگ یمجرم و مقّصر یا برایند و یمما

 رسند.یب به مقصد و مراد خود مین ترتیبرمد و بدیدرخواست او مشود، به وساطت م

 

 ضرورت شفاعت

بخواهد در  یكیت وجود مدارد، اگر یوجه شباهت و سنخچ یكه به ه یزیا  دو چیم

 یدارا دیاسطه بان ویالزم است؛ و ا یاا  آمها واسطهیهم مت ّثر شود، م یگریر كند و دیت ث یگرید

ؤثر گرفته و ر را از مگر مشابه با سافل، تا  اثیو از جنبة د یك جنبه ممائل با عالیدو جنبه باشد: از 

ثر مداشته با مت  یتیز اگر سنخیه مؤثر مشود، اثر متوامند گرفت و میچه اگر شبگذارد.  یدر مت ثر باق

و از  یبه دام یل  از عایمباشد، افاضة ف یان واسطهین اگر چنیر متوامد گذارد. بنابرایباشد، ت ث

 رممكن است.ی  عادتًا محال و غی  به مستفیمف

ا رد، و اگر عضفت و رگهوجود مدا یتیا  گوشت و استخوا  سنخیبه عنوا  مثال، م

به  ورمد یم است، از گوشت بگیاز استخوا  را كه كلسیالزم و مورد م یبخواهند خو  و غذا

ق جز  و خرن امور جز در موارد معی، محال است و اینش الهیاستخوا  رسامد ، به حكم سّنت آفر

د یآفر ، غضروفا  گوشت و استخوا  بد ین جهت خداومد متعال میست. بدیر میپذعادت امكا 

 یذان غضروف غیگوشت، و ا یو سست یكه مه به صفبت و استحكام استخوا  است و مه به مرم

 دهد.یالزم را از گوشت به استخوا  رسامد  و آ  دو را بهم اتصال م

ه چارد تا ا  دیاء متضاد در مقام فعل و امفعال در همه جا جریا  اشیحكم برزخ و واسطه م

ل به اومد متعان و تضادش به مراتب از آمها باالتر و آشكارتر است. خدیكه تبارسد به خدا و خلق 

موت،  وات ین وجود و عدم، مور و ظلمت، حیمدارد چنا  كه ب یتیچ وجه با بشر و خلق، سنخیه

ر د ید عاصاالطفق، از آمجا كه فر یم علیورود به بارگا  حك یست. برایم یتیعلم و جهل، سنخ

اصّح وش الزمتر یله و واسطه برایاست، به حكم قامو  مذكور وس یو كوچك ت درجة حقارتیمها

 است.

ش است، یوضات خویبفواسطه قادر به افاضة ف یست كه خداومد تبارك و تعالیم یدیترد

ن برخفف سنت اوست. پس اگر مردم بخواهند به او توّسل كنند یكن چنا  كه ذكر شد، ایل
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وضات، سلسلة یاخذ ف یله برایگامه وسیند، یرا از او طلب مما یش و همه گومه سعادتیج خویوحوا

 ند.یل آیج مطلو  ماید با اخفص كامل به آما  توسل كنند تا به متایامد، بااءیلة حضرات اوصیجل

ند یش تو آیكه مردم به مفس خود ظلم كنند و پ ید فرمود : زمامیخداومد متعال در قرآ  مج

بول ا  را قشیتوبة ا یشا  طلب مغفرت كند، خداومد تعالیا یبرا ص()غمبر خدایو آمرزش طلبند و پ

د و یزیهد، از خدا بپریاما  آورد یكه ا یكسام ید: ایفرمایز مید، و میجشا  را اجابت فرمایو حوا

ِه یُغوا ِاَلبَتُقوا اهلَل َواَمُنوا اتَّآَن یَها الَّذیا َای»د: یش خدا رویله پیبا وس یعنید، ییاو بجو یبه سو یالهیوس

 «.َلهیالَوس

 یبرا یخداومد تبارك و تعال یاست، ول یالبته شفاعت در اصل مخصوص ذات اقدس اله

شگا  یپرا در  ن، آما یار و مؤمنیاء و شهداء و اخیاء و اولیاء و اوصیمشا  داد  مقام حضرات امب

ل و تمام فع است، ظاهرًا یو به حق باق ی  از خود فامیدهد. در آ  مقام كه شفی  قرار میخود شف

، یوآ  حركات معن یو محرك اصل یقیدر معنا متصّرف حق یامفعاالت و حركات از اوست، ول

 است. یخداومد تبارك و تعال

ئر ا بر اهل كبایست ن مستحق بر ثوا  ایمؤمن یا شفاعت براین كه آیامد در ااختفف كرد 

اف  اد منیت و ازدیامد شفاعت موجب تقوو گفته یفة معتزله قائلند بر اّولیكه مستحق عقابند؟ طا

ه شفات كن یعه قائلند بر ایفة عاّمه و شیاسقاط عذا ، اما طا یاست مه برا یاخرو یاستحقاق

 .ین عاصیموجب اسقاط و دف  مضاّر است از مؤمن

ه است: ین آیا یكیشا  یل ایكنند در حق اصحا  كبائر، دلیشفاعت م یفة معتزله كه مفیطا

 َو ال ُهم َخُذ ِمنها َعدٌلؤی َو ال قَبُل ِمنها َشفاَعهٌ یًء َو ال یَمفٌس َعن َمفٍس َش یومًا ال َتجزیُقوا َواتَّ»

 «.نَصُروَ ی

ن یمًا در اویم كه مراد از یدهین جوا  مین استدالل ما چنیگرا ، به ایقط  مظر از جوا  د

ق حشفاعت در  یشا  بر مفیا گریل دیست بلكه روز موت است. دلیامت میفه، روز قیة شریآ

ه: یمثل آ و« ی ارَتضشَفُعوَ  ِااّل ِلَمِنیال »ه: یة شفاعت است مثل آیة مطلقیات مافیاصحا  كبائر، آ

و ن كه خدا از ایكنند مگر ایمم یاز بزرگا ، شفاعت بر كس یكه احد« َنیَفما َتنَفُعُهم َشفاَعُه الّشاِفع»

 شود. یراض

ِلَمِن »ق، داخل است در ید و حقایما  بر توحیر  به جهت ایبن كه مسلم صاحب كیجوا  ا

در حق « نیَفما َتنَفُعُهم َشفاَعُه الّشاِفع»ه: یپس، از شفاعت محروم مخواهد مامد، و آ« یارَتض



و معاددأ مب                                                                                                  190 

 

م بر آ . پس چو  عدم مف  شفاعت در حق كفار ثابت شد، واجب است یكفاراست و ما هم معتقد

 شا  باشد.ین به خفف حال ایكه حال مسلم

 ی  الهن گومه به عذاید تا ایا چه كردیپرسند از اهل دوزخ كه شما در دمیاهل بهشت م

امت یب روز قیذفه كه تكیة شرین آیاز ا«. ِنیوِم الّدیَو ُكّنا ُمَكذُِّ  ِب»دهند: ید؟ جوا  میگرفتار شد

َفما »د: یفرماین است كه میكردمد، ایامت را امكار میشا  كّفارمد و روز قیشود كه ایاست، معلوم م

 «.نیَتنَفُعُهم َشفاَعُه الّشاِفع

 وَ َذمِبَك ِلَواسَتغِفر »فه است: یة شرین آیگر بر ثبوت شفاعت در حق اهل كبائر ایل دیدل

غفار ل من استرسو یكه: ا )ص(ه خطا  است به حضرت رسول اكرمین آیا«. َن َوالُمؤِمناِتیِللُمؤِمن

وگرمه  بول كندقاو را  یامر كند به دعا، البّد است كه دعا ی، چو  حق تعالكن بر هر مؤمن و مؤمنه

  حضرت آر ین موجب تحقید، و ایغمبر خود را امر كند به دعا و رّدش مماید كه خدا پیالزم آ

آ  حضرت در حق عصا ،  یشود كه دعایست. پس ثابت میم یبود  و سزاوار ش   حق تعال

 مستجا  خواهد شد.

ُروا اهلَل وَك َفاسَتغَفُهم جاُؤَوَلو َامَُّهم ِاذ َظَلُموا َامُفَس»د: یفرماید میعال در قرآ  مجخداومد مت

ن كه هرگا  یكند بر ایم فه داللتیة شرین آیا«. مًایَواستشغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدو اهلَل َتّوابًا َرح

د و یشواهد بخشا  را خیا ین، حق تعالینه و آله استغفار كند بر عصا  مؤمیاهلل عل یرسول خدا صل

س رمود ، پآ  حضرت را قبول ف یا دعایفه كه خداومد متعال در دمیة شرین آیشود از ایمعلوم م

 ست.یفه قائل به فرق میة شریرا كه در آیدر آخرت هم قبول خواهد فرمود، ز

والد ضرت و ار  از خاّصه و عاّمه وارد شد  كه شفاعت آ  حین، اخبار كشیعفو  بر ا

 «اّل ِبِاذِمهِاِعنَدُ   شَفُ ی یَمن َذالَّذ»ة: ین است و آی، مختص بر عصا  مسلمیربام ین او و علمایطاهر

، و ار متعالامت مگر به اذ  و امر پروردگیكند در روز قیشفاعت مم ین كه كسیكند بر ایداللت م

 د.شا  شفاعت خواهند كریراكردمد اصنام بیال مین است كه خیه هم در خصوص مشركین آیا

بر  ن كه شفاعتیمامد عصا  مسلمیم یبه اجماع اّمت، كفار خارجند از شفاعت، پس باق

ز ان یگردد كه شفاعت بر عصا  مسلمیر  و اخبار معلوم میات كثیشا  خواهد شد و از آیا

 محتومات است.

امت و ائّمة ین است، شفاعت شاف  روز قیكه باعث مجات مؤمن ییزهاین از چیبنابرا

 ن اویامت برپا شود، آ  حضرت خود و آل طاهریباشد كه چو  عرصة قیهم السفم مین علیطاهر
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ن را از درگا  یا  بندمد و عفو گناها  مؤمنیاها  بر میمامه س یدامن شفاعت برزمند و كمر عذرخواه

اد  شفاعت او را قبول ا  وعد  دیدة جهامیند؛ چنا  كه خداومد مهربا  بر آ  برگزیمس لت مما یاله

 «.یَك َرب َك َفَترضیعطیَو َلَسوَف »خواهد فرمود: 

ود و از شود كه شخص مؤمن در دوزخ مخّلد مخواهد بیكه وارد شد  معلوم م ییهابشارت

با آ   كرد  و كّفار خلق یشود كه خداومد متعال آتش دوزخ را از برایار معلوم میات و اخبار بسیآ

 «.باَدُ َخوُِّف اهلُل ِبِه ِعی»د: یفرمایكند، چنا  كه میف میامد و تخوترسین را میمؤمن

اعت و طبعد از  یبه عفو و رحمت اله یدواریشود كه رجاء و امیاز آمچه ذكر شد معلوم م

ار یسبات و اخبار یغرور و حماقت است، و آ یبه رحمت اله یدواریعبادت است و بدو  آ ، ام

 یُدوا فاَجُروا َو جاَهَن هیلَّذاَن آَمُنوا َو یِا َّ الَّذ»د: یفرما یتعال یا  كه خدان با  وارد شد ، چنیدر ا

ما  كه در را  ما  آوردمد و آیما  كه اآ یراست«: ٌمیرُجوَ  َرحَمَه اهلِل َو اهلُل َغُفوٌر َرحیِل اهلِل ُاولئَك یَسب

 است. ومد آمرزمدة مهربا شومد و خدایدوار به رحمت خدا میخدا مهاجرت و جهاد كردمد، ام

زخ ك مفر هم از امت او داخل دویمخواهد شد كه  یراض )ص(اءی، حضرت خاتم االمبیآر

د استعدا ت ویكه اعمالش قابل یاست كه توبة امسا  خالص بود  به محو ین هم وقتیكن ایشود، ل

ند ك یاریبقعش آبكارد و در مو ین مستعدیدر زم یكه تخم سالم یعفو را داشته باشد، مثل برزگر

ه بركت و دوار بیكه مام  ممود و رشد كرد  آ  تخم است پاك كند، بعد از آ  ام ییهاو علف

   شد  و ثمر مخواهد داد.یگردد و اال به سبب غفلت زارع، تخم ضا یرحمت اله

ر یباشد و تطهین است و طاعات، آ  آ  زراعت میما  به منزلة تخم و قلب به منزلة زمیا

 ، بود ییو منتظر رحمت خدا یدواریة آ  زرع است و مح  امیبه منزلة تنق یعاصمفس از م

عال توبة خالص كه خداومد مت یشود معنینجا معلوم میمخواهد داد و از ا یبدو  عمل سود

 .«اهلِل َتوَبًه َمُصوحًا یَن آَمُنوا ُتوُبوا ِاَلیَها الَّذیا َای»د: یفرمایم

 

 اءیسعداء و اشق

دم رومد قاست كه بدا   یكه قدم یاء. هر قسمیمعاد دو قسمند: سعداء و اشق رومدگا  را 

الخاص. خواص امد: خواص و خاصفهیر كنند. سعداء دو طایاست كه بر آ  جاد  س یاو جاد 

دة بر جا« هِحب وَمی»و ترك لذات و شهوات برخاسته و به قدم  یآمامند كه به مخالفت مفس و هو

 «.یَم وال یلَجنََّه ِهِا َّ اَف یالنَّفَس َعِن الَهو یا َمن خاَف َمقاَم َربِِّه َو َمَهَو َاّم»اطاعت رومد 
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د ساكن شوم« تیعند»رسند و در مقام یم« مقعد صدق»خاص الخاص آمامند كه به معاد 

 «.ٍرٍك ُمقَتِدیَمقَعِد ِصدِق ِعنَد َمل یَجّناٍت َو َمهٍر ف یَن فیِا َّ الُمتَّق»

 یبر موافقت هوا ا  اّمتند كهیعاص یبعض ی. شقیو اشق یامد: شقفهیم دو طااء هیاما اشق

ا  به یصلذات و شهوات بر جادة ع یفایمفس ثابت و بر مخالفت فرما  حق، مصّر و به قدم است

 «.یالَم و یَم ِهیح َّ الَجا َفِایوَ  الد میَو آَثَر الَح یَفَاّما َمن َطغ»معاد دوزخ و دركات آ  رسند: 

ست، اكه امت مرا بر دوزخ برد، دها  و فرج  یزیشتر چیفرمود : ب )ص(ضرت رسول اكرمح

رج، ، و به فق اسراف و عدم تفكر قبل از تكّلمیبه دها ، خورد  حرام و خورد  حفل به طر یعنی

 ق حرام.یرامد  شهوت به طر

د  و عمر آور یا و تمتعات آ  رویبه طلب دم یصفت كافر منافق است كه به كّل« یاشق»اما 

ن وآخرت كرد  یدمصروف داشته وپشت به یوامیوح یلذات و شهوات مفسام یفایش را دراستیخو

 «.ٍبیِ  ِمن َمصاآلِخَر یَلُه فِ نها َو ماا ُمؤِتِه ِمیُد َحرَث الد میریَو َمن كاَ  »باخته:  یبرتنّعم فام یم باقیو مع

 یهگا یا  گرفتار است، ولیاوت عصاگرچه به شق یآ  است كه شق یو اشق ین شقیفرق ب

بد. اما ایم فرما  حق بر كار است و ممكن است عاقبت مجات یما  و تسلیدلش به سعادت قبول ا

ت یاهل وابد ی ییهارمباشد كه « ال ِالَه ِاالَّ اهلل»در دوزخ مؤّبد و مخّلد است و در او مور  یاشق

ن كسا  در یز چنجكه « یَوّلَكذََّ  َو َت یالَّذ یااَلشَقها ِاالَّ یصلیال »شفاعت مدارد، چنا  كه فرمود : 

 ست.یمخّلد م یعذا  اله

 

 شفاعت یمظهر اعال

 عدل یقدرت بزمند و ترازو یامت بدمد، سراپردة عزت در آ  صحرایفردا چو  صبح ق

روز  دهند. در آ  یاست در آ  عرصة عظمیس یزد، مدایزمد، زمدا  عذا  از حجا  برخیاویب

 یند. منادیها مشار ها بسته شود، آثار مذّلت بر رخسیعدل بر پا یهازبامها زمند و سلسله مسمار بر

 عدل مدا كند:

 ها  بارگا گوا ید. اییا به تكّلم در آیماگو یدستها ید، ایا خاموش شویگو یهازبا  یا

 د، اظهاریاد یس قدرت آمچه دیجواس ید، اكنو  موبت گفتار شماست. ایید بگویاد یقدس آمچه د

 د.یكن

  ا ید رویسپ ید  شود، بسیها برمسبت ید  شود، بسیها درپرد  یدر آ  ساعت است كه بس         
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 ند. از فزعیح گن  گردمد. هزارا  مقطة مبوت و عصمت به زامو مشیفص یهاشومد، زبا  یه رویس

 یاله د:ید و گویبر ما رحم كن. حضرت موح آ ید: الهید و گویش آیاكبر آ  روز حضرت آدم پ

رت م اهلل، حضیكل یل اهلل، حضرت موسیم خلیما رحم كن؟ حضرت ابراه یفیممكن است بر ضع

 ست.ین فزع اكبر میبر ما رحم كن كه ما را طاقت ا ید كه الهیش آیروح اهلل پ یسیع

ت ارا  امگنهك ید: الهیش آیة فطرت، مقطة مبوت پید آدم، مایب خدا، مهتر عالم، سیآ  حب

ما و  تیكه به وحدام یب من كسیحب ید: ایكن! خطا  آ یهرچه خواه )ص(امرز و با محمدیمرا ب

ناها  گش یم، به فضل و رحمت خویبه رسالت تو اقرار ممود، شفاعت را بر فتراك دولت تو بست

 م.یداد یو حسن یشا  زلفیم، به ایدیمن گردامیم، از فزع اكبر ایدیآمها را پوش

ست در رفت و در طاعات و عبادات دیف اسفم را پذین حنیبًا دكه قل یخوشا به حال كس

 بر دست راتیح كنوز خینة او مصب كردمد و مفاتیبر س یب خدا زد. مدال سعادت ابدیمتابعت حب

 ت او مهادمد.یكفا

و  ش تویپ نیق توبة مصوح امروز بر همة ما كرامت فرما تا مبادا در روز بازپسی! توفیاله

ه بمدازمد را برا یكه بنوازمد به فضل، گروه یكه گروه یم. روزیشرمسار شو ن درگاهتیش مقربیپ

ت دا  محنرا به زم یتاز  مامند گل شكفته، گروه یهایدولت آرمد بارو یرا بر سرا یعدل، گروه

 شكسته و خوار شد . یهایبرمد با رو

م ا خاتمّنا ، محدث كو  و مكا  و درود مامعدود بر رهبر م یا  بر خدایپایحمد ب

 را  حق.ین او، و سفم بر محّبا  مخلص سفیو آل طاهر )ص(غمبرا یپ

 

 

 ا یپا
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