برهان معراج و شق القمر
(معجزات را از نظر علمي و فني براي شما روشن ميسازد) 
بسم اهلل الرحمن الرحیم



اکنون که در شعاع برکات انقالب اسالمي ايران به رهبري حضرت آية
اهلل العظمي ا مام خمیني مد ظ له ز بان و قلم در ب یان ح قايق علمي
ا سالمي آزادي خود را باز يافته ا ست .کتاب معراج و شق القمر را به
ا هل دانش و بینش ت قديم ميدارم  .اين ک تاب در ب یان ح قايق علمي
معراج تکاملي و سیري حضرت ر سول اکرم (ص) حاوي مطالبي علمي
و بي سابقه ا ست .صنعت اعجاز و معجزه را از نظر فني و علمي رو شن
ميدارد و شما را به هند سه آفرينش و حرکت به سوي آ سمانها و
سييیر تکاملي آهاهي کامل ميدهد .از م طالعهکنندهان انت ظار دارم
مندرجات آن را با دقت نظر بررسييي نموده اهر اشييکال و ايرادي به
نظرشان رسید ما را به موارد خطا و اشتباه هدايت فرمايند.
دي ماه  -1360مح مد
علي صالح غفاري
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مقدمه:



ايرادت بر وقوع معراج و شق القمر



ممکن و ممتنع



هر عمل ممکني نمونه دارد



محاالت مانند شريک الباري و اجتماع نقیضین



وقوع معراج و شق القمر از محاالت نیست

امروزه از طرف تمام طبقات مردم مخصييوصييا طبقه جوان و دان ييجو
سؤاالتي درباره امکان وقوع شق القمر و معراج پیغمبر ا سالم مطرح
مي شود .همه جا ميهويند و ميپر سند چطور مي شود کره ماه با آن
بزرهي شق شود ،پس از آن نیمي از م رق و نیمي از مغرب کره زمین
را دور بزند و دو مرتبه سيير ب م بارارد و به يکديار متصييل هردد.
چطور ميشود که رسول خدا در يک شب مسافتي در حدود میلیاردها
میلیارد سال نوري را طي کند ،به آسمان هفتم عروج نمايد و در همان
شب به جاي اول برهردد .اهر چه خدا به هرکاري قادر ا ست اما قدرت
خدا به محال تعلق نميهیرد .خدا نیز برخالف هند سه و ح ساب کاري
انجام نميدهد زيرا قاعده و حساب همه جا حاکمیت دارد .خدا و خلق
هیچکدام از دايره حاکمیت حساب و هندسه نميتوانند خارج شوند .
آيا خدا به دلیل اين که خدا اسييت و به هرکاري قادر اسييت ميتواند
براي يک م سئله ريا ضي جوابي برخالف جواب واقعي آن ت یه کند تا
در نتیجه يک مسئله دو جواب مخالف هم داشته باشد و هر دو جواب
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در ست با شد؟ مثال جواب واقعي پنج ضرب در پنج م ساوي بی ست و
پنج ا ست .آيا خداوند ميتواند از اين حا صل ضرب جواب بی ست و
هفت يا بی ست و چ ار را درآورد که مانند بی ست و پنج جوابي در ست
باشييد؟ الب ته نه .خدا با علم يا قدرتي که اختصيياص به او دارد باز هم
تابع جواب در ست همین م سئله ا ست .همچنین خدا با قدرت قاهره
خود محال اسييت که از پیوسييت دادن چ ار خت مسييتقیم هر يک به
طول پنج متر سطحي بوجود آورد که مجموع م ساحت آن از بی ست و
پنج متر مربع باشييد زيرا قدرت خدا و قدرت خلق هر دو از مسييیر
قاعده و حسيياب ميتواند عمل خود را انجام دهند .علم و حسيياب
درسييت بر همه کس و همه جا حاکمیت دارد .هیچکس نميتواند خود
را از حکومت آن خارج هرداند.
اين که ميهويند اجتماع مثلین و ارتفاع نقیضین محال است براي اين
ا ست که اين اجتماع و ارتفاع بر خالف ق ضاوت علم ا ست .علم اجازه
نمي دهد که دو شييیئي آنچنان امتیازات خود را لغو کنند که در عین
دو بودن يک و در عین يک بودن دو باشيي ند .همین طور علم ا جازه
نميدهد که يک شیئي در حال بودن نبا شد و در حال نبودن با شد.
پیدايش دوئیت مربوط به وجود حدود و امتیاز اسييت و پ یدايش يک
مربوط به لغو حدود و امتیاز و حاال ممکن نیست که حدود امتیازات در
عین بودن نباشند و در عین نبودن باشند .اجتماع مثلین مانند ارتفاع
نقیضین محال است.
پس اهر معراج و شق القمر از مسیر قاعده بوده و در واقع يک صنعتي
است که به اراده خدا واقع مي شود ،البته آن را قبول داريم که اين کار
از مسيیر قاعده و حسياب واقع شيده و قابل قبول اسيت و اهر وقوع
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معراج طفره بوده و براي بزرگ ن ان دادن قدرت خدا هفته شده است
البته روي احترام به قدرت خدا ،قابل قبول است هرچند که علم آن را
نتواند قبول کند .بايد که خدا برخالف قاعده و حسيياب چیزي نافته
باشد.
در اينجا الزم اسييت بحثي درباره امکان و امتناع ايراد کنیم و بابت
نمايیم که جريان امکان و امتناع در صييغیر و کبیر اشييیاد و در کلي و
جزئي يکسان است.
ممکن به عملي ميهويند که از نظر فني و تکنیک صنعتي قابل وقوع
بوده و ن ظاير آن واقع شييده باشييد .در م قا بل آن ممتنع به چیزي
ميهويند که از م سیر هند سه و ح ساب غیرقابل اجرا بوده و به اراده
خدا و خلق غیرقابل وقوع باشييد و نمونه آن در طبیعت واقع ن ييده
باشد.
براي پ یدا کردن ممکن و ممتنع ب ترين راه ،پ یدايش نمو نه و عدم
نمونه آن در طبیعت ا ست .آنچه از نظر علم ممکن بوده خداوند نمونه
آن را به وجود آورده .پیدايش صيينايع طبیعي دلیل امکان نمونه هاي
آن است.
در فل سفه بحثي دارند به نام واجب الوجود و ممتنع الوجود .ميهويند
وجود خداي دوم ممتنع ا ست ،اجتماع و ارتفاع نقی ضین محال ا ست.
اجتماع مثلین محال است .دلیل محال بودن همین است که نمونههاي
آن در طبیعت واقع ن ده و وقوع آن از نظر دانش قابل قبول نیست.
مثال علم و دانش ،حرکت از ابتدا تا انت ا را بدون عبور از وسييت طفره
ميداند و آن را محال و غیرقابل وقوع ميشييمارد .وقتي که عبور از
وست لغو شود حرکت از ابتدا به انت ا هم لغو ميشود .عملي را که علم
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و دانش قبول نک ند قدرت خدا هم آن را قبول ندارد و قا بل قبول
نمي داند .همین طور شييريک الباري يعني وجود خداي دوم ممتنع و
محال ا ست ،براي اين که خداي دومي نیست و اهر با شد الزمهاش اين
ا ست که دو خدا با شد و اهر دو خدا با شد همان دوئیت وجود هردو
خدا را باطل مي کند زيرا به دلیل دو بودن از يکديار جدا و ممتازند و
هر دو محدود بوده و از ورود و تصرف در حوزه وجود يکديار محرومند
و به همین دل یل که محروم و م حدود ند هر دو عاجز ند و عجز و
محدوديت وجود خدا را باطل ميکند .خدا يعني نامتناهي از نظر وجود
و نامتناهي از نظر علم و قدرت و اين عدم تناهي با دوئیت و محدوديت
نمي سازد .پس وجود خداي دوم به معناي اين ا ست که يا خدا نبا شد
يا اهر با شد متناهي و عاجز با شد ،در نتیجه از نظر برهان عقلي وجود
خداي دوم محال ا ست و نمونه آن پیدا ن ده که خداي دياري مانند
اين خدا باشييد و او هم ج ان و انسيياني خلق کرده باشييد .پس وجود
شريک الباري يعني خداي دوم محال و ممتنع است.
و اما اجتماع مثلین به معناي دوئیت ،با لغو امتیازات اسييت .دو بودن
ايجاب مي کند که امتیازي وجود داشييته باشييد و يک بودن ايجاب
ميکند که امتیازي نباشد امتیاز باشد و نباشد اجتماع نقیضین است.
اجتماع نقی ضین از اين ج ت محال ا ست که بايد عدم در حد وجود،
مجعول قرار هیرد با اين که عدم با مجعولیت منافات دارد.
سواي اين محاالت چیزي در عالم نیست که قابل جعل نبا شد و هرچه
قابل جعل بوده نمونه کوچک يا بزرگ از آن واقع شييده و از هر عمل و
صنعت که نمونه کوچک آن قابل وقوع با شد بزرگ آن هم قابل وقوع
است .جريان قانون امکان و امتناع در صغیر و کبیر يکسان است .اهر

5


حرکت به آسمان ممتنع باشد در يک متر و میلیاردها متر ممتنع است
و اهر ممکن باشد در يک متر کمتر و میلیاردها متر ممکن است.
اهر پیدايش موجود زنده در هواي سييرد  300درجه زير صييفر محال
با شد زندهي براي فیل و پ

ه هر دو محال ا ست و اهر ممکن با شد

براي هر دو ممکن است .در صورتي که دو نیمه شدن يک سیب ممکن
ا ست شکافته شدن يک کره به میزان صدها میلیارد برابر سیب هم
ممکن است ،زيرا حرکت جسم به سوي آسمان و شکافتن جسم جزد
محاالت نیست.
هرچه از طريق علم جايز با شد از طريق عمل و صنعت هم جايز ا ست
حاال اهر ک سي بخواهد صنعتي برخالف ق ضاوت علم و حکمت بوجود
آورد ،مثل اين اسييت که بخواهد عملي انجام دهد که محال و ممتنع
اسييت .البته علم و قدرت خدا به محال تعلق نميهیرد و محال قابل
وقوع نیست.
اکنون الزم ا ست درباره پیدايش معراج و شق القمر بحث کنیم که آيا
اين ا اعمالي طفره و برخالف علم و ح ساب ا ست تا وقوع آن ا به اراده
خدا و خلق محال با شد و نمونه آن در طبیعت پیدا ن ده با شد ،يا اين
که عملي در ست مطابق هند سه و ح ساب ا ست که اهر ما ان سان ا هم
فرمول و حساب آن را بد ست آوريم ميتوانیم به اراده خود شق القمر
و معراج بوجود آوريم.
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پیش هفتار:
هر علمي و کتابي اصييطالحات مربوط به خود دارد که خواننده کتاب
بايد پیش از مطالعه ،آهاهي به آن اصطالحات داشته باشد ،اصطالحات
و لغات اين کتاب بر پايه اصطالحات علوم قديم و جديد نیست بلکه بر
پايه اصطالحات آيات و اخبار است مثال نور و نیرو و ماده در اين کتاب
به معناي نور و نیرو و ماده فیزيکي و شييیمیايي آن نیسييت بلکه به
معناي نور و نیروي مجرد اسييت پیش از آن که با ماده ترکیب شييود و
حیات بوجود آيد .و همچنین مبادي آفرينش در اين کتاب به معناي
ماهیت و وجود به اصطالح فلسفه و عرفان و همچنین کلمات اعداد در
اين کتاب به معناي اعداد شمار شي نی ست بلکه به معناي موجودات و
مخلوقات قابل اشاره و شماره است که در واقع معدود اعداد شمارشي
ا ست .باالخره اين کتاب با لغات و ا صطالحات خیلي ساده و رو شن
آفرينش و حرکات تکاملي را براي خواننده تو ضیح ميدهد و ت ريح
ميکند.
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فراز اول



پیدايش صيينايع انسيياني و طبیعي آفرينش مجموعهاي از
ماشین آالت است



ابزار پیدايش صنعت



مصالح ساختماني و ابزار توسلي



اراده به جاي ابزار توسلي



معجزات بدون ابزار توسلي انجام ميهیرد نه بدون مصالح



شق القمر و اعجاز صنعت اعجازي است



اقسام صنايع :صنايع طبیعي و انساني و اعجازي



دلیل پیدايش ابزار طبیعي




آنچه با عامل و مصييالح قابل وقوع اسييت به اراده خدا قابل
وقوع است
اراده خدا و اراده انسان به جاي ابزار

قبال بايد اين حقیقت را بدانیم که تمام مخلوقات و موجودات عالم در
جاي خود ماشین آالتي هستند که بدست سازنده آن بوجود آمدهاند.
صنايع طبیعي در ست مانند صنايع ان ساني ما شینهايي ه ستند که
براساس قانون و حساب بوجود آمدهاند.
وجود صنايع انسانها چ ار جزد اساسي الزم دارد که بدون هر يک از
اين چ ار جزد پیدايش آن ا محال است.

سازنده
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مواد خام و م صالح ساختماني مانند خاک و سنگ براي ساختمان و
فلزات براي ماشین آالت.
ا سباب و ابزار تو سلي که به و سیله آن بتوانند صنايع خود را بوجود
آورند مانند اره و تی ه براي نجاري و ابزار ماشین سازي و خانه سازي
براي ايجاد ماشین و خانه .
هندسه و قانون و يا نق ه علمي که بر مبناي آن ،قطعات يدکي صنعت
بوجود ميآيد و آن قطعات به صييورت ماشييین آالت و ادوات مختلف
درآمده قابل استفاده ميشود .
همانطور که پیدايش سيياختمان و ماشييین بدون مصييالح اولیه و اره و
تی

ه محال ا ست پیدايش آن بدون قاعده و ح ساب و بدون نق

ه

علمي نیز محال خواهد بود .اين چ ار اصييل اسيياسييي براي پیدايش
صنايع ان ساني مورد احتیاج ان سان ا ست .ولیکن هاهي ابزار تو سلي
عین مصالح ساختماني و مصالح ساختماني عین اسباب و ابزار توسلي
ميشييود .مانند نیروي برق براي پنکه و چراک که هم وسييیله حرکت
دادن پنکه و رو شن شدن چراک و هم از م صالح ا سا سي پنکه و چراک
اسييت .پنکه و چراک همان طور که سييیم و فلز و شييی ييه الزم دارند
نیروي برق هم الزم دارند .برق هم اسييباب تحريک و نیروي حرکت
اسييت و هم مواد اولیه .همین طور پیچ و م ره ها ،هم اسييباب و ابزار
ا ستحکام و هم از م صالح ساختماني ما شین آالت ا ست .در اينجا بايد
بدانیم که اهر بتوانیم مواد خام صينعت را با دسيت و اراده به صيورت
صنعت و ما شین آالت درآوريم ،آن طور که با اراده نوک انا ت خود
را خم ميکنیم يا با دسييت خود از چوب ها و نخ هاي نايلون سيي بد
مي سازيم ،در اين صورت براي صنايع خود به ا سباب و ابزار تو سلي
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احتیاج نداريم زيرا در اين جا د ست و اراده ميتواند مواد خام صنعت
را به هر صورتي که بخواهد درآورد و همان م صالح ساختماني براي
ايجاد صنعت و ساختمان کفايت ميکند .کسي که نیروي اراده دارد در
ايجاد صنايع طبیعي به اسباب و ابزار محتاج نیست .مثال خاک و آب و
هوا و نور آفتاب و عنا صر ديار که مواد خام صنايع طبیعي ا ست در
اي جاد طبیع یات ک فا يت ميک ند و ديار ابزاري براي اي جاد طبیع یات
الزم نیست .پس در اينجا ميتوانیم باويیم که خداوند متعال در ايجاد
صيينايع خود به اسييباب و ابزار توسييلي احتیاج ندارد بلکه يدکيهاي
صيينعت و مصييالح او لیه را به اراده خود به هر صييورتي که بخواهد
مي سازد .يعني براي اين که بخواهد خاک و آب و هیاه و نور و حرارت
را به صييورت ه یاه و حیوان درآورد وجود ه مان خاک و آب و نور و
حرارت کفايت ميکند .
پس ميهوئیم خداوند متعال در ايجاد صيينايع خود فقت دو چیز الزم
دارد:مواد خام و م صالح ساختماني؛ و هند سه و فرمولي که با اجراي
آن ،م صالح اولیه به صورت صنايع طبیعي ظاهر ميهردد .يعني براي
ايجاد صنايع ال ي فقت وجود علل مادي و صوري کفايت ميکند.
علت صوري يعني نق ه و هند سهاي که برا ساس آن ا شیاد و ا شخاص
به اين صييورت ها و هیکل ها ظاهر ميشييوند و بر طبق آن هر چیزي
شکل مخصوصي پیدا کرده و بنام مخصوصي نامیده ميشود .
ع لت مادي يعني مواد اول یه اي که در پیکره صيي نايع طبیعي ب کار
ميرود .جواهري که عرض و صورت ميپريرد و ماده و عن صري که در
سيياختمان هیاه و انسييان بکار ميرود .از نظر اين که خدا در ايجاد
صنايع طبیعي به ا سباب و ابزار تو سلي احتیاج ندارد مردم ميهويند

10


کارهاي خدا و کارهاي اعجازي بدون اسييباب و بدون وسييیله انجام
ميهیرد و روي اين حسيياب صيينايع طبیعي و انسيياني را از صيينايع
اعجازي جدا ميدانند و ميهويند معجزه آن ا ست که بدون و سیله و
ابزار بوجود آيد و اهر صنعتي با ا سباب و ابزار ساخته شود معجزه
نیست.
اسييباب و ابزاري که مردم پیدايش معجزه را به آن مربوط نميدانند
همان اسييباب و ابزار توسييلي اسييت .مثال ميهويند اهر خدا و پیغمبر
بخواهند با معجزه در بسييازند به اره و تی ييه احتیاج ندارند .اهر از
پیغمبري بخواه ند که در خت را به میز و م بل ت بد يل ک ند و او بدون
حرکت دسييت و بدون اره و تی ييه اين کار را انجام دهد معجزه کرده
ا ست و اهر با د ست و اره و تی

ه درخت را به میز و مبل تبديل کند

نجاري بیش نیست.
پس صنعت معجزه آن ا ست که بدون ابزار تو سلي با شد ولي از نظر
احتیاج به م صالح ساختماني و نق

ه ساختمان صنايع اعجازي و

صنايع طبیعي م ساوي ه ستند .اهر از پیغمبري بخواهند که هیاهي را
با اع جاز بوجود آورد آن پیغمبر بايسييتي با اراده خود مواد خاکي و
عنا صر را به هیاه تبديل کند يعني همان کاري را که طبیعت ظرف يک
ماه ان جام ميد هد او با اراده خود ظرف يک بان یه ان جام د هد .يعني
پیغمبر براي ايجاد هیاه به تابش آفتاب و وزش باد احتیاج ندارد نه اين
که مواد اولیه هیاه و نق ه هیاه سازي الزم ندارد.
خالصه بحث تا اينجا اين است که معراج و شق القمر هر کدام صنعتي
ا ست مانند صنايع طبیعي و صنعت کرات آ سمان و هردش آن کرات،
فرقي که دارد اين اسييت که صيينعت اعجاز بدون ابزار توسييلي انجام
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ميهیرد و صنايع طبیعي و ان ساني ابزار طبیعي و ا سباب تو سلي الزم
دارد و بتدريج انجام ميهیرد.
اهر به ما باويند خدا آنجا ،سييیصييدهزار کیلومتر دورتر کره ماه را
ساخته و يک صد و پنجاه میلیون کیلومتر دورتر خور شید را ساخته و
آن ا را در فضا معلق نموده و در مسیر خود به جريان انداخته و در اين
فضيياي بیکران اين همه ماه و خورشييید و عالم ها آفريده ،حق داريم
بپرسیم که خدا چاونه ماه و خورشید را آفريده و بر چه پايهاي آن ا را
استوار نموده و با چه نیروئي آن ا را به حرکت درآورده است.
در پاسخ اين سؤال بر خداوند متعال واجب ا ست که ما را به حساب و
هند سه خلقت و چاوناي کرات و سیارات آ شنا سازد و همین طور
ا سباب و ابزاري که با آن کرات و سیارات را در م سیر خود به هردش
درآورده به ما معرفي نمايد.
در اين جا ميتوانیم صنايعي را که به اراده خدا و انسان بوجود ميآيد
به سه قسمت تقسیم کنیم:
صنايع انساني مانند ماشین آالت و صنايع الکترونیک و غیره.
صنايع طبیعي مانند جمادات و نباتات و حیوانات و انسان.
صنايع اعجازي مانند شق القمر و طي االرض و احیاد مردهان .
صنايع ان ساني سه چیز الزم دارد ،مواد خام يا م صالح ساختماني،
اسباب و ابزار توسلي مانند اره و چکش و نق ه و هندسه ساختماني .
صنايع طبیعي نیز سه چیز الزم دارد ،مواد اولیه مانند نور و ماده ،ابزار
توسلي مانند تابش آفتاب وزش بادها و نق ه و هندسه خلقت.
در حالي که صنايع اعجازي فقت به دو چیز احتیاج دارد .اول مواد خام
و م صالح ،دوم نق ه و ت صوير و يا هند سه راه پیمايي درطي االرض و
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سييیر در معراج .پس براي ايجاد صيينايع اعجازي به اسييباب و ابزار
توسلي احتیاج نیست.
لزوم اسباب و ابزار توسلي از نظر احتیاج انسان است زيرا واقعا انسان
با دست و اراده نميتواند چوب و آهن را بتراشد و آن را به صورتهاي
الزم درآورد .از اين رو براي ايجاد صيينايع به اسييباب و ابزار توسييلي
احتیاج دارد تا به کمک آن ا بتواند علم و اراده خود را در حوزه وجود
مصيينوع به ل باس ع مل درآورد و يدکي هاي صيين عت خويش را به
صورتهاي دلخواه ب سازد .مثال يک طبیب براي صنعت عمل چ م و
عالج قلب ابزار ظريف و مخصوص الزم دارد تا با آن ابزار بتواند اراده و
علم طب خود را جامه عمل بپوشيياند .بدون اسييباب و ابزار توسييلي
صنايع انساني قابل وقوع نیست.
و اما لزوم عوامل طبیعت و ابزار طبیعي براي ايجاد صيينايع طبیعت از
اين نظر نی ست که خداوند براي ايجاد صنايع طبیعي به چنین عواملي
احت یاج دارد ،بل که اي جاد اين عوا مل براي اين اسييت که خداو ند
مي خواهد انسييان را در جريان صيينايع طبیعت قرار دهد و او را به
کیفیت خلقت و آفرينش آهاه سازد .در واقع خداوند از طريق آشنايي
انسان صنايع طبیعت را ميسازد .
خداوند با اراده و بدون احتیاج به عوامل ميتواند در شرايت سی صد
درجه زير صفر حرارت بوجود آورد يا اين که ميتواند يخ و آتش را در
جوار هم قرار دهد که هیچکدام در دياري تأبیر نارارد .خدا براي اين
کارها راه عملي و علمي دارد لیکن اهر در طبیعت کارها به اين شييکل
انجام ميهرفت ان سان هرهز نميتوان ست به عوامل طبیعت و ا سرار
خلقت آهاه هردد.
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پ یدايش عوا مل طبی عت براي صيي نايع طبیعي از نظر تعلیم و ترب یت
انسييان اسييت .خداوند ميتواند مولکول هاي هوا را آنچنان نوراني و
شييفاف بسييازد که خودبخود روشيين باشييد و به تابش آفتاب احتیاج
نبا شد .آن چنانکه در اعماق دريا جايي که نور آفتاب نمير سد پولک
تن ماهيها را متبلور آفريده ا ست تا محیت تاريک دريا را با تابش آن
پولکها رو شن سازد و حیوانات آنجا را از نور آفتاب م ستغني نمايد.
همین طور در آن شييرايت حرارت طبیعي بوجود ميآورد تا اين که
حیوانات آنجا را از حرارت آفتاب هم م ستغني کند .پس الزم نی ست
همه جا روشنايي و حرارت تابش آفتاب باشد ،در آن جا صنعت حرارت
و روشنايي بدون ابزار و عوامل پیدا ميشود.
معالجه يک مرض هاهي با دواي طبیب و هاهي با دعاي صاحب نف سي
انجام مي هیرد .دعا مانند دوا عامل نیسييت بلکه اراده خدا اسييت که
مرض را بدون استعمال دوا معالجه ميکند.
در محیت صنعت هر ابري که از عامل بوجود آيد به اراده خدا هم پیدا
مي شود شايد ما باوئیم ياانه راه پیدايش انسان در رحم مادر حرارت
رحم و و سائل دياري ا ست که در رحم بوجود آمده ،با اين که همه آن
عوامل در دل خاک هم قابل پیدايش اسييت .آباري که بوسييیله تابش
آفتاب بوجود ميآيد ،به اراده خدا يا با اراده صييا حب نظر هم پ یدا
مي شييود .از اين رو خداو ند مت عال با اي جاد صيي نايع خارق ال عاده و
معجزات ،ا ستغناد خود را از عوامل طبیعت اعالم کرده ا ست .آنجا در
رحم ح ضرت مريم بدون مداخله زوج بچه مي سازد و شرايت رحم را
در دل خاک براي خلقت آدم و حوا بوجود ميآورد.
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اهر ما اين طور فکر کنیم که همه وقت پیدايش صنايع طبیعت از مواد
اولیه ،به ابزار و عوامل تو سلي احتیاج دارد صنايع اولیه هرهز ممکن
نیست زيرا ابزار و عوامل هم صنعت است پس آن ا چطور بوجود آمده؟
آيا نور و ماده چطور سيياخته شييده؟ آب و هوا و خاک و حرارت چطور
ساخته شده؟ پیدايش هیاه به آب و آفتاب محتاج ا ست ،پیدايش آب
و آفتاب به چه چیز محتاج خواهد بود؟ معلول به علت احتیاج دارد اما
علت به چیزي محتاج نی ست .اهر علت هم علت الزم دا شته با شد با
معلول مساوي است.
اهر باويیم پیدايش هر مصيينوعي به اسييباب و ابزار محتاج اسييت
پیدايش آن ا سباب و عوامل هم به ابزار دياري احتیاج دارد و هرفتار
دور و ت سل سل مي شويم .حکمت و فل سفه دور و ت سل سل را باطل
شناخته ا ست يعني موجود محتاج بايد به غني مربوط هردد .جاهل به
عالم و ضعیف به قوي مربوط شود م صنوع به عامل محتاج ا ست  .اهر
عامل به عامل دياري محتاج باشد مانند مصنوع است  .احتیاج صنايع
طبیعي به عواملي مانند آفتاب و حرارت مانند احتیاج فرزندان اسييت
به پدر و مادر  .همه انسييان ا به پدر و مادر محتاجند .اهر پدر و مادر
اولیه به پدر و مادر محتاج باشييند پس پیدايش فرزند محال خواهد
بود .ان سان محتاج به پدر و مادر باي ستي مربوط هردد به ان ساني که به
پدر و مادر محتاج نیست.
پس ميهويیم نیاز صنايع انساني به ابزار توسلي از نظر احتیاج انسان
ا ست و احتیاج صنايع طبیعي به ابزار و عوامل از نظر تعلیم و آ شنايي
ان سان به عوامل طبیعي ا ست .همان طور که عوامل طبیعي محتاج به
عوامل ديار نیسييت صيينايع طبیعي هم از نظر علم و قدرت خداوند
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متعال محتاج به عوامل طبیعي نی ست .صنايع اعجازي مانند پیدايش
عوامل اولیه اسييت که بدون ابزار توسييلي پیدا شييده و مواد اولیه و
هندسه خلقت براي وجود هرفتن آن کفايت مي کنند.
فراز دوم



عامل ارتباط بین دو شئ



عرض و جوهر



موج راديو عرض است بر جوهر



نیروي مرموز مرکب امواج



نور و نیرو بدون ماده قابل ک ف نیست



خواص ذاتي و عرضي نور و نیرو



نور و نیرو يک حقیقت است



ترکیب ماهوي ماده و نیرو



ک ييف نیرو در ماوراد ماده با چه وسييیله نوک انا ييت خم



ميشود
اجزاد عالم با چه نخي به هم وصل شدهاند.

بدي ي ا ست که بین دو شئ در خالد کامل بدون و سیله ارتباط برقرار
نمي شود .اهر هوا و شعاع برق نبا شد نميتوانید با طرف مقابل ارتباط
برقرار سيياز يد .نميتوان ید او را ببین ید و با او حرف بزن ید زيرا نور و
هوايي وجود ندارد که مرکب موج سخن شما يا موج ديد شما با شد.
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هوا و نور شما را به طرف مقابل مربوط مي سازد .بین شما و ان سان
م قا بل اهر از هر چیز و هر ج ت خال کا مل بوجود آ يد ارت باط قطع
مي هردد .همین طور بین دو جسييم اهر خال کا مل بوجود آ يد آن دو
جسييم روي يکديار ابر نمي هرارند زيرا ابر خود را هر چند که امواج
باشد بايد سوار بر چیزي کنند و به سوي يکديار بفرستند .موج نور يا
موج هوا عرض است عرض بر جوهر استوار و سوار ميشود .موج مانند
تکاني است که بر سیم يا چوب عارض ميشود اهر چوب يا سیم نباشد
تکان و اهتزاز بوجود نميآيد.
يکي از اشتباهات علم روز همین است که خیال ميکنند موج هوا و يا
موج نور بخودي خود بدون مرکب قابل ظ ورند و موج هوا بدون هوا و
امواج الکتريسييیته بدون نور و نیرو پیدا ميشييود ،با اين که چنین
نیسييت .اهر شييعاع نور و هوا نباشييد پیدايش موج محال خواهد بود.
امواج راديويي و الکتريسييیته سييوار بر نوري ميشييوند که از مرکز
فرستنده ساطع شده و يا در فضا موجود است .کرات آسماني را نیروي
جاذبه و شعاع نور به يکديار مربوط ساخته ا ست .اهر پیامي بین دو
کره آسماني مبادله شود آن پیام امواجي است که بر نبروي جاذبه بین
آن دو سوار مي شود و به سوي يکديار فر ستاده مي شود و هاهي به
و سیله تلفن و يا تلويزيون مقا صد خود را به يکديار مير سانند .در
اين جا سييخن و يا تصييوير آن ا موجي اسييت که بر نیروي برق سييوار
ميشود و به طرف ديار ميرسد.
پس ب ترين و سیلهاي که کرات را به يکديار مربوط ساخته و آن ا را
در عین دوري و جدايي به هم نزديک نموده پیام هر کدام از آن ا را
براي ديار ميفرستند و يا اين که مرکب موج سخن و تصوير مي شود،
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نیروي مرموزي شييبیه به نیروي برق و الکتريسييیته اسييت که آن را
نیروي جاذبه نامیدهاند.
نیروي جاذبه در عالم و بین کرات آسماني نظیر نیروي برق بین قطعات
ابر و مانند شعاع نور در ظاهر و باطن اجزاد و ذرات عالم پراکنده شده
ا ست ,ري سماني ا ست که همه اجزاد پراکنده را به هم ب سته .عماد و
ستوني است که کرات آسماني بر روي آن استوار مانده است.

در تفسيیر آيه« ،رفع السمممم باري معد رو ا

»1امام شي يم علیه السيالم

ميفرمايند :آ سمانها پايهاي که قابل روئیت مردم با شد ندارد اما پايه
غیر قا بل روئ یت دارد اين پا يه غیر قا بل روئ یت در ب یان ا مام عل یه
االسييالم همان نیروي جاذبه اسييت که کرات آسييماني را به يکديار
مربوط ساخته و مايه حفظ آن ا ميشود.
نور و نیرو موج نیست بلکه مرکب امواج است:
نور و نیرو يک حقیقت ا ست که در ابر و سائل نورهیر دو جلوه مختلف
پیدا ميکند مانند نیروي برق که در پنکهها و ماشینها به صورت نیرو
و در المپ ها به صورت شعاع ظاهر ميهردد.
نور شعاعي ا ست مت صل ،غیرقابل انف صال ،مجرد و فوق حدود و ابعاد.
وقتي که در دل ماده قرار ميهیرد در ماده نیرو و حیات بوجود ميآورد
و ماده را در م سیر خود به حرکت مياندازد .نور در تابش خود ماده را
نوراني ميک ند و در همین حال که آن را نوراني نموده در آن جلوه و
ابر ايجاد ميکند .نور به خودي خود قابل روئیت و قابل ک ف نی ست.
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بن
ُك َ رَي ِي ألَ َجلٍ ُّم َس ًّ ى يُوَ ِب ه ُ األَ رم َ يُ َف ه ِص ُل األ ََي ِري ل َ ََعل ذ ُُك ِمع ِلقَ ء َ بر ه ُ رُِك تُب ِقنُ َ
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نور در برخورد خود به ماده و ذرات انع کاس پ یدا ميک ند و در حال
انع کاس ،خود و ماده را ک ييف مين ما يد .اهر در مسييیر تابش نور
انعکا سي بوجود نیايد ماده و نور هیچ کدام قابل ک

ف نی ستند زيرا

ماده بخودي خود ظلماني و سیاه ا ست .ماده رنگ و نور خود را از نور
ميهیرد .و در خالد کامل بین فضييا با اين که شييعاع نور هسييت قابل
روئیت نی ست .پس از اين که به هازهاي هوايي محیت به کرات برخورد
ميکن ند منعکس ميهردد و از اين انع کاس خود و اجسييام را ظاهر

مي سازد اهر چه علما در تعريفات خود هفتهاند« :النبر ظ ه معنفسمممظ م
لد ه» نور بخودي خود ظاهر اسييت و غیر خود را هم ظاهر ميسييازد،
لیکن اين تعريف از محیت تابش و انعکاس نور پیدا شيده اسيت وقتي
نور در مسیر تابش خود به هوا و اجسام برخورد مي کند از اين برخورد
انع کاس بوجود ميآ يد ،آن هاه خود را ظاهر و غیر خود را نیز ظاهر
ميسازد  .مثال نیروي برق در سیم جريان پیدا ميکند و ديده نميشود
اما اهر دو سیم برق مثبت و منفي به هم ر سید جرقه تولید مي شود.
در اينجا نور و برق قابل روئیت مي شود .جرقه همان انعکاس ا ست که
م سیر نور در سیم را عوض ميکند و به شما بر ميهرداند .پس نور در
حال انعکاس قابل روئیت ا ست و در خت م ستقیم بدون برخورد قابل
روئیت نی ست .اين که علما و دان مندان در ک فیات و تعريفات خود
نور را از جنس موج و ذرات ميدانند به دلیل اين اسييت که نور مانند
روح بخودي خود قا بل روئ یت نیسييت و ه مه جا در حال انع کاس و
برخورد با ذرات ک

ف مي شود .آن ا از اين ج ت که نور را با چ

م

م سلح و غیر م سلح همه جا همراه با ذرات ميبینند همان ميکنند که
نور از جنس ماده و ذره اسييت .و تعريف علما درباره حقیقت نور مانند
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تعريفات آن ا درباره روح و ج سم ا ست .ماديون ج ان روح را از جنس
ماده تن ميدانند و قائل به اسييتقالل آن نیسييتند .ميهويند حیات
خا صیتي ا ست که در ترکیبات فیزيکي و شیمیايي ماده تن به وجود
ميآيد .آن ا از اين حقیقت قافلند که بروز دو اقتضييا و دو ابر از يک
حقیقت محال است .مار اين که دو اصل باشند که با هم ترکیب شده
با شند .اهر حیات و روح خا صیت ذاتي و غیرقابل انفکاک ماده با شد
ممکن نی ست که ج سمي از اين ماده در يک حال حیات دا شته و در
حال ديار فاقد حیات با شد .اختالف ذاتي مواد و اج سام عالم از نظر
موت و حیات و نور و ظلمت از نظر حرکت و سييکون دلیل اين واقعیت
است که نور و حیات ابر ترکیبي اجسام است نه ابر ذاتي زيرا يک چیز
از نظر ابر ذاتي در دو حالت مختلف قرار نميهیرند مثال ابعاد بالبه ابر
ذاتي جسييم اسييت .ما نميتوانیم جسييم را از نظر ابعاد بین دو حالت
مختلف قرار دهیم که در يکي از آن حاالت واجد ابعاد و در حال ديار
فاقد آن با شد بلکه ج سم همه جا به دلیل ماديت ،ابعاد و به دلیل بعد
جسم است( .جسم و ابعاد بالبه"طول و عرض عمق" يک حقیقتند از
يک اصل).
و اما از نظر موت و حیات و سييکون و حرکت و نور و ظلمت ميتوانیم
جسييم را در دو حال مختلف قرار دهیم که در يک حال واجد نور و
حیات و در حال ديار فاقد آن باشد.
اين اختالف ذاتي دلیل آن اسييت که نور و حیات خاصييیت ترکیبي
اجسام اند يعني در طبیعت دو اصل با هم ترکیب شده و از ترکیب آن
دو اصل جسم زنده بوجود آمده.
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ترکیب ذاتي ماده برهان زوجیت اصولي است که با هم ترکیب شدهاند.
اهر در طبیعت يک اصل بی تر نبود از آن يک اصل اختالف ذاتي بین
ا شیاد بوجود نميآمد که يک ج سم زنده و دياري مرده و يک ج سم
نوراني و دياري ظلماني با شد ،زيرا دو ابر و دو خا صیت از يک ا صل
قابل پیدايش نیسييت .شييما از آب خال

با حفظ جنسييیت آب بدون

مداخله مواد و عوامل خارجي نميتوانید دو جنس مختلف بسازيد يک
يکي از آن ا فاقد خاصييیت آب و دياري واجد آن باشييد .و از يک جا
سرچ مه هرفته باشد و براساس هندسه اجسام از يک جا به صورت
نور و از جاي ديار به صورت نیرو ظاهر ميهردند .نور و نیرو و در ظاهر
و باطن عالم نظیر نیروي برق در ظاهر و باطن سیمها و ما شین آالت
است.
برق ،در ما شینها و پنکهها به صورت نیرو و در چراکها به صورت نور
ظاهر ميهردد .اين اختالف هند سه خور شید و ماه ا ست که يکي از
آن ا مانند خور شید به شعاع نور و دياري مانند زمین و ماه به نیروي
جاذبه مج ز ا ست ..نیروي جاذبه در زمین و ماه و ستارهان در ست از
جنس نور و شعاع است که از چ ره خورشید ميتابد و ج ان را روشن
ميکند.
نور و نیرو به جاي روح ج ان بوده و ماده به جاي پیکره عالم اسييت.
روح تن ا و سیلهاي ا ست که اجزاد و اع ضاي تن بدن را به هم مربوط و
متصل نموده است.
نیرو و ماده قابل تبديل به يديار نیسييتند زيرا دو اصييل مختلف و
متباين است .اصل نیرو با اصل ماده تباين ذاتي دارد و دو اصل متباين
قابل بره ت به يکديار نیستند.
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دو شييیئي در صييورتي قابل تبديل يکديار هسييتند که فقت با هم
اختالف صييوري داشيي ته باشييند مانند يخ و آب و مان ند فلزات به
صورتهاي مختلف .از اين رو در علم توحید بابت شده که ذات خلق
قابل تبديل به ذات خالق و ذات خالق قابل تبديل به ذات خلق نی ست
يعني مخلوق به جنس خالق ترقي وجودي
نمي ک ند و خالق به جنس مخلوق تنزل وجودي ندارد .نظیر ه مان
تباين وجودي که در ذات خالق و مخلوق ا ست در ذات نیرو و ماده هم
است از اين رو نیرو و ماده قابل تبديل به يکديار نیستند.
در دو کتاب توحید از ديدهاه علم و هندسييه آفرينش اصييول اولیه
طبیعت و هندسه عالم خلقت کامال روشن شده است کساني که طالب
توضیحات بی تري هستند به آن دو کتاب مراجعه کنند.
نیرو و ماده با يکديار ترکیب ماهوي پیدا ميکنند يعني در حد وجود
و در حد ذات يکديار قرار ميهیرند و بعد از اين ترکیب ،روي هم ابر
ميهرارند .ابري که از اين ترکیب در جسم و ماده بوجود ميآيد حیات
و نیرو و يا رنگ و نور نامیده ميشييود .از اين حال به بعد هندسييه و
ترتیب ذرات و ترکیب آن ا با يکديار ،ابر و اقتضا بوجود ميآورد.
نیروي جاذبه و دافعه و نیروي تحريک و تحرک و ا ستم ساک و ات صال
همه و همه به دنبال ترکیب نور و نیرو با ماده است .نیروي برقي که در
سیمها و ماشین جريان دارد اهر بتوانند آن را با ترکیب ذاتي در سیم
بابت ناه دارند (آن چنان که صفا و نورانیت در آينه و اج سام متبلور
ديار بابت مانده ا ست) در اين صورت نیروي برق به طور دائم پنکه را
ميچرخاند بدون اين که نیروي آن مصرف هردد و تمام شود.
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شييما ميبینید که اجرام عالم با اشييیاد خارج از دايره خود تماس پیدا
ميکنند و روي آنها ابر ميهرارند حجم يک آهن ربا يک سييانتیمتر
مکعب بی تر نیست ولي برادههاي آهن را از فاصله چند سانتيمتري
به خود جرب ميکند با اين که حجم آهن ربا از براده هاي آهن فا صله
دارد چه چیزي آن را به براده آهن مت صل نموده و سیله جرب و دفع
در اين جا چیسييت؟ آيا فقت وسييیله جرب جرم و حجم اسييت؟ در
صييورتي که اين همه اجرام و اجسييام نظیر آن ،چنین جاذبهاي ندارد.
نیروي جاذبه در اين جا نميتواند از جنس جسييم ماده باشييد نیروي
جاذبه در اينجا نظیر شعاعي ا ست که از ج سم نوراني ساطع مي شود
نیروي جاذبه در آهن ربا براده آهن را جرب ميکند شييعاع شييمع و
چراک هم پروانه ها را به دور خود جلب مينمايد هندسييه آهن ربا و
شمع با هم فرق دارند لیکن و سیله جرب و جلب يک حقیقت ا ست و
آن ،شعاع نور در شمع و نیروي جاذبه در آهن است.
درست در آبار تن و جسم خود مطالعه کنید شما از نظر ساختمان بدن
ترکیبي ه ستید .همه اين مواد و عنا صر از نظر ماديت يکي ه ستند
ولي از نظر خاصييیت و ابر با هم اختالف دارند .شييما ميدانید که تمام
اجزا و اع ضا داخلي و خارجي بدن به يک سازمان مرکزي به نام قلب
مربوط ا ست .اع ضاي خارجي تمام اطالعات و واردات خود را به مرکز
داخلي هزارش ميدهند و فرامین مرکز نیز بوسييیله همان اعضييا در
خارج بدن اجرا ميشود.
در ست دقت کنید چه چیز در اينجا و سیله مخابره عوارض خارجي و
اجراي فرامین داخلي ا ست .آيا ا ستخوانها و اع صاب و سیله مخابره
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ا ست يا نیرويي به نام روح که مانند نیروي برق در سیمهاي اع صاب
جريان دارد.
دست خود را به سمت جلو راست باراريد پس از آن نوک انا تهاي
خود را خم کن ید و در اين جا از مرکز ق لب بوسييی له مغز فر مان خم
نمودن نوک انا تها صادر ميشود و اين فرمان به وسیله اعصابي که
به نوک انا تها مت صل ا ست اجرا ميهردد .شايد چندين ع صب از
نوک انا تها به مرکز قلب و صل ا ست که فرمان را اجرا ميکند .اهر
خم شدن نوک انا ت فقت بو سیله ع صب ا ست (چنان که ما نخي را
به شيياخه درخت وصييل کنیم و آن را خم نمايیم) در اين جا از مرکز
اراده ابتدا بايد ع صب ما ک ش پیدا کند يعني در م سیر از مرکز اراده
تا نوک انا تهاي ع صب ک یده شود و در ابر ک ش ع صب ،نوک
انا ت خم هردد چنان که بین ما و شاخه درخت ،اول نخ ک ش پیدا
ميکند و بعد شاخه درخت خم مي شود .با اين که چنین نیست و نوک
انا ت به وسیله عصب خم نميشود اصال در خود عصب از مرکز قلب
تا نوک انا ييت کوچکترين حرکتي بوجود نميآيد .پس اينجا نوک
انا ت يا عضو ديار به چه وسیله خم ميهردد؟ اهر بوسیله نخ عصب
است ابتدا بايستي در عصب ک ش پیدا شود پس از آن نوک انا ت
خم هردد .شما بوسیله سیم برق از صد کیلومتر فاصله پنکه خانه خود
را به چرخش در ميآوريد .در اينجا اهر وسييیله چرخش و يا حرکت
ما شینها سیم ا ست .الزم ا ست ابتدا سیم به حرکت آيد و بعد از آن
پنکه و ماشین حرکت کند در حالي که ماشین آالت به حرکت ميافتد
با اين که کوچکترين حرکتي در سييیم پیدا نميشييود .تن ا وسييیله
حرکت ما شینها و اع ضاد  ،نیرويي ا ست که در ع صب و سیمها قرار
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هرفته ،نیروي روح در اع صاب در ست مانند نیروي برق در سیمها مي
با شد و حاال بحث خود را در ماهیت نیرويي که در پیکر عالم ساري و
جاري است ادامه ميدهیم.
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فراز سوم



نیرو چی ست؟ (اع ضا عالم با چه نخي به يکديار ات صال پیدا
کردهاند؟)



مرکب تأبیر و تأبر اجزاد ج ان چیست؟



شناخت استقالل و اصالت نیرو و شعاع نور و جاذبه وسیلهاي
است براي ک ف ماهیت اعجاز.



نیروي عالم در استخدام اراده مانند نیروي رادار در استخدام
ماشین است.



شعاع نور و نیرو حجم تن ما را به کرات و ک ک

ان ا و صل

ميکند.
درسييت د قت کن ید اجزاد ماده و ذرات و کرات عالم از نظر حجم و
خا صیت تن و پیکر ن سبت به يکديار حالت انف صالي دارد  .در اين جا
اهر بپرسييند که آيا اقتضيياي ذاتي ذرات اجسييام نسييبت به يکديار
انف صال ا ست يا ات صال جواب اين ا ست که خا صیت ذاتي اج سام
انفصييال اسييت و اتصييال آن به يکديار دلیل خارجي الزم دارد زيرا
خا صیت ذاتي شیئي از آن قابل سلب نی ست يعني اهر خا صیت ذاتي
ماده اتصال با شد ممکن نیست با حفظ وجود ماده انفصال بوجود آيد.
در اين جا (برا ساس اين فرض) حالت ات صالي ماده مانند ابعاد سه هانه
است .همانطور که ابعاد از جسم قابلیت سلب ندارد اتصال هم قابلیت
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سلب ندارد با اين که ما ميتوانیم ات صال افراد را ن سبت به يکديار
نابود کنیم و نميتوانیم ابعاد آن را از میان برداريم.
پس اجزاد عالم به خاصييیت ذاتي خود از يکديار جدا هسييتند و اين
اجزاد به خا صیت ذاتي خود قابل ات صال به يکديار نی ستند ر شتهاي
که اجزاد منفصييل عالم را به يکديار اتصييال ميدهند حقیقتي غیر از
خود ماده اسييت دو نفر انسييان محکم يکديار را در بر ميهیرد و ناه
ميدارند جدا کردن آن ا از يکديار به و سیله نیرويي ممکن ا ست که
غالب بر نیروي ات صالي آن ا ن سبت به يکديار با شد اين دو نفر ان سان
از نظر اقت ضاي ج سمي از يکديار جدايند ولي به خا صیت روح و نیرو
به يکديار متصل شدهاند اهر بمیرند ديار ممکن نیست که به يکديار
متصل شوند زيرا رشته اتصالي آن ا که همان روح و نیرو است از میان
رفته اسييت همین طور که اين دو جسييم به خاصييیت روح و نیرو به
يکديار مت صل شدهاند ذرات و اج سام ديار نیز به همین خا صیت به
يکديار متصل مي شود .پس نیروي اتصال حقیقتي ا ست مانند نخ که
دو جسم را به يکديار متصل و مربوط ميسازد.
اينجا در تعريف نیرو ميهويیم نیرو رشييتهاي اسييت بسييیار لطیف و
مجرد و فوق لطافت مانند ماده که در آخرين و کاملترين وضييع خود
ا ست .در ذات خود قسمت پرير و قابل تجزيه نیست ولي از نظر تعلق
به ماده قسييمت پريري و محدوديت پیدا ميکند چنانکه روزنه اطاق
شييعاع آفتاب را محدود ميکند نیرو در ذات ماده خاصييیت و اقتضييا
بوجود ميآورد و در آن تحريک و تحرک ايجاد مينمايد .اجزاد عالم با
دوري حجم خود به يکديار اتصييال و ارتباط دارند .دو نفر انسييان
روبروي هم اي ستاده به يکديار نااه ميکنند اين دو ان سان از طريق
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شعاع رويئت به هم ات صال دارند ولي از نظر حجم بدن از هم جدايند.
انسان به ستارهها چ م ميدوزد ستاره آسمان و انسان و زمین به هم
نااه ميکنند آن ا با هم حجم تن خود میلیونها کیلومتر از هم فا صله
دارند ولي نور ستاره و شعاع چ م هر دو را به هم مربوط کرده ا ست.
شعاع نور بین شما و ستاره ر شته ات صال ا ست .خور شید کره زمین و
کرات ديار را در محور خود ن اه ميدارد و آن ا را ميچر خا ند زمین
کره ماه را در حا شیه خود ناه ميدارد پس خور شید و ماه و ستاره
همه و همه به هم مربوطند .رشييته ارتباط بین آن ا همان نیروي جاذبه
ا ست .نیروي جاذبه بین کرات نظیر شعاع نور آن ا ا ست که همه را به
هم اتصييال داده اسييت .پس اجزاد عالم و کرات در عین دوري به هم
اتصال دارند و از اين نظر خالد و فاصله بین آن ا وجود نداد و اهر از هم
فا صله بایرند و ر شته ات صالي بین آن ا محو شود مانند يک ما شین
اوراق مي شوند .اجزاد ج ان روي يکديار ابر ميهرارند .و سیله تأبیر
آن ا چیست؟ آنااه که شما با طرف مقابل حرف بزنید سخنان شما در
هوش او ابر ميهرارد و بعد که سيياکت ميشييويد تأبیر و تأبري وجود
ندارد و بین شما و شنونده خالد ي از صوت و سخن به وجود ميآيد
اهر هواي بین شما و شنونده از بین برود و در اين حال بخواهید با او
حرف بزنید سکوت و حرف زدن بین شما و او يک سان ا ست در اين
موقع نميتوانید با سييخنان خود صييوت و صييدايي بوجود آوريد زيرا
هوايي وجود ندارد که مرکب سخنان شما با شد و آن را به هوش طرف
برسانید.
همین طور وقتي از راه دور به و سیله تلاراف و تلفن با ک سي سخن
ميهويید سیمها مرکب امواج سخن شما ه ستند و باز در خالد مطلق
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از هوا و سیم ميتوانید بوسیله نیروي برق و الکتريسیته با طرف مقابل
تماس بایريد در اينجا مرکب موج سخن نیروي برق ا ستپس هوا و
سیم و نیروي برق مرکب امواج سخنان شما هستند .اهر اين مرکبها
نبا شند در خالد مطلق از هوا و سیم و نیرو سخنان شما موج بوجود
نميآورد و به طرف مقابل نميرسد .سخنان شما ابري است که بوسیله
نیرو و جسم شما شنونده را متأبر مي سازد اهر چیزي نباشد که مرکب
سخن شما باشد تأبیر و تأبر بوجود نميآيد زيرا سخن جنبش و تکان
اسييت که آن را امواج نامیدهاند و اين امواج عرض اسييت که بدون
معروض از قبیل هوا و سیم قابل پیدايش نی ست .کره زمین روي کره
ماه و ستارهان ابر ميهرارند و خورشید و کرات ديار متقابال روي کره
ماه ابر ميهرارند .
خور شید همان طور که به سیارات دور خود نوراف

اني ميکند روي

آن ا ابر ميهرارد اين تأبیرات هم مانند امواج سخن ما ا ست که هوش
طرف را متأبر مي سازد همان طور که بین شما و شنونده ا شیايي از
قبیل هوا و سييیم نیروي برق مرکب انتقال امواج و ابر بود بین کرات
آ سماني نیز مرکبي الزم ا ست که و سیله تأبیر و تأبر با شد آن مرکب
که پیام کرات آ سماني را به يکديار مير ساند و و سیله تأبیر و تأبر
مي شود همان نیروي جاذبه و شعاع نور است .آيا نیرو مستقل است و
يا موجي ا ست که از ماده بوجود ميآيد؟ در مباحث هر شته بابت شد
که اجسييام براي اين که ابر وجودي خود را به ي کديار برسييان ند
وسييیلهاي الزم دارند که عامل انتقال ابر باشييند .ب ترين مثال براي
ک ف اين حقیقت هفتاويي است که بین دو نفر انسان بوجود ميآيد
هفتاو ابر وجودي اين دو نفر ان سان ا ست مرکب انتقال اين ابر هاهي

29


هوا و هاهي سیم و هاهي نیروي برق ا ست .پس نیرو مرکبي ا ست که
موج سخن را انتفال ميدهد همان طور که هوا مستقل است و پیش از
هفتاو و ب عد از هفتاو موجود اسييت نیروي برق و الکتريسييی ته هم
م ستقل ا ست که پیش از تلفن و بعد از تلفن در هوا و يا سیم جريان
دارد.
در مبادله پیام بین کرات آ سماني شعاع و يا نیروي جاذبه نظیر نیروي
برق بین دو نفر انسان است .نیروي جاذبه بین کرات امواجي نیست که
از کرات عالم بوجود ميآيد بل که نیرويي اسييت مسييت قل که ماه و
ستارهان را به هم مربوط ساخته و کرات عالم امواج خود را روي اين
نیرو و به سوي يکديار مخابره ميکنند پس نور و نیرو مستقل است و
آبار عر ضي ا ست که بر نور و نیرو از اج سام به سوي يکديار مبادله
ميشود.
شما براي ک ف اعجاز و ک ف صنايع طبیعي از همین نیروي جاذبه و
شعاع نور ا ستفاده کنید .هفتیم که از مرکز بدن از ه سته مرکزي که
نفس نامیده شده شعاع نیرو از طريق اعصاب به تمام مراکز بدن وصل
ا ست فرماني که از مرکز صادر مي شود بو سیله نیروي اع صاب روي
اعضا و جوارح اجرا ميشود و بر آن ا ابر ميهرارد.
شما اراده ميکنید که نوک انا ت خود را خم کنید يا د ست خود را
باال و پايین ببريد اين حرکت بو سیله نیروي ع صب اجرا مي شود نه به
وسیله عصب و نیرو با هم زيرا اهر اراده بوسیله عصب تن ا يا و بوسیله
عصب و نیرو هر دو اجرا هردد بايستي اول در عصب ک ش پیدا شود
بعدا پلک چ م به هم بخورد يا نوک انا ت خم هردد .اهر نخي را به
سوزني ببینید و بخواهید سوزن را بک ید ،تا نخ ک یده ن ود سوزن
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ک یده نميشود پس نیرو در اعصاب مثل برق در سیمها مستقل است
که فرمان به وسیله آن اجرا ميشود.
حاال اهر بتوانیم بر اين نیرو ت سلت کامل پیدا کنیم و تمام سطح آن را
به اختیار خود در آوريم ميتوانیم به و سیله نیروي برق داخل سیمها
در هر جاي سیمها که بخواهیم کاري انجام ميدهیم اهر ت سلت ما بر
تمام سطح نیرو و شعاع برق کامل ميشود ميتوانیم برق را به تیرآهن
وصييل کنیم و از هر جاي آهن که بخواهیم بدون اسييتفاده از هوا و
اکسييی ن آن را قطع و وصييل نمايیم .امروزه سييفائني را به آسييمان
ميفر ستند و از زمین به سفینه فرمان ميدهند و م سیر آن را تغییر
ميدهند اين فرمان بوسیله امواج ارسال مي شود .شما با نیروي امواج
که آن را به سفینه و صل کردهايد ميتوانید در چندين هزار کیلومتر
دو رتر م سیر آن را تغییر دهید .اهر بتوانید اين نیرو را به کره ماه يا به
سیاره ديار و صل کنید ميتوانید با اراده خود تغییراتي در م سیر ماه
و ستاره هم انجام دهید .موجي که اراده شما را به قمر مصنوعي وصل
ميکند اهر به خود شما تعلق بایرد و بدون ا ستفاده از د ستااه رادار
به اراده شما وصل شود آن وقت عملي که بوسیله دستااه رادار انجام
ميهیرد با اراده شما بدون استفاده از ماشین رادار انجام ميهیرد .پس
نیرويي که ابزار لطیف و نامتناهي اسييت که در هر جاي عالم هر کاري
که بخواهیم بوسیله آن انجام ميدهیم.
شعاع نور و نیرو حجم تن ما را به کرات و ک ک انها وصل ميکند:
شما يک موجود ب سیار کوچکي ه ستید که حجم بدن شما در ج ان
آفرينش ذرهاي در مقابل اقیانوس ا ست در عین حال که شما يک اتم
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بیش نی ستید ميتوانید با تمام موجودات ج ان و صل شويد و ارتباط
پیدا کنید.
وسیله ارتباط چیست؟
آن وقت که به کرات و ک ک ييانها چ ييم ميدوزيد آن چیسييت که
چ م شما را به ک ک ان وصل ميکند آيا موج است يعني تکان هوا و
ذرات ا ست؟ تکان هوا و ذرات چنین عر ضهاي ندارد که چ م شما را
به سیارهاي که هزار ها سال نوري از شما دور است ببینید .اين شعاع
نور است که چ م شما را به کرات ج ان مربوط ميکند.
شعاع نور حقیقتي ا ست ات صالي ،لطیفهاي ا ست مجرد ،بعد نميپريرد
جسييمیت قبول نميکند سييد و حجاب آن را منکسيير ميکند و بر
ميهرداند ولي نميتواند آن را قطع کند .شييما اهر دسييت خود را جلو
شييعاع نور قرار دهید نور به دسييت شييما برخورد ميکند و منعکس
مي شود دو مرتبه به مرکز تابش خود بر ميهردد ولي هرهز نميتوانید
شعاع نور را قطع نموده و انفصال بوجود آوريد چنانکه نصفي از شعاع
نور اين طرف د ست و ن صفي آن طرف ديار قرار هیرد .اهر نور ذراتي
با شد که از مرکز نور جدا مي شود ذرات انف صال ميپريرد و قابل قطع
ا ست و در صورتي که قطع هردد دو طرف مرکز تقاطع رو شن ميماند
مثال عطر که از شی ه يا هل ساطع مي شود اهر شما در شی ه عطر را
ببنیديد باز هم مدتي بوي خوش بحال خود باقي اسييت براي اينکه
عطر ،ذرات اسييت ذرات بعد از آنکه از مرکز جدا شييد در هوا به حال
خود باقي است اما نور چون که ذرات نیست به حال خود باقي نیست.
پس نور و نیرو در ذات خود غیرقابل انف صال ا ست يعني مانند اج سام
پاره نميشود و تقاطع نميپريرد .شعاع نیرو از مرکز قلب شما به اعضا

32


و جوارح وصل است و شما با همان نیروي مجرد بدن اعضاي بدن را به
هر طرف که ميخواه ید حر کت ميده ید .اين نیرو ه مان طور که به
اجزاد بدن شما و صل شده و آن ا را حرکت ميدهد امکان دارد که به
هر جزئي از اجزاد عالم و صل شود و آن ا شیاد را از هر جا به هر جا که
بخواهد حرکت دهد.
انسييان به کمک نیروي جاذبه (همان نیرو که کره زمین کره ماه را به
کمک آن در محور خود ناه داشته است) ميتواند در هر جسمي خواه
در زمین يا در آسمان تصرف کند قدرت اراده به کمک نیرو همان طور
که به نوک انا ييتها وصييل اسييت و آن را هر موقع که بخواهد خم
ميکند ممکن ا ست به ا شیايي که خارج از وجود ان سان ا ست و صل
هردد و در آن حرکت به وجود آورد.
آصييف برخیا وزير سييلیمان بن داوود در يک چ ييم به هم زدن تخت
بلقیس را از فاصييله  150فرسييخ حاضيير کرد زيرا خداوند شييعاعي از
نیرويي ج ان را با اراده آ صف و صل کرد (همان نیرويي که د ستااه
فر ستنده را به هیرنده و صل مي کند) يک طرف شعاع نیرو مت صل به
اراده آ صف و آن طرف ديار به تخت بلقیس (همان طور که يک طرف
نیرو به قلب شما و طرف ديار به نوک انا ت و صل شده)؛ در همان
مدت که شما نوک انا

ت را خم ميکنید آ صف هم تخت بلقیس را

حا ضر ساخت .بنابراين ت صرف در کره ماه يا در کرهاي ديار به کمک
نیرويي که به شعاع اراه وصل است امکان دارد.
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فراز چ ارم



شق القمر



قرآن از شق القمر خبر ميدهد.



ان قاق آسمان ان قاق قمر.



فتح درهاي آسمان مربوط به ان قاق آسمان است.



طي السماد و طي األرض در سلطنت امام زمان.

بحث ما در امکان شق القمر خاتمه پیدا کرده و اينک در اطراف وقوع
و عدم وقوع آن هفتار خود را ادامه ميدهیم.
قرآن از شق القمر خبر ميدهد :
ان قاق قمر کلمهاي است که در قرآن هفته شده و خداوند از وقوع آن
خبر ميدهد در سوره قمر آيات  1و  2ميفرمايد :ساعت قیامت آماده
وقوع شييد و قمر شييکافتاي پیدا کرد .اهر مردم آيتي ببینند از آن
اعراض ميکنند و ميهويند اين ها سحر است و همی ه ادامه
ان

دارد2.

قاق از ماده شق از باب انفعال به معناي شکافپريري ا ست باب

انفعال براي مطاوعه فعل بالبي مجرد ا ست يعني خبر ميدهد از ظ ور
تأبیر فعل فاعل در مفعول چنان که باويي کسرت الکوز فانکسر يعني
کوزه را شک ستم و ابر شک ستاي در آن ظاهر شد اين آيه داللت
ميکند که فعلي از فاعل روي کره ماه انجام هرفته و ابر آن فعل درکره
ماه ظاهر شده است.



الس َعَ ُة َ انَّشَ ذق الر َق َ ُ  َ ،ان يَ َ ر ا آي َ ًة ي ُ رَع ِضُ با َ ي َ ُقبلُبا ِ ر
 2ا رق َ ََتمع َ ِت ذ
ِس ٌ ُّم رس ََت ِ ٌّ
ِ

34



کلمه ان قاق همان طور که به کره ماه نسبت داده شده به آ سمان هم
ن سبت داده شده ا ست در سوره الرحمن آيه  ميفرمايد" ،زماني
که آسييمان شييکافته هردد و مانند روغن هلاون و روان هردد"3و در
سوره معارج ميفرمايد" ،روزي که آ سمان مانند مس هداخته

شود"4

و در ابتداي سوره ان قاق ميفرمايد" ،آسمان شکافته شد و به مالک
خود اجازه ورود

داد"5.

پس در اين آيات کلمه ان قاق به ماه و آ سمان ن سبت داده شده .در
اين جا سؤال ميکنیم که آيا نميتواند ان

قاق آ سمان و ماه به يک

معنا باشييد؟ زيرا شييکافتاي در ماه قابل ظ ور و در آسييمان غیرقابل
ظ ور ا ست .بع ضي از علماي معا صرهفتهاند که منظور از شکافتاي
قمرهود و شييکافهائي اسييت که در چ ره ما وجود دارد واعجاز قرآن
در اين جا همین اسييت که از اين شييکافتاي ها خبر داده آن هم در
زماني که علم و دانش از آن آهاهي نداشييته اسييت .اما چنین معنايي
براي آيه خیلي نامناسييب اسييت زيرا آيه شييريفه ان ييقاق قمر را از
معجزات پیغمبر و از عالئم قیامت دان سته .اخبار از هود و پ ستيهاي
ماه نميتواند معجزات باشد .هود و پستيهاي کره ماه مربوط به خلقت
آن ا ست ماه اين طور خلق شده .اعالم قیامت از نوع حوادث ا ست نه
از خل قت همین طور خبر دادن از شيي کافتاي چ ره ماه نميتوا ند از
اعالم قیامت با شد مار اين که در قیامت چنین حادبهاي واقع شود و


َ رر َد ًة ََك ه ِل َه ِن 

الس َ ء فَ ََكن رَت
 3الرحمن :37،فَ َذا انَّشَ قذ ِت ذ
ِ
الس َ ء ََكلر ُ رلِ
 4معارج :8،ي َ رب َم اَ ُك ُ
بن ذ
الس َ ء انَّشَ قذ رتَ َ ،آ ِذن رَت ِل َ ِ هّبَ َ ُحقذ رت
 5ان قاق1،وِ :2ا َذا ذ
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همچنین خبر دادن از شييکافتاي چ ره ماه معجزه نیسييت .معجزه به
آن ميهويند که براي طلب کنندهان اعجاز قابل م يياهده باشييد زيرا
معجزه براي اتمام حجت ا ست و اتمام حجت در صورتي ممکن ا ست
که آن معجزه قابل روئیت باشييد .اهر مردم چنین معجزهاي از پیغمبر
خوا ستهاند که ماه را ب

کافد اما پیغمبر از شکافتاي چ ره ماه خبر

داده اسييت با چنین اخباري نميتواند طلب کنندهان اعجاز را قانع و
ساکت کند .اهر از پیغمبري معجزه بخواهند و او باويد که من ميدانم
آب اقیانوسها چند هرم ا ست اين هزارش معجزه نی ست زيرا ک سي
نمي تواند آب اقیانوس را وزن کند پس خبردادن از شييکاف و هودي
چ ره ماه معجزه نبوده و از عالئم قیامت نیسييت .خداوند در سييوره
ان قاق ميفرمايد :قیامت وقتي است که آسمان شکافته شود .در اين
جا هم قمر را مربوط به قیامت دانسته و در سوره نبأ ميفرمايد درهاي
آسييمان باز ميشييود « :فتحت السمممممنء فَكنت امعباا» 6،در سييوره ديار هم
ميفرمايد « :يبم نطبي السممنء يطا السمملل بل ت » 7،در اين آيه از طي ال سماد
خبر ميدهد و ميهويد طي السييماد از عالئم قیامت اسييت .پس اين
آيات روي هم خبر ميدهد که ان

قاق قمر و ان

قاق آ سمان و فتح

درهاي آ سمان و طي ال سماد به يک معني ا ست .طي ال سماد و طي
األرض به معناي حرکت آني و ارادي ا ست از جائي به جاي ديار مانند
حرکت از ش ري به ش ر در يک بانیه .طي األرض از معجزات م

ور



الس َ ء فَ ََكن رَت َآمعر َب ًاا
 6نباد َ :19،فُتِ َح ِت ذ
السلِ ِ هل ِب رل ُكتُ ِ َ ََك معَوَ آاَنَ َآ ذ ََل ََخلر ٍق ن ُّ َِعيوُ ُه َ َعروً ا َعَلَ رينَ ااَنذ
الس َ ء َك َط ه ِا ِ ه
 7انبیاد :104،ي َ رب َم ن رَط ِبي ذ
ِ
ُكنذ فَ َِع ِل َي
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انبیاد و اولیاد خدا ا ست و معجزه م

ور ح ضرت جواد (ع) ا ست که

آن مرد عابد را ازمسجد رأس الحسین (ع) در شام بوسیله طي األرض
به م سجدالحرام و م سجد کوفه برد و دو مرتبه به جاي اول برهرداند.
م متر از همه اين ها اين که به اتفاق تمام مسييلمان ها و ن

قرآن در

آيه اول سوره اسراد ،حضرت رسول اکرم (ص) در يک شب از مسجد
الحرام به مسجداالقصي رفته و بره ته است .در تاريخ معجزات انبیاد
و اولیاد طي االرض غیرقابل انکار است پس طي االرض و طي السماد به
يک معني ا ست يعني حرکت سريع و آني از ش ري به ش ري و از
زمین به آسمان.
روزهاري که درهاي آ سمان به روي اهل زمین فتح شود طي ال سماد
برقرار ميهردد .و همین طور ان

قاق آ سمان به معناي طي ال سماد و

فتح درهاي آسييمان اسييت و حاال که ان ييقاق آسييمان به معناي فتح
درهاي آسييمان اسييت شييايد ان ييقاق ماه هم به معناي فتح درهاي
مسييافرت به ماه باشييد و اين آيات داللت دارد بر اين که در روزهار
سييلطنت ال ي درها و راه اي آسييماني مانند راه هاي زمین به روي
انسان باز خواهد شد و همان طور که به طي االرض از ش ري به ش ري
مي روند بطي السماد اززمین به کرات آسماني سفر خواهندکرد.
طا الارض طا السنء در سلطنت امام زمان علیه السالم:
در اخبار ظ ور امام و دوره سلطنت آن ح ضرت همه جا يادآوري شده
است که آن حضرت درهاي فرج و درهاي آسمان را بر روي اهل زمین
ميه ايد و مردم را از زمین به آسمان عروج و صعود ميدهد .آن روز
م صداق کامل "يبم نطبي السممنء يطا السمملل" ظاهر ميهردد زيرا منظور از
پیچیده شدن آ سمان اين نی ست که خداوند کرات آ سمان را روي
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زمین جمع ميکند .بعضييي خیال ميکنند که صييفحه آسييمان مانند
صفحه کاغر است که خداوند در قیامت اين صفحه را لوله ميکند .اين
طور نیست بلکه مثل ميزنند يعني همان طور که در لوله شدن صفحه
کاغر ابتداي آن در ان ا قرار ميهیرد از طريق مسافرت آني هم انت اي
مسييیر در ابتداي آن قرار ميهیرد .براي اين که امام زمان و ائمه ديار
مظ ر سلطنت ال ي ه ستند همانطور که خداوند بر آ سمان و زمین
سلطنت ميکند آن ا هم بر آسمان و زمین سلطنت خواهند کرد و اين
سلطنت درست نخواهد شد مار اين که تسلت بر آسمان ا پیدا کنند و
اين تسلت پیدا نخواهد شد مار اين که بتوانند بطي السماد از زمین به
آ سمان م سافرت کنند .خداوند متعال در سوره "ص" در مقام تعرض

به کفار ميفرمايدَ « :آ رم لَ ُم ُّم ر ُ
السمممم َ َ ِاري َ ر َاأل رر ِض َ َم مع َ ر َ ُ َ فَلر َ ر تَ ُقبا ِِف ر َاألْسم رممم َ ِ
ْل ذ

»8

مار ممکن است که کافرها سلطنت بر آسمان ا پیدا کنند؟ پس اسبابي
بسازند و با آن به آسمانها مسافرت کنند .در آيه بعد ميفرمايد :البته
شکست خواهند خورد.
از اين تعريض و اخبار از شک ست ت سلت کفار بر آ سمان ها ک

ف

ميشييود که اولیاد خدا و اهل ايمان ميتوانند تسييلت و پادشيياهي بر
آسمانها پیدا کنند زيرا خدا از هر نعمتي که کفار را محروم کند اولیاد
خود را ب رهمند ميسييازد .مثال وقتي که ميفرمايد کفار از ب

ييت و

نعمت آخرت نصييیبي ندارند معلوم ميشييود اهل ايمان از آن نعمت
ب رهمند است .لرا در مقابل کفار مؤمنین را ب ارت به ب

ت ميدهد.



 8ص:10،

َآ رم لَ ُم ُّم ر ُ
الس َ َ ِاري َ راألَ رر ِض َ َم مع َ ر َ ُ َ فَلر َ ر تَ ُقبا ِِف ر َاأل رْس َ ِ
ْل ذ
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جاي ديار در سوره الرحمن ميفرمايد ،اي جن و انس اهرقدرت داريد
که از اقطار آسييمان و زمین عبور کنید ،پس عبور کنید ،اما نميتوانید
مار اين که مج ز به سلطنت ال ي با شید .منظور از لفظ سلطان در
آ يات قرآن اع جاز و ح جت اسييت که در آ يه ديار از قول پیغمبران
ميهويند ..« :م َكن لن ان اَنتيُك بسممملط ن الا اذن ه 9،»..ما نميتوانیم معجزه
بیاوريم مار به اذن خدا .پس در اين آيه ميفرمايد هرکس به قدرت
اعجازي مج ز با شد ميتواند به آ سمانها سفر کند و بر اهل آ سمان
سييلطنت کند .البته امام زمان و ائمه ديار و دوسييتان آن ا در روزهار
سلطنت خود مج ز به قدرت اعجازند و ميتوانند بدون زحمت و مانع
ت سلت بر آ سمانها پیدا کنند و اين در صورتي ا ست که مانند طي
االرض ،طي السماد بوجود آورند و از زمین به آسمان مسافرت کنند.
و باز در سييوره شييوري آيه  29ميفرمايد که از آيات خدا آفرينش
آ سمانها و زمین و جنبدهاني ا ست که در آنجا پراکندهاند زماني که
خدا بخ واهد ،بین جنبندهان زمین و آسييمان جمع خواهد کرد البته
منظور از جنبندهان در اين آيه ان سانهاي زمین و آ سمانند زيرا کرات
آ سمان از نظر قرآن و اخبار آل محمد (ص) م سکوني ا ست و در آن
ان سان ايي زندهي ميکنند .جمع بین ان سان اي آ سمان و زمین به اين
ا ست که بین آ سمان و زمین رابطه برقرار شود و اين م سافرت همان
زماني اسييت که سييلطنت ال ي به وسييیله امام زمان و ائمه ديار داير
هردد .يک چنین م سافرتي الزم ا ست که با حرکت سريع و آني و طي



اّلل ي َ ُ ُّن َعَ َىَل َمن يََّشَ ُء ِم رن ِع َ ِد ِه
ََش ِ همثرلُ ُ رُك َ لَ ِك ذن ه َ
 9ابراهیم :11،قَ ل َ رت ل َ ُ رم ُر ُْسلُ ُ رم ان ذ رَّن ُن االذ ب َ ٌ
اّلل َ ََعىَل ه ِ
َ َم ََك َن لَنَ َآن نذأ ِت َي ُُك ب ُِسلر َط ٍن االذ ِ ِا رذ ِن ه ِ ِ
بن
اّلل فَلر َي ََت َب ذ ِ
ُك الر ُ رؤ ِمنُ َ
ِ ِ
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السييمائي انجام هردد ،باالتر از سييرعت نور و الّا با حرکات ماشييیني و
سرعت سیر نور حرکت به آن طرف  500و يا  1000سال نوري غیرممکن
است.
در آيات اول سيوره ان يقاق خدا ميفرمايد ،روزي آسيمان شيکافته
ميشييود و به رب خود اذن ورود ميد هد و روزي زمین ام تداد پ یدا

ميک ند و به رب خود اذن و آزادي ميد هد .منظور از ر السمممممنء ر
الارض در اين آيه امام و قت اسييت ،زيرا آيه « ارشقت الارض معنبر رهب »
تفسييیر شييده که منظور از رب االرض امام اسييت .يعني امام زمان در
زمان سييلطنت خود زمین را به نور علم و هدايت هود روشيين ميکند
البته نميشييود که منظور از رب االرض و رب السييماد در اين آيه خدا
باشد زيرا زمین و آسمان همی ه اذن تصرف به خدا ميدهد اختصاص
بروز قیامت ندارد .اين امام زمان و ائمه ديارند که روزهاري از ت صرف
و تسييلت بر زمین و آسييمان محرومند و بعدا خداوند متعال به آن ا
قدرت تسلت ميدهد .آن روز زمین و آسمان بدون مزاحم و بدون مانع
در اختیار آن ا ا ست ،اما خدا همی ه بر آ سمان و زمین م سلت ا ست.
آسمان شکافته مي شود و اذن مي دهد معنايش اين است که آسمان
و زمین در اختیار امام زمان هراشته مي شود آنچنان که امام تسلت بر
زمین پیدا ميکند تسلت بر آسمان هم پیدا ميکند و اين قدرت وقتي
پیدا مي شود که آن ح ضرت ظاهر شود و پاد شاهي بر آ سمانها و
زمین ها پ یدا ک ند .اين دو آ يه نیز آ يات قبلي را تأي ید ميک ند .که
منظور از ان قاق آ سمانها پیدايش قدرت و سلطنت امام بر آ سمان و
زمین است.
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و حاال که منظور از ان قاق آ سمان باز شدن راهها و درهاي آن ا ست
مي توان هفت که ان ييقاق قمر هم به همین معنا تلقي ميشييود زيرا
آيات قرآن به يک میزان از ان قاق ماه و آسمان خبر ميدهد.
ان

قاق آ سمان باز شدن درهاي آ سمان ،روان شدن آ سمان مانند

روغن ،جمع شييدن بین اهل زمین و آسييمان ،طي السييماد مانند طي
االرض ،ه مه و ه مه يک مع نا دارد يعني روز هار تسييلت ا مام ز مان و
سييلطنت او و تسييلت انسييانهاي زمان او بر آسييمان و زمین .آن روز
و سائل فتح کرات آ سمان و فتح کره ماه و م سافرت آني اعجازي به
مف وم واقعي خود ظاهر ميهردد .آن روز ا ست که آن ح ضرت و ياران
او ت سلت کامل بر آ سمان و زمین پیدا ميکنند .در آن روزهار صنايع
انساني هماهنگ با صنايع طبیعي ميشود .دراين عصر که فکر تسخیر
کرات و فتح آ سمان در فکر ب ر بوجود آمده و صنايعي براي اين کار
ساختهاند  ,مقدمهاي ا ست براي اين که آن روز در مقابل امر عجیبي
قرار نایرند و م سافرت به آ سمان عملي با شد که پیش از ظ ور آن
حضرت به آن مأنوس شده باشند.
در صورتي که ان سان از طريق صنعت آپولو و سفینههاي ف ضايي
توان ست ه ا ست درهاي آ سمان را بر روي خود باز کند آن ح ضرت از
طريق صنايع ارادي و اعجازي ب تر و بی تر درها راه هاي آسمان را به
روي خود باز خواهد کرد.
صنايع ارادي و اعجازي مانند صنايع ان ساني ا ست نیروي اراده مانند
نیروي جاذبه و مانند نیروي برق و شييعاع نور در اختیار انسييان قرار
ميهیرد .همان طور که با نیروي اراده ميتوانید اعضيياي بدن خود را
حرکت دهید و ميتوانید سناي را نیرو دهید و به آسمان پرتاب کنید
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با اين نیرو و در شييعاع علم و حکمت هر کاري قابل وقوع اسييت .در
بحث معراج صنعت حرکت به آ سمان با نیروي اراده کامال رو شن شده
است .
فراز پنجم



اشکاالت بر وقوع معراج و شق القمر.



شق القمر در آيات قرآن و تاريخ اسالم.



اشکال اول و جواب.



اشکال دوم و جواب.



راههاي صنعتي و نمايش شق القمر.



فرمول نمايش شق القمر.

در تاريخ ا سالم ان قاق قمر به عنوان معجزه از ح ضرت ر سول اکرم
(ص) شناخته شده و شعراي صدر اسالم درباره آن شعر سروده اند از
آن جمله شاعر ا سالم ميهويد( :طبق نقل نا سخ تقا ضا کننده معجزه
جبیب بن مالک و سراينده اشعار جناب ابوطالب بوده است)

ااتاَن ي ه ن َعيل يو امحو
عيبن البري ِف ُك

امل ا ان جل جالهل
امعو اظالم ح لَك فَع ت معظ
غبر منلو
اقبل معورالمت من معَعو ظل ظ
احلطمي مب َعو
ط ف مع ت ه ْس َع جحظ
َخ مسلو

ايل ان راي فمممب
خ ام م ال ت ِف
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اک م ف ضل ال مشا

ْس ر ايل اَعيل ق يش مسلن
محمو
قو غ معور المت ِف ْسط جي ظ
حسو
َع ينتظ ِف الافق ي يض احض
َع ينتظ نصفي ِف الَش
نصف غ شک مللحو

ِف ذيمما اهممبي َعمميل ر
مبين معَتقوي الَعزي امل لو
احمممو ِف الد

نديدي که خداي متعال چاونه برهاني بر دسييت پیغمبر آشييکار کرد.
تاريکي ظاهر سياخت که هويي چ يم مردم در آن تاريکي کور شيد.
پس از ظ ور تاريکي ماه از آسييمان پايین آمد و قدري دورتر باالي
شيي ر م که قرار هر فت .ه فت مرت به دور خا نه طواف کرد و روبروي
ب ترين مسييجد قرار هرفت .پس از آن روي سيير جمع یت قريش به
ر سول خدا سال م داده و ف ضل او را ظاهر ساخت هويي که ماه تمام
ضمیمه رسول خدا شد و برغم حسودان به آسمان باال رفت پس از آن
به تقدير خداي عظیم به افق باال رفت نصييفي از م ييرق و نصييفي از
مغرب مرتبه سر بر هم هراشت.
در ابتدا سييوره قمر آيات اول و دوم داللت دارد که ان ييقاق قمر از
معجزات حضييرت رسييول بوده ،در آيه اول ميهويند سيياعت قیامت
نزديک شييده و قمر ان ييقاق پیدا کرد وقتي که مردم آيت ال ي را
م اهده کنند ميهويند اين ها سحر است که همی ه استمرار داشته.
آيتي که مردم آن را سحر شناختهاند همان شق القمر ا ست زيرا در
آن زمان که مردم از سيير معجزه آهاهي نداشييتهاند معجزات را نظیر
سييحر دانسييتهاند .مثال در آيات ديار قرآن خدا ميفرمايد اهر براي
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مردم آيتي بیاوري ميهويند سحر است و ميهويند چ مهاي ما خیره
شده عوضي ميبینیم.
آ يه دوم دال لت دارد که ان يي قاق قمر معجزهاي بوده که مردم آن را
سحر دان ستهاند زيرا در آياتي که خدا از ان قاق آ سمان خبر ميدهد
چنین تعبیري از مردم شنیده ن

ده اهر آيه ان قاق قمر مانند آيات

ان ييقاق آسييمان مربوط به قبامت بوده الزم نبود که مردم فقت آيه
ان قاق قمر را سحر ب نا سند .پس معلوم مي شود که ان قاق سماد
فقت مربوط به قیامت بوده و اما در مورد ان ييقاق قمر حادبهاي واقع
شييده که مردم آن را سييحر شييناختهاند .حاال مردم ميهويند چطور
مي شود که کره ماه به آن بزرهي شق شود نیمي از مغرب برود و نیمي
از م رق و دو مرتبه سر به هم بارارند و به حال اول برهردد؟
جواب اين اشييکال از نظر فني و از نظر امکان شييق القمر هرشييت که
نیروهاي مجرد مانند نیروي برق و نیروي جاذبه ظاهر و باطن عالم را
فراهرفته اسييت و همین نیرو کره ماه را به کره زمین مربوط سيياخته.
همانطور که با نیروي برق ميتوانند از راه هاي دور پنکه وماشييین را
بکار بیندازند و با همین نیرو ميتوانند پیام خود را از کره ماه بر زمین
بفرسييتند با نیروي اراده هم ميتوانند از راه دور در هر جسييمي که
بخواهند تصرف کنند.
خداو ند نیروي اراده پیغمبر را آنچ نان قوي ميک ند که مان ند نیروي
برق در باطن کره نفوذ کند در اين صييورت همان طور که ميتواند با
نیروي اراده هر ع ضوي از اع ضاي تن خود را تکان دهد ميتواند کره
ماه را دو نصييف يا اين که آن را ت که ک ند و با همین نیرو ميتوا ند
آبهاي دريا را از هم جدا نمايد و روي هم ناه دارد چنانکه حضييرت
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موسي توانست دريا را ب کافد و قوم خود را از خیابانها دريايي عبور
دهد و دشييمنان خود را غرق نمايد زيرا نیروي اراده مانند برق در آب
جريان پیدا ميکند .با شييعاع اراده مي توان ماهي را از اعماق دريا
بیرون ک ید و هر کاري را انجام داد.
شعاع اراده در ست مانند شعاع برق ا ست فرقي که با هم دارند همین
اسييت که نیروي برق از طريق سييیم و مس در اختیار انسييان قرار
ميهیرد ولي شييعاع اراده به حال تجرد در هر جسييمي نفوذ ميکند و
انسان را به بي ن ايت مربوط ميسازد.
در روزهاري که صنعت ب

ر با صنعت طبیعت هماهنگ شود نیروي

جاذبهاي که بین کرات و مواد قرار دارد با اراده انسييان تعلق ميهیرد
در اين موقع ان سان با همین نیرو مي تواند بدون و ساطت سیم ،چراک
را روشن کند و در اجزاي عالم تصرف نموده آن ا را با اراده خود به هم
نزد يک و از هم دور بسييازد .آن را طبق فرمول هاي طبی عت به هم
نزديک و مت صل نمايد و از اين ات صال مواد غرايي ب سازد .زيرا عالم
سراسر صنعت و تکنیک است.
ن ايت هنوز فرمول صنايع طبیعي و م صالح اولیهاي که در صنعت آن ا
بکار ميرود براي ان سان ک

فن

ده ولي براي اولیاد و انبیاد ک

ف

شده و آن ا برا ساس علمي که به صنايع طبیعي دارند صنعت معجزه
انجام مي دهند .يعني همان طور که طبیعت به اراده خدا از اجتماع و
ترکیب ذرات و مواد عالم ان سان و حیوان مي سازد آن ا نیز طبق همان
فرمول که خدا به آن ا آموخته ان سان و حیوان مي سازند و مردهان را
زنده مي کن ند .خداوند در ک تاب م قدس خود صيين عت مرک را از هل
وزنده کردن مرده را به خود حضرت عیسي نسبت ميدهد و در سوره
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آل عمران آ يه  49ميفر ما يد ،ز ماني که به اذن خدا از هل مرک
ميسيياختي و مرده را ز نده ميکردي و مردم را به آنچه در خانه خود
ذخیره کردهاند خبر ميدادي 10.اهر معجزه ،صنعت خدا بر ابر ا ستجابت
دعاي پیغمبر با شد بايد باويد زماني که به خواهش تو مرک را ساختم
و مرده را زنده نمودم .پس معجزه صيينعت پیغمبران اسييت .بنابراين
وقوع شق القمر بر مبناي قواعد فني صنايع طبیعي خیلي آسان است
و ا ستبعاد آن نا شي از ج ل و بي اطالعي به فرمول صنايع طبیعي و
ال ي است.
ميهويند اهر شييق القمر واقع شييده بود تمام سييکنه کره زمین واقف
ميشييدند و آن را به عنوان يک حادبه بزرگ آسييمان ببت ميکردند
زيرا در شييب چ ارده که قرص ماه کامل اسييت و تمام عالم را روشيين
مي کند اهر شييق شييود و از م ييرق به مغرب برود به ناهاه ج ان در
تاريکي فرو مي رود و توجه اهل عالم را به خود جلب ميکند در اين
موقع اهل ج ان متوجه مي شوند که ج ان تاريک شده بدون اين که
ماه هرفته شود و ابر و باراني در کار با شد و باز به ناهاه ميبینند که دو
نیمه ماه از م رق و مغرب سر به هم هراشت و به حال او درآمد.
چنین حاد بهاي ج ان را ت کان ميد هد و ه مه را به خود متو جه
ميهرداند و در تاريخ به تواتر ببت ميهردد بعد از آن دان مندان اين
حادبه را دنبال ميکنند تا ري ه آن را به د ست آورند و پس از آن که
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ف م ید ند معجزه پیغمبر اسييت ه مه اي مان ميآورد ند .پس چنین
معجزهاي اهر هم ممکن الوقوع باشد واقع ن ده زيرا ممکن نیست که
در حال غفلت اهل عالم واقع شود و ب

ريت متوجه آن ناردد و اهر

متوجه ميشدند الزم بود که در تاريخ ببت ميکردند.
در پا سخ اين ا شکال ميهويیم که البته ما نميتوانیم منکر شويم که
اهر اين حاد به واقع ميشييد مورد تو جه ا هل عالم قرار ميهر فت و
ب ييريت را به خود متوجه ميکرد و لیکن آنچه از وقوع حادبه شييق
القمر در حکمت خدا از نظر اتمام حجت الزم ا ست اين ا ست که فقت
مورد م اهده تقا ضاکنندهان واقع شود تا بر آن ا حجت تمام هردد و
نبوت حضرت رسول اکرم براي آن ا بابت شود.
اما در حکمت خدا جايز نی ست که اين معجزه مورد م اهده اهل عالم
قرار هیرد زيرا امثال چنین حادبهاي برخالف جريان طبیعت و برخالف
انتظار اهل عالم اسييت و هم اين که مورد تقاضيياي همه اهل عالم قرار
نارفته اسييت .نظیر اين طور حوادث فقت بايسييت درقیامت و يا در
م قدمه ق یامت واقع شييود براي اين که وقوع ق یامت برخالف قواعد
طبیعت است و در چنان زماني مردم آمادهي چنین حوادبي را دارند.
پس به همان اندازه که الزم اسييت معجزه شييق القمر مورد م يياهده
تقا ضا کنندهان قرار هیرد جايز نی ست که قابل م اهده مردمي با شد
که در نظر آن ا امثال اين حوادث غیرمنتظره بوده و آمادهي وقوع آن
را ندارند.
در اينجا انجام دو عمل بر خدا الزم است:
معجزه شيق القمر در نظر تقاضيا کنندهان واقع شيود تا حجت برآن ا
تمام هردد و براي ترک ايمان عرري نداشته باشند.
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اين حادبه بر ک ساني که آمادهي وقوع آن را ندارند و چنین معجزهاي
را نخواسييتهاند مج ول و از نظر آن ا مکتوم باشييد زيرا جايز نیسييت
معجزه براي کساني واقع شود که آن را نخواسته اند و انتظار وقوع آن
را ندارند .در اين جا سؤال بوجود ميآيد که خداوند چاونه شق القمر
را طوري انجام دهد که براي تقاضا کنندهان قابل م اهده بوده و براي
دياران غیرقابل م اهده باشد؟
در جواب اين سييؤال ميهويیم که آن چه وقوع آن از م حاالت عقلي
نبوده و جايز الوقوع با شد انجام آن بر خدا آ سان ا ست .البته در اينجا
وقوع و عدم وقوع شق القمر هر دو در يک زمان جايز نی ست زيرا اين
به معناي اجتماع نقی ضین ا ست و اجتماع نقی ضین محال عقلي ا ست
بلکه يکي از دو طرف نقیض قابل وقوع اسييت يا وقوع شييق القمر و يا
عدم وقوع آن .از نظر تقاضييا کنندهان وقوع آن الزم اسييت و از نظر
دياران عدم وقوع آن پس خدا چکار کند که اين معجزه هم واقع شود
و هم واقع ن ود .اين همان اجتماع نقیضین است که قدرت خدا به آن
تعلق نميهیرد .ولي خدا ميتوا ند کاري ک ند که اين معجزه در نظر
تقاضيياکنندهان واقع شييود و از نظر سيياير اهل عالم مکتوم و مج ول
بماند ممکن است اين کار در حال غفلت غیرتقاضا کنندهان واقع شود
يعني خدا ماه را در نظر تقا ضاکنندهان ب کافد و در آن ساعت ساير
مردم را در حال غفلت قرار دهد البته کار به اين صييورت قابل وقوع
است و خدا به هرکاري قادر است .همان طور که يک نفر را مي شود از
کاري غافل نمود هزاران نفر را ميشود غافل کرد .
م اهده ميکنید که خسوف و کسوف واقع ميشود و بسیاري از مردم
بي خبرند ممکن ا ست شق القمر هم واقع شود و ب سیاري از مردم بي
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خبر با شند و ممکن ا ست که خدا اين کار را به ترتیبي انجام دهد که
در نظر تقا ضاکنندهان نمايش شق القمر با شد و در واقع شق القمر
نبا شد .زيرا آنچه در اينجا بر خدا واجب ا ست اقناع ک ساني ا ست که
اين معجزه را تقا ضا کردهاند خواه در واقع شکافته شود يا ن ود .بر
اين جواب ممکن اسييت چند ايراد واقع شييود که ما اول به آن ايرادها
جواب ميدهیم و بعد از آن راه دفني اين نمايش را بیان ميداريم.
ايراد اول :جايز نیست که خدا کار غیرواقع را واقع جلوه دهد در اينجا
اهر شق القمر فقت نماي ي برخالف واقع با شد الزمهاش اين ا ست که
خدا کار غیر واقع را واقع جلوه دهد و اين عمل خالف شييان ربوبیت
اسييت پس ب تر اين اسييت که خداوند ماه را ب ييکافد و غیرتقاضييا
کنندهان را در حال غفلت از آن قرار دهد.
جواب اين است که :آنچه بر خدا الزم است اين است که تقاضاکنندهان
قانع شييوند نه واقعیت آن و اين عمل بدون واقعیت شييق القمر امکان
دارد يعني کاري انجام هیرد که به نظر تقاضييا کنندهان نمايش شييق
القمر باشد که خود اين عمل هم معجزه است .اساسا هر کاري در عالم
بدون ا سباب و و سايل عادي ب ري انجام هیرد معجزه ا ست .نمايش
اين عمل هم بدون اسباب و وسايل عادي معجزه است.
ايراد دوم :اين اسييت که نمايش برخالف واقع نوعي شييعبده و سييحر
ا ست زيرا شعبده بازان صورتهايي برخالف واقع ن ان ميدهند خدا
و رسول مبرايند از اين که نظیر ساحران و شعبده بازان باشند.
جواب اين است که شعبده بازان و ساحران نماي ات خود را با اسباب
و ابزار مخصوصي انجام ميدهند و در اين کار تخص

دارند و تعلیمات

ميبینند ولي کسي که صورتي را بدون اسباب و وسائل ب ري و بدون
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تعلیمات انجام دهد معجزه کرده ا ست .يک طبیب درد سر را با دوا و
دارو م عال جه ميک ند دياري با د عا و اراده .کسييي که با اراده خود
درد سر را معالجه کند معجزه کرده ا ست هر چند که عمل ساده انجام
شده است .معجزه يعني کاري را با اراده انجام دادن بدون به کار بردن
ابزار عادي و و سايل ب

ري .فرمول و ابزاري که در انجام معجزه بکار

ميرود مان ند فرمول و ابزاري که در پ یدايش صيي نايع طبیعي ب کار
ميرود مخفي و غیرقابل ک ف ا ست .ما فقت ميبینیم که هیاه و علف
ميرويد میوه و برگ سيياخته ميشييود .مواد اولیهاي که در سيياخت
صنايع طبیعي بکار ميرود معلوم است لیکن اسباب و ابزار در ساخت
آن معلوم نیست و اين را ميدانیم که صنعت از مصالح ساختماني جدا
ا ست .آهن و فلزات م صالح ساختماني ما شین ا ست لیکن ما شین
سازي سواي م صالح ،ا سباب و ابزار هم الزم دارد فقت با نیروي اراده
ساخته نمي شود .صنايع طبیعي مانند آب و هیاه غیر از مواد اولیه
اسباب و ابزاري به جز نیروي اراده الزم ندارد آب و خاک و هوا مصالح
ساختماني است نه ابزار ساخت و سازندهي.
مثال آنجا که ميخواهد اتمي و عن صري از عنا صر ساخته شود با چه
نیرويي اتم هاي يکديار را جرب و جمع ميکنند و باز آن عناصيير با
چه اسييباب و ابزاري عنصيير ديار ت ييکیل ميدهند ميدانیم که اتم
م صالح ساختماني عن صرها و عن صرها م صالح ساختماني تولیدات مي
باشد .پس با چه اسبابي از اتم ها عنصرها و از عنصرها عضالت ساخته
ميشود؟ البته در اينجا اسباب و ابزاري سواي اراده در کار نیست.
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فرق میان صنعت اعجازي و صنعت غیراعجازي همین است که صنعت
غیراعجازي با اسباب و ابزاري جدا از مصالح اولیه بوجود ميآيد لیکن
صنايع اعجازي ابزاري سواي اراده و مصالح اولیه الزم ندارد.
پس اهر ح ضرت ر سول اکرم با تغییر شعاع رؤيت و ت صرف در بینايي
مردم شق القمر نمايش بدهد معجزه ا ست هر چند که ت صرف در کره
ماه نکرده باشييد .نمايش شييق القمر خود معجزهاي اسييت که به اراده
پیغمبر انجام هرفته است.
فن نمايش شق القمر
شما ميدانید که چرا و چاونه ميبینید چ م شما از چه راهي ميبیند
و چه و سیلهاي چ م شما را به ديدنيها مربوط مي سازد .ما در اينجا
نميخواهیم از نظر فني و طبي صنعت چ م را ت ريح کنیم اين کار
مربوط به چ م پز شکي و طبیب چ م ا ست زيرا صنعت چ م براي
اسييتفاده از وسييیله رؤيت اسييت نه اين که رؤيت بوجود ميآورد مثال
صنعت المپ و برق از نظر فني ،همین طور صنعت پنکه براي ا ستفاده
از نیروي برق است نه اينکه برق بوجود ميآورد.
همین طور صنعت بدن و صنعت چ م براي ا ستفاده از نیروي روح و
بینايي اسييت نه اين که اين صيينعت خود بخود روح و بینايي بوجود
ميآورد .پس صنعت و ساختمان چ م از نظر طبي براي ا ستفاده از
و سیله بینايي ا ست نه اينکه خود بینايي بوجود ميآورد .لرا هناام
خواب با اين که سيياختمان چ ييم به حال خود باقي اسييت نميتواند
ببینید زيرا و سیله ديد که شعاع نور و روح با شد خاموش شده ا ست.
شما ميدانید که شعاع نور از مردمک چ م ما خارج مي شود به نور
ف ضا يا به نور ستارهان ات صال پیدا ميکند و اين ات صال به شعاع ف ضا
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باعث رؤيت ماه ميهردد .حاال فرق نميکند که شييعاع نور از هوا وارد
چ م ما شود و بعد از انعکاس شیئي قابل رؤيت را به ما ن ان دهد يا
اين که نور چ م ما به کمک نور هوا شیئي قابل رؤيت را به ما ن ان
دهد در هر صورت نور و شعاع نور وسیله بینايي چ م است.
ظاهرا دان

مندان عقیده دارند که و سیله ديد چ

قابل رؤيت در مردمک چ
مردمک چ

م انعکاس ا شیاد

م ا ست .ميهويند ت صويري از ا شیاد در

م پیدا مي شود و اين ت صوير چ

م را متأبر مي سازد و

همین تأبر که مايه ديد چ م است به مغز مخابره ميشود و اين مسأله
هنوز حل ن ده ا ست که با اين که صورت وارونهاي از ا شیاد در چ م
پیدا ميشييود چاونه انسييان آن اشييیاد را مسييتقیم و بدون انعکاس
ميبیند.
بر اساس انعکاس الزم بود که انسان سر بسوي آسمان را ،سر به زمین
ببینیم و ه مه چیز را در نظر ما وارو نه جلوه ک ند .در واقع اشيي یاد و
اشخاص را بر خالف انعکاسي که در چ م ما دارند م اهده ميکنیم و
اين خود مايه حیرت ا ست .نميدانم دنیاي علم توان سته م سئله ديد
اشیاد را حل کند يا هنوز نتوانسته است ولي ما بايستي اين حقیقت را
متوجه باشييیم که آيا ما همان صييورتي را که در چ ييم ما منعکس
ميشود ميبینیم يا فقت شئي مقابل چ م ما براي ماقابل رؤيت است.
حقیقت اين ا ست که عین ا شیاد خارج از نظر ما قابل رؤيت ا ست و ما
فقت شيد خارج را ميبینیم نه عکس آن را .اهرچه ا شیاد در چ م ما
منعکس مي شود چ م ما مانند آينه تصويري از ا شیاد بر ميدارد ولي
ما آن تصييوير را نميبینیم بل که عین شييیئي خارجي را م ييا هده
ميکنیم .شعاع نور از چ م ما خارج مي شود و بو سیله شعاع نور هوا
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تقويت ميهردد اين شعاع نور در مسیر خود به هر چیزي برخورد کند
باصره ما همان شیئ مورد برخورد نور و شعاع را ببت ميکند.
البته در اين جا تأبر عصييب ديد ما از شييئي خارج در ابر بره ييت و
انک سار شعاع چ

م ا ست يعني چ

م که به شئي خارج برخورد

ميکند مانند رادار دو مرتبه به چ ييم ما بر ميهردد ديد ما را متأبر
مي سازد و مغز ما آن تأبر را ببت ميکند و با همین ببت آن شئي در
نظر ما قابل رؤيت ميشييود .در اين جا عین شيييد خارجي بوسييیله
بره ت و انک سار نور مورد رؤيت ما واقع مي شود نه عک سي که از آن
در چ

م ما قرار هرفته ا ست .نتیجه آن که ديد ما در م سیر شعاع

چ م ما است که به شئي خارج برخورد کرده و در بره ت خود عصب
را متأبر کرده ا ست .مثال يک چراک قوه يا پرتوافکن بد ست بایريد و
آن را در فضاي آزاد روشن کنید شعاع نور در مسیر تابش خود اشیاد
را به شما ن ان ميدهد و در همین حال تصويري از ا شیاد مورد تابش
نور در المپ چراک منعکس ميهردد شييما در مسييیر تابش نور همان
شئي خارج را ميبیند نه ت صويري که از آن در آينه قرار هرفته ا ست.
پس چ م در م سیر تابش نور ا شیاد را ميبیند .در اين جا چ م شما
براي رؤيت درست مانند چراک و پرتوافکن است بیننده اشیاد سازمان
نفس شما ،يعني خود شما ه ستید که از پ ت اع صاب مغز آن شئي
خارج را م اهده ميکند.
نتیجه بحثهاي هر شته اين شد که چ

م ان سان در م سیر شعاع؛

ا شیاد را به همان حالي که در خارج ه ستند به سازمان مغز و از آن جا
به نفس مخابره ميکند .از اين تحقیق چند چیز واقعیت پیدا ميکند.
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هر چیز به همان صييورت خارجي و واقعي به انسييان ارائه ميشييود نه
صورتي غیر آن.
رؤيت ما در م سیر شعاعي که از چ

م ما خارج و برخورد به ا شیاد

نموده و بر ميهردد واقع مي شود هر چند که شعاع چ م بو سیله نور
ف ضا تقويت مي شود .رؤيت در م سیر شعاع به خت م ستقیم واقع
ميشييود هر چند که آن شييعاع از خت منحني يا منکسيير برخورد به
شئي مرئي نموده و آن را به ما ن ان دهد.
مثال شييما ظرفي را پر از آب کنید و يک سييکه پنج قراني ته ظرف
باراريد يا اين که شييعاع نور پس از برخورد به آب از خت منکسيير به
آن سکه پنج قراني ميتابد ما آن را از خت مستقیم م اهده ميکنیم.
شييما ابتدا ظرف آب را خالي کنید ميبینید که پنج قراني قابل رؤيت
نی ست بعد آن را از آب پر کنید مثل اين که ته ظرف باال ميآيد و پنج
قراني را ن ان ميدهد.
ته ظرف باال نیامده اما شعاع نور پس از برخورد به آب منکسر ميشود
و ته ظرف را ن ان ميدهد و اما شما آن را از خت م ستقیم م اهده
ميکنید .همین طور آنجا که مقابل آينه ايسييتادهايد و خودتان را در
آينه ميبینید شما و عکس شما در آينه نیستید اما شعاع نور از چ م
شما به آينه برخورد ميکند ،بر ميهردد و به خود شما ميتابد ،چ م
شما در مسیر نور خود شما را ميبیند .اين جا شعاع نور پس از برخورد
به آينه زاويهاي ت کیل ميدهد و شما را به خود شما ن ان ميدهد
اما شما خود را از خت مستقیم م اهده ميکنید .کساني که ميهويند
تصييويري از اشييیاد در آينه قرار ميهیرد اشييتباه ميکنند بلکه آن ا
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خود شان را از آينه ميبینند نه اين که خود يا ت صوير خود را در آينه
ببینند.
اهر ت صوير در آينه چیزي جدا از صاحب ت صوير با شد باي ستي بعد از
ان صراف شما بماند و يا اين که آن ت صوير به صورت بیجان و مرده اي
خود را ن ان دهد زيرا ت صوير مانند عکس ا ست و عکس فاقد جان و
حیات ا ست .در ست دقت کنید تمام حرکات و سکناتي که بر تن شما
وارد ميشود تصوير هم قابل م اهده است .اهر کسي باويد که تصوير
در آينه مانند عکس ا ست که روي فیلم ظاهر مي شود همان طور که
عکس تصويري از اشیاد و جدا از اشیاد است تصوير آينه هم عکسي از
اشیاد بوده و جدا از اشیاد است.
در جواب آن ا ميهويیم که عکس و فیلم از ت صوير جدا ا ست .عکس
ابري ا ست که از تابش نور بر مواد روي فیلم ظاهر مي شود و آن مواد
سیاه در ابر تابش نور به سپیدي ميهرايد لیکن تصوير در آينه درست
همان صاحب صورت است که در مسیر بره ت شعاع نور از آينه قابل
رؤيت ميشود .اهر تصوير در آينه مانند عکس روي فیلم باشد بايستي
انسييان خود را مانند عکس وارونه ببیند چنان که عکس روي فیلم
وارونه است با اين که خود را چنانکه هست ميبینید .پس تصوير آينه
شئي جز خود صاحب تصوير نیست.
از اين تحقیقات فن نمايش شق القمر براي شما کامال رو شن مي شود.
هفتیم که از م سیر صنعت و قدرت از دو راه نمايش شق القمر براي
اهل زمین امکان دارد.
با نیروي اراده که متصييل به نیروي جاذبه عمومي و ج اني ميشييود و
اين نیرو مانند نیروي برق در اعماق کره ماه و هر جسييم ديار قابل
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نفوذ اسييت و با اين نیرو دو نیمه شييدن کره ماه و هر کره ديار در
آ سمان و يا در هر جاي عالم خیلي ساده و آ سان ا ست .همان طور که
جاذبه خورشييید کره زمین را در مدار خود ناه داشييته و آن را جابجا
مي کند ،اهر اين جاذبه متصل به اراده هردد ميتوانید از همین جا کره
ماه را جابجا کنید و يا م سیر آن را تغییر دهید .از م سیر شعاع نور که
مت صل به با صره شما شود ،ميتوانید ن صفي از کره ماه را در م رق و
نیمي ديار را در مغرب و باز از مسيیر همین شيعاع نور آن دو نیمه را
در يک جا مت صل به هم ببینید زيرا شعاع نور اهر از خت منحني و يا
منکسر به شئي بتابد آن را از خت مستقیم به شما ن ان ميدهد .
مثال اهر کاري کنید که شعاع چ م شما از م رق به سوي کره ماه
زاويهاي ت کیل دهد ابتدا به سوي م رق کره به خت مستقیم حرکت
کند پس از برخورد به م رق زاويهاي ت کیل داده م ستقیما به سوي
کره ماه حرکت کند و به نیمه شييرقي کره ماه بتابد همین طور شييعاع
چ م ديار از سوي مغرب چنین کاري انجام دهد شما با اين خاصیت
و کیفیت نیمي از کره ماه را در م يرق و نیمي را در مغرب ميبینید با
اين که ماه از جاي خود تکان نخورده ا ست .شما پ ت خود را بطرف
ماه ميکند و آينه را مقابل ناه ميداريد با اين که ماه در شرق ا ست
شما آن را در طرف مغرب ميبینید .زيرا شعاع نور از چ

م شما به

آينه متصييل ميهردد و ماه را در خت مسييتقیم روبروي شييما ن ييان
ميدهد با اين که ماه پ

ت سر ما قرار دارد م

اهده ميکنید که در

اين جا ماه را از زاويه و از خت منکسر در ج ت مستقیم ميبینید .پس
اهر شعاع نور از يک میلیارد خت مارپیچي و منک سر بتابد شئي مرئي
را از خت مستقیم به شما ن ان ميدهد .
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براي ن ان دادن ان قاق ماه کافي است که يا ماه را ب کافند و يا اين
که از مسييیر تابش نور نیمي از آن را در م ييرق و نیمي را در مغرب
نمايش دهند و هر کدام از اينها از نظر فني و صنعتي قابل وقوع است.
نتیجه آنکه نمايش شق القمر به دو وسیله امکان دارد.
يکي آن که واقعا کره ماه بو سیله نیروي جاذبهاي که متصل به کره ماه
و به اراده پیغمبر است دو نیمه شود ،نیمي در م رق و نیمي در مغرب
قرار هیرد .زيرا کره ماه در اختیار نیروي جاذبه و اراده پیغمبر به اندازه
سييیبي بی ييتر نیسييت و يا اين که از مسييیر تابش نور چ ييم از خت
منکسر يا منحني در ج ت م رق و يا مغرب ن ان داده شود چنانکه
مي توانید ماه را در آينه از پ ت سر خودتان ببینید.
در مورد اول اهر واقعا ماه شق شده نیمي از م رق حرکت کرده نیمي
از مغرب دو مرتبه سر به هم هراشته در اين صورت يک اشکال بوجود
ميآيد .يعني دو نیمه ماه از مقابله با خورشييید خارج شييده و ق را
تاريک شييده و قابل رؤيت نبوده زيرا شييب  14تمام چ ره ماه رو به
خورشید است و تمام نور آن به سوي زمین بر ميهردد و اهر از مقابله
خارج هردد قابل رؤيت نیست.
در اين صييورت به ناهاه ج ان از شييعاع ماه در تاريکي قرار ميهیرد و
عالم را به خود متوجه ميکند .صرف نظر از توجه به شق القمر تاريکي
آ سمان بدون وجود ابر و باران و خ سوف بی

تر مايه وح

ت ج ان

خواهد بود مار اين که در اين حال خداوند اهل عالم را از اين حادبه
در غفلت قرار دهد و فقت تقا ضا کنندهان حادبه را متوجه آن سازد.
در اين جا بحث ما درباره شييق القمر خاتمه پیدا ميکند و بحث معراج
آغاز ميشود.
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فراز ش م




سیر معراجي حضرت رسول اکرم (ص).
معراج از خصاي

پیغمبر اسالم است.



وقوع انتقاالت آني و سريع.



ا سالم بر ا ساس خاتمیت و برتري خود الزم ا ست که سیر
آسماني داشته باشد.

سیر معراجي حضرت رسول اکرم:

«ْس ح ن اَّلي اْسي معَع وه ليال من املسلو احل ام ايل املسلو الاقيص اَّلي ارکن حبهل لرنيظ
1
من اَيتن انظ هب الس يع ال ص » .
منزه است خدايي که بنده خود محمد را در يک شب از مسجد الحرام
به سوي م سجد االق صي سیر داد ،همان م سجدي که در اطراف آن
برکت قرار داده ايم تا بدين و سیله آيات خود را به او ن ان دهیم زيرا
خداوند شنوا و بینا است.
معراج يکي از وقايع عجیب عالم اسييالم اسييت که در طول تاريخ به
میزان قابل توج ي افکار را به خود م

غول دا شته ا ست و اين همه

دان مندان در اطراف آن کتابها نوشته و قلم فرسائي کردهاند.
معراج يکي از امتیازات وجودي پیغمبر اسيالم اسيت که آيات قرآن و
احاديث اهل بیت وقوع و امکان آن را اببات کردهاند.



ْسى ِمع ََع ر ِو ِه لَ ري ًال ِ هم َن الر َ رسلِ ِو الر َح َ ا ِم ا ََل الر َ رسلِ ِو األَقر ََص ذ ِاَّلي
 11اسريُْ :1،س ر َح َن ذ ِاَّلي َآ ر َ
ِ
الس ِ ي ُع ال َ ِص ُ
َا َر ركنَ َح رب َ ُهل ِل ُ ِرني َ ُظ ِم رن آ ََيتِنَ ِان ذ ُظ ه َُب ذ
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1

علما و دان

مندان درباره کیفیت معراج اختالف پیدا کردهاند .بع ضي

آن را به معناي تکامل و سیر روحي ميدانند و بعضي آن را سیر بدني
به سوي آ سمانها مي شمارند ولي حقیقت اين ا ست که معراج به هر
دو معنا هزارش شده ا ست .اين مسافرت آ سماني در تاريخ شريعت از
خصاي

پیغمبر اسالم است .پیش از آن حضرت و بعد از او براي کسي

چنین اتفاقي نیفتاده که از زمین به آسييمان مسييافرت کند ،به محلي
دور و بي ن ايت و باز به جاي خود باز هردد.
اين م سافرت آ سماني و سفر ف ضايي طوالنيترين راه و عجیبترين
م سافرتي ا ست که بو سیله يک ان سان کامل با تج یزات کامل انجام
هرفته ا ست .آيه باال داللت ميدهد که آن ح ضرت از م سجد الحرام تا
م سجد االق صي م سافرت کرده ا ست قطع يک چنین م سافتي آن هم
در دنیاي هرشييته و زمان آن حضييرت اهر چه به نوبه خود اعجاز بوده
که بدون مرکب در يک شب چنان مسافتي را طي کردهاند و لیکن اين
نوع مسييافرت و طي االرض خیلي ممتاز و بيسييابقه نبوده چه اين که
پیش از آن حضييرت در زمانهاي هرشييته و در دوران مجد و عظمت
بنياسرائیل نظیر چنین مسافرتي اتفاق افتاده است.
آنجا که ا صف برخیا وزير سلیمان بن داود در يک چ

م به هم زدن

توان ست تخت بلقیس ملکه سبا را از صنعاد يمن و پايتخت ملکه سبا
در بیت المقدس حاضر سازد و يا اين که سلیمان با استفاده از بادهاي
تند توان ست م سافت يک ماه را ظرف چ ار ساعت از صبح تا ظ ر
بپیمايد.
بنابراين پیغمبر اسالم براساس فضیلت و برتري که نسبت به پیغمبران
هرشته دارد بايستي در ظ ور معجزات موفقیتهاي بی تر و عاليتري
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دا شته با شد .همان طور که کتاب او کاملترين کتابها شناخته شده
از نظر قدرت و موفق یت و توسييعه علمي هم بايسييتي کاملترين و
تواناترين ان سانها شناخته شود و اين خود ايجاب ميکند که از نظر
تسلت بر فضاها و راههاي دور قدرتي فوق ساير قدرتها از آن بزرهوار
ظاهر هردد .ديارآن که او کتاب و دين خود را کاملترين ک تاب ها و
دينها خوانده و مدعي است که در کتاب خود علم و حکمت را به طور
کامل در اختیار ب

ر هرا شته ا ست و برتري ا سالم را از نظر تو سعه

علمي تحت جمله "الاْسمممممالم يَعلب اليَعيل َعليظ" به دنیاي ب ييريت اعالم
فرموده ا ست .برا ساس اين برتري نبايد در آينده بعد از آن ح ضرت
علم و قدرتي ظاهر هردد که فوق علم و قدرت آن حضرت و يا مساوي
با علم و قدرت او باشد.
ما امروز م

اهده ميکنیم که ان سانها به ف ضاي آ سمان و به سوي

کرات مسافرت ميکنند و در مدت يک ساعت مسافت يک سال و دو
سال را طي ميکنند .در مقابل اين سرعتهاي سرسام آور روز ،ادعاي
پیغمبر اسالم که در يک شب از مسجد الحرام به مسجد االقصي رفته
اسييت کار م مي نیسييت و باز هم از نظر قدرت و قطع مسييافت تحت
ال ييعاع مسييافرتهاي زمان ما قرار ميهیرد و با اين قدرت نميتواند
نسييبت به مردم زمان ادعاي برتري و ادعاي پیغمبري کند ،زيرا يک
پیغمبر بايسييتي در تمام علوم و صيينايع فوق امت خود باشييد .پس
اهرافراد امت او در علم و طب آن چنان پی رفت ميکنند که ميتوانند
اعضيياي بدن را به يکديار بپیوندند بايسييتي آن پیغمبر از نظر طب
قدرت دا شته با شد که مرده را زنده کند و اهر افراد امت ميتوانند از
نظر علم و صنعت ارتباط بین ش رها برقرار کنند و يک ان سان را از
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طريق تلويزيون به تمام اهل دنیا ن ييان دهند بايسييتي آن پیغمبر در
اين علوم و فنون آن چنان دانا و توانا باشند که امواج سخن فرشتاان
را از آسييمان ها بایرد و خود را از يک جا به تمام انسييان ها در همه
عالم ها ن ييان د هد و اهر افراد ا مت او ميتوان ند بوسييی له مغز هاي
الکترونیکي م کلترين حسابهاي رياضي و پیچیدهترين حساب ها
را ظرف  1بانیه حل کنند باي ستي آن پیغمبر يک چنان قدرتي ن

ان

داده با شد که بتواند با يک نظر و يک اراده ،راه م ستقیم به دورترين
ستاره را ک ف کند و با يک ح ساب در  1بانیه وزن آب اقیانوسها را
هزارش دهد .او با يک چنین برتري ها ميتواند ادعا کند که پیغمبر
ان سانهايي ا ست که با صنعت آپولو به ف ضاها م سافرت ميکنند و با
صنعت مغز الکترونیکي م کلترين م سائل ريا ضي را حل ميکنند و
موج سخن را از راههاي دور به ش رهاي دور ميرسانند.
ما اکنون معراج آن بزرهوار را از نظرفني ب یان ميکنیم و م بدأ و
منت اي آن را روشيين ميکنیم تا کسيياني که منکر معجزات هسييتند
بدانند که اهر معجزه نباشييد وعده هايي که خدا به انسييان داده قابل
ظ ور نیست و حجت به وسیله انبیاد برخلق خدا تمام نميشود.
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فراز هفتم



ابتدا و انت اي سیر معراج.



معراج از عجیبترين اتفاقات تاريخ اسالم.



معراج فتح باب علوم براي آي ند هان و خات مه خرا فات
هرشتاان.



فتح درهاي آسمان در آيات قرآن.



معراج تکاملي و سیر روح.

 مرکب عروج به آسمان.



فرشتاان نیروهاي مجرد از ماده اند.



عروج ارواح و فرشتاان.

براي روشن شدن معراج الزم ا ست ابتدا و انت اي سیر و مسافرت آن
ح ضرت را از نظر باررانیم تا بدانیم که با چه موفقیتي آن ح ضرت از
چه مبدئي به چه منت ايي رسیده است.
ظاهرا آيه شييريفه در سييوره بني اسييرائیل داللت مي کند که ابتداي
م سافرت م سجد الحرام و انت اي آن م سجداالق صي بوده ا ست .طي
يک چنین مسافت چنانکه بیان شد خیلي م م نیست زيرا طي االرض
يکي از معجزات م

ور انبیاد بوده و بو سیله غیر پیغمبر از اولیاد خدا

نظاير آن واقع شده ا ست .وزير سلیمان بن داوود تخت بلقیس را از
جاي دور در يک چ ييم به هم زدن حاضيير کرد .لیکن در يک حديثي
امام باقر (ع) ميفرمايد ،از م سجدالحرام به سوي آ سمانها تا انت اي
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عالم زيرا اهر عالم را مانند ش ري ح ساب کنیم م سجد االق صي جايي
در انت اي عالم قرار ميهیرد .اقصييي يعني در انت اي بیرون شيي ر و
مسجد االقصي در بیان حضرت باقر يعني در انت اي بیرون عالم.
بحث معراج ح ضرت ر سول اکرم از عجیبترين ق ضايا و اتفاقات دوره
نبوت آن حضييرت بوده چه اين که معراج در زماني اتفاق اف تاده که
مردم سييتارهها را میخ نقرهاي در آسييمان ميدانسييتند و اين فضيياي
نیلاون را هفت طبقه شفافي از بلور مي شناختند که قطر آن پان صد
سال راه است و خرق التیام در آن جايز نیست.
هی ئت بطلمیوسييي در اين زمی نه بر اف کار مردم حکو مت ميکرد و
عق یده داشييت ند که مخلو قات هر طب قهاي از عالم در ه مان طب قه
محبوسند و حرکت از زمین به آسمان ممکن نیست .معراج پیغمبر در
يک چنین زماني فتح بابي ا ست براي علوم آينده و ضربه محکمي بر
خرا فات هرشيي ته .از نظر اين که آيین م قدس اسييالم براي نابودي
خرافات و تکمیل حقايق نازل شده است خداوند متعال در آيات قرآن
ت سخیر آ سمان ا و فتح ابواب آن را به ان سان وعده ميدهد .آنجا که

ميفرمايد « :فتحت ال سنء فَكنت امعباا» « ان َّشقت ال سنء فَكنت ردة َكله ن»« ،
اذالسنء انَّشقت»َّ« ،خَس لُك م ِف الس باري الارض».
درهاي آ سمان باز مي شود ،آ سمان شکافته مي شود و هر چه در
آسييمان ها و زمین اسييت مسييخر شييما ميهردد .براي ظ ور چنین
وعده هايي مصييداقي هم الزم اسييت .معراج پیغمبر اکرم براي ظ ور
علمي همین آيات واقع شيده تا مردم بدانند که خدا خواهد توانسيت
ان سان را روزي بر آ سمانها م سلت هرداند و درهاي آ سمان را به روي
او باز کند.
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در يک چنین زماني در محیت حکومت خرافات هیئت بطلمیوسييي،
پیغمبراکرم به مردم خبر داد که من به سوي آ سمان هفتم سفر کردم
و از آنجا تا عرش خدا باال رفتم تا جايي که از فر شتاان مقرب خدا در
سیر نوري آن ا جلو افتادم تا به جايي که جز من و خدا ک سي نبود در
انت اي خارج عالم که آن را سييدرا المنت ي و افق مبین مي نامند در
آنجا بدون واسييطه با خدا تکلم و آياتي چند در قرآن را به من وحي
فرمود.
اظ ارت پیغمبر اسييالم در چ نان محیطي براي آن مردم خرافي و
سييطحي از عجايب حوادث به شييمار آمد و در محیت افکار علمي ،در
آينده انقالب علمي و صنعتي بوجود آورد تا جايي که دان

مندان را

براي مسافرت به آسمان و تسخیر کرات آماده ساخت.
براي روشن شدن معناي معراج چند موضوع مورد بحث قرار ميهیرد:
اول معناي معراج و معراج تکاملي ،تکامل علم و سیر روح.
دوم در بیان هی ئت آسييمان ها و زمین ها و آسييمان هاي  7هانه در
جستجوي راه عبور آن حضرت.
سوم در بیان کیفیت عبور عروج و مرکبي به نام براق که در اختیار آن
حضرت قرار هرفته است.
چ ارم م اهدات آن حضرت در سیر تکاملي و راه عروج به آسمانها،
معراج از ماده عروج به معناي وسیله عروج به سوي آسمان و به سوي
کمال است استعمال اين کلمه بی تر در حرکت از نق

به سوي کمال

ا ست مانند کلمات "تَع ج املالئ ة ال ح اليظ" معلوم ا ست که فر شتاان و
روح براي حرکت به سييوي خدا از جايي به جايي نميروند آن ا انوار
مرتبت به خدا ه ستند .ارواح نیز مانند فر شتاان نورند .سیر روحي به
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سوي خدا به معناي ارتباط ارواح به خداي متعال است .همین طور آيه
«يبم يقبم ال ح املالئ ة صمممفه »12يعني ارواح با فر شتاان در يک صف قرار
مي هیر ند .يعني ارواح ب يير در ت کا مل و ارت باط به خدا در صييف
فرشييتاان و در حد آن ا قرار ميهیرند فرشييتاان نیروهاي مجرد و
سييواي از ماده اند که خداوند متعال ماده را بوسييیله آن ا روح و نیرو
ميدهند .هر ماده و جسييمي در عالم مج ز به نیرو و روحي اسييت که
بو سیله همان نیرو در ج ت به سوي کمال حرکت ميکند و به صورت
جماد و نبات و حیوان و انسان در ميآيد.
نیروي جاذبه زمین فرشييتااني هسييتند که بر زمین موکلاند ،نیروي
جاذبه خورشييید فرشييتاان خورشييیدند و نیروي انفجار آتش همان

فرشتاان آت ند که خدا ميفرمايدَ...« :علي مالئ ظ غالط شواد

13. »...

ما ميبینیم که آتش با نیروي داخلي مواد خود انفجار و حرارت بوجود
ميآورد .اهر فرشييتاان موکل بر آتش عواملي خارج از آتش باشييند
الزم ميآيد که آتش به عاملي خارج از وجود خود حرارت بوجود آورد
با اين که چنین نیسييت .در احاديث وارد شييده که برق ابرها تازيانه
فرشتاان است با اين که ما ميدانیم ابرها با نیروي داخلي خود رعد و
برق بوجود ميآورند .پس نیروي داخلي همان فرشتاان موکل بر ابرها
هستند .و در صحیفه سجاديه امام چ ارم فرشتااني را دعا ميکند که
همراه قطرات باران نازل مي شوند و قطرات باران را به زمین ميآورند



بن ا ذال َم رن َآ ِذ َن َ ُهل ال رمح َُن َ قَ ََل َص َب ًاا
 12نباد :38،ي َ رب َم ي َ ُقب ُم ال ُّ ُح َ الر َ َالئِ َك ُة َصفًّ ذال ي َ ََت ََكذ ُ َ
ِ
 13تحريمََ :6،ي َآُّيُّ َ ذ ِاَّل َين آ َمنُبا قُبا آَن ُف َس ُ رُك َ َآ ره ِل ُ ر
يُك اَنَ ًرا َ قُب ُد َه النذ ُُس َ الر ِح َل َر ُة َعَلََهْير َ َم َالئِ َك ٌة
بن َم ي ُ رؤ َم ُ َن
بن ذ َ
اّلل َم َآ َم َ ُ رْمُه َ ي َ رف ََعلُ َ
ِغ َال ٌظ ِشوَ ا ٌد َال ي َ رَع ُص َ
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و ما مي دانیم که قطرات باران با نیروي جاذ به خود و نیروي جاذ به
زمین ازآسمان به زمین ک انیده مي شوند .هر ماده و جسمي با نیروي
مرموزي خارج از حوزه ماديت خود کمال پیدا ميکند و بسييوي کمال
باال ميرود .همان نیرويي مرموز فرشتهاي است که بر آن ماده و جسم
موکل شده است.
ما در کتاب "توحید از ديدهاه علم" اصول هستي آفرينش و مجرد از
ماده را کامال مبرهن و روشن ساختهايم الزم نميدانیم که مطالب آنجا
را در اينجا تکرار کنیم.
بنابراين عروج فرشتاان و ارواح به سوي خدا به معناي ج ش به سوي
کمال و ارتباط به خداوند متعال است .اهر عروج فرشتاان را به معناي
حرکت در ف ضا به سوي آ سمان ب نا سیم الزم ميآيد که خدا جاي
معیني در آسمان داشته باشد و فرشتاان به سوي خدا حرکت کنند و
اين معنا غلت و محال است پس عروج در اين آيات به معناي ج ش به
سوي کمال و ارتباط به خداوند متعال است.
ا سا سا عروج به سوي خدا به معناي حرکت به سوي کمال ا ست زيرا
ان سان در مراحل ضعف و ج ل نميتوانند عظمت خداي خود را درک
ک ند و بالعکس در مرا حل علم و قدرت خداي خود را درک ميک ند.
آنااه که انسان توانست عظمت خداي خود را درک کند و خود را با او
روبرو و مواجه ببیند به سييوي خداي خود عروج نموده و عقل او به
کمال رسييیده اسييت .خداوند در ج تي از ج ات و يا در زمین و يا در
آسييمان نیسييت که براي مالقات و حرکت به سييوي او الزم باشييد که
انسان يا ارواح و فرشتاان از جايي به جايي حرکت کنند و مسافتي را
قطع ن ماي ند .خدا فوق ز مان ها و م کان ها و محیت به دا خل و خارج
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زمانها و مکانها ا ست .امیرالمؤمنین در و صف برتري خدا مي فرمايد

ْ «:س ق ِف الَعلب فال يش اَعيل منظ ق ِف النب فال شئ ادّن منظ فال َعلبه اَعوة عن شئ
ال دن هبه اداَنه من شئ»
خدا در برتري چنان ا ست که چیزي از او برتر نی ست و در نزديکتري
چنان اسييت که چیزي از او نزديکتر نیسييت .نه برتري خدا او را از
چیزي دور کرده و نه نزديکتري خدا او را به چیزي نزديک نموده.
خدا با مخلو قات خود ت باين وجودي دارد نه ت باين ز ماني و م کاني.
ت باين وجودي مان ند ت باين روح و بدن و مان ند ت باين نیرو و ماده و
مانند تباين نیروي برق و سیم برق ا ست .پس فا صله زماني و مکاني
بین خدا و خلق وجود ندارد تا اين که عروج به سييوي او به مع ناي
حرکت از زمین به آسمان و يا حرکت از جايي به جايي باشد.
نتیجه اين که اهر معراج به منظور برخورد به حقايق عالم و به معناي
مالقات پروردهار باشييد حر کت از جايي به جايي الزم ندارد چنین
معراجي در همان داخل خانه براي انسان کامل قابل وقوع است.
کسي که ميخواهد حرکت معراجي به سوي خدا داشته باشد بايستي
از نق

به کمال و از ج ل به علم و از سيي فاهت به حکمت در حرکت

باشييد يک چنین حرکت به معناي تحول و به معناي حرکت جوهري
است که همه انسان ا دانسته يا ندانسته در يک چنین خطي حرکت به
سوي خدا دارند .نفو سي که در ک سب ف ضائل ان سانیت به سوي کمال
مي رو ند در واقع به سييوي خدا در حرکت ند و آن ااه که در مرا تب
انسييانیت کامل شييدند به تمام حقايق و اسييرارآهاهي پیدا ميکنند و
بدون واسييطه از صييراط مسييتقیم به انت اي کمال رسييیده به مالقات
خداي خود نائل ميشوند.
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پس معراج تکاملي به معناي ک سب ف ضائل و کماالت ا ست که از جمله
آن ا و يا اساس همه آن ا تقرب به خدا است.
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فراز ه تم



تکامل انسان از هسته مرکزي



تکامل از طريق تصفیه و تزکیه



استقالل سازمان مرکزي وجود انسان



سازمان مرکزي مرکز صادرات و واردات



شعاع روح مرکب امواج وحي است

ان سان در ذات و در حقیقت خود يک ماده اتمي از نوع ه سته مرکزي
ا ست که تکامل او از همین ه سته در دو ج ت مادي و معنوي شروع
مي شود .هسته مرکزي وجود انسان که آن را به فارسي (خود) و (من)
و به عربي (نفس) مي خوانند در ذات خود يک ماده فاقد کمال و فاقد
تج یزات است.
اين ماده يک واحد صنعتي بوده و ذره اي است که در ذات خود محدود
به ابعاد بالبه و بعد زمان بوده و در ذات خود از نظر رنگ سیاه و از نظر
نورانیت تیره و ظلماني و از نظر نیرو در حد ضعف و از نظر علم در حد
ج ل و از نظر حجم در حد نزديک به يک بعدي قرار هرفته اسييت.
آنچنان واحدي که از نظر کمي و کیفي قابل تجزيه نیست .کمالي ندارد
که قابل سلب با شد و حجمي ندارد که به صورت کوچکتر قابل انتقال
با شد .او به جز يک واحد ب سیت چیزي نی ست و به دو ق سمت قابل
تقسیم نیست که مضاف و مضاف الیه بوجود آيد.

70


خداوند متعال اولین عملي که در اينجا روي اين ماده انجام ميدهد
اين اسييت که آن را به شييعاع نور مج ز ميکند .در ابر اين عمل ماده
ظلماني به کمک شييعاع نور به ماده نوراني تبديل ميشييود و در ابر
همین نورانیت داراي رنگ و نیرو ميهردد و از همان نیرو در آن ماده
جاذبه و دافعه به وجود ميآيد و در ابر جرب و دفع حا لت تزک یه و
تصفیه بوجود ميآيد .تزکیه يعني به سوي نماد و ترقي ميرود ،تصفیه
يعني ذرات غیرجنس را از خود دور مي سازد و از غیرجنس خود صاف
ميهردد.
پیدايش حالت تزکیه و تصييفیه در نماد نفس انسيياني يکي از مظاهر
عجیب قدرت خداوند متعال است.
خداوند متعال در طبیعت نفس (اولین ذرهاي که مرکز نفس شييناخته
مي شود) نیروي عجیبي قرار داده که هر يک از ذرات و مواد به کمک
آن نیرو به يکديار جرب مي شوند .ه سته مرکزي به نام نفس در دو
ج ت بزرگ ميشييود .در ج ت مادي و پ یدايش حجم و در ج ت
معنوي و پیدايش نور و نیرو و عقل و شعور.
هر ذره و مادهاي که به هسييته مرکزي جرب ميشييود و هر يک از
سييلولهاي حیاتي که به کمک هسييته مرکزي تولید مثل ميکنند به
ه مان میزان که حجم بوجود ميآورد و هسيي ته مرکزي را در ج ت
کمیت به سييوي کمال ميبرد در ج ت کیفیت و ازدياد نور و نیرو و
رنگ هم آن را باال ميبرد.
هسته مرکزي وجود انسان که نفس نامیده مي شود ابتداي يک هیکل
شييبحي مج ز به شييعاع و نیرو پیدا ميکند که خود همراه اين هیکل
نظیر فر شتهها و ا شباح نوراني ديار ا ست .اين هیکل شبحي و نوري
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لطیفهاي از هیکل ان سان ا ست و با نور و نیروي داخلي خود روح بدن
ج سماني ما شناخته مي شود .ه سته مرکزي که نفس ان ساني با شد به
همراه همین لطیفه روحاني در اين بدن قرار ميهیرد و با حلول در اين
بدن در آن حیات و زندهي بوجود ميآورد.
هسييته مرکزي به همراه شييعاع و نیروي داخلي خود نظیر نیروي برق
براي سیم بدن ا ست .در صورتي که بدن و مزاج ان سان سالم با شد
ه سته مرکزي با شعاع نوراني مانند برق در بدن جريان پیدا ميکند و
فرماندهي و اداره کنندهي بدن را به ع ده ميهیرد و هاهي هم با حفظ
سالمتي بدن م ستقال و بدون تعلق به بدن کار خود را ادامه ميدهد.
هسييته مرکزي با شييعاع نوراني خود بوسييیله بدن و غريزههاي آن به
وسييیله حواس پنجاانه به اسييرار اين عالم آشيينايي پیدا ميکند .از
طريق چ م ميبیند و از طريق هوش ميشنود و از طريق حواس ديار
مدرکات مربوط به آن حواس را در خود ذخیره ميکند.
ه سته مرکزي با شعاع نوراني خود در تمام اع صاب و سلولهاي بدن
جريان پیدا ميکند و از طريق همان اعصاب به کمک شعاعي که مانند
برق در سييیم اعصيياب جريان دارد ،فرامین خود را به اعضيياي بدن و
جوارح ميرسيياند و از عالم خارج از طريق اعصيياب و اعضييا مطلع
ميهردد.
شما االن با خودشناسي و در خود فرورفتاي ميتوانید سازمان مرکزي
وجود خود را درک کنید ،ببینید معلومات شييما در کجا ذخیره شييده،
مرکز افکار شما کجا ا ست و اراده از کجا پیدا مي شود .سلولهاي مغز
شما به اع صاب شما تمام در ا ستخدام همان سازمان مرکزي ا ست و
فرامین آن را اجرا ميکند.
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در ست دقت کنید سازمان مرکزي ه ستي يعني انبار معلومات و مرکز
افکار شما اهر چه به همین بدن تعلق دارد و به وسیله اعصاب بدن کار
ميکند ،ولي حقیقتي است که ميتواند از بدن جدا باشد و به استقالل
زندهي کند.
نمونه استقالل اين سازمان همان م اهدات عالم خواب است که نفس
انسيياني بوسييیله شييعاع نوراني خود ،از داخل بدن به عالم هاي دور
تماس ميهیرد و کارهايي که بیش از يکسييال وقت الزم دارد در مدت
کمتر از يک بانیه انجام ميدهد.

خداوندمتعال در مورد موجوديت اين سييازمان مرکزي ميفرمايد« :
نفس م ْس مباه ف ه ربره تقباه » 14،يعني ق سم به نفس ان ساني و ک سي
که آن را م ندسي نموده و فجور و تقواي آن را به آن آموخته است.
شييما مي دانید که ال امات و تبلیغات ال ي به نام فجور و تقوا در هیچ
يک از سلول اي بدن قرار نميهیرد ،اهر چه سلولها و اع صاب بدن
و سیله ا ست براي فراهیري ،لیکن هیچکدام از آن ا مرکزفراوردههاي
معلومات نیسييت .بلکه مرکز معلومات حقیقتي اسييت سييوا از بدن و
متعلق به آن .
اين سييازمان بوسييیله بدن و بوسييیله شييعاع نور در دو ج ت مادي و
معنوي رو به ک مال ميرود .از طريق شيي عاع روح ادرا کات فکري و
روحي پیدا ميکند و از طريق بدن به حقايق اين عالم آهاه ميشود.
آخرين معلوماتي که نفس انسييان پیدا ميکند اسييتفاده از وحي و
ال امات و آ شنايي به خدا و فر شتاان ا ست .ه سته مرکزي که در اين
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آيه مرکز ال امات و تعلیمات ال ي شناخته شده ا ست از طريق شعاع
روح با فرشييته ها که آن ا نیر از جنس روح و نورند تماس ميهیرد .در
همین جا شعاع روح مرکب موجي وحي و ال امات خداوند متعال است.
خداوند متعال که ميخواهد با بنده خود سييخن باويد و علمي به او
تعلیم د هد براي تعلی مات و ال ا مات خود سييخن بوجود ميآورد.
سخنان خداوند هاهي از طريق هوا به هوش ان سان مير سد و هاهي از
طريق موجي که در شعاع روح بوجود ميآورد سخنان خود را در مرکز
نفس قرار ميدهد.
موج سخن خدا از طريق هوا مانند سخن انسان صدا به وجود ميآورد
و از طريق هوش به سييامعه انسييان و از آنجا به مرکز ق لب مخابره
ميشود.
خداوند متعال با ح ضرت مو سي به و سیله شجره از طريق هوا سخن
ميهفته ا ست .در آنجا که خدا با ح ضرت مو سي سخن ميهويد اهر
سواي موسي کسي در آنجا باشد سخن خدا را مي شنود .لرا عدهاي از
قوم مو سي که با او به کوه طور رفتند سخن خدا را شنیدند وپس از
آن خواهش کرد ند که خدا را ببین ند .و ا ما وحي و ال ا مات ال ي
اهتزازي در شعاع روح بوجود ميآورد و نفس انسان صاحب وحي ،آن
اهتزازات را ببت ميکند .موج وحي و ال امات ال ي بي ن ايت خفيتر
از موج راديو اسييت لرا فقت قلب انسييان صيياحب وحي ميتواند موج
وحي را بایرد و ک ساني که صاحب چنان مقامي نی ستند نميتوانند
موج وحي ال ي را ببت کنند.
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فراز ن م



کالسهاي تکاملي و آسمانهاي هفتهانه



آنچه در کالسهاي تکاملي پیدا ميشود



ادراکات اولین کالس ،درک وجود خدا و اعتقاد به او



تفاوت وجودي انسان ا با يکديار در اين کالسها



آسمان اول معراج تکامل



آسمان دوم معراج

 مرحله سوم شدت مرحله دوم



تبديل ال امات به وحي



حديث کافي در تکامل ابراهیم



رسالت بعد از نبوت



خضر و موسي تفاوت کالسي دارند

براي ت ييريح معراج تکاملي ب ترين راه ،ب یان مراتب تکامل اسييت.
مراتب تکامل در قرآن به نام آسييمان هاي هفت هانه يادآوري شييده
اسييت .در واقع آسييمانهاي هفتهانه کالسهاي تکاملند که خداوند
متعال در سييیر ترقي سيير راه بنده خود قرار داده اسييت .کالسهاي
تکاملي يک واقعیتهاي تکويني است که در حاالت و استعداد دانسان
بوجود ميآيد و از اين راه او را به اسرار وجود خود و اسرار عالم با خبر
مي سازد .در اين کالسها ان سان بو سیله شعاع نور و شعاع روح خود،
در همان جا که هسييت و خود را جزئي از حقیقت عالم و بلکه خود را
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درأس عالم ميشييمارد .در اين کالسها انسييان ارزش و موجوديت هر
چیزي را چنان که هست مي شناسد مراتب و استعداد انسان را در راه
به سييوي خدا و حقايق ميبیند .در اين کالسهاي هفتهانه که به نام
آ سمانهاي هفتهانه شناخته شده ان سان به ماوراد عالم طبیعت پي
ميبرد ،روح و بدن و فر شتاان را چنان که ه ست مي شنا سد و با يک
رابطه تکويني از طريق ل سان حال زبان هر حقیقتي را ک ف ميکند.
عوامل عالم وجود که همان فر شتاان هستند و عمل هر يک از آن ا را
ک ف ميکند و از هند سه عالم وجود باخبر مي شود .در اين کالسها
ان سان با خداي خود مواجه مي شود و با او ارتباط برقرار مي سازد با او
سخن ميهويد و سخنان او را ميشنود و محرم اسرار خدا ميشود.
در اين کالسها انسييان ابدي ميشييود و با ابديت پیوند پیدا ميکند و
روح ج اني و عالمي ابدي پیدا ميکند .سييیر فکر و علم و اسييتعداد
انسييان در اين کالس ها تا بي ن ايت باال ميرود .چنان بين ايتي که
ج ان آفرينش را زير پاي خود ميبی ند و در شيي عاع فکر خود آن را
حقیر و ضييعیف ميشييمارد .اولین کالس در اين طريق آشيينايي به
موجوديت خدا از طريق ايمان و درک عظمت او ا ست .چنان درکي که
انسان خود را بنده خدا بداند و طالب رضاي او باشد .انساني که در اين
حالت قرار نارفته اسييت که براي خود صيياحبي و پروردهاري قائل
نی ست ،خود را آزاد ميداند ،آزادانه کار ميکند و اهر به ک سي ستم
کند يا اين که قتل و جنايتي مرتکب شود خود را مسئول نميداند ،در
زندهي فقت هدف مادي دارد و هدف معنوي نميتواند داشته باشد.
اين چنین ان ساني ان سانها را فقت از نظر تأمین منافع مادي دو ست
دارد .نميتواند انسان را براي انسانیت دوست داشته باشد .انسانها از
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نظر کار و منافع مادي براي او ارزش دارند و به همان دلیل که اسييب و
شتر به کار او ميخورد ان سان هم به کار او ميخورد .ان سان ا در يک
چنین مکتبي خر يد و فروش ميشييو ند هر چه آزاد باشيي ند .لیکن
انسان اي از اين مرحله باالتر که به درک ايمان نائل شدهاند موجوديت
خدا را در وجدان خود درک ميکنند و براي خود پروردهار و صيياحبي
قائل هستند .آن ا از حال آزادي و خود سري رها شده به حالتي منتقل
شييدهاند که خود را در دايره حکم خدا محکوم و به اطاعت مسييئول
ميدانند .از هناه و معصييیت و قتل و جنايت وح ييت دارند از اين که
معصیت خدا کردهاند ،نه اين که ضرر کردهاند.
انسان در يک چنین درک و معرفتي نسبت به انساني که در اين درک
و معرفت قرار نارفته تفاوت وجودي دارد .چنان تفاوتي که زمین به
آسمان و نور با ظلمت دارد.
ان سان در اين مرتبه در درجه اول طالب خدا و محبت ان سان ا ا ست و
در درجه دوم طالب مال و بروت اسييت ،در رفتار و کردار خود با مردم
اول رضييا و محبت آن ا را در نظر ميهیرد دوم مال و ماديت و منافع
مادي آن ا را ،انسييان ا را به دلیل انسييانیت و به دلیل اين که بنده و
مخلوق خدايند دوست دارد و اهر امر داير شود بین جلب نظر انسان و
جلب مال براي حفظ محبت انسان از جلب مال ميهررد.
ن سبت ان سان در اين مرتبه ن سبت به مرتبه دوم مانند ن سبت آ سمان
به زمین اسيت و انسيان در اين مرتبه از زمین ماديت اوج هرفته و در
آ سمان اول علم و حکمت قرار هرفته ا ست .ان سانهاي در مرتبه اول
به ل و و لعب و بازي م غولند ولي انسان در اين مرتبه دوست دارد به
کارهايي م غول شود که فايده دائمي و ابدي دا شته با شد .خواهش
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انسان در اين مرتبه صرفنظر از طبیعت و ماديت به ماوراد عالم طبیعت
معطوف ميهردد و آنجا که به درخت کاري و ن ال کاري م غول ا ست
تکامل درخت و پیدايش دانه و میوه را از خداوند متعال ميخواهد .در
صورتي که ان سان اول با تمام همتش به طبیعت و تقا ضاي از طبیعت
م غول است .او به جز فعالیت خود و طبیعت به فعالیت و اراده دياري
خارج از طبیعت اعتقاد ندارد و از جاي ديار سواي کار و فعالیت انتظار
کمک نميک د و اين است آسمان اول نسبت به زمین ماديت انسانها
در مرتبه بیش از اين ,کودک کودکستانند.
آ سمان دوم مرحلهاي ا ست که ان سان معراجي در آن مرحله به تالش
بر مي خیزد تا اين که موارد ر ضا و غ ضب خدا را ب نا سد و خود را از
موارد غضييب به موارد رضيياي او منتقل کند .در نتیجه براسيياس يک
چنین روحانیت و حالتي که در انسييان بوجود آمده از جانب خدا امر و
ن ي براي او بوجود ميآيد .ابتدا فکر و دان ي در او پیدا مي شود که با
وجدان و فکر روشن خود موارد رضا و غضب را در خیانت و خدمت به
خود و انسييان ا درک ميکند .يعني پديده هاي فکري او که ال امات
نامیده ميشود ،زياد ميشود و يک چنین حالتي را روح نبوت مينامند
و مرتبه قبل از اين را بندهي نامیدهاند.
انسييان ا پیش از حضييرت خاتم االنبیاد (ص) وقتي در اين حالت قرار
ميهرفت ند نبوت پ یدا ميکرد ند ،يعني ه مان قضيياوت و جدان و
پد يده هاي فکري خود را به عنوان حکم و ا طا عت خدا به مردمي
هفتند .خدا نیز آن ا را در اين ق صاوت تأيید ميکرد و برتري آن ا را در
اين مرتبه بر دياران اببات مينمود.
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انسييان اي ب عد از ظ ور دين م قدس اسييالم که در اين مرح له قرار
ميهیرند براي ک ف موارد ر ضا و غ ضب خدا به دنبال درک احکام و
مقررات مرهبي ميرو ند تا اين که اح کام خدا و حالل و حرام را
ب ناسد و بتوانند به دنبال رضاي خدا بروند و از غضب خدا بپرهیزند.
در نتیجه اينها در زندهي به دنبال فقه و دانش ميروند و قسييمتي از
عمر خود را صرف درک احکام و حکمت خدا ميکنند ،در صورتي که
انسييان اي در مرتبه اول به همان درک ايمان و درک عظمت خدا اکتفا
ميکنند و کمتر به دنبال فقه و دانش ميروند .در نتیجه دين انسان اي
مرحله اول سييطحي و دين انسييان اي در مرت به دوم علمي و فق ي
مي شود و ان سان اي در مرتبه دوم بر ان سان اي در مرتبه اول حکومت
ديني و مرهبي پیدا ميکنند و شييعاع نور ايمان آن ا با انسييان اي در
مرتبه اول مانند قیاس تفصييیل نسييبت به اجمال اسييت .يعني دين
ان سان اي مرتبه دوم در مرحله تف صیل قرار ميهیرد و دين ان سان اي
مرتبه اول در مرحله اجمال اسييت .انسييان اي در مرتبه دوم پیش از
ظ ور قرآن و حضييرت خاتم از طريق خواب و يا ال امات به احکام و
حالل و حرام آشيينا مي شييدند و آنچه از اين دو راه از خدا به دسييت
ميآورند تمرين ميکردند و فکر وجدان خود را به آن احکام اصييالح
مي نمودند .انسييان در اين مرحله فقت مأموريت دارد که نفس خود را
ا صالح نمايد و به دياران کاري ندارد .فقت به غم خود مبتال ا ست و از
غم دياران بي خبر ا ست .عیبهاي خود را ا صالح ميکند و مأموريت
شخصي او بر مأموريت اجتماعي ميچربد .وقتي که چ مش به انسان
ج نمي ميافتد وح ت پیدا ميکند که مانند او باشد و وح ت ندارد
از اين که آن انسان در ج نم سقوط ميکند .لرا بی تر به خود م غول
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است و کمتر به دياران .اين مرحله آسمان دوم معراج نامیده ميشود.
در اين مرحله انسان با فرشتهها که همان عوامل طبیعت هستند آشنا
مي شود و هاهي فرشتاان در عالم خواب به صورت انساني ظاهر شده
او را راهنمايي ميکنند و به ح سن عاقبت وعده و ب ارتش ميدهند.
مرحله اول ايمان به خدا بوده و اين مرحله استقامت در ايمان است که

خداو ند مت عال در قرآن ميفر ما يد« :ان اَّلين امنبا ث اْسممممم َت ق مبا تَتزنَل َعلي م
املالئ ة ان الخت فبا ال حتزنبا ابَش ا النظ اخلدل اليت کنمت تَع لبن» 15.
کسيياني که ايمان ميآورند پس از آن در ايمان اسييتقامت ميکنند
فر شتهها بر آن ا نازل مي شوند و غم و غ صه را از دل آن ا ميبرند و
آن ا را به ب
م

ت ب ارت ميدهند.

اهده ميکنید که در اين آيه خداوند متعال نزول فر شته را بعد از

استقامت در ايمان هزارش ميدهد.
انسييان در اين مرحله از طريق خوابهاي خوب به واقعیت ايمان خود
آهاه شده ،امیدوار به خدا و زندهي آخرت مي شود و کم کم نفس او از
حالت لوامه به حالت مطمئنه انتقال پیدا ميکند.
فرق انسييان در اين مرحله با انسييان در مرحله اول در اين اسييت که
انسييان مرحله اول ممکن اسييت به دلیل قصييور و به دلیل عدم درک
مرتکب هناه شييود ،لیکن بعد از ارتکاب و آهاهي ،وجدانش ناراحت
شييود و بعدا خود را مالمت کند .و بدون اين که اطمینان به عفو خدا
دا شته با شد امیدوار ا ست .لیکن ان سان مرحله دوم با اين که ممکن



اّلل ُ ذث راْس ََتقَ ُمبا تَ ََت َ ذزن َُل َعَلََهْير ِ ُم الر َ َالئِ َك ُة َآ ذال َ َخت فُبا َ َال َ رحت َ نزُبا
 15فصلت : 30،ا ذن ذ ِاَّل َين قَ لُبا َرمعُّنَ ذ ُ
ِ
نمت تُبَعَوُ َن
َ َآب ِ ُ
رَش ا ِالر َجنذ ِة ال ذ ِيت ُك ُ ر
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ا ست مرتکب هناه شود اطمینان به عفو خدا دارد .لیکن هر دو طايفه
اهر هم مرتکب هناه شود روي ق صور ا ست نه روي تق صیر و عمد و
عناد .لیکن انسان مرحله دوم نظر به اين که از طريق ال ام با تعلم آهاه
به موارد رضييا و غضييب خدا شييده حالت خودداري از هناه در او پیدا
مي شود و ان سان اول ممکن ا ست جاهل به موارد ر ضا و غ ضب خدا
باشد.
اين مرحله آسييمان دوم اسييت در طريق معراج تکاملي و اما آسييمان
سوم شدت مرحله دوم ا ست که در اين شدت ال امات و م اهدات
عالم خواب تبديل به وحي مي شود و ان سان بعد از فراک از ا صالحات
شخ صي مأموريت اجتماعي پیدا ميکند ،که اين مأموريت را ر سالت
نامیدهاند.
قسيمتي از درجات معراج تکاملي در حديث مربوط به حالت حضيرت
ابراهیم بیان شييده اسييت .در کتاب کافي در مورد درجات حضييرت

ابراهیم ميهويند « :ان ه اختذ اب اهمي ع وا ان يَتخذه نبي اختذه نبي قبل ان يَتخذه
رْسمممممبال اختذه رْسمممممبال قبل ان يَتخذه َخليال اختذه َخليال قبل ان يَتخذه ام م فَع َل اّن
ج َعلک بلن ُس ام م فلن راي ع م دالک ق َل من ذرييت ق َل الين َل ع وي ال ملي».
يعني خداوند متعال پیش از اين که ح ضرت ابراهیم را به نبوت اختیار
کند بندهي انتخاب نموده و پیش از آن که به رسييالت انتخاب کند به
نبوت اختیار نمود و بعد از آنکه به ر سالت اختیار کرد به مقام خلیلیت
رسانید و بعد از آن که به مقام خلیلیت انتخاب شد او را به مقام امامت
باال برد و پس از آن که به مقام امامت رسييید م يياهده کرد که مقامي
بس بزرگ است و آن مقام را براي فرزندانش تقاضا کرد خداوند متعال
فرمود ع د امامت به ظالم نميرسد.
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دراين حديث شريف م اهده ميکنید که مرتبه ر سالت بعد از مرتبه
نبوت ا ست و نبوت بعد از بندهي .انسان در مرتبه ر سالت کسي ا ست
که خود را از عیوب و ه نا هان مبرا ک ند و نفس خود را تزک یه نموده
با شد زيرا ان ساني که خود هناهکار و معیوب ا ست به مقام ر سالت و
ماموريت اجتماعي نائل نمي شود  .ک سي ميتواند امر به معروف و ن ي
از منکر کند که خود او تمام معروفها را بجاي آورد و منکرات را ترک
کرده با شد .ان سان در اين مرتبه ميتواند در مقابل کار نیک به مردم
وعده بواب داده و مردمي را که مرتکب هناه ميشييود نه ت ديد به
عراب ن ما يد .ولي انسييان مرح له دوم ا جازه ندارد به مردم چنین
وعدههايي بدهد.
زيرا وعده دادن از جانب خدا بعداز ببوت ع د و پیماني اسييت که بین
انسييان و خدا داير ميشييود .و اين ع د و پیمان توقف دارد بر اين که
بین انسان و خدا مخاطبهاي به وجود آيد واين مخاطبه وقتي است که
انسييان در حالت وحي قرارهیرد انسييان مرحله دوم حالت و حي بر او
د ست نميدهد بلکه صاحب ا ل امات و پديدههاي فکري مي شود و
ممکن اسييت درعالم خواب ازطريق خواب هائي که ميبی ند حقايقي
براي او ک ييف هردد .وعده به بواب و عقاب بعد از پیدايش اطمینان
کامل به ماموريت ال ي اسييت .مثال حضييرت موسييي پس از آن که دو
مرحله اول را دارا شييده يعني خود را به اخالق انسيياني مج ز نموده ،
شب بعثت در کوه طور ما مور به دعوت مي شود و بعد از اين ماموريت
ميتواند فرعون را ت ديد به عراب کند و ميتواند به اصييحاب خود
وعده موفقیت بدهد .همه اين حاالت بعد از پیدايش ماموريت خاص از
جانب خداوند متعال است و اين ماموريت براي اداره و اصالح اجتماعي
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وقتي است که از اصالحات شخ صي فارک شده و اين فراک وقتي است
که قبال به آنچه مطلوب و مغضوب خدا است آشنا شده باشد .بطورکلي
ان سان مامور به اراده و ا صالح اجتماع ،باي ستي قدرت بی تر وارتباط
بی تري با خدا داشته باشد ،با اين که انسان مأمور به اصالح نفس يک
چنین قدرت و ارتباطي الزم ندارد.
ان سان در مرحله سوم صاحب وحي و م مول وعده هاي خدا ا ست.
وحي آن حالت ترقب و انتظار اسييت که انسييان در مقابل حوادث پیدا
مي کند و بعد دسييتوري از جانب خدا ميرسييد .مانند حاالتي که
پیغمبران اولوالعزم مثل حضرت موسي (ع) و عیسي (ع) داشتند.
پیغمبراني که روي وجدان و محبت به مردم ،آن ا را موعظه و ارشيياد
ميکنند فقت به نبوت شناخته شدهاند و رسول خدا نیستند .پیغمبران
در مرتبه نبوت مانند شيياهردان دان ييکده و دان ييااهند که فقت به
آموزش و اصييالحات شييخصييي مأموريت دارند و اما رسييولها مانند
دان جوياني هستند که از دان ااه خارج شده استخدام شدهاند و به
ماموريت اجتماعي پرداختهاند.
همان طور که مأمورين دولتي در حوادبي که به آن روبرو ميشييوند به
دولت پناهنده مي شوند ،از قدرت دولت ا ستفاده ميکنند و به انتظار
امر دولت مين

یند ،پیغمبراني که از جانب خدا مأموريت خ صو صي

براي اصييالح اجت ماع پ یدا ميکن ند در حوادبي که براي آن ا پیش
ميآيد به خدا پناهنده ميشييوند و به انتظار امر خدا مين ييینند .در
اين موقع دسييتور مربوط به آن حاد به از جا نب خدا به آن ا وحي
ميشود يا اين که وعدههاي خدا در مورد نصرت به آن ا ميرسد.
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ان ساني که در مرحله ر سالت قرار هرفته از مبادله پیام بین خود و خدا
ا ستفاده ميکند و بین او و خدا مخابرات به وجود ميآيد و هاهي خدا
آن ا را صييدا ميزند و با آن ا حرف ميزند ،ولي انسيياني که در مرحله
دوم قرار هرفته بی ييتر از علم و عقیده و يا روشييي که از پیغمبران
هر شته آموخته ا ست ا ستفاده ميکند .ان سان اي مرحله سوم پیش از
بعثت ح ضرت خاتم ر سما مأموريت پیدا ميکنند و به ر سالت انتخاب
مي شوند ،ولي اين انسان ا بعد از خاتم و پس از آنکه در دين خدا فقیه
کامل شييدهاند ،از طريق قطعیت علمي توأم با ايمان ،مأمور اصييالحات
شييده و در مقام نیابت خاصييه و يا عامه از طرف پیغمبر و يا امام قرار
مي هیر ند و عالوه بر م قام علم و اي ماني که دار ند صييا حب ارت باطي
مخصوص با خدا و امام وقت ميشوند.
امت یاز کا مل اين طاي فه با طاي فه اول فدا کاري علمي و عملي در راه
حفظ دين و اصييالح اجتماع اسييت که آن ا ميتوانند با قیام علمي و
عملي م سیر اجتماع را عوض کنند و ان سان ا را از م سیر ف ساد و بت
پرسييتي به صييالح و خداپرسييتي سييوق دهند .پیغمبران مرسييل و
پیغمبران اولوالعزم از اين طايفه انتخاب مي شوند و از پیغمبران مرتبه
دوم به مقام اولوالعزمي نائل نميشوند.
پیغمبران مرحله سييوم ممکن اسييت از جانب خداوند متعال به ج اد
قیام کنند و مأمور قتل و ک

تار کفار شوند و ميتوانند از جانب خدا

مأمور ت کیل دولت شوند و سلطنتي بوجود آورند .با اين که انسان اي
مرحله دوم مأمور قتل و ک ييتار نميشييوند هر چند که در راه انجام
وظیفه خود ک ته شوند.
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براي اين که انسان اي مرحله دوم بی تر تابع شرايع قبلي بوده و فکر
و استعداد آن ا در مرحله اي نیست که بتوانند ج اد با کفار و يا قتل و
ک تار آن ا را ا صالح بدانند و هم اين که چنان ارتباطي با خدا ندارند
که از طريق وحي و د ستور ،مأمور به قتل و ج اد شوند .براي نمونه در
بیان اين حقیقت ،مو ضوع م صاحبه مو سي و خ ضر ا ست که ح ضرت
خ ضر از جانب خدا ماموريت پیدا ميکند بچهاي را به قتل بر ساند که
در آينده پدر خود را همراه ميکند و باز در مورد حفظ ديوار از خرابي
ميهويد :خداوند اراده کرده فرزندان صيياحب هنج بالش شييوند و هنج
خود را استخراج کنند و به من دستور داد که آن را پن ان دارم.
در اينجا م اهده ميکنید که ح ضرت خ ضر پیغمبر د ستور خدا را در
مورد قتل نفس و حفظ هنج م يياهده ميکند ،ولیکن موسييي از اين
د ستور آهاهي ندارد .در اينجا خضر از پیغمبران مرحله سوم و مو سي
از پیغمبران مرحله دوم ا ست .لرا مف سرين قرآن اظ ار دا شتهاند که
اين موسي ،موساي صاحب تورات نیست .براي اين که او پیغمبر مرسل
است و ميتواند از دستورات خدا با خبر باشد .همان طور که موسي از
د ستورات خدا باخبر شد و مأموريت پیدا کرد براي دعوت فرعون به
مصير برود ،ميتوانسيت در اينجا هم مأموريت خضير را براي قتل آن
طفل بداند .لکن در اين مصاحبه ممکن است باويیم که حضرت موسي
هنوز در مرحله دوم تکامل بوده است.
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فراز دهم



آسمان چ ارم و چ ارمین کالس



فرق بین خلیل و حبیب



ابتالآت حضرت ابراهیم و تکامل درجات او



کالس چ ارم و ارتباط با حکمت



فرق میان حکم و حکمت



کلمات سه هانه حکمت



چرا و چطور و از چي



ک ف کلمات حکمت از طريق ارتباط با خدا



انسان اي مرحله دوم و سوم به علت ابتدائي آشنا ميشوند



انسان اي مرحله چ ارم به ساخت ج ان آهاهي پیدا ميکنند



کالس چ ارم کالس رشد آزادي علمي



عیسي و ابراهیم تفاوت مراتبي دارند

ان سان اي آ سمان چ ارم به فداکاري و اخالص در فداکاري و برل جان
و مال در راه خداوند متعال از ان سان اي مرحله دوم و سوم امتیاز پیدا
ميکنند و روي اين امتیاز به ن انها و القاب مخصوصي از خدا افتخار
ميکنند .در میان  124هزار پیغمبر فقت  1نفر از آن ا به ن ان خلیلیت
و دياري به ن ييان حبیبیت نائل شييده اسييت( .خلیل خدا حضييرت
ابراهیم و حبیب خدا ح ضرت خاتم (ص)) .در حديث هر شته م اهده
کرديد که خداوند ح ضرت ابراهیم را بعد از انتخاب به مقام ر سالت به
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مقام خلیلیت رسييانید و اين عنوان خلیلیت براي هیچ پیغمبري پیدا
ن ييده اسييت .پیغمبران ديار هم القابي مانند روح اهلل و کلیم اهلل و
صييفي اهلل و نجي اهلل دار ند ،لیکن آن ال قاب مان ند خل یل اهلل عنوان
افتخار نیست.
مثل اين که رهبر انقالب مملکت با يک نفر از افراد مملکت خود چند
کلمه حرف ميزند و او را به مأموريتي ميفر ستد و دياري را دو ست
صمیمي خودش قرار ميدهد .البته آن ک سي که دو ست صمیمي شاه
است بی تر مقام دارد از آن کس که با شاه حرف زده و يا اين که شاه
او را از م لکهاي نجات داده ا ست عی سي روح اهلل ا ست ،نوح نجي اهلل
است ،يعني خدا او را از م لکه غرق نجات داده .موسي کلیم اهلل است،
خدا با او حرف زده ابراهیم خلیل اهلل ا ست ،خدا او را دو ست صمیمي
خود قرار داده و اجازه مداخله در کار خود داده است.
البته ميدانید که در میان اين القاب ب ترين لقب خلیل اهلل اسييت.
انبیاد مأمور اصييالح نفس خويش هسييتند ،مرسييلین مأمور اصييالح
جامعهاند .در اين میان افراد مخصوصي به مقام اولوالعزمي ميرسند و
از میان اولوالعزميها يکي دو نفر هم به ن ان خلیلیت و حبیبیت نائل
ميهردند.
حضييرت ابراهیم ابتالآت مخصييوصييي از جانب خدا پیدا کرده اسييت.

خداوند در قرآن ميفرمايد « :اذا امعَتيل اب اهمي رمعظ بَكنري ف مت ن ق َل اّن ج َعلک
به حوادبي مبتال کرد1 ،
بلن ُس ام م  ، »...خداوند ابراهیم را 6
پس از آن که



 16بقره َ :124،ا ِذ امعرَتَ َىَل ا رب َ ا ِه َمي َرمع ُّ ُظ ب َ َِِك َ ٍري فَأَتَ ذ ذُن قَ ََل ا ِ هّن َج َِع ُ َ
ْل بِلنذ ُِس ا َم ًم قَ ََل َ ِمن ُذ ه ِري ذ ِيت
ِ
ِ
ِ
قَ ََل َال يَنَ َُل َع ر ِو ِي ال ذ ِل ِ َي
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آزمايشها به انت ا رسید و حضرت ابراهیم از ع ده برآمد خداوند او را
به مقام امامت ر سانید و حوادبي که ح ضرت ابراهیم به آن مبتال شد

در  مرحله انجام هرفت.

اول فداکاري مالي ،دوم فداکاري جاني و برل نفس در راه خدا ،سييوم
فدا نمودن فرزند خود اسماعیل.
فداکاري مال وقتي بود که بروت فراواني پیدا کرده اسييت ،آن وقت

شنید که هويندهاي صدايش به ت سبیح بلند ا ست ميهويندْ" :س م بح
قو ُس ر املالئ ة ال ح" آن چنان صييداي تسييبیح او را جلب و جرب
کرد که ه فت :اي مدح کن نده پرورد هار من اهر يک مرت به ديار نام
خداي محبوب مرا ببري همه اين اموال را به تو ميبخ م.
و اما فداکاري به معناي برل نفس وقتي بود که در راه مبارزه با بتها و
بتپر ستان او را به میان آتش انداختند  ،صبر کرد و به کسي پناهنده
ن د و از مبارزه خود هم دست برنداشت.
و اما فدا نمودن فرزند وقتي بود که از جانب خدا مأمور ذبح اسييماعیل
شد و اقدام به ذبح ياانه فرزند خود نموده تسلیم امر خدا شد.
خداوند متعال در ابر اين ابتالئات ابتدا او را به مقام خلیلیت ر سانید و
مقام او را تا مقام امامت باال برد .البته کسييي که صيياحب يک چنین
روحانیت و ايماني باشييد از نظر تکامل نفس و سييازمان روحانیت و
استعداد با کساني که در اين مقام نیستند فرق دارد.
اهر ابتالئات را به وزنه ت بیه کنیم و ايمان و ا ستعداد را به نیرويي که
بتواند آن وزنه را بردارد ،در اين جا م اهده ميکنیم نیرويي که با آن
خود را براي ذبح ياانه پسيير آماده ميکند به مراتب باالتر از نیروي
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کساني است که در يک چنین مقام و ايماني نیستند ،در نتیجه مکلف
به يک چنین تکالیفي نميشوند.
حضييرت عیسييي نیز از نظر نیروي ايماني و اسييتعداد طبیعي در يک
چنین تفاوتي قرار هرفته اسييت .زيرا توانسييت بدون خدم و ح ييم و
ل ييکر و بدون يار و ياور به انجام مأموريت خود اقدام کند و در مقابل
آن همه صدمات و زحمات صبر و تحمل نمايد.
انسييان اي مرحله چ ارم کم کم به حکمت احکام آشيينا ميشييوند و
مأموريت آن ا تبديل به علم و دانش ميشييود و از حالت مأموريت و
عبود يت به حا لت آزادي انت قال پ یدا ميکن ند .مأمور يت به علم و
حکمت با مأموريت از جانب خدا فرق دارد .مانند شاهردي که د ستور
استاد را اجرا ميکند و شاهردي که خودش استاد ميشود.
شاهرد مأمور در خت اطاعت و انجام وظیفه ا ست و خودش از حکمت
اوامر و نواهي آهاهي ندارد به خالف شيياهردي که به مقام اسييتادي
رسييیده اسييت که خودش حکمت احکام را ميداند و براسيياس همان
حکمت خود را موظف به اجراي احکام ميکند .درسييت مانند مريض و
دکتر ،مريض دستور دکتر را اجرا ميکند و از حکمت دوا و دارو آهاهي
ندارد ولي دکتر از طريق آشيينائي به مرض و دارو ،امراض را معالجه
ميکند .دکتر و مريض هر دو تسييلیم دوا و دارو هسييتند اما دکتر به
دلیل علم و مريض به دلیل اطاعت .کسيياني که به دلیل علم به وظايف
خود م غولند آزادند و ک ساني که به دلیل د ستور و امر و ن ي وظايف
خود را انجام ميدهند مطیع و بنده شناخته ميشوند.
حضييرت امیر ميفرمايد :عبادت آزادهان چنان اسييت که خدا را به
معرفت و اهلیت مي شنا سند و او را سجده ميکنند يعني اين سجده
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به دلیل مأموريت نی ست بلکه به دلیل آزادي ا ست .ان سان ا در مرحله
چ ارم احکام را به دلیل حکمت ک ييف ميکنند و به همان داليلي که
به دن بال آب و غرا ميرو ند ،که صييالح مزاج و بدن خود را در آن
ميبیند ،به دنبال احکام خدا هم ميروند که صالح روح و نجات نفس
خود را در آن ميدانند.
حکمت احکام سييه کلمه اسييت که يک کلمه آن مربوط به انسييان اي
مرحله چ ارم و دو کلمه ديار آن مربوط به انسييان اي مرحله پنجم و
ش م است.
کلمات سه هانه حکمت از اين قرار است:

مل حُك مب حُك کيف حُك

مل َخلق مب َخلق کيف َخلق

اهر انسييان درباره هر مصيينوع و مخلوقي هر يک از اين سييه کلمه را
بف مد به حکمت آن م صنوع و ساخت آن آ شنا شده ا ست و اهر به
حکمت هر مصنوعي آشنا شود مثل اين است که آن را ساخته است و
اهر آن را ساخته با شد احکام مربوط به آن را ميداند و خود براي آن
مصنوع مقررات وضع ميکند و درباره آن احکام صادر مينمايد.
لم سؤال از علت غايي يک مخلوق است .براي چه ساخته شده؟ انسان
براي چه ساخته شده؟ کوه و دريا و صحرا براي چه منظوري ساخته
شدهاند؟ هدف خدا از خلقت ج ان و انسان چه بوده است؟
بم سؤال از علت مادي و مصالح ساختماني ج ان و انسان است .ج ان
و انسييان از چه مصييالحي بوجود آمده؟ اصييول و هسييتيهايي که در
خلقت ج ان و انسان به کار رفته چه بوده است؟ اصل حیات چیست و
ا صل ماده کدام ا ست؟ آيا روح و ماده يک حقیقت ا ست ،يا اين که دو
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حقیقت با يکديار ترک یب شييده و موجود زنده در اين عالم بوجود
آمده؟
کیف سؤال از علت صوري و هند سه آفرينش ا ست .روي چه قاعده و
فرمولي ماده و روح با ي کديار ترک یب ميشييو ند و روي چه قانوني
رگها و اعصيياب بوجود ميآيند؟ کیفیت سيياخت مغز و قلب و سيياير
اعضاد انسان چیست؟
از اين سه کلمه که حکمت را ت کیل ميدهد م کلترين کلمات آن
بِمَ و کَیفَ اسييت .که اين دو کلمه به معناي شييناخت هسييتيهاي اول
خلقت و کیفیت ساختماني آن است .مثال شناختن مصالح اولیهاي که
در خلقت ان سان به کار رفته و شناختن هند سه ساخت آن ا ،هند سه
مغز و هندسه ساخت آن و فرمول سلولها کاري بسیار بغرنج و م کل
ا ست .لرا دان مندان امروز با اين که در شناخت طبیعت خیلي عمیق
و دقیق شدهاند باز هم کمتر از مصالح خلقت مانند ا صل روح و ماده و
کیفیت سازندهي انسان سر در آوردهاند .هنوز ماهیت روح و کیفیت و
ترکیب آن با ماده از مسائل الينحل دانش به شمار ميرود.
شيي نا خت کل مه اول حک مت به مع ناي هدف آفرين نده از پ یدايش
مخلوقات به معناي علت غائي ،اهر چه از دو کلمه ديار آ سانتر ا ست،
ولي باز هم شناختن آن کلمه مربوط به ک ساني ا ست که ايمان به خدا
آورده و با او رابطه ايماني پیدا کردهاند .زيراعلت غايي يک مصيينوع
درخود آن پیدا نميشييود بلکه در خارج از وجود مصيينوع وجود پیدا
ميکند .علت غايي و فاعلي هر دو در خارج مصنوع است.
مثال ما شین براي سواري و يا حمل بار ساخته مي شود و اين ما شین
اسييت .اهر ماشييین را اوراق کنند و يدکي هاي آن را از يکديار جدا
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نمايند باز ،هدف سازنده در وجود آن پیدا نمي شود .همین طورعلت
غايي از کا شت درخت و میوه ،ا ستفاده يک ان سان ا ست و حاال اين
ا ستفاده در وجود آن درخت و میان اوراق آن پیدا نمي شود .همچنین
هدف و علت ن ايي از خلقت ان سان ،پیدايش معرفت به خداوند متعال
اسييت و اين ارتباط و معرفت در اجزاد و اعضييا وجود انسييان پیدا
نميشود.
ما ميتوانیم مصالح ساختماني و هند سه ساختمان را در وجود انسان
پیدا کنیم زيرا اين هر دو در وجود انسان ا ست ،ولي نتايج وجودي آن
که پیدايش علم و ارتباط به خدا با شد ،در وجود خودش نی ست و بعدا
در آينده و در خارج وجود ،پیدا مي شييود هرچه بی ييتر کاوش کنند
کمتر از علل غايي خلقت ج ان و انسييان ابري بدسييت ميآورند زيرا
وجود علت غايي ج ان و انسييان در طبیعت نیسييت تا اين که بتوانند
آن را در طبیعت جسييتجو کنند و بیابند .فقت راه ک ييف علت غايي
ج ان و ان سان ،به و سیله ارتباط و مخابره با سازنده طبیعت ا ست.
خداي آفريننده ا ست که ميهويد و ميتواند باويد ج ان و ان سان را
به چه منظوري ساختهام و او ست که اين علت را براي ان سان ک ف
ميکند و به انسان ميهويد .همان طور که علت غائي از ساخت صنايع
ان ساني هم بو سیله ان سان سازنده بیان ميهردد .وقتي چ م شما به
صنعتي افتاد فقت از انسان سازنده آن ميپرسد که اين صنعت به چه
منظوري ساخته شده و کساني که به ساخت و سابقه آن صنعت آهاهي
ندارند نميتوانند علت غائي آن را بیان کنند .از اين ج ت اسييت که
ميهوئیم ک ف هر يک ازعلل سه هانه فقت و فقت از طريق ارتباط به
خالق متعال می سر ا ست .ان سان تا ايمان به خدا نیاورد و از خبرهاي
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آ سماني آهاهي ندا شته با شد نميتواند علل سه هانه باال و مخ صو صا
علت غايي آن را بف مد.
ان سان اي مرحله اول و دوم و سوم از طريق انبیاد و از طريق وحي به
علت غائي ج ان و ان سان آهاه مي شوند ولي ان سان اي مرحله چ ارم
ازطريق علم و ازطريق ک ف ،به علت غائي ج ان و انسان آهاهي پیدا
ميکنند .ک سي که به ساخت يک ما شین و هند سه آن آ شنا شود ،از
طريق همان آهاهي به علت غائي که سييواري و باربري باشييد آهاه
مي شود .اما کسي که به ساخت ماشین آهاهي ندارد بايد سازنده او را
آهاه کند که اين ماشین براي سواري و آن دياري براي باربري است .
ان سان اي مرحله چ ارم کم کم به ساخت ج ان و ان سان آهاهي پیدا
ميکنند و از طريق همین آهاهي ،علت غائي خلقت ان سان را که همان
زندهي قیامت ا ست ک ف ميکنند و روي همان ک ف ان سانها را با
اعمال و اخالقي راهنمائي ميکنند که بازده آن اعمال و اخالق ،سعادت
و موفقیت در زندهي آخرت است.
ان سانهاي مرحله چ ارم از طريق آ شنائي به علت غائي خلقت ج ان
و ان سان ،وادار به عبادت خدا و جلب ر ضاي او و وادار به تمرين اعمال
و اخالقي مي شوند که هرچه بی تر بتوانند ان سان ا را به سوي خود و
به سييوي خدا ج لب کن ند و اين واداري يک واداري علمي از طريق
آشنائي به زندهي ن ائي انسان است .ولي انسان اي مرحله سوم و دوم
از طريق امر و ن ي وادار به تمرين آن اعمال و اخالق مي شوند .بدي ي
اسييت که واداري علمي دلیل آزادي و واداري بر ابر امر و ن ي دلیل
اطاعت و عبوديت ا ست .اهر به دلیل علم و معرفت و آ شنائي به منافع
وادار به جلب آن منافع ميشييوي .همه انسييان ا در زندهي مادي و
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معنوي خود به دنبال مطلوب و محبوب خود ميروند .در اين میان آن ا
که به دل یل علم به دن بال مطلوب خود ميرو ند آزاد ند و آن ا که به
دلیل امر و ن ي دياران به دنبال مطلوب خود ميروند ،بندهاند .درست
مانند دکتر و مريض که هر دو براي بد ست آوردن صحت و سالمتي
ميکوشند يکي از آن ا به دلیل علم و دياري به دلیل نسخه و دستور.
با اين تحقیقات ميشييود کالس چ ارم تکامل را کالس رشييد علمي و
آزادي انسييان دانسييت .در میان پیغمبران هرشييته دو نفر از آن ا در
مرحله چ ارم قرار هرفتند ح ضرت ابراهیم و ح ضرت عی سي .ح ضرت
نوح و موسييي در کالس سييوم و سيياير پیغمبران درکالس دوم و يکم
بودهاند .انسييان اي پیش ازآن دو مرحله کودک شييناخته ميشييوند و
دنیاي آن ا کودکسييتاني بیش نیسييت .يعني دنیاي پیش از وصييول به
اولین مرحلة ايمان ،کودکستان است.
با اين که ح ضرت عی سي و ابراهیم از ان سان اي آ سمان چ ارم علم و
دان ند ،ولي پی رفت ح ضرت ابراهیم به دو ن ان از ح ضرت عی سي
بی تراست :اول ن ان خلیلیت دوم ن ان امامت .خلیلیت را از اين جا
بدست آورده که ازياانه فرزند خود در راه محبت و رضاي خدا هرشته
و اما عنوان امامت به مناسييبت اين اسييت که تا اندازهاي در ک ييف
حقیقت سموات ،عمیق و دقیق شده است.

خداوند از ک ييف علمي او خبر ميدهد و ميهويدَ َ « :کذا ِلک نُ ي ا ِب اه َمي
الارض لي بن ِمن الر ب ِق ِني»  .يعني ما اين طور 7
حقی قت
َملَ ُ َ
السممممم ب ِاري َ ِ َ ُ َ َ ُ َ
بري ذ
آ سمان ا را به ابراهیم ن ان داديم تا بتواند از اهل يقین با شد .ملکوت



 17انعام:75 ،

بن ِم َن الر ُ ب ِقنِ َي
َ َك َذ ِ َِل نُ ِي ا رب َ ا ِه َمي َملَ ُك َ
الس َ َ ِاري َ األَ رر ِض َ ِل َي ُك َ
بري ذ
ِ
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آسييمان ا همان نیروي واقعي علم اسييت که حکمت نامیده ميشييود.
ک سي که از حکمت آ سمان و زمین باخبر با شد ملکوت آ سمان ا را
ديده ا ست و اين حکمت ا ست که براي ان سان يقین بوجود ميآورد.
حکمت ،علمي است خصوصي و اختصاصي ،که فقت اولیاد نخبة خدا از

نعمت حکمت برخوردارند .خداوند در قرآن ميفرمايد«:يبيت ا ِحل َمک َة من
يبري ا ِحل َمک َة فَ َقو ُا َيت ََخ ًا کَ ًا» 18،خدا به هرکس بخواهد حکمت
يَّشممممم ء َ َمن َ
ميدهد و هرکس صاحب حکمت شود از خدا ب ره زيادي برده ا ست.
کسييي که حکمت خلقت ج ان و انسييان را بدسييت بیمورد ،ملکوت
آ سمان ا را ديده ا ست .به هرکس حکمت داده شود از سّ ر خلقت آهاه
مي شود و هرکس از سّر خلقت آهاه شود به وجود خدا و حقايق ج ان
يقین پیدا ميکند.
خداوند متعال يک جا براي ح ضرت ابراهیم چ ار مرک را که هو شت و
پر و ا ستخوان آن ا به هم آمیخته شده ا ست ،زنده کرد و از اين راه او
را به کیفیت حیات آهاه سيياخت .جاي ديار براي او حاالت مکاشييفه
بوجود آورد و جاي ديار آتش را براي او سرد و سالمت کرد.
از اين رو حضييرت ابراهیم بسييیاري از احکام را از مالک حکمت آن
ميهويد .کسي که به ملکوت آسمان ا و حکمت آن آهاه شود از احکام
هرچیزي آهاه مي شود .مانند ک سي که به ساخت و صنعت ما شین
آهاهي دارد.



 18بقره :269 ،ي ُ ِؤيت الر ِح رمکَ َة َمن ي ََّشَ ُء َ َمن ي ُ رؤ َري الر ِح رمکَ َة فَقَور آ ِ َيت ََخ ر ًا َك ِ ً ا َ َم ي َ ذذكذ ُ االذ آ ر لُب را
ِ
ا َأللر َ ِ
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فراز يازدهم



کالس پنجم تکامل



انسان اي سوم و چ ارم به واليت مطلقه علي(ع) آهاه
ميشوند



ک ف مصالح ساختماني ج ان وانسان



انسان در دايره روح و ماده



خيدا به ماوراد طبیعت هدايت مي کند



ماوراد طبیعت و عالم امر



ک ف مواد اولیه طبیعت آسانتر از ک ف هندسه آن است

 انسان اي کالس پنجم در راه درک هندسه آفرينش



در راه احساس وجود خدا در ماوراد وجودي آفرينش



خلیل درمقام اهل اللّ ي و حبیب در مقام آل اللّ ي

 آل و اهل
هفته شد که از کالس چ ارم به باال به ان سان حکمت آموخته مي شود
و پیش از آن در کالس هاي سييوم و دوم فقت اوامر و نواهي خدا به
انسان وحي مي شود که موظف است آن اوامر و نواهي را امتثال کند و
به مردم ابالک نمايد .مثال هاهي خدا به بندا خود دسييتور ميدهد که
بايد خدا را سجده کند و هاهي بنده خدا ،خود ميداند و ک ف ميکند
که بايد خداي خود را سييجده کند ،زيرا معرفت به خدا پیدا کرده و او
را به اهلیت ذاتیش شناخته است .انسان اول را دستور وادار به عبادت
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ميکند و انسان دوم را علم و دانش .علمي که انسان را وادار به سجده
ميکند و او را به احترام و تعظیم خدا وادار ميکند حکمت مي نام ند.
اّلل ِم ُن ِع ِد ِه الَعلنء» 19،يعني فقت و
خداوند در قرآن ميفرمايدِ « :ان ُّن خيشممممم ه ُ
فقت بندهان عالم خدا ،عظمت خدا را درک ميکنند .شيياهردي که
معرفت ن سبت به ا ستاد خود پیدا کرده بی

تر از شاهردي که فقت

طبق دستور او را احترام ميکند او را تعظیم ميکند.
کلمة اول حکمت آ شنائي به علت غائي ج ان و انسان بود که از آن به
کلمة «لِِِمَ خُلِقَ» تعبیر شده است.
« ِل َم َُخ ِل َق الَع ل َ ُم ِل َم َُخ ِل َق ِاالنسمممم ُن» ج ان و انسييان بچه منظوري خلق ش يده.
کساني که به علم و دانش خود ،منظور خدا را از خلقت ج ان و انسان
درک ميکن ند و خود را وادار به کار هائي ميکن ند که براي آن خلق
شدهاند ،حکیم ه ستند .وقتي که کودکان در میدان بازي به ح ضرت

يحیي ميهفتند :بیا با هم بازي کنیم ،در جواب آن ا ميهفت « :م ِبل ه َِع
َُخ ِلقن َ ان ه ِ َُخ ِلقن َالم ٍ َع ٍمي» ما براي بازي خلق ن ييدهايم بلکه براي منظور
بزرهي خلق شدهايم.
در اينجا حضرت يحیي ميداند که خلقت انسان تناسب ندارد که فقت
براي بازي و کارهاي بي فايده باشييد .لرا او براي انجام کارهائي بس
بزرگ خلق شده است.
ان سان اي مرحله چ ارم کم کم به منظور خدا از خلقت ج ان و ان سان
آ شنا مي شوند و از طريق همین آ شنائي ميتوانند کلمات و د ستورات



اّلل ِم رن ِع َ ِد ِه
 19فاطرِ َ :28 ،م َن النذ ُِس َ ا ذل َ ا ِ ه َ ر َاألن ر ََع ِم ُمخر ََت ِل ٌف َآلر َبان ُ ُظ َك َذ ِ َِل ان ذ َ َ رخي ََش ذ َ
ِ
اّلل َع ِز ٌيز غَ ُف ٌبر
الر َُعلَ َ ء ا ذن ذ َ
ِ
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حکیمانهاي صييادرکند و مردم را موعظه و نصييیحت نمايند .همین
ان سان ا به مقام واليت و سلطنت ال ي آ شنا مي شوند و ميدانند که
انسان فقت درشعاع سلطنت ال ي ميتواند به هدف ن ائي و علت غائي
خود برسد.
انسييان اي مرحله چ ارم از طريق همین آشيينائي به مقام واليت و
سييلطنت ج اني و انسيياني علي ابن ابیطالب (ع) آهاه ميشييوند و
ميدانند که انسييان کامل آن ايند و فقت آن ا ميتوانند مجري اراده
خدا و مظ ر سييلطنت او باشييند .لرا آن ا در تبلیغات خود ،مردم را به
مقام واليت ح ضرت امیر و سلطنت آخرتي او آ شنا مي سازند و افکار
آن ا را براي ظ ور دولت حقه االهیه آماده ميکنند.
کلمات دوم و سوم حکمت مخ صوص ان سان اي مرحله پنجم و ش م
است و ک ف اين دو کلمه از عجايب علم است که جز انسان اي تربیت
شده در مکتب خدا نميتواند از حقیقت آن آهاه شود.
کلمة دوم کلمة (بِمَ) اسييتَ ِ «.مب َُخ ِل َق اخل َُلق».مخلوقات بوسييیله چه چیزي
درست شدهاند.
(بِمَ) سوال از علل مادي مخلوقات است ،يعني مصالح ساختماني ج ان
و انسان .هر مصنوعي صرف نظر از هندسه خلقت و علت غائي ،مصالح
سيياختماني الزم دارد .يعني مواد اولیه و مواد خامي الزم اسييت که از
ترکیب و ترتیب آن ا صيينعت بوجود ميآيد .براي سيياخت میز و مبل،
چوب الزم اسيت و براي سياخت خانه و سياختمان ،آهن و آجر ،براي
ساخت ماشین آالت ،فلزات معادن.
ک ف ا صول اولیه خلقت از عجايب و ا سرارا ست .نور و ماده و ظلمت
از چه بوجود آمده ا ست؟ ان سان ترکیبي از روح و ماده ا ست ،روح و
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ماده از چه چیز بوجود آمده ا ست؟ فلزات اولیه ما شین آالت طبیعت
چیست؟
دلیل اشکال ک ف اصول اولیه خلقت از اين ج ت است که انسان اي
متفکر در عالم طبیعت همه جا با صنايع ساخته شده روبرو ه ستند.
يعني انسان ا با چ م مسلح و غیرمسلح و با اعمال و افکار نميتوانند
از دايرا صنعت و مخلوقات ساخته شده خارج هردند ،نميتوانند خود
را به ماوراد عالم طبیعت و صنايع عالم بر سانند تا در نتیجه م صالح
اولیه طبیعت را ک ف کنند.
ما وقتي که صنايع انساني را با صنايع طبیعي از نظر ک ف اصول اولیه
مقاي سه کنیم ،ميبینیم که صنايع ان سان ا با م صالح اولیه آن در عالم
طبی عت م يي ود و موجود اسييت .ه مانطور که سيياخت مان ها قا بل
م اهدهاند،خاک و سنگ و آجرها نیز قابل م اهدهاند و همانطورکه
ما شین آالت قابل م اهده ا ست ،م صالح اولیه آن م که فلزات معادن
ا ست قابل م اهدهاند .از اين ج ت صنايع ان ساني و ماوراد صنايع که
مصالح آن باشد هردو قابل ک ف و م اهده است .انسان مصالح اولیه
صنايع خود را در طبیعت پیدا ميکند و آن م صالح را به هر شکلي که
بخواهد صورت ميدهد .ولي صنايع طبیعي اين طور نیست که مصالح
اولیة آن قابل ک ف باشد.
آب و خاک و هوا و نور و حرارت ،مصييالح اول یه ه یا ها و حیوان ها و
م عادن هسييت ند ،ولي مصييالح اول یه هوا و نور و حرارت و خاک و
عناصرخاکي چیست؟
انسييان متفکر تا هرجا که در طبیعت تاخته و تا هر کجا که رفته با
صنايع روبرو شده ا ست .آب ا از اک سی ن و ئیدروژن ساخته شدهاند.
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ولي اکسييی ن و ئیدروژن هم به دلیل اختالف شييکل و ابري که با هم
دارند ساخته شدهاند ،پس آن ا ازچه ساخته شدهاند و م صالح اولیه
آن ا چیست؟
تمام موجودات عالم طبیعت به عناصر و از آنجا به سلولها و مولکولها
و اتم ها برميهردند .اتم ها نیز به الکترون ها و پروتون ها و نوترون ها و
نیروهاي مثبت و منفي ق سمت مي شوند و روي اختالف شکل و ابر ،با
يکديار اختالف ذاتي و صييوري دارند و بدلیل همین اختالف ،آن ا نیز
ساخته شده است.
اهر ميهوئید ماده از نیرو ساخته شده ا ست سئوال مي شود که نیرو
در ذات خود چی ست و از کجا به وجود آمده؟ اهر ماده ،صنعتي ا ست
که فلز اولیه آن نیرو ا ست پس نیرو چی ست و از چه م صالحي بوجود
آمده و آيا نیرو به صورت انف صال و انحالل از ماده قابل ک ف و قابل
رؤيت اسييت يا نه؟ البته همه اين جوابهاي منفي اسييت و اين ا همه
دلیل آن ا ست که ان سان نميتواند خود را از دايره صنايع طبیعت به
مصالح آن برساند.
نتیجه اين که م صالح اولیه طبیعت از طريق فکر و مطالعه ان سان قابل
ک ف نی ست .به همین ج ت هنوز ان سان نتوان سته ا ست ا صل حیات
را در بدن انسان و اصل نیرو را در عالم طبیعت ک ف کند .زيرا اين دو
اصل از نظر ظ ور در ماده از صنايع عالم به شمار ميروند و از نظر قبل
از ظ ور ،از م صالح شناخته مي شوند و ماهیت م صالح در صنايع کمتر
قابل ک ف و قابل درک ا ست .شما کمتر ميتوانید ماهیت آهن را در
پیکره ماشین و يا ماهیت خاک را در پیکره هیاه و حیوان ک ف کنید.
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از اين رو که ان سان نميتواند خود را از دايره صنايع عالم خارج سازد
نميتواند خود را به مصييالح و اصييول اولیه طبیعت برسيياند تا بتواند
حقیقت و ماهیت آن را درک کند.
پس همانطورکه ا صول طبیعت خارج از صنايع طبیعت و در ماوراد آن
قرار هرفته ا ست ،ان سان براي ک

ف آن ا به عاملي و يا میدان فکري

خارج از طبی عت ن یاز دارد و آن عا مل بیرون از طبی عت که ميتوا ند
انسان را به خارج از طبیعت هدايت کند ،خداوند متعال است.
فقت خدا است که ميتواند فکر انسان را به ماوراد طبیعت هدايت کند.
ماوراد عالم طبیعت را عالم امر و عالم ملکوت و عالم روح نامیدهاند و
خداوند در سييوره اسييراد آيه  85ميفرمايد:از تو دربارا حقیقت روح
سئوال ميکنند باو که روح از امر پروردهار من ا ست و به شما مردم
کمي از علم داده شده

است20.

اين عالم امري که و صولش براي ان سان ا مقدور نی ست ،همان ماوراد
طبیعت اسييت .ما در کتاب «توحید از ديدهاه علم» و کتاب «هندسييه
آفرينش» رو شن ساختیم که عالم امر همان ا صول اولیه خلقت ا ست
که تا بصورتي ظاهر ناردد ،براي انسان قابل ک ف نیست .مثال روح و
نور و نیرو در صييورتي براي انسييان قابل ک ييف اسييت که با يکديار
ترکیب هردد ،امتیازي پیدا کند و به صييورتي ظاهر هردد .و پیش از
ترکیب قابل ک ف و قابل بروز نیست.
ولي خدا راهي دارد و ميتواند فکر انسييان را به ماوراد عالم طبیعت
هدايت کن د و اصييول اولیه آن را پیش از ظ ور و ترکیب ،به انسييان



 20اسراد:85 ،

َ ي رَسأَلُبن ََك ع َِن ال ُّ حِ قُلِ ال ُّ ُح ِم رن َآ رم ِ َر ِ هب َ َم آ تِ ُمت ِ همن الر َِع ر ِِمْل االذ قَ ِل ًيال
ِ
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متفکر و سالک ن

ان دهد .خداوند در قرآن ميفرمايد :وَکَرلِکَ نُرِي

اِبراهیمَ مَلکُوتَ الّ َسمواتِ وَاالَرضَ وَ لیکُونَ مِنَ المُوقنینَ يعني ملکوت
آسمان ا را به ابراهیم ن ان داديم تا که اهل يقین و اهل حکمت باشد.
دالئل عقلي و نقلي همه جا رو شن ميکند که ارائه ماوراد عالم طبیعت
و عالم ملکوت با خداوند متعال ا ست .از اين رو بجز انبیاد و اولیاد خدا
کسييي نتوانسييته از ماوراد عالم طبیعت سييخن باويد و حقايق آن را
روشن کند.
ان سان اي مرحله چ ارم ميتوانند از و ضع و هند سه ساختماني ج ان
و انسان علت غائي آن را ک ف کنند ،ولي براي آشنائي به اصول اولیه
و ماوراد عالم طبیعت راه ديار و قدرت بی تري الزم دارند.
اهر بین ا صول اولیه طبیعت و هند سه خلقت مقاي سهاي بعمل آوريم،
خواهیم دانسيت که آشينائي به اصيول قدري آسيانترو سيريعتر از
آشنائي به هندسه آفرينش است.
مثال براي معرفي ا صول اولیه يک ما شین و يک ساختمان ميتوانند با
چند جمله مختصيير باويند که از آهن و آجر به وجود آمده و خیلي
سيياده ميتوانند مصييالح اولیه آن را به ما ن ييان دهند .ولي هندسييه
ساخت آن کاري م

کل ا ست که مدت ا درس و بحث و مطالعه الزم

دارد .اهر از شما بپرسند ماشین از چه درست شده؟ ميهوئید از آهن.
براي چه ساخته شده؟ ميهوئید براي سواري يا باربري .اما اهر باويند
چاونه سيياخته شييده؟ خیلي ديرو خیلي با اشييکال جواب ميدهید،
ماراينکه مدتي شاهرد م ندس ماشین ساز باشید.
همینطور دربارا صنايع طبیعت مانند میوهها .اهر باويند از چه ساخته
شده؟ ميهوئید از آب و خاک و هوا ،براي چه ساخته شده؟ ميهوئید
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براي خوراک ان سان ،اما اهر باوئي روي چه فرمول و هند سه ساخته
شده؟ نميتوانید جواب در ستي بدهید مار اين که سطح علم و فکر
شييما آنقدر باال باشييد که بتوانید از آب و خاک و هوا ،طبق هندسييه
طبیعت هیاه و حیوان بسازيد .بنابراين درک اصول اولیه يک صنعت و
درک علت غائي آن از درک هندسييه آفرينش آن خیلي سييادهتر و
آسانتر است.
ان سان اي کالس پنجم معراج تکاملي ،پس از آ شنائي به هدف خدا از
خلقت ج ان و ان سان ،ب سیار حري

مي شوند تا هرچه ب تر و بی تر

به کیفیت خلقت ج ان آهاه و آ شنا شوند و بدانند که وجود خود آن ا
از چه ا صول و م صالحي با يکديار ترکیب شده ا ست .از اين رو در
دعاها و درخوا ستهاي خود با ا شتیاق کامل از خداوند متعال تقا ضا
ميکنند که آن ا را به حقايق چنین علمي آهاه سازد.
خدوند متعال با ارائه مصييالح سيياختماني ج ان و انسييان در پیکرا
موجودات عالم ،آن ا را به چنین عملي آشيي نا ميسييازد و به آن ا
ميف ماند که پیدايش هند سة اعراض و جواهر ،برا صولي امکان دارد
که پیش از پیدايش هند سه و اعراض وجود دا شته با شند .زيرا کمیت
و کیفیت در ذات خود عرض هستند و عرض بر جوهر استوار ميشود.
انسييان اي مرحلة پنجم از طريق آشيينائي به اصييول آفرينش کم کم
وجود خدا را در ماوراد ا صول ه ستي خلق اح ساس میکنند و کم کم
ميتوانند با خداي متعال رابطه برقرار سييازند و از ماوراد هسييتيهاي
عالم آفرينش موج سييخنان خدا را ازطريق قلب با شييعاع ايمان خود
درک کن ند .و کم کم حاالت مواج ه و مالقات بین آن ا و خدا برقرار
مي شود .زيرا درک هند سه آفرينش و کیفیت حقیقت خلقت فقت از
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طريق مواجه و مالقات خدا امکان دارد .از اين رو درک علوم و حقايق
آسمان ش م که آشنائي به کیفیت خلقت ج ان است بدون هزارشها
و ت ريحات خدا ممکن نیست.
ان سان اي مرحلة پنجم به ن انها و مدالهائي فوق نبوت و ر سالت از
جانب خداوند متعال نائل ميشييوند .مانند حضييرت ابراهیم که بعد از
ن ان رسالت به ن ان خلیلیت مفتخر شده است.
خل یل از ماده خ لل و خالل به مع ناي مداخ له و ورود در کار و ع مل
دياران است .لرا اين کلمه هاهي به معناي خلل و خرابي استعمال مي
شييود .اخالل اختالل به همین مناسيي بت به معناي خراب کردن امر
دياران و خراب شدن امر و عمل آنان استعمال شده است.
خلیل شما ک سي ا ست که روي اخالص و صداقت با شما ميتواند در
خالل هفتاو و اعمال شييما وارد شييود و سييري از کار و زندهي شييما
درآورد .براي خود از طريق اخالص و ارتباط با شما مانعي نميبیند که
در کار و اسرار شما مداخله کند .شما نیز روي محبت و خلوصي که در
او م يياهده ميکنید مانعي نميبینید که او را در کار و اسييرار خود
مداخله دهید.
خداوند متعال حضرت ابراهیم را کم کم به اسرار خلقت و عمل بندهان
آهاه مي سازد .در احاديث وارد شده ا ست که خداوند متعال پرده از
جلوي چ م ابراهیم بردا شت و ح ضرت ابراهیم بندهان خدا را در هر
جا که بودند و در هر حال که بودند م

اهده کرد .بع ضي از آن ا را در

حال اطاعت م اهده کرد و دربارا آن ا دعا نمود و بع ضي از آن ا را در
حال معصيي یت م يياهده نمود و دربارا آن ا نفرين کرد و آن ا در حال
مردند .پس از چند نفرين و مرگ خداوند به ح ضرت ابراهیم فرمود که
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دسييت از نفرين خودش بردارد و بندهان خدا را به حال خود بارارد.
آن ا معصیت ميکنند و خدا عفو ميکند تا روزي که معرفت پیدا کنند
و د ست از مع صیت بردارند و اهر خدا هناام مع صیت بالفا صله آن ا را
نابود ک ند با يد بسيياط خل قت خود را برچی ند ،زيرا خواهي نخواهي
بندهان تا از خطر هناه و معصييیت ناررند به حال عبادت و بندهي
منتقل نمي شوند .اين حال و مکاشفه حضرت ابراهیم همان م اهده و
مداخله در اسييرار خلق خدا اسييت که خدا او را اليق ميداند پرده از
جلو چ

م او بردارد و به ا سرار خود او را آهاه سازد .به اين منا سب

حضرت ابراهیم خلیل نامیده شده است.
خلیل يک درجه از حبیب پائینترا ست .خلیل بجاي دو ست ان سان
ا ست که به بع ضي ا سرار زندهي ميتواند آهاه ب ود و در ق سمتي از
کارها مداخله کند .اما حبیب بجاي فرزند اهل بیت اسييت که دائم با
انسان است ،تمام کارها به او واهرار ميشود و از تمام اسرار آهاه است
و در تمام کارها مداخله ميکند و در قلب و دل انسان جا ميهیرد.
خل یل ب جاي ا هل و حب یب ب جاي آل اسييت .آل يک در جه از ا هل
باالترا ست .به همین دلیل آل محمد صلي اهلل علیه و آله در صلوات و
ساير امتیازات واليتي با او شريکند اما اهل او با او شريک نیستند .اهر
فرزندان را از نظر اهل یت و خلوص با پدر در مراتبي قرار دهیم ،اول به
دلیل والدت و عدم عداوت ذريه و اوالد شييناخته ميشييوند .در اين
مرحله فقت محبت به پدر و مادر دارند اما چنان نیست که پدر کارها و
اسييرار خود را به آن ا واهرار کند .از اين باالتر اهلیت پیدا ميکند که
پدر مي خواهد بعضييي از کارها و اسييرار خود را به آن ا واهرار کند ،اما
نمي تواند صد در صد آن ا را بجاي خود ب نا سد و در کارها و ا سرار،
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خلیفه خود قرار دهد .از اين باالتر مرتبة آل و آلیت اسييت که در اين
حال فرزندان درسييت در حد ادراکات و معارف پدر قرار ميهیرند و
همه جا در کارها و اسرارها به جاي او و مثل او قرار ميهیرند.
اهردر اين جا بین رتبه سلمان و علي بن ابیطالب از نظر قرب و نزديکي
به پیغمبر مقاي سه بوجود آوريم و يا اين که سنخیت و اهلیت دو نفراز
فرزندان امام را مانند عباس بن علي و ح سین بن علي با شخ

امام

در نظر بایريم ،سلمان و عباس بن علي به جاي اهل و حضرت حسین
و علي بن ابیطالب به جاي آل شناخته مي شوند و ک ساني که در اين
درجه از معرفت و سنخیت نیستند به جاي اوالدند .از اين درجه پائین
تر مستضعف و ناصر شناخته مي شوند که فقت اهل نجاتند ولي درجه
و مقامي ندارند.
ان سان اي مرحلة پنجم اهل اهلل و ان سان اي مرحلة ش م و هفتم آل
اهلل شناخته مي شوند .ائمه اط ار که آل رسول اهلل اند ،آل اهلل شناخته
ميشوند.
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فراز دوازدهم



کالس ش م تکامل يا آسمان ش م معراج



علم به کمیت و کیفیت آفرينش



کالس ش م ،آشنائي به جعل و ابداع



مادّه در ماوراد شکل



روح و نیرو در ماوراد ماده



آشنائي به هندسه اشیاد و اشخاص

 مراحل آفرينش ،ابداع و جعل و خلق

از مندرجات مطالب هرشته مرتبه و مقام انسان اي کالس ش م کامال
شناخته مي شود ،که آن ا در کالس ش م به کیفیت آفرينش ج ان و
به حکمت آن آشيينا ميشييوند .وقتي کالس خود را به انت ا برسييانند
آنچنان به علم و حکمت مج زند که اهر خلقت عالم و ادارا آن به آن ا
واهرار شود ،مانند خدا خلق ميکنند و مانند خدا مخلوق خود را اداره
مينمايند.
علم به کیف یت خلقت ج ان از عجائب علمي اسييت که خداوند به
بندهان خود تعلیم ميدهد .هند سه خلقت ،هند سه زمین و آ سمان،
هندسيية قرب و بُعد سييتارهان نسييبت به يکديار ،موازنة کرات و
منظومههاي شم سي ،هند سه ساخت ملکولهاي هوا و آب و خاک و
هندسة ترکیب اجزاد نور با يکديار خیلي عجیب است.
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نور با ماده چطور ترکیب ميشييود؟ واحد ماده از چند ذره ت ييکیل
مي شود؟ يک واحد ماده با چند واحد نور ترکیب مي شود؟ چند واحد
نور در ماده ت

کیل رنگ ميدهد؟ چاونه رنگهاي مختلف از ترکیب

نور و ماده بوجود ميآيد؟ نیرو در ماده چاونه بوجود ميآيد؟ روي چه
فرمولي ماده فاقد مزه با مزه دار ميشييود؟ کیفیت ترکیب روح با مادا
بدن چطور ا ست؟ مغز چاونه م ند سي شده و امثال اينها ...علومي
که ب ر هرچه با تفکر خود جلوتر برود عاجزتر ميشود.
عالم خلقت درسه مرحلة به جعل و هندسه ال ي محتاج است که جعل
آن در اين سه مرحله به وسیلة انسان قابل ک ف نیست تا چه رسد به
اين که قابل آفرينش با شد .مراحل سه هانه عبارت ا ست از ايجاد و
ابداع ،جعل ماهوي و ترکیب مجعوالت به صورت موجود مطلوب.
ايجاد و ابداع هسييتيها بدون سييابقه از عجايب قدرت خداوند متعال
اسييت که خداوند متعال به قدرت قاهرا خود هسييتي خلق را بدون
سابقه ايجاد مي کند .مانند هستي نور و هستي ماده.
اين مرحله از قدرت و صيينعت خدا آن قدر عمیق و عجیب اسييت که
حقیقتا علم و اسييتعداد ب ييري از درک آن عاجز اسييت و تا امروز
نتوانسييته ابداع يا ايجاد را درک و يا ک ييف کند .فقت برهان قرآن و
نیروي عقل خدادادي آن را درک و ک ف ميکند .اين م سئله که خدا
چطور بدون ا صل و سابقه نور ميآفريند و چطور بدون سابقه ماده را
ايجاد ميکند علمي است خیلي عجیب و عمیق.
لرا علم ب ري ،ماده و يا ا صول اول ه ستي آفرينش را ازلي دان سته و
قائل به جعل آن نی ست .ميهويند يک ا صل به نام ماده و يا فوق ماده
در عالم بیش نی ست.که همان يک ا صل به صورت اين همه مخلوقات
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خود به خود جلوه ميکند و آن ا صل در ذات خود م ستغني از جاعل و
بي نیاز از جعل است.
علم ب

ري از اين ج ت که نتوان سته به معناي ايجاد بدون ا صل پي

ببرد و حقیقت آن را درک کند ،منکر حدوث هستي خلق شده است و
اصل هستي را ازلي و غیرمجعول دانسته است.
مرحلة دوم صنعت ال ي در ج ان طبیعت جعل ماهیت و جعل ماهوي
است.
ج عل ماه یت به مع ناي پ یدايش نور و نیرو و ح یات و يا به مع ناي
پیدايش ابر و جاذبه در ذات ماده ا ست  .ماده به دلیل خود فاقد حیات
و نیرو اسييت و به دلیل خود ،جاذبه و دافعه ندارد و به دلیل خود فاقد
رنگ و نور است.
در اين جا خداوند اصييل دياري به نام نور و نیرو را با ماده ترک یب
ميکند که از آن ترکیب ،ماده واجد خا صیت و کمال مي شود ،نیرو و
حیات پیدا ميکند و داراي ابر ميشييود .يک چنین ترکیبي به معناي
جعل ماهیت است  :زيرا ماده با اصل غیرمادي ترکیب مي شود و از آن
ترکیب ،ابر و خاصیت به دست ميآورد.
اين ترکیب ه ادهي در حجم ماده بوجود نميآورد و بر وزن آن چیزي
اضافه نميکند زيرا اين ترکیب به معناي ضمیمه شدن مادهاي به ماده
ديار نی ست بلکه به معناي ترکیب ا صل غیرمادي با ماده ا ست .اين
ترکیب به معناي جعل ماهیت اسييت که در قرآن از آن به جعل مرکب

تعبیر ميکنند .مانندَ «:ج ََع َل ذ
الَّشممم َس ِضمممي ء» َ « َج ََع َل ال َق َ َ ن ََبر َا» َ « َج ََع َل ِم َن امل ِء
َذ
ُك َيش َح».
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خور شید را درخ

ان و ماه را نوراني قرارداد و از آب ،موجودات زنده

را آفريد.
مرحلة سييوم آفرينش ،مرحلة خلقت اسييت که در اين مرحله خداوند
موادي را که در آن ابر و خاصیت قرار داده ،بر اساس هندسه و فرمول
غیرقابل ک ييف ،به صييورتها و خاصييیتها و موجودات مختلفي در
ميآورد که هر يک از آن شکلها برا ساس هند سه معین داخلي خود
يک جا به صورت شکر و يک جا به صورت نمک و يک جا به صورت
عنصر آب و جاي ديار به صورت هوا و خاک جلوه ميکند.
دان مندان ب ري ميتوانند تا اندازهاي به هند سة خلقت آهاه شوند.
مثال فرمول آب و هوا و خاک را ک ف کنند .و اما به اسرار جعل ماهیت
و پیش از آن به ابداع و ايجاد بدون مصييالح هرهز نميتوانند آهاهي
حاصل کنند.
آ شنائي به ا سرار مراحل سه هانه خلقت يعني ابداع و جعل ماهیت و
هند سه ترکیبي مواد مجعول ،مو ضوع بحث ان سان هاي کالس ش م
تکامل و يا آسمان ش م معراج است.
ان سان اي مرحلة ش م در حال مواج ه و مالقات با پروردهارند و آن ا
به همان دلیل که علل مادي آفرينش را در ماوراد وجود صنايع طبیعي
م يياهده کردهاند ،وجود خداوند متعال را هم در ماوراد آن علل مادي
و يا ا صول اولیه خلقت م اهده ميکنند .زيرا اهر ه ستي هاي ج ان
آفرينش را از نظر فضيياي وجود مالحظه کنیم آن هسييتيها در سييه
مرحله قرارهرفتهاند:
مرحلة اول صنايع طبیعي مانند کوه و دريا ،هیاه  ،نبات  ،جماد ،حیوان،
انسان  ،ماه  ،خورشید و ستارهها و غیره.
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دوم ،مصييالح اولیه آفرينش و يا اصييول اولیه عالم خلقت در ماوراد
صنايع طبیعي مثل وجود هل در ماوراد خ تها و مانند وجود آهن در
ماوراد ماشييین آالت و مانند وجود چوب در ماوراد در و پنجرهها و میز
و مبلها.
شييما در صيينايع چوبي و مبلها وقتي نااه کنید در اولین مرتبه نااه،
میز و مبل به نظر شما جلوه ميکند  .همینطور در صنايع ماشین آالت
آنچه به نظر شما در ابتدا ميآيد ما شین آالت ا ست که هر کدام ا سم
مخصوصي دارند و به همان شکل و اسم مخصوص معرفي ميشوند.
در اينجا در معرفي میز و مبل ها و معرفي ماشييین آالت نامي از فلز و
آهن در کار نیسييت فقت ميهوئید ماشييین  ،میز ،مبل ،در و پنجره و
نامي از چوب و آهن نی ست .با اين که تمام موجوديت ما شین آالت و
در و پنجره به همین چوب و آهن بسييتاي دارد ،ا ما آن چه د يده
ميشود میز و مبل و ماشین آالت است نه چوب و آهن.
همین طور در معرفي صيينايع طبیعي مانند هیاه و درخت با اين که
م صالح اولیه هیاه و درخت همان آب و خاک و حرارت و آفتاب ا ست،
اما چیزي که در هیاه و درخت ديده نمي شود و معرفي نميهردد همان
آب و خاک و م صالح اوّلیه ا ست .يعني دربارا درخت سئوالي بوجود
ميآيد و ميهويند اين چیست؟ در جواب نميهويند خاک و آب ،بلکه
جواب ميدهند هیاه و درخت با اين که آنچه که وجود هیاه و درخت را
پر کرده همان مواد اولیهاي ا ست که از آب و خاک هرفته شده .همین
طور اهر در بارا معرفي خاک وآب و هوا و نور و آف تاب از ما سييئوال
کنید که اين ها چیستند ,جواب ميدهیم خاک و آب.
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در اين جواب از معرفي مواد اوّلیه و مصييالح سيياختماني خاک و آب
نامي نمي بريم با اين که تمام وجود هیکل آن ا را همان مواد اول یه و
مصالح اولیه پرکرده است.
و حاال اهر از ما بپرسييند مواد اوّلیة آب و خاک در کجاي آب و خاک
است و يا اهر بپرسند مواد اوّلیة مصالح میز و مبل در کجاي میز و مبل
ا ست جواب ميدهیم در ماوراد وجود آن ا و يا ميهوئیم که مواد اوّلیة
صنايع در ماوراد اندام و هیکل صنايع قرارهرفته است .
اهر صورت و اندام طبیعي و يا صنايع انساني را شیئي حساب کنیم و
م صالح اوّلیة آن را شئ ديار و براي هر کدام از آن ا جائي فرض کنیم،
ميهوئیم م صالح اوّلیة صنايع در ماوراد اندام و صورت آن ا قرار هرفته
است.
مثال ما به هلها صورت ميدهیم خ ت مي شود .همچنین به چوبها
صييورت و اندازه ميدهیم میز و م بل ميشييود .در اين جا ميهوئیم
صورت و اندازههائي که براساس آن میز و مبل و خ ت به وجود آمده
غیر از چوبها و هلها ا ست و آن وقت که ميپر سیم هلها و چوبها
در کجاي اين خ تها و میز و مبلها قرارهرفته جوابي نداريم جز اين
که باوئیم هل ها و چوب ها در ماوراد وجود خ ييت ها و میز و مبل ها
قرار هرفته ا ست .يعني در همان جا که صورت میز و مبل قرار هرفته،
چوب و هل هم جا هرفته ا ست .يعني ما نميتوانیم براي صورت میز و
مبل جائي و براي چوب هاي آن جاي دياري فرض کنیم ،يا الاقل به
اندازه يک میلیونیم کمتر مصالح را آن طرف صورت میز و مبل در نظر
بایريم .بلکه در همان جا که میز و مبل اسييت چوب هم هسييت و در
همان ظرفي که خ ت قراردارد هل هم قرارهرفته است.
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در اين جا ميهوئیم هل و چوب ها در ماوراد وجودي میز ها و م بل ها
قرارهرفتهاند .زيرا اهر باوئیم که هل و چوب در ماوراد مکاني خ ت و
میز و مبل قرارهرفته است ،بايد براي ظرف خ ت و میز و مبل جائي و
براي هل جاي دياري پیدا کنیم ،با اين که در همان داخلة میز و مبل
و خ ييتها ،هل و چوب هم قرار هرفته اسييت .پس ميهوئیم مصييالح
ساختماني هر مصنوعي در ماوراد همان مصنوع قرار دارد.
ما در اولین مرتبه با صيينايع طبیعي روبرو ميشييويم و آن ا را از نظر
شکل و ترتیب مي شناسیم و در مرتبه دوم با اصول آفرينش و مصالح
اوّلیة آن روبرو مي شويم .پس ازآن در ماوراد وجودي ا صولي ه ستي ،
وجود خداوند متعال را احساس ميکنیم.
ان سانهاي مرحلة ش م اين ا صول سه هانه را در ماوراد يکديار و در
يک ظرف احسيياس ميکنند و در شييعاع راهنمائي خداوند متعال به
کیفیت و هندسة آفرينش آهاه ميشوند.
انسييان اي مرحلة ش ي ييم به کیفیت و هندسيية تمام هسييتيها آهاه
ميشييوند و حقیقت روح؛ و روح همه ج انیان را درک ميکن ند .به
کیف یت خل قت فرشييت اان آشيي نائي کا مل دار ند .به حقی قت جن و
شييیا طین و موجوديت آن ا آهاهي کامل دارند .موجوديت انسييان ا و
کیفیت آفرينش آن ا را کامال مي شنا سند .مج ول آن ا در اين کالس
موجود يت ذات م قدس مت عال اسييت که رفع آن مج ول هم ،درس
کالس هفتم و يا آسمان هفتم معراج آن ا را ت کیل ميدهد.
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فرازسیزدهم



کالس هفتم معراج و يا آسمان هفتم



پیدايش مواج ه و مالقات با پروردهار



حاالت مواج ه و مالقات



دالئل منع از تفکر در ذات خدا



معرفت ذات از طريق تفکر ممتنع و از طريق دعاي م ستجاب
ممکن است



معرفي ذات خداوند به اراده خود او از محاالت نیست



خداوند بندهان خود را امیدوار به معرفت ذات نموده است



رؤ يت امیرالمؤمنین عل یه السييالم و معر فت به ذات ب عد از
رؤيت فرشتاان است



انسان اي مرحله هفتم بدون واسطه به خدا مربوطند



آشنائي به کلیات حقايق آفرينش



صنايع در انت اي تکامل وحدت پیدا ميکند



آ شنائي ان سان اي مرحله هفتم به حقايق قرآن دراين کالس
انسان مؤمن براي آشنائي به ذات مقدس خداوند متعال آماده
ميشود.

بايد دانست که معرفت خداوند متعال دو مرحله دارد:
مرحلة اول آشنائي به صفات ،مرحلة دوم آشنائي به ذات مقدس.
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آشنائي به صفات خداوند متعال مانند آشنائي به خالّقیت و صانعیت و
رزّاقیت و جبّاريت خداوند متعال است.
در اين مرحله ان سان از طريق آ شنائي به کیفیت و هند سه مخلوقات،
آشيينائي به صييفات خداوند پیدا ميکند .کلّیة صييفات خدا از طريق
نمونههائي که در عالم خلقت وجود دارد ک ف ميشود .حکمت خدا از
علل غائي مخلوقات ،علم خدا از هند سه و نظام عجیب و خالقیت او از
اين که مواد عالم را از صورت و حالت اوّلیه به صورتها و حاالت دوم
انتقال ميدهد .چنان که خاک را به صييورت هیاه و هیاه را به صييورت
میوه جلوه ميدهد .به همین طريق کلیه صفات خدا از طريق آفرينش
و صنايع او در عالم ک ف ميشود .
اين آ شنائي از طريق صنايع خدا به ترتیبي ا ست که اهر هم کتاب و
درس در اختیار انسان ا نباشد ميتوانند کلّیة صفات ذاتي و فعلي خدا
را از راه نمونه هاي علمي و هنري او در عالم بدسييت بیاورند و خود
کتابي بسازند که نمونه کتابهاي آسماني خدا باشد.
و اما مرحلة دوم وقتي است که خداوند متعال انسان را براي مواج ه و
مالقات با خود آماده ميکند.
انسييان پس از آن که در دورانهاي قبلي از طريق صيينايع طبیعت به
مواد اول یة آن در ماوراد وجودي صيي نايع پي برد ،ب عد از آن از طريق
حکمت و نظام موجودات به علم و دانش خدا آهاه شييد و موجوديت
روح و فرشيي ته را در ماوراد ماده درک نمود ،کم کم وجود خدا را
درماوراد ماده و روح درک ميکند .عظمت خدا که با رأفت و محبت او
توأم اسييت انسييان را تکان ميدهد و در عین حال که او را مرعوب
ساخته به مالقات و لطف خود م تاق مي سازد .در اين اشتیاق ،حالت
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عطش و شوق براي انسان فراهم ميشود که خداي خود را مالقات کند
و امتیاز هستي او را با هستي ساير موجودات ب ناسد.
حاالت مواج ه و مالقات حالتي است که خداوند متعال اين حالت را به
تمام بندهان خود وعده داده است و به اين مناسبت روز قیامت را يوم
ل قأاهلل نام یدها ند زيرا در آن روز هار ت مام نفوس به ک مال واقعي خود
ميرسييند و حالت تکامل و معراجي که در دنیا براي پیغمبران و اولیاد
خدا د ست داده براي تمام بندهان مستعد خدا د ست ميدهد .خداوند

دربارا آن روز ميفرمايد« :تَع ج املالئ ة ال ح اليظ ِف يبم َكن مقواره مخسي الف
21
ْس نظ» .
22
و جاي ديار ميفر ما يد« :يبم يقبم ال ح املالئ ممة صم ه
ممممف مأ» و جاي ديار
ميفرمايد« :يبم ي ن املالئ ة البَشي يبمئذ بل ج مي يقبلبن جح ًا حمجبر ًا» 23.
در اين آيات منظور از روح ،ان سانها ه ستند که با کماالت روحي خود
در صف فر شتاان قرار ميهیرند  .چنان که ح ضرت مريم با فر شتاان
مربوط اسييت و با آن ا سييخن ميهويد .انسييان ا روز قیامت که به حد
کمال رسیدند فرشتاان را ميبینند که به سوي خدا عروج دارند و در
انت اي کمال حالت مواج ه و مالقات براي آن ا د ست ميدهد .ان سان
که در خت معراج به سوي کمال ميرود هر روز حقیقتي براي او ک ف
مي شود و باز خود را براي ک ف حقیقت دياري آماده ميکند ،تا اين
که خود را به آخرين حقیقت ميرساند ،که آن را سدرا المنت ي و افق


 21معارج :4 ،ت َ رَع ُ ُج الر َ َالئِ َك ُة َ ال ُّ ُح ال َ ري ِظ ِِف ي َ رب ٍم ََك َن ِم رقو َُار ُه َ رمخ ِس َي َآلر َف َْس نَ ٍة
ِ

بن ا ذال َم رن َآ ِذ َن َ ُهل ال رمح َُن َ قَ ََل َص َب ًاا
 22نباد :38 ،ي َ رب َم ي َ ُقب ُم ال ُّ ُح َ الر َ َالئِ َك ُة َصفًّ ذال ي َ ََت ََكذ ُ َ
ِ
بن ِح رج ً ا ذم رح ُج ًبرا
َُشى ي َ رب َمئِ ٍذ ِب هلر ُ رج ِ ِم َي َ ي َ ُقبلُ َ
 23فرقان :22 ،ي َ رب َم يَ َ ر َن الر َ َالئِ َك َة َال ب ر َ
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مبین نام هراري ميکن ند .در اين انت ا ،آخرين حقیقتي که براي او
ک ف ميشود و با آن ک ف در انت اي کمال قرار ميهیرد ذات مقدس

خداوند متعال ا ست .خداوند در سورا ان قاق ميفرمايدَ« :ي اهي الانس ن
انهک َكدح ايل ربک کوح ً مفالقيظ» 24،اي ان سان تو با زحمت و م قت به سوي
خداي خود خواهي رفت و او را مالقات خواهي کرد .منظور از مالقات
در اين آيه وآيات ديار حالتي ا ست براي ان سان که در آن حالت ذات
مقدس خدا برايش ک ف شده است و اين موجود غايب براي او تبديل
به موجود م

ود ميهردد .لرا آن ذات را همانطورکه غیب شناختهاند

شي ود هم معرفي کردهاند .در اين حالت اسييت که امام علیه السييالم
ميفرمايد« :مل اع وه ر ًا مل اره».
خدائي را که نبینیم عبادت نميکنیم .و بعد ميفرمايد قلبم به کمک
نور ايمان خود خدا را م اهده ميکند .البته خدا در اين حالت براي او
از حالت غیبي تبديل به ش ود شده ا ست .يعني ان سان پیش از اين
حالت وجود خدا را در غیب احسيياس و ادراک ميکند و بعد از آن در
حالتي قرار ميهیرد که هوئي وجود خدا را م يياهده ميکند .در اين
حال آن موجود غیبي براي او به حال شيي ود برميهردد .در پیدايش
اين حاالت است که خداوند در وصف معراج حضرت رسول ميفرمايد:
ما کرب الفواد ما راي .يعني دل پیغمبر دروک نميهويد در م يياهدا
آنچه ديده اسييت .در اين جا چیزي که آن حضييرت به قلب خود ديده
همان م اهده خداوند متعال است و اال غیرخدا را انسان با چ م سر
م اهده ميکند و الزم نیست که با قلب خود آن را م اهده کند .اين



 24ان

قاقََ :6 ،ي َآُّيُّ َ راال َنس ُن ان َذك ََك ِد ٌح ا ََل َرمع ه َِك َكور ًح فَ ُ َال ِقي ِظ
ِ
ِ ِ
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آيه شييريفه همان حالتي را بازهو ميکند که موال ميفرمايد :خدائي را
سييم
که نبینم عبادت نمي کنم و بعد ميفرمايد :رآي نور رب ّه کمثل ّ
االبرا .پیغمبر به اندازه سوراخ سوزن نور خداي خود را ديد .نوري که
پیغمبر با چ ييم قلبي آن را ميبیند نور ذات خداوند متعال اسييت که
عرض شد .و االّ غیر ذات خدا را الزم نی ست که ان سان با چ

م دل

ببیند.ما اين حاالت را براي انسييان معرفي ذات ميدانیم که واقعا هم
وقتي ا ست حاالت به انت ا مير سد براي ان سان ن سبت به ذات خدا
مج ولي باقي نمي ماند .درابتداي کالس هفتم براي او دو مرحله باقي
مي ماند که اين دو مرحله کالس هفتم و ه ييتم تکامل را ت ييکیل
ميدهد .کالس هفتم آ سمان هفتم معراج تکامل ا ست و کالس ه تم
تا بین ايت .يعني انسييان کامل درکالس ه ييتم تکامل از نظر علم و
حکمت ،وسييعه وجود و قدرت ،بین ايت ميشييود و در اين کالس ،به
تمام صفات و اسماد ال ي مج ز ميهردد.
انسييان اي مرحله هفتم درحال تکمیل آشيينائي به کیفیت و هندسيية
عالم در وضييعي قرار ميهیرند که بابي براي آن ا از معرفت ذات خدا
ه ييوده ميشييود .يعني از طريق قلب به کمک نور ايمان ذات خدا را
م يياهده ميکنند ،که ديار خدا براي آن ا غیب نیسييت بلکه مورد
م اهده ا ست .دعاهائي مانند « :ابل م ع فِن ن َف َسک» .براي آن ا م ستجاب
ميشود .در فرازهائي از دعاي عرفه منسوب به حضرت سیدال

دأ(ع)

دارد که ميهويد« :بک ع فتک انت دبلَتِن َعليک لبال انت مل ادرم انت» .خدايا
تو را به معرفي خودت شناختم و تو بودي که مرا به سوي خود هدايت
کردي و اهرتو نبودي نميدانستم که چه هستي.
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اين جمالت مربوط به معرفي ذات خداوند متعال است که فقت بايستي
به وسیله خود خدا باشد.
ان سان با علم و ا ستعداد از طريق م

اهده صنايع طبیعت ميتواند

يقین به موجوديت خدا پیدا کند و خدا را با ا سماد و صفاتي که دارد
ب ييناسييد .مثال از م يياهده رزق و روزيهاي خدا بداند که خدا رازق
ا ست و از م

اهدا آبار خلقت و صنعت بداند که خدا خالق و صانع

ا ست .ولي همین ان سان ،با عقل و ا ستعداد نميتواند ارتباط به ذات
مقدس خدا پیدا کند و از ذات خدا سييردرآورد .زيرا ارت باط با ذات
مقدس خدا ،با وسائلي که انسان در دست دارد (از قبیل عقل و تفکر)
ممکن نیست و انسان از اين راهها نميتواند به آن ذات مقدس راه پیدا
کند .هر مج ولي براي ان سان تو ست خود ان سان قابل ک

ف ا ست،

سواي ذات مقدس خدا که با و سائلي غیرالل ي قابل ک ف نیست .لرا
اخبار و روايات آل محمد علی م السييالم انسييان ا را ن ي کردند از اين
که در ذات مقدس خدا فکر کنند و همه جا فرمودهاند که فکر شييما

دراين راه به جائي نمير سد .فرمودهاند« :تف ا ِف صممف ري ه ال تفك ا ِف
ذاتظ» ،فکر خود را در صييفات يعني مخلوقات خدا به کار اندازيد و در
ذات خدا فکر نکنید و در جاي ديار فرمودهاندُ« :كهن هتصمممبرمتبه ا ه مُك ِف
اد ه مَع نيظ ف ب خملب مثلُك م د د اليُك» .دقیقتر معاني را که با اوهام و عقل
خود تصييور ميکنید و خیال ميکنید خداسييت ،مخلوقي مانند خود
شما ست ،که ب سوي شما برميهردد و باز در حديث ديارفرمودهاند:
«من تف ه ِف ذاري ه مل يزدد منظ االهمعَعواً» ،هرکس در ذات خدا بی

تر فکر کند

از او دورتر ميشييود .از همه م متر آية شييريفه قرآن اسييت که خدا
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ميفرمايد« :ال تورکظ الامعصممممم ر هب يورا الامعصممممم ر هبابهلطيف اخل »25يعني
عقل و بصييیرت هاي انسيياني خدا را درک نميکند ،بلکه خدا عقل و
بصیرت ها را فرا ميهیرد و او بسیار لطیف و بینا است.
بطور کلي از نظر دالئل حديثي و قرآني اعمال فکر در ذات مقدس خدا
ممنوع ا ست و اين ممنوعیت از اين ج ت نی ست که ان سان به خودي
خود ميتوا ند چنین حقیقتي را درک ک ند ا ما حق ندارد درک ک ند،
بلکه اين ممنوعیت براسيياس واقعیت و حقیقت اسييت .يعني انسييان
نميتواند از اين راه به خدا برسييد ،نه اين که امکان دارد ذات خدا را
ب ناسد اما حق ورود و شناسائي ندارد.
اين ممنوعیت مانند اين اسييت که به انسييان باويند تو که نميتواني
کوهها را برداري و روي سر باراري ،پس ب تر ا ست که به چنین کاري
اقدام نکني .پس او را از کاري ن ي ميکنند که اسييتعداد انجام آن را
ندارد ،نه اين که او را از اقدام به کاري که ميتواند ،محروم کنند.
ن ي از اعمال فکر در ذات مقدس خدا از اين قبیل ا ست .يعني او را از
کاري باز داشتهاند که استعداد انجام آن را ندارد ،نه اين که ميتواند و
حق ندارد اقدام کند.
ولي اين ممنوعیت آ شنائي به ذات مقدس ،از طريق کاوش و کو شش
خود ان سان ا ست ،نه اين که کاري محال و ممتنع با شد که اراده خدا
هم به آن تعلق نایرد و از قدرت خدا هم ساخته نبا شد .بلکه خداوند
راهي دارد که ازآن راه ميتواند ذات مقدس خود را به بندا شايستهاش
معرفي کند و خود را به او ب ناساند.



 25انعام :103،الذ تُور ِر ُك ُظ األَمعر َص ُر َ ه َُب يُور رِكُ األَمعر َص َر َ ه َُب ابل ذ ِط ُيف الر َخ ِ ُ
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اهر معرفي ذات مقدس خداوند متعال به بندهان از محاالت به شييمار
مي رفت بطوري که به اراده و قدرت خدا هم قابل وقوع نبود ،خداوند
بندهان خود را به اين عمل امیدوار نميکرد .مار او نیست که در کتاب
خود به بندهانش وعدا مالقات ميدهد؛ و هم دعاهائي به بندهان خود
ميآموزد که در ضييمن آن دعاها امیدوار ميشييوند که خداي خود را
مالقات کنند و او را آنچنان که هسييت ب ييناسييند .ائمه اط ار به ما

د ستور ميدهند که باوئیمَ « :اب هل ُ ذم ذع ِفِن ن ََفسممم َک فَ ِنذ َک ِان لَم تُ ذَع ِفِن ن ََفسمم َک لَم
َاع ِف ن َ
َبيک» خدايا نفس خود را به من ب نا سان ،زيرا اهر نفس خودت
را به من ن ناساني پیغمبر تو را نميشناسم.
در اين دعا از خداوند ميخواهیم که نفس خود را به ما معرفي ک ند.
البته اين معرفي غیر از شنا سائي ابتدائي ا ست ،که او را از آيات عالم
خلقت ،به عنوان اببات وجود ب ناسیم ،زيرا ما نميهوئیم خدايا وجود
خود را در نظر ما اببات کن تا اين که يقین به وجودت پیدا کنیم .اين
معر فت و پ یدايش يقین از طريق م ظاهر خل قت براي هر ب ندهاي از
بندهان ممکن ا ست .پس منظور از معرفي نفس در اين دعاي شريف ،
معرفي ذات اسييت ،نه اببات وجود به دلیل آيات .همین طور جمالتي

مانند« :ب َِک َع فَ ُت َک َ َا َنت َدبَل ََتِن َعَلَ َ
يک َ لَبال َا َنت لَم َاد ِرم َا َ
نت» ،براي اين اسييت
که انسان را امیدواربه معرفت ذات خدا کند.
ما ميبینیم که اخبار و روا يات تفکر در ذات خداوند را از طريق اعمال
عقل و دانش ب ر منع کرده ا ست و آنچه را از طريق فکر خود ان سان
منع کرده از طريق وعدا مالقات و دعا و درخواست امیدواري به انسان
دادهاند .ما در هیچ يک از جمالت دعائي از درخواسييت معرفت ذات
خدا ممنوع ن ييدهايم ،بلکه مأمور و امیدوار شييدهايم .پس جمالت
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د عائي و و عدا مال قاتي که خداو ند در ق یا مت به ب ند هان خود داده
اسييت ،ما را امیدوار به معرفت ذات خداوند و مالقات او ميکند ،به
ا ضافه اين که ائمه اط ار و آيات معراجي را طوري هزارش ميدهند که
خود آن ا صيياحب چنین معرفتي هسييتند .چنان که موال علي علیه
السييالم ميفر ما يد :خدائي را که نبینم ع بادت نميکنم و ب عد اد عا
ّ
ميکند که از طريق قلب خداي خود را م اهده ميکند.
نتیجه آن که معرفت ذات خداوند متعال از طريق تفکر انساني محال و
از طريق ارائه و معرفي خود خداوند به بندهان شييايسييتة خود ممکن
است.
پس انسان اي مرحله هفتم و ه تم کالس تکاملي مانند حضرت خاتم
االنبیاد (ص) و ائمه اط ار(ع) ،حق دارند از خداوند بخواهند که خود را
آنچنان که هست به آن ا معرفي کند و اهر چنین درخواستي از خداوند
متعال بنمايند دعاي آن ا م ستجاب مي شود و خداوند خود را به آن ا
معرفي ميک ند .پس بین اين انسييان ا و خدا مواج ه و مالقات قلبي
برقرار ميشود.
انسييان اي مرحله هفتم از فرشييتاان ،درارتباط با ذات خدا سييبقت
ميهیرند و بین آن ا و خدا فاصلهاي نیست که در آن فاصله احتیاج به
واسطه داشته باشند ،بلکه آن ا خودشان بین خدا و فرشتاان واسطه
ميشوند.
يکي از فرازهاي م

ور معراج ح ضرت ر سول صلي اهلل علیه و آله

مو ضوع سبقت او بر جبرائیل ا ست که بعد از هر شت از آ سمان هفتم
درآن حاالتي که قاب قو سین شناخته شده ا ست ،آن ح ضرت بر

َبري ان ُ ُ َ ًَل َ
الحَت ُ
قت».
جبرائیل سبقت ميهیرد و جبرائیل ميهويد« :لَب َد ن َ
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اهر ب ند انا ييتي از اين جا باالتر بروم تجلّي ال ي بال و پر من را
مي سوزاند .جملة باال يکي از جمالت م

ور شب معراج آن ح ضرت

اسيت و اين برهاني اسيت که آن حضيرت در سيیر معراجي خود ،که
همان سیر تکاملي با شد ،از فر شتاان باالتر رفته و بالوا سطه به خدا
مربوط شده است .لرا م

ور است که در شب معراج آيات سورا بقره

را بدون واسييطه از خداوند متعال فرا هرفته اسييت و بلکه قسييمتي از
جمالت خود آن حضرت ضمیمه آيات شده است.
برهان تقدم انسان اي مرحلة هفتم برفرشتاان اين است که فرشتاان
از جنس عوامل و مصييالح سيياختماني عالم آفرينش اسييت .اهر عالم
خلقت را به ما شینها و صنايع برقي ت

بیه کنیم ،فر شتاان مانند

نیروي برق هستند که در ماشینها جريان دارد و آن ا را روشن ميکند
و به حرکت مياندازد .لرا ان سان ائي که در سیر تکاملي خود به علل و
عوامل ج ان آهاه مي شوند ،پس از اين آ شنائي ارتباط به ذات مقدس
پیدا ميکنند .ق راً در اين ارتباط از علل و عوامل ،که همان فر شتاان
هستند سبقت ميهیرند و يا به اصطالح از ج ان طبیعت در ماوراد آن
قرار ميهیرند و در اين ارتباط به ماوراد طبیعت آشيينا ميشييوند  .لرا
براي کسيياني که خداوند ذات خود را به آن ا معرفي فرموده اسييت،
فا صله اي بین آن ا و خدا باقي نميماند تا اين که در فا صله ،وا سطهاي
درکار باشد .اولیاد خدا از طريق مالقات بدون واسطه به خدا مربوطند.
حديث م

وري از ح ضرت امیر علیه ال ّسالم که ميهويدَ« :ي ح ِر ََهوَ َان

َمن ميُت ي َ ّن» اي حارث همداني هرکس بمیرد مرا هناام مرگ ميبیند،
برهان همین مطلب اسييت .زيرا اوّل آن فرشييته را که موکّل بر مرگ
است و جان انسان را قبضه ميکند ميبیند و بعد از آن حضرت امیر را
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م اهده ميکند .پس حضرت امیر باالتر از آن فرشته است ،که انسان
هناام مرگ اول فرشييته را ميبیند و بعد او را م يياهده ميکند .اين
خود دلیل اسييت که فرشييتة مرگ پیش از مالقات امیر ،با میت تماس
دارد .پس حضرت بعد از آن فرشته است و به خدا نزديکتر است زيرا
در راه تکامل به سوي خدا دورتر ا ست زودتر ديده مي شود و آن که
بعد از او م اهده ميشود به خدا نزديکتر است.
انسييان هاي مرحلة هفتم همه چیز را پ ييت سيير هراشييته و به خدا
نزديکتر شدهاند و بین آن ا و خدا وا سطهاي وجود ندارد .آنچنان که
خدا به آن ا نزديک اسييت آن ا نیز به خدا نزديکند و آن ا هر کجا
ه ستند همواره وجود خود خدا را اح ساس ميکنند .آن چنان که او را
ميبینند و با او سخن ميهويند ،سئوال ميکنند و جواب مي شنوند.
آن ا درک ف حقايق و پیدايش معلومات به غیر خدا احتیاج ندارند.
انسييان هاي مرحلة هفتم از مرز عالم ماده عبور کرده به مرز عالم نور
رسييیدهاند و از اين ج ت آن ا به عرش خدا نزديک شييدهاند .خداوند
بعداز آسييمان هفتم عرش خود را معرفي ميکند .در دعاي م يي ور

ميخوانیم« :ال ِا َهل ِااله ه َُب احلَل ُمي ال َ ُمي ال ِ َاهل ِااله ه َُب ال ََعيل ال ََع ُمي ُْس ح َن ِ
الس ب ِاري
ه َر ِ ه ذ
ضي ال ه َس ع ِ َ م مع َ نَ ذُن َ َر ِ ه ِال ََع ِِش ال ََع ِمي».
ال ه َس ع ِ َ َر ِ ه ا َال َر َ
البته در طريق تکامل ،انسييان هرچه بین او و خدا اسييت از جمادات و
حیوانات و روح و فرش يتاان پ ييت سيير ميهرارد .در آخرين مرحله
چیزي که بین او و خدا مي ماند عرش نامیده ميشييود همان طور که
انسان براي نزديک شدن به سلطان از اقصي نقاط مملکت به سوي او
حرکت ميکند ،در راه دهات و ش رها و بیابانها و همه چیز را پ

ت

سر ميهرارد ،افراد واب سته به سلطان را رها ميکند و آخرين چیزي
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که با آن روبرو مي شود تخت سلطنتي آن سلطان را م اهده ميکند
سييلطان روي آن ن ييسييته اسييت و حکمراني ميکند ،خدا نیز چنین
است.
البته خدا يک موجود ج سمي نی ست که در جاي معیني با شد و تخت
سلطنتي داشته باشد و انسان به سوي آن حرکت کند و قطع مسافت
نمايد تا به او برسد .خدا در عالم مانند روح در بدن است ،که انسان در
ک ف حقايق بدن با ابزار ک ف و چ م مسلّح به جستجو برمي خیزد.
هر روز در بدن ک في دارد و به حقیقتي برخورد ميکند .ابتدا از وضع
و هندسييه و ترکیبات بدن آهاه ميشييود و بعد از آن ،هرچه لطیفتر
ا ست ديرتر براي او ک ف مي شود .در اين جا آخرين چیزي که براي
انسان قابل ک ف است روح بدن و مرکز قلب او است.
در اين جا اهر خدا را سلطان مملکت بدن ح ساب کنیم ،مرکز قلب و
روح به جاي عرش او مح سوب مي شود و اع ضاد و جوارح ،مملکت او و
افراد مملکت او به حساب ميآيند.
تمام ج ان خلقت مانند پیکرا انسييان اسييت که افراد و اجزاد آن،
پیکرا اين بدن به شييمار ميروند و خدا در مرکز فرماندهي آن بدن
قرار هرفته اسيت .در اين جا عرش خدا مانند روح بدن و قلب انسيان
ا ست که همه چیز قبل از آن ک ف مي شود و روح بدن آخرين چیزي
است که قابل ک ف است.
و اما اهر ما بدن را به جاي زمین ب ييناسييیم روح به جاي آسييمان آن
ا ست .همانطورکه در آ سمان و زمین مح سوس ،تا زمین را پ ت سر
ناراريم به آسمان نميرسیم ،در زمین و آسمان معقول هم تا زمین را
پ ت سر ناراريم به آ سمان نمير سیم .اهرآ سمان و زمین عالم را به
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جاي پیکرا عالم و بدن ج ان حسيياب کنیم عرش خدا که بي ن ايت
ا ست به جاي آ سمان اين عالم ح ساب مي شود .فرقي که آ سمان و
زمین محسوس با آسمان و زمین معقول دارد همین است که آسمان و
زمین مح سوس از يکديار جدا و درفا صله اي با يکديار قرارهرفتهاند
و زمین و آسييمان معقول مانند روح و بدن و مانند ماده و نیروي ماده،
در دا خل ي کديار قرار ميهیر ند و در عین حال روح بدن و عرش
ج ان ،بعد از بدن و ج ان ،قابل ک ييف اسييت .نتیجه آن که آخرين
چیزي که بعد از آ سمان هفتم ،در اين راه تکامل ک ف مي شود عرش
است.
انسييانهاي مرحلة هفتم به کلّیات حقايق عالم و هندسييه ج ان آهاه
ميشيي و ند و ب عد از آن ،علوم جزئي و حوادث جزئي مربوط به دوران
ه تم است.
کلیات عالم يعني علم به اقسام موجودات و علم به نظام کرات و اقسام
موجوداتي که در کرات زندهي ميکنند .از طريق ک ف حکمت ج ان،
مي دانند که جن و انس و فر شتاان چه نوع مخلوقاتاند و خلقت آن ا
چاونه است.
اين را ميدانیم که وقتي علم به حد کمال ميرسد صنعت براساس آن
علم فقت يک شکل و صورت پیدا ميکند .زيرا شئ کامل فقت براساس
يک صورت و هندسه خلق ميشود.
اهر از شما بپرسند آدمهائي که در سايرکرات آفريده شدهاند چطورند
و يک کره مسييکوني ديار مانند زمین به چه صييورت اسييت و يا اهر
بپرسند که انسان اي ساير کرات چطور و به چه صورت خلق شدهاند و
د ست و صورت آن ا چطور ا ست ،چ م آن ا به چه صورت خلق شده
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اسييت و دسييت و پاي آن ا چاونه اسييت ،جواب اين اسييت که کرات
مسييکوني ديار طبق نق يية همین کره آفر يده شييدها ند .ماه ها و
خور شیدها در خارج از منظومة شم سي ما نیز به همین نحو ا ست.
انسان ا و حیوانات در ساير کرات به شکل انسانها و حیوانها در کرا
زمین هسييتند .البته منظور ،کرات مسييکوني اسييت و اال کرات غیر
م سکوني ممکن ا ست کوچکتر يا بزرگتر با شند .چرا ؟ براي اين که
يک خلقت کامل فقت يک هند سه بی تر ندارد و هند سة کامل قابل
تغییر نیسييت .هر چیزي در انت اي کمال به وحدت ميرسييد .علمها،
هندسهها و نق هها همه وحدت پیدا ميکنند.
يعني موجود دانا و عالم بايسييتي به همین شييکل آفريده شييود .براي
انسان شکلي غیر از اين شکل قابل قبول نیست ،زيرا غیر از اين شکل
براي انسان ،نق

است و علم نق ة ناق

را قبول نميکند.

پس هر انساني الزم است مطابق همین شکلي آفريده شود که در اين
ج ان آفريده شده و همین قانون دربارا هیاهها و حیوانات و هند سه
کرات صدق ميکند .مار اين که موجودي در حال تکون با شد و هنوز
به حد کمال نرسیده باشد .مانند جنین براي پیدايش انسان و يا مانند
برر براي پیدايش نوع هیاه و حیوان .همین طور کراتي که در مقدمه
تکاملند و هنوز کامل ن دهاند.
بنابراين از منظرا يک موجود کامل از يک نوع ميتوانیم به وجود تمام
انواع و افراد همانطور آشنا شويم .زيرا هر چیزي نمونة خود است و هر
فردي نمونة افراد همان نوع است .يک صنعت کامل اختالف نميپريرد
و قابل تعدد نی ست .يعني نمي شود ان سان به صورت حیواني خلق
شود و باز هم انسان باشد.
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پس اهر خداوند در خارج اين منظومة شييمسييي خورشييیدهاي ديار
ساخته با شد که آن خور شیدها من اد حیات براي کرات مجاور خود
با شند الزم ا ست که آن خور شیدها به شکل همین خور شید و کرات
منظومة آن م ابه کرات همین منظومه باشند .مار اين که خورشید و
يا کرات در حال تکون باشند که هنوز به حیات نرسیده باشند و يا اين
که به سوي اضمحالل رفته باشند که کرات حیات خود را از دست داده
با شند .و االّ شرايطي که برا ساس آن يک کره زنده و موجودات زنده
در آن کره به وجود ميآيند باي ستي همان شرايطي با شد که در آن ا
اين کره به وجود آمده اسييت .زيرا اهر فرض کنید درآن کره شييرايت
حیاتي زيادتر از شرايت اين کره به وجود آمده ،يعني شرايطي که زائد
بر شرائت حیات واقعي است و يا شرايت حیاتي در کرات ديار کمتر از
شييرايت حیاتي اسييت که در اين کره بوجود آمده ،يعني شييرايطي که
کمتر از شرايت يک حیات واقعي ا ست ،در چنین حاالتي که شرائت
يک حیات واقعي کمتر و زيادتر با شد ،يا اين که حیات مختل مي شود
و يا اين که شرايطي که الزم نیست بوجود ميآيد.
پیدايش شرائت زيادتر يا کمتر از شرائت حیات در اين کره ،مانند اين
ا ست که خداوند به يک ان ساني شش انا ت و سه د ست بدهد و به
يک انسييان ديار چ ار انا ييت و يک دسييت بدهد .البته اين دو نفر
انسان ،انسانهاي واقعي بر مبناي قضاوت علم و حکمت نیستند و هر
دو در برهان علم و دانش محکومند  .يعني با شييرائت کمتر يا بی ييتر،
حیات قابل پیدايش نیسييت .هر چیز که براسيياس يک هندسييه کامل
بوجود ميآيد قابل تنوع و تعدد نی ست .يعني غیراز اين ان سان ممکن
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نی ست که يک ان سان ديار بر خالف اين هند سه خلق شود و آن هم
انسان کامل باشد.
نتیجه آن که ميهويند م ييت نمونه خروار اسييت .موجودات طبیعت
هرکدام نمونة کامل براي انواع اند .هريک از انسييان هاي نمونه نوع
ان سانند ،پس ان سانها در سرا سر عالم وجود به همین شکل ه ستند.
همین طور منظومة شييمسييي نمونة کامل نوع خورشييید اسييت ،پس
خورشييیدهاي کامل خلقت به همین شييکل هسييتند .کرا زمین نمونة
کامل يک کرا زنده و قابل زي ست ا ست ،پس تمام کرات زنده و قابل
زي ست عالم آفرينش به همین شکل ه ستند .همینطور کلیه انواع و
افراد جزئي و کلي ،از جماد و نبات و حیوانات اين عالم ،نمونة کامل در
نوع خود ه ستند ،پس ساير انواع در عوالم ديار به همین شکل اند.
براي اين که شئ کامل ،قابل تعدد نی ست فقت عواملي که پیر شده و
در حال انقراض و يا در حال تکاملند ممکن است از نظر شکل و شرايت
با اين کره فرق دا شته با شند ،تا اين که به حدّ کمال بر سند و بعد از
وصول به حدّ کمال بايد در شرايت همین کره و انواع آن قرار بایرند .و
يا اين که کرات را خداوند براي نمونة قدرت ،بزرگتر و يا کوچک تر
خلق ميکند و اال براي پیدايش حیات باي ستي به همین شکل با شند
که کره زمین است.
اينجاسييت که انسييانهاي مرحلة هفتم از طريق نمونههاي طبیعت به
کلیات اوضاع عالم خلقت و انواع آن آهاه مي شوند .انسان هاي مرحلة
هفتم همچنین به کلیات قرآن و حقايق آن آهاه مي شوند .زيرا ک ف
حقیقتهاي قرآن به میزان ک ف حقايق عالم است .وقتي ما به اوضاع
ستارهها و خور شیدها و ماهها آهاه شديم ،آيات مربوط به ستاره و
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خورشید و ماه را ميشناسیم و وقتي شکل زمین و هردشها و حرکات
آن را دانسييتیم به حقیقت آيات مربوط به کره زمین آهاه ميشييويم و
وقتي به حقیقت خلقت انسانها و حیوانها آهاه شديم و معناي روح و
فرشته را در اين عالم ديديم و شناختیم آيات مربوط به فرشته و روح
را ميدانیم .همین طوراست ساير آيات.
تا حقیقتي در عالم طبیعت ک ييف ن ييود و رؤيت ناردد آيات قرآن
مربوط به آن حقیقت قابل درک نی ست و از اين راه ا ست که ان سان
هاي مرحله هفتم و کالس هفتم تکامل به کلیات حقايق عالم و حکمت
آن آ هاه ميشييو ند پس از آن به کل یات علوم قرآن و ح قايق آ يات
توحیدي و آيات مربوط به فرشتهها آهاه ميشوند.
انسييان اي مرحله هفتم از نظر سييعة علم و قدرت به عالم به انواع
فر شتاان و نفوس ناطقه و روح و طبقات آ سمانهاي هفتهانه احاطه
کامل پیدا ميکنند .آن ا اهرچه از نظر حجم بدن يک نقطه معیني را
در عالم اشييغال کردهاند لیکن از نظر توسييعة روح و سييعة فکر در بي
ن ايت قرارهرفته اند .و اهرچه آن ا در يک زمان معیني متولد شييده و
به حد کمال رسييیدهاند لیکن از نظر احاطة فکر به ما قبل و ما بعد
زمانها احاطه پیدا کردهاند.
موال امیرالمومنین (ع) در يکي از ب یا نات خود به فرز ندش حضييرت
مجتبي (ع) ميفرمايد :حسيين جانم اهر چه پدر تو از روز تولد تا روز
وفات فقت در زمان معیني قرار هرفته لیکن از نظر آ شنائي به حوادث
تاريخ و از نظر عبرت هرفتن و پند آموختن از حوادث چنان اسييت که
هوئي با اولین و آخرين انسان زندهي کرده و عمرآن ا را دريافته است.
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من با فرا هرفتن نتايج عمرها ،مثل اين که صاحب آن عمرها شدهام و
در آن زمان ها بودهام ،زيرا کثرت عمر به کثرت هرشييت سييال و ماه
نی ست بلکه به فراهرفتن نتايج آن سال و ماه ا ست .يک دقیقه عمر با
نتیجه ،ب تر از هزار سال بينتیجه است« .ليَل القور َخ من الف ش ».
در اين جمالت موال علیه ال سالم به فرزند ار شد خود ميفرمايد که در
يک زمان کم ،با وسعت دادن فکر و فرا هرفتن معلومات ميتوان به بي
ن ايت و صل شد .اهر ان سان در يک کالس معلومات دوازده کالس را
فرا هرفت ،مثل اين ا ست که در يک سال به دوازده سال احاطه پیدا
کرده و دوازده سال عمر کرده است .پس با فراهرفتن معلومات و نتايج
تکامل سييال هفتم ،در کالس هفتم تکامل ،ميتوان به عالم وجود و
زمانها و مکانها احاطه پیدا کرد و حوادث آن را درک نمود.
لرا در اخبار تکرار شده ا ست که ح ضرت ر سول (ص) و ائمه اط ار به
علم " م َكن" و " م ي بن" و " م هب َكئن" آ هاه ند .آ هاهي به علم " ما
کان" يعني اطالع از هرشييته ها تا ازل ،آهاهي به " ما يکون" يعني
اطالع از آينده تا ابد و آهاهي به " ما هو کائن" يعني آهاهي و احاطه
به عالم خلقت و آنچه در آن موجود است.
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فراز چ اردهم
کالس ه تم معراج و بي ن ايت
عرش ال ي در بي ن ايت است
تفسیر آيه « حي ل ع ِش ربک» حمله علم ال ي حمله عرشند
علم مؤمن و کافر
انسان هاي مرحله ه تم به بي ن ايت مربوط ميشوند
انسانهاي مرحله ه تم شاهد آفرينش هستند
تعدد حمله عرشي ال ي مراتبي است نه عددي
در برابر ه ت در ب

ت ،هفت در ج نم

مطابقت علم انسان هاي کالس ه تم با علم خدا
آيات سوره " النجم" مربوط به معراج تکاملي است
افق علم و افق نور
ْسورة املنَت يا مقام قرب بدون واسطه
سجده فرشتاان يعني استخدام عوامل آفرينش با اراده انسان
م اهدات عیني و قلبي حضرت رسول.
پیدايش آ سمان ه

تم و کالس ه

تم معراج برا ساس يکي از آيات

قرآن ا ست که خدا ميفرمايد « :حي ل ع ِش ربک فبق م يبمئذ مث نية»  .عرش
خدا را روي سر خاليق ه ت نفر بر ميدارند.
با توجه به اين که کلمه عرش خدا به عنوان کلمه علم خدا شييناخته
شده ا ست ،حامل عرش يعني حامل علم و حکمت خدا .هر ان ساني به
میزان علم و دان ي که دارد حامل علمي از علوم ال ي ا ست .خداوند
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متعال نیز به میزان معلومات هر انسيياني بر همان انسييان حکومت
ميکند .خدا از طريق علم ان سان ،به ان سان فرمان ميدهد .شما که
ميدانید درد شما و دواي درد شما چی ست ،خدا از طريق همان علم
شما به شما د ستور ميدهد که درد خود را با همان دارو معالجه کنید.
پس علم شما در اين جا کرسي سلطنت خدا است ،که خدا از باالي آن
کر سي به شما د ستور ميدهد و فرمان ميراند .در اين جا معناي اين
که خدا بر عرش احاطه کرده يعني به علم شما محیت ا ست و به شما
فر مان ميد هد .پس وقتي که او از باالي علم و فکر ما ،به ما فر مان
ميدهد ،همین علم ما عرش سلطنت او ست ،که او بر اين عرش يعني
بر علم و عقل ما استیال پیدا کرده و استوا يافته است.
در اين جا الزم اسييت که امت یاز انسييان هاي مربوط به خدا را ،از
ان سانهاي غیرمربوط به خدا رو شن سازيم  .زيرا مبناي اين تو ضیح
که علم انسييان عرش خداسييت و خدا از باالي اين عرش بر انسييان
حکومت ميکند ،چنین معلوم مي شود که در اين جا فرقي بین ان سان
مؤمن و انسييان کافر وجود ندارد و اين هر دو از طريق علم خود
ميتوانند حامل عرش خدا باشند.
فرق بین يک نفر عالم مؤمن ،با عالم کافر همین است که مؤمن عالم از
طريق علم خود ،وجود خدا را اح ساس مي کند و به او ايمان ميآورد.
در صييورتي که کافر عالم چنین احسيياس و ايماني ندارد .عالم مؤمن
علم خود را سرمايه اي در وجود خدا ميداند و از جیب خدا خرج مي
کند و از او ت کر دارد و اما کافر عالم علم خود را سرمايه جیب خود
ميدا ند و از ج یب خود خرج ميک ند و از خدا ت ييکر ندارد .ت مام
پديدههاي علمي ان سان مؤمن ب صورت وحي و ال ام در فکر او بوجود
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ميآيد .يعني او پديده علمي خود را چنان ميداند و چنان ميهیرد که
خدا به او ال ام کرده ا ست .اما ان سان کافر نميتواند پديدههاي علمي
خود را به خدا نسبت دهد و چنان احساس کند که آن پديدهها را خدا
در فکر او بوجود آورده است .
ان سان مؤمن از طريق فکر و مغز علم به لزوم عبادت ها پیدا ميکند و
با اجراي مراسم عبادت خود را در طريق اطاعت خدا قرار ميدهد و اما
انسييان کافر علم به لزوم عبادتها پیدا نميکند بلکه آن ا را از اين که
فاقد ارزش ماديت است لغو و عبث ميشمارد.
انسييان مؤمن از طريق ماديت و طبايع عالم ،علم به وجود خدا پیدا
ميکند و وجود او را در ماوراد طبیعت احسيياس ميکند  .پس طبايع
عالم براي انسان پلي است که فکر او را به ماوراد عالم مربوط ميسازد.
لیکن همین طبايع و ماديت عالم براي ان سان کافر سدي ا ست که راه
فکر او را به خدا ميبندد و به جاي اين که يقین بوجود خدا پیدا کند
يقین به عدم وجود او پیدا ميکند.
در بیان اين حقیقت که دنیا براي ان سان مؤمن پل عبور و براي ان سان
کافر مانع عبور ا ست ،امیر المؤمنین علیه ال سالم جمالت زيبايي دارد
که ما آن را از ن ج البالغه نقل و ترجمه ميکنیم.

حضييرت در معرفي دنیا ميفرمايد« :من ن الي ارَتظ من ن

هب معرصممممتظ».

هرکس دنیا را و سیله ديد خودش قرار دهد ب صیرت پیدا ميکند و اما
هرکس به سوي دنیا نااه کند ب صیرت خود را از د ست ميدهد و کور
مي شود  .در اين جمالت آن ح ضرت دنیا را به عینک ت
که هر ک سي آن را به چ

بیه ميکند

م بزند و بو سیله آن نااه کند ،همه چیز را

مي بیند .و اما اهر آن عینک را کنار خود بارارد و به آن نااه کند فقت
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عینک را ميبیند و همان عینک مانع ميشييود که چیز ديار را ببیند.
يعني عینک در يک حال و سیله بینايي و در حال ديار و سیله کوري
مي شود .دنیا نیز چنین ا ست .اهر ايمان به ماوراي آن بیاوري و آن را
وسييیله ديد خودت قرار دهي ،تو را بصييیرت ميدهد و تو را به ماوراد
طبیعت مربوط مي سازد .و اما اهر هدفت از همه فعالیتها دنیا با شد و
به جز جمع مال و بروت منظوري نداشييته باشييي ،به جز دنیا چیزي
نميبیني و ممکن نیسييت که به ماوراد طبیعت مربوط شييوي و هرهز
نميتواني به واقع یت ج ان آ هاه شييوي ،زيرا اين ز ندهي تو را کور
ميکند .پس ان سان مؤمن همه جا معلوماتش با درک و معرفت به خدا
توأم اسييت .از اين ج ت مؤمن ميتواند به کمک علم خودش عرش
خدا و حامل عرش خدا باشييد .زيرا او از طريق درک خود خدا را در
مقام فرماندهي و خود را در مقام فرمانبري ميداند .اما انسييان کافر
هرچند که دان مندي باشد ،از طريق درک و دانش خود ارتباط به خدا
ندارد ،خدا را نميداند و نميبیند ،پس نميتواند با علم خود عرش و يا
حامل عرش خدا باشييد ،زيرا چنین عنواني از ادراک سييه چیز بوجود
مي آيد:
اول :درک وجود خدا در مقام ربوبیت و فرماندهي.
دوم :درک وجود خود در مقام بندهي و فرمانبري.
سوم :علم و دانش که واسطه و وسیلهاي بین انسان و خدا است.
از میان اين سييه درک فقت يکي از آن ا که درک وجود خود باشييد،
مربوط به کافر ا ست .بلکه کافر همان وجود خود را نیز درک نميکند،
زيرا درک يکي از دو طرف علم مربوط به درک طرف ديار اسييت و
چون از درک يک طرف علم يعني وجود خدا محروم اسييت ،از علم به
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وجود خود نیز محروم خواهد بود .ک سي که خدا را هم کند خود را نیز
هم کرده است .خدا مانند آينه است که انسان را به خود انسان ن ان
ميدهد  .پس فقت انسان مؤمن است که ميتواند با درک و دانش خود
عرش خدا و يا حامل عرش باشد.
با اين م قدمات فقت انسييان هاي مراحل هفت هانه ميتوانند به کمک
ادراکات توحیدي خود حامل عرش خدا باشييند .زيرا از طريق همان
ادراکات ،خدا و فرمان او را درک ميکنند و او را در مقام سييلطنت و
خود را در مقام بندهي و فرمانبري ميبینند.
در اين میان ان سانهاي مرحله ه تم که به بي ن ايت مت صل شدهاند
خدا را به تمام صفات و حقايق وجودي او مي شنا سند و معارف آن ا از
مراحل اجمال در مرحله تف صیل کامل قرار ميهیرد و آن ا ا سم اعظم
خدا هستند.
ان سان اي مرحله ه تم در علم و قدرت به اذن و اجازه خدا هماهنگ
خداوند متعالند .همه چیز را آنچنان ميشناسند که خدا ميشناسد .از
هرکس که آن ا را ضي شوند خدا را ضي مي شود و بر هرکس غ ضب
کنند خدا غضييب ميکند و هرچه را که آن ا بخواهند خدا ميخواهد و
هرچه را خدا بخواهد آن ا نیز همان را ميخواهند و چنان ميخواهند
و ميدانند که خدا ميخواهد و خدا ميداند .ان سان اي مرحله ه

تم

علم کامل به حکمت ج ان و هندسه عالم دارند و آن چنان ميدانند و
ميف مند که هويي خود آن ا ج ان را سيياختهاند .البته کسييي که
مصيينوعي بسييازد به کمیت و کیفیت و احکام مربوط به آن مصيينوع
آشنايي کامل دارد.
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خداوند متعال درباره انسييان هاي مرحله ه ييتم ميفرمايد که آن ا
شيياهد خلقت آسييمان و موجودات آسييمانها و زمینها بودهاند و از
طريق م يياهده خلقت ج ان و انسييان به کیفیت خلقت آسييمانها و
زمینها آشنا شدهاند .در سوره ک ف درباره شیطان پرستها ميهويد:

«م اش وهتم َخلق الس باري الارض ال َخلق انفس م م کنت متخذ املضلي عضوا» ،

يعني من آن شیاطین را شاهد خلقت آ سمانها و زمینها و شاهد
خلقت خود شان قرار ندادهام و من هرهز همراه کنندهان را کمک خود
قرار نميدهم.
از اين آيه شريفه معلوم مي شود که غیر از شیطانها ،ان سانهايي
بودهاند که شاهد خلقت آ سمانها و زمینها و شاهد خلقت خود شان
بودهاند ،زيرا نفي حکم از يک ان ساني دلیل اببات آن در ان سان ديار
اسييت .تو که ميهويي من آدم هاي بد را دوسييت ندارم اين دلیل آن
است که انسانهاي خوب را دوست داري .وقتي که ميهويي آن انسان
نميتواند راه برود يعني انسانهاي ديار مي توانند راه بروند.
اهر براي هیچ کس جايز نبود که شاهد خلقت آ سمانها با شد ،درست
نبود که خدا آن را از شیطانها نفي کند .نفي اين م اهده از شیطانها
دلیل اببات آن در غیر شیطانها ست و آن ا ان سانهاي کاملند .يعني
ان سانهاي مرحله هفتم و ه

تم ،همان ان سانهايي که حامل عرش

خدا يعني حامل علم خدا هسييتند و شيياهد خلقت ج ان و انسييان
بودهاند.



الس َ َ ِاري َ ر َاأل رر ِض َ َال ََخلر َق آَن ُف ِس ِ رم َ َم ُك ُ
نت ُمتذ ِخ َذ الر ُ ِض ِل ه َي
 26ک فَ :51 ،م َآ رش َوُّتُّ ُ رم ََخلر َق ذ
َعضُ وً ا

137


ان سانهاي حامل عرش خدا که در اين آيه شريفه هر شته ه ت نفر
معرفي شدهاند انسانهاي مراتبي هستند نه انسانهاي تعددي .يعني
منظور ،ه ت نفر نیستند ،بلکه منظور ه ت نوعند در ه ت مرتبه.
مانند شاهردان کالسها .شاهردان کالسها از نظر مراتب دوازده نفرند
اما از نظر تعدد از میلیونها بی ترند .يعني تمام شاهردان دانش آموز
در يکي از اين کالسها قرار هرفتهاند.
در اين آيه شريفه هم خدا ميفرمايد تمام اولیاد و انبیاد و شاهردان
مکتب توحید در يکي از اين ه ييت مرتبه قرار هرفتهاند .کاملترين
آن ا در مرتبه ه تم قرار هرفته است.
اهر منظور از اين ه يت نفر تعدد باشيد يعني فقت ه يت نفر بتواند
عرش خدا را حمل کنند ،دلیلي ندارد که ان سانهايي که در يک مرتبه
و مقام باشييند يکي از آن ا حامل عرش باشييد و دياري نباشييد .مثال
چ ارده نفر معصييوم از نظر علم و حکمت و عصييمت در يک طرازند و
هرکدام از آن ا به علم و حک مت خود حامل عرش خدا اسييت ،پس
بايسيتي باويیم حامل عرش خدا چ ارده نفرند با اين که آيه شيريفه
ميهويد ه ت نفر هستند.
همینطور در تف سیر اين آيه شريفه امام علیه ال سالم ميفرمايد که
چ ار نفر از آن ا پیغمبران پیش از حضييرت رسييول نوح ،ابراهیم و
حضرت موسي و عیسي .با اين که ما ميدانیم پیغمبران هرشته از نظر
علم و دانش و رتبه در ررديف پیغمبر (ص) و ائمه اط ار(ع) نیستند.
پس شييرکت پیغمبران در حمل عرش خدا از نظر مرتبه اسييت و نه از
نظر بیان تعدد .ديار اين که در تفاسييیر مربوط به عرش همه جا هفته
اند که منظور از عرش ،علم خداوند متعال است و هفته اند کلمه عرش
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يعني کلمه علم خدا .و شييما ميدانید که علم خدا از قبیل اجسييام
نیست که وزني داشته باشد و افراد متعددي آن را بردارند بلکه از نوع
معنويات و مجردات اسييت و از نظر مراتب قابل تعدد اسييت نه از نظر
وجود و حقیقت ،مانند واحد عددي و چون که از نظر مراتب قابل تعدد
ا ست از نظر ان سانهاي در آن مرتبه هم قابل تعدد ا ست .تعدد مراتب
علم در اين جا مانند تعدد مراتب علم در مدرسه و دان ااه است .مثال
دانسييتن علوم را تا مقام پروفسييوري در نظر بایريد خواهید ديد که
شاهردان کالس اول تا آخر در مراتب علم قرار ميهیرند .مثال بی ست
کالس طي ميکنند تا پروفسور مي شوند .پس ميتوانید باوئید علم را
تا انت ا بیست نفر حمل ميکنند .پس منظور از ه ت نفر حامل عرش
خدا يعني عرش خدا در ه ت مرتبه به وسیله انسان ايي که هر کدام
در يکي از آن مراتب هسييتند قابل حمل اسييت .به خصييوص اين که
خداوند فقت کلمه "بمان یه" بکار برده نه "بمان یه رجل" .يعني اهر
ميهفت ه ييت نفر فقت ،بر ه ييت نفر انطباق پیدا ميکرد .اما فقت
کلمه "بمانیه" بکار برده تا بر ه

ت مرتبه هم قابل حمل با شد .اين

ه ت مرتبه از مراتب تکامل به عنوان ه ت در ب

ت هم شناخته

ميشييود که ميهويند :درکات ج نم هفت اسييت و درجات ب

ييت

ت درجه ب

ت

ه

ت .درک ج نم مولود ج ل ان سان بوده و ه

مولود علم او اسييت .درکات ج نم به نامتناهي متصييل نميشييود در
صورتي که درجات ب

ت به نامتناهي وصل ميهردد و از اين رو است

که راه ج نم کوچه بن بست بوده و کوچه علم باز ا ست .ج ل و جاهل
در م حدود يت قرار مي هیرد و علم و عالم نام حدود ند و همین
محدوديت ج ل و عدم محدوديت علم باعث مي شود که درجات علم

139


و عالم ،ه ت و درکات ج ل و جاهل ،هفت باشد .از نظر اين که درجه
ه ييتم که کالس ه ييتم تکامل و آسييمان ه ييتم معراج اسييت به
نامتناهي وصل ميهردد و در نتیجه انسان ،نامتناهي مي شود و از نظر
اين که از درجات نامبرده علم و کسيياني که در آن درجه هسييتند
راه ان به سوي ب

ت باز است .براي ب

ت ه ت در معرفي شده

است .و از نظر اين که انسان اي کافر به ق ق را بره تهاند با هر يک از
اولیاد خدا و دين او با سييالح و علم و عمل همان ولي خدا به مبارزه
برمي خیز ند ،پس در م قا بل هر يک از در جات علم و در جه آن عالم
درکي هم از ج ل بوجود ميآ يد که آن هم دري از در هاي ج نم
شناخته ميشود.
مثال شیطان مبارز با ح ضرت مو سي غیر از شیطان مبارز با ح ضرت
عیسي است و همچنین شیطان مبارز با حضرت عیسي غیر از شیطان
مبارز با ح ضرت خاتم االنبیاد ا ست .هر يک از منافقین و شیطانهايي
که با پیغمبري به م بارزه بر ميخیز ند خود را به علم و عملي مج ز
مي کن ند که بتوان ند دعوت ،آن پیغمبر را خنثي کن ند و ا مت او را به
همراهي بک انند.
مثال خداوند متعال آدم را از نزديکي به میوه آن درخت ممنوع کرد و
به او ترکر داد که اهر ميخواهد همی ه در ب

ت بماند و از آن میوه

هاي فراوان ا ستفاده کند بايد به آن شجر نزديک ن ود .آدم دان ست
که نبايد به آن درخت نزديک شود .در اين جا شیطان آدم خود را به
سالح علم و عقیده همان آدم مج ز کرد و براي او قسم خورد که براي
خلود در ب

ت الزم است که از میوه آن درخت استفاده کند و کساني

که او را ن ي کردهاند فرشتهها بودهاند نه خدا.
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شیطان معاصر مو سي به نام سامري ،م اهده کرد مو سي به کوه طور
ميرود و نداي خدا را مي شنود هو ساله صداداري در ست کرد و هفت
خداي شما و مو سي همین هو ساله ا ست .اهر مو سي نميهفت :صداي
خدا را ميشيينوم سييامري را هم هوسيياله صييدادار درسييت نميکرد.
شیطانهاي معاصر حضرت عیسي که او را صاحب کتابي به نام انجیل
ديدند ،انجیلهاي قالبي و جعلي سيياختند و امت او را همراه نمودند و
شیطان هاي معاصر رسول اکرم نیز امامت و خالفت قالبي ساختند و با
ا سم و عناوين جعلي امت او را به همراهي ک
پس در مقابل هر دري از درهاي ب

انیدهاند و همینطور ...

ت دري هم از ج نم باز ميشود.

به طور کلي هر علم و صييفت خوبي که در حد اعتدال قرار هیرد دو
طرف افراط و تفريت هم دارد .آن حد اعتدال دري از درهاي ب

تو

آن دو طرف افراط دري از درهاي ج نم است.
تن ا جايي که شیاطین از مبارزه با آن عاجز و بیچاره مي شود مبارزه
با انسان اي مرحله هفتم و ه تم است و شايد از مرحله پنجم و ش م
تا آخر ،شیاطین از اين مبارزه عاجز باشد.
به میزاني که علم مؤمن باال رود شييیاطین از مبارزه با او در آن مرحله
علم عاجزند .را ستي هم قدرت علم و حکمت ان سان اي مرحله ه تم
آن قدر زياد اسييت که شييیطان ها در مقابل آن مقاومت ندارند .از اين
روسييت که روش و سيينت ال ي يعني سييیاسييت و تدبیر خود خدا و
ان سان اي مج ز به علم و دانش از طرف شیاطین قابل رقابت نی ست.
لرا شييیطان ها نميتوانند انسيياني را همراه کنند که خدا او را هدايت
کرده ا ست .بلکه ان سان اي مرحله ه تم با علم و تدبیر خود منافقین
و کفار و شييیطان را اسييتخدام نموده تحت تسييخیر و اختیار خود در
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ميآور ند و نق ييه هاي سيي یاسييي خود را طوري طرح ميکن ند که
سیا ستمداران منافق در عین آزادي به ا ستخدام آن ا درآمده و آن
انسييان اي کامل با علم و عمل خود عاقبت سييیاسييت آن ا را فرو
مين انند و آن ا را سرازير ج نم ميسازند.

خداوند در قرآن ميفرمايد « :م
ديار ميفر ما يد ...« :فلا امل مجيَع م

ا م ه ه َخ امل ک ين» و جاي
»28يعني

مکر خدا از ه مه مکر ها

عاليتر و عجیبتر ا ست و عاقبت نتیجه همه مکرها و سیا ستها به
نفع خدا تمام خواهد شييد .از اين ج ت خداوند کفار را در فعالیت و
سیا ست خود جلو مياندازد و آن ا را م لت ميدهد تا اينکه هر تیري
که در ترکش خود دارند به سييوي هدف رها کنند و به دسييت خود
زندهي خود را تباه سازند و خود را به هالکت بر سانند و در پايان کار،
تسييلیم قدرت قاهره خدا شييوند و به عجز خود اعتراف نمايند .خدا
ميفر ما يد « :اميل هم ان کيمموي متي»29آن ا را م لت ميدهم .تدبیر و
سیاست من خیلي متین است.
درس مخصوص انسان اي مرحله ه تم درس هاي مخصوص ربوبیت و
الوهیت است .آن ا خدا نیستند و خدا نميشوند و هرهز از داير ب ريت
و انسييان یت خود خارج نميشييو ند  ،لیکن خدا آن علم و حک مت
مخصييوص به خود را ،که براسيياس آن عالم را خلق و اداره ميکند به


 27آل عمران54 ،

 28رعد َ :42 ،قَور َم َك َ ذ ِاَّل َين ِمن قَ رب ِل ِ رم فَ ِل ه ِا الر َ رك ُ َ ِمجي ًَع ي َ رَع َ ُِمْل َم اَ رك ِس ُ ُ ُّ
ُك ن َ رف ٍس َ َْس َي رَع َ ُِمْل
رال ُكفذ ُر ِل َ رن ُع رق ََب الذا ِر
 29قلم 45 ،و اعراف143،
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آن ا ميآموزد و آن ا را به ا سرا ربوبیت خود آ شنا ميکند .آنچنان که
در پايان دوره ه ييتم خود پس از آن که فارک التحصييیل شييدند امر
اداره ج ان و ان سان به آن ا واهرار مي شود و آن ا آن چنان ب صیرند و
عالم را اداره ميکنند که هويي خدا ج ان و انسان را اداره ميکند.
ذرهاي در اجراي نق ييه هاي ال ي کوتاهي به وجود نميآورند .لرا در
بعضييي احاديث کتاب کافي ،امام (ع) در معرفي علم و دانش و مقام
اداره کنندهي خود شان ميفرمايد « :ان ه فبض الين الام » .خداوند کار
اداره کنندهي را به ما واهرار کرده اسييت .البته خداوند در صييورتي
کاري را به کسييي واهرار ميکند که بتواند آن کار را مانند خود خدا
اداره کند.
نق ييه هايي را که ائمه اط ار در دوره زندهي خود از نظر جعل و بیان
احکام و تدبیر اداره دين و مردم اجرا کردهاند اهر چه بر ا ساس علم و
دانش خود شان بوده ا ست ،لیکن علم خود شان آنچنان عالي و متین
است که امر و ن ي خدا نیز بر مبناي همان نق هها نازل ميشود.
ح ضرت سیدال

دا هناام عزيمت به کربال در اجراي نق ه ج اد و

ش ادتي که دارد ميفرمايد« :رضمم ه رضمم اَن اهل ال ت نصممال َعيل معالئظ فيبفيهن
اجبر الص ب ين» .يعني بر آنچه ما رضايت ميدهیم خدا رضايت ميدهد .ما
در بالي خدا صبر ميکنیم و خدا نیز اجر صبرکنندهان را به ما عنايت
ميفرمايد  .نميهويد ما بر آن چه خدا بر آن ر ضايت ميدهد ر ضايت
ميدهیم ،بلکه ميهويد ر ضايت ما همان ر ضايت خدا ا ست و درباره

معرفي حضرت زهرا علی ا السالم حضرت رسول اکرم ميفرمايد « :ان
ه ي يض ل ض ه يدض لدض » .برآن چه زهرا رضايت دهد خدا رضايت
ميدهد و برآن چه زهرا نارا ضي با شد و غ ضب کند خدا نیز غ ضب
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ميکند در اين جا رضايت خدا بر آن چه که زهرا رضايت دارد براساس
اين است که ،رضايت و غضب حضرت زهرا آن چنان حکیمانه است که
در ست مانند ر ضا و غ ضب خداوند متعال ا ست و اهر ر ضا و غ ضب
ح ضرت زهرا کمي برخالف ر ضا و غ ضب خدا با شد ،خدا هرهز ر ضا و
غضب کامل خود را تابع رضا و غضب ناق

حضرت زهرا قرار نميدهد.

زيرا برخالف عقل و حکمت اسييت که خدا علم کامل خود را تابع علم
ناق

انسان ا قرار دهد .بلکه انسان ا بايستي علم و حکمت خود را آن

چنان باال ببرند که مطابق علم و حکمت خدا شود.
در اين جا علم و حکمت حضرت زهرا و ائمه اط ار آنچنان باال رفته که
با علم و حکت خدا موافق شده است.
تا اين جا سیر معراج تکاملي حضرت رسول اکرم از نظر برهان علمیت
خاتمه پیدا ميکند و اينک آيات مربوط به معراج تکاملي حضييرت
رسييول اکرم مورد بررسييي قرار ميهیرد و اين آيات همان آيات اول
سوره نجم است که خدا ميفرمايد:

بْح،
ْح ي ُ َ
« َ النذ رج ِم ِا َذا ه ََبى َ ،م ضَ ذل َص ِح ُب ُ رُك َ َم غَ َبىَ َ ،م ي َ رن ِط ُق ع َِن الر ََبىِ ،ا رن ه َُب ِاال َ ر ٌ
َعَل ذ َ ُظ شَ ِويوُ الر ُق َبىُ ،ذ ِم ذ ٍة فَ رْس ََت َبى َ ،ه َُب ِاألفُ ِق األَعر َىَل ُ ،ذث دَاَنَ فَتَوَ ذَل ،فَ ََك َن قَ َ قَ رب َْس ر ِي َآ ر
َآد َرن ،فَأَ ر َْح ا ََل َع ر ِو ِه َم َآ ر َْحَ ،م کَ َذ َ الر ُف َؤا ُد َم َر َآىَ ،آفَ ُت َ ُر ن َ ُظ َعَ َىَل َم يَ َ ى َ ،لَقَور َرآ ُه نَ رز َ ًَل
ِ
رص َ َم
السور َر َة َم يَد َرَشَ ،م َزا َغ الر َ َ ُ
آ رخ َ ىِ ،ع رنوَ ِْسور َر ِة الر ُ رنَتَ َيىِ ،ع رنوَ َه َجن ذ ُة الر َ أ َ ىِ ،ا رذ يَد َرَش ِ ه
ري رمع ِظ رال ُ رالى» 30.
َطدَى ،لَقَور َر َآى ِم رن آ ََي ِ َ ِ ه َ
در اين آيات آن ح ضرت را از نظر عروج و حرکت به سوي خدا ت بیه
به ستارهاي ميکند که از ف ضاي خالي میل به سوي مرکز ميکند .به
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اصييطالح ما همچون سييتاره که میل ميک ييد و آن را تیر شيي اب
ميهويند .در آيات دوم و سوم ميفرمايد .که پیغمبر شما همراه ن ده
و به هالکت نیافتاده ا ست ،بلکه به سوي خدا حرکت کرده و به حق و
اصل ه ته است .لرا از روي هوا و هوس سخن نميهويد بلکه هر آنچه
بر او وحي شده بر زبان ميراند .بعد ميهويد علوم و حکمتي که براي
شما هفته است خدا به او تعلیم داده است .همان خداي صاحب قدرت
که او را در حد اعتدال ان سانیت و ا ستقرار کامل قرار داده ا ست .اين
معلومات هناامي به او آموخته شده است که او در افق اعالي انسانیت
و انت اي تکامل ب ريت قرار هرفته است.
افق اعال در اين جا همان مرکزي است که از آن جا علم و حکمت بدون
واسييطه از جانب خدا ،به او تعلیم داده ميشييود ما ميتوانیم عالم و
متعلم را به آ سمان و زمین ت بیه کنیم .آ سمان و افق يعني جايي که
خور شید و ماه و ستاره از آن جا طالع مي شوند و نوراف اني ميکنند
زمین يعني مرکزي که ماه و خورشييید برآن طالع ميشييود و بر آن
نوراف يياني ميکند .عالم در اين جا از نظر تعلیمات و راهنمايي مانند
ماه و خور شید ا ست  .متعلم و يا شاهرد مانند زمین ا ست که به نور
تعلیمات عالم روشن ميشود .هر وقت که متعلم خود را آماده ميکنید
که علم عالم فرا هیرد درسييت مانند افق زمین اسييت که خود را براي
طلوع خورشید آماده نموده است.
در اين افق ،فکر شاهرد در مقابل استاد و هم تعلیمات استاد در مقابل
با شاهرد ،مراتب مختلفي دارد که بع ضي از آن مراتب باالتر از مرتبه
ديار است .افق فکر شاهردي که در مکتب امام درس ميخواند و خود
را براي فراهیري علم امام آماده نموده اسييت خیلي باالتر از افق فکر
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شاهردي ا ست که در مکتب ا ستاد دياري درس ميخواند و خود را
براي فراهیري درس او آماده نموده ا ست .ا ستادها از نظر علم در آفاق
مختلف قرار دارند ،شيياهردها نیز در مقابله با آن ا آفاق مختلفي پیدا
ميکنند.
در اين جا بزرگترين عالم و بزرگترين اسييتاد ،ذات مقدس خداوند
متعال اسييت .او اسييت که مبدأ علم و قدرت در آفاق ج ان اسييت .به
همان میزان که او نوربخش ج ان و انسييان اسييت ،نور آسييمانها و
زمینها و هدايتکننده اهل آسمانها و زمینها است.
فکر انسيياني که بدون واسييطه در مواج ه و مقابله با او قرار ميهیرد
عاليترين افق ن سبت به آفاق عالم ا ست .لرا در آن جا و در آن حال
که خداوند بدون واسييطه آياتي را به پیغمبر وحي ميکند و به او علم
ميآموزد عاليترين آفاق براي بزرگترين تابش به وجود ميآيد .پس
آن جا پیغمبر در افق اعالي ان سانیت قرار هرفته و از خدا علم آموخته
است.
و در آيات ن م و دهم ميفرمايد که پیغمبر اکرم از آن افق اعال به خدا
نزديکتر شد .آنچنان نزديک که هويي از وجود خدا آويزان و آويخته
شد .مانند نزديک شدن دو سر تیرکمان به يکديار و به طرف تیرانداز
و يا از آن هم نزديکتر .در اين چند آيه خداوند شييدت قرب پیغمبر
اکرم را به خود يادآوري ميک ند هاهي ميهو يد مان ند میوهاي که از
درخت آويخته شييده و هاهي ميهويند مانند نزديک شييدن دو سيير
کمان و ميفرمايد :از آن هم نزديکتر.
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مراحلي که خداوند در اين آيات براي شدت قرب پیغمبر اکرم يادآوري
ميکند همان مراحل ورود به کالس ه ييتم معراج يعني درک معارف
ربوبي و آشنايي به ذات مقدس خداوند متعال است.
خروج کامل از دايره وجود خود و ج ان آفرينش؛ و ارتباط م ستقیم و
بدون واسييطه به ذات مقدس خداوند ،آن چنان ارتباطي که بین او و
خدا هیچ حجاب و فاصييلهاي وجود ندارد .و بین او و خدا مواج ه و
مالقات برقرار شده ا ست .حالت اول اين ارتباط به ذات مقدس همان
حالت تدلي است ،يعني متصل و آويخته ،منقطع از همه چیز و متصل
به نور خدا.
حالت دوم اين ارتباط ،کش و قوس کامل به سييوي خدا ،چنان که دو
سر قوس را با ک یدن به خود نزديک ميکنند .در اين حالت خداوند
او را به سوي خود کش داده و کامال به خود نزديک نموده ا ست .حالت
سوم از آن هم نزديکتر يعني آن حضرت براي آشنايي به ذات مقدس
در سه مرحل ابتدا ،و ست ،انت ا قرار هرفته و اين درس بزرگ را درک
نموده اسييت و حالت تدلي و کش واکش قاب و قوس و حالت او ادني،
يعني از آن دو مرحله نزديکتر.
پس از پیدايش اين حاالت که شدت قرب به خداي متعال است .بین او
و خداوند متعال مخاطباتي به وجود آمده که مجموعه آن مخاطبات در
آيات آخر سوره بقره ذکر شده است ،در آن آيات خداوند در بیان اين
م خاط بات ميهو يد « :ف ح ايل ع وه م ا ح» 31،يعني آن چه الزم بوده
خداوند به بنده خودش وحي فرموده است.
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در آيه  12درباره م يياهدات قلبي آن حضييرت سييخن ميهويد .قلب
پیغمبر در آن چه م اهده کرده دروک نافته و ما در تحقیقات هرشته
رو شن ساختیم که خداوند وقتي که ميخواهد ذات مقدس خود را به
بندهاش ن

ان دهد و به ذات پاک خود آ شنا سازد اين م

اهده از

طريق ق لب واقع ميشييود .چ نان که موال (ع) ميفر ما يد :خدا را به
حقیقت ايمان خود ،از طريق قلب م اهده ميکنیم .در اين جا خداوند
نور ذات خود را از طريق قلب به حضييرت رسييول معرفي فرموده و در
آيه بعد ميفرمايد آيا شما مردم در آن چه او م

اهده فرموده شک

پ یدا ميکن ید؟ يعني او هرهز در مورد حقیقتي که م ييا هده کرده
م ييکوک نميشييود .و باز در آيه اي ديار ميفرمايد او خدا را يک
مرتبه ديار در نزديکي " ْسورة املنَت يا" م اهده کرده يعني مرتبه ديار
از طريق رؤيت قلبي خداي خود را در ْسورة املنَت يا ديده است.
ْسممورة املنَت يا در ست مانند افق اعال و به معناي عرش خداوند ا ست .بین
ان سان و خدا اين همه ه ستيها و حقايق در طريق تکامل واقع شده
که تا ک سي اين ها را ن نا سد و پ ت سر نیندازد در انت اي حقايق
عالم قرار نميهیرد.
ان سان در طريق تکامل اول شکل عالم را مي شنا سد و بعد از مدتي
فکر و دقت ،به م صالح اولیه آن پي ميبرد و بعد از آن هند سه عالم را
ک ف ميکنند .بعد از آن به حقايق وجودي خود ميپردازد و در کتاب
وجود خودش اين همه حقايق و دقايق ک ييف ميکند و سييپس به
ماهیت روح و موجوديت فرشييتاان پي ميبرد تا آنااه که در انت اي
حقايق ج ان قرار ميهیرد و در آن انت ا خداي خود را مالقات ميکند.
آنجا که ديار بین او و خدا فاصييله نیسييت و ميتواند خداي خود را
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مالقات کند ْسمممورة املنَت يا ميهويند درآيه دياري ميفرمايد :در نزديکي
آن"ْسمممممورة املنَت يا"" ،جنة امل ي" قرار دارد و بعد درآيه  16ميفرمايد:
نمي دانید چه چیزها که از نور عظمت خدا آن سييدره المنت ي را فرا
هرفته است .يعني انوار عظمت خدا که آن سدره المنت ي را فرا هرفته
خیلي عجیب و عظیم اسيت .يعني اين جا در سيدره المنت ي انسيان
صاحب ا سماد اعظم خدا مي شود که آن ا سما کلیدهاي ب
خود ب

ت و بلکه

ت ا ست زيرا جنه الماوي همان نعمت ها و بروتهايي ا ست

که به اراده انسان به وجود ميآيد .چ مههايي است که به آن "ي َشمعبن
هب " و نه "يَشمعبن من " ميهويند.
ان ساني که صاحب ا سماد اعظم خداوند متعال شده ا ست با آن ا سماد
اعظم با يک اراده ميتواند بیاباني را به صورت باک ب

ت درآورد.

همین اسماد اعظم است که با اعمال آن ا اعجاز و معجزه بوجود ميآيد.
ما همه ميدانیم که اعجاز يک صيينعت طبیعي کامل ارادي اسييت .هر
يک از صيينايع طبیعت که به طور تدريجي در يک مدت طوالني به
وجود ميآيد ،مانند پیدايش میوه از درخت و مانند پیدايش حیوان و
ان سان از خاک ،همین صنايع با بکار بردن ا سماد اعظم خداوند متعال
فقت در يک آن ،با يک اراده بوجود ميآيد.
اسماد اعظم خدا يعني نیروهايي که به اراده انسان متصل مي شود و با
اعمال آن نیروها ميتواند هر چه بخواهند در يک آن بسييازند .زيرا
اراده خدا در اين جا ضمیمه اراده ان سان ا ست و ما ميدانیم که اراده

خدا هر چه را بخواهد در آن ميسازد« .اذا اراد ه ش ئ يقبَل هل کن في بن

» 32.



بن
 32يس :82 ،ان ذ َ َآ رم ُ ُه ا َذا َآ َرا َد شَ رئً َآ رن ي َ ُقب ََل َ ُهل ُك رن فَيَ ُك ُ
ِ
ِ
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در آن سدره المنت ي که ان سان در انت اي کمال قرار ميهیرد ،پس از
آن که به علم و حکمت کامل عالم آ شنا شد ،خدا ا سماد اعظم خود
يعني نیرو هاي طبی عت را در اخت یار او مي هرارد و فرشييت اان را که
همان عوامل آفرينش ه ستند در ا ستخدام او در ميآورد .پس از آن،
همه جا براي اين ان سان ،ب

ت و جنه الماوي شناخته مي شود و به

عبارت ديار سدره المنت ي مقام واليت مطلقه است.
در اين سدره المنت ي است که سند کامل واليت مطلقه ،به انساني که
در اين مرتبه قرار هرفته ا ست داده مي شود و او با دا شتن اين سند و
اين اسييماد اعظم و اين معلومات ،صيياحب واليت تکويني و ت ييريعي
ميهردد .يعني از نظر و ضع قانون آنچنان ميداند که خدا ميداند و از
نظر سازندهي با اعمال نیروهايي به نام ا سماد اعظم که خدا آن ا را در
اختیار او قرار داده به هر کاري قادر اسييت .هر چه بخواهد ميهويد
انجام ميدهد چنان ميهويد و انجام ميدهد که صييددرصييد مطابق
اراده و صنعت خداوند متعال ا ست و بین خوا ست او و خوا ست خدا
هیچ اختالفي وجود ندارد.
در آيات 18و  19ميفرمايد :که آن پیغمبر در م يياهدات و ادراکات
خود برخالف حقیقت نرفته و چ م او عوضي نديده است و از حد خود
طغیان نکرده اسييت .آيات بزرگ خداي خود را آنچنان که هسييت به
حقیقت و واقعیت م اهده کرده است.
در آيات از ابتدا تا انت ا تماما مربوط به م يياهدات علمي و ادراکات
علمي و ادراکات قلبي حضرت رسول است .شما ميبینید که در صدر
آيات ،خداوند از تعلیمات و ادراکات قلبي پیغمبر سخن ميهويد .او را
در سييدره المنت ي قرار ميدهد و حقايقي را به او وحي ميکند بدون
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واسطه با پیغمبر سخن ميهويد .پس از آن از م اهدات پیغمبر سخن
ميهويد و آن چه را که او م اهده کرده ا ست به عظمت يادآوري کند
و مي هويد آنچه به قلب خود آن را رؤيت کرده اسييت .حقیقت دارد و
هفتار او در بیان حقايقي که ديده دروک نیست .اهر اين آيات مربوط به
سیر آ سماني به معناي قطع م سافت بود ،الزم بود که از م

اهدات

عیني پیغمبر سخن باويد با اين که از اول تا آخر از م اهدات عیني
سييخني در میان نیسييت بلکه از م يياهدات قلبي بحث ميکند و
م اهدات قلبي همان معلومات است.
آيه اول سوره اسراد ب تر و بی تر انطباق دارد با سیر بدني آن حضرت
در آ سمانها  .زيرا در آن آيه ميهويد که خدا پیغمبر را در يک شب
از م سجدالحرام به م سجداالق صي سیر داد تا اين که آيات عظیم خود
را به او ن ان دهد .ما ميدانیم که براي م اهدات علمي الزم نی ست
که خدا پیغمبر را از جايي به جاي حرکت دهد ،بلکه م

اهدات علمي

و مخصوصا معارف ال ي از طريق م اهدات  ،همان جا در خانه شخصي
ح ضرت ر سول امکان دارد .زيرا خدا در جاي معیني نی ست که الزم
باشييد برود و او را در آن جا ببیند ،بل که همان جا ،پیغمبر در خانه
شخ صي خودش ،در افق اعالي علم قرار دارد و همان جا نور و عظمت
ال ي بر افق فکر آن حضييرت تابش ميکند و همان جا خدا خود را به
پیغمبر معرفي ميکند .پس آيات اول سوره نجم تماما مربوط به معراج
تکاملي آن ح ضرت ا ست که خداوند بی تر ،معارف ال ي و م اهدات
قلبي آن حضييرت را شييرح ميدهد .تا اين جا بحث ما درباره معراج
تکاملي آن حضرت خاتمه پیدا ميکند و اينک درباره سیر آن حضرت
به آسمانها بحث خود را ادامه ميدهیم.
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فراز پانزدهم



سیر معراجي حضرت رسول به معناي قطع مسافت



سیر در آسمانها از خصاي



"رفع" عیسي به معناي "رفع" به مافوق افکار

پیغمبر اسالم است



کیفیت خلقت آسمان و زمین از مسیر آيات و روايات



هفت طبقه آسمان در بیرون فضاي ستارهان است



عرش و کرسي سلطنت خدا

بحث معراج پیغمبر از عجايب قضايا و از شافتيهاي نبوت آن حضرت
اسييت که براي هیچ يک از پیغمبران هرشييته به معناي تکاملي چه به
معناي سیر آسمانها اتفاق نیفتاده است.
درباره ادريس پیغمبر خدا در قرآن ميفرمايد :که او را به يک جايي
 33همچنین در باره حضييرت
برتر و باالتر برديمَ َ « ،رفَ رَع َن م ُه َم ََكاَنً َعَ ِل ًّي م » و

اّلل الَ ري ِظ
عیسييي دارد که خدا او را به سييوي خود بلند کردَ « ،معل ذرفَ ََع ُظ ه ُ
ِ

»34

ولیکن معلوم نی ست که آيا خدا اين دو نفر پیغمبر راه به اين آ سمان
يعني فضيياي روي زمین باال برده و يا اين که به آن ا مقام عالي داده



 33مريمَ َ :57 ،رفَ رَعنَ ُه َم ََكاَنً َعَ ِليًّ
اّلل الَ ري ِظ َ ََك َن ه ُ
 34نساد :158 ،معَل ذرفَ ََع ُظ ه ُ
اّلل َع ِز ًيزا َح ِكي ً
ِ
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اسييت .زيرا خداوند در اين دو آيه نميهويد که آن ا را به آسييمان باال
بردم بلکه ميهويد به ادريس مقام عالي دادم و عیسي را به سوي خود
باال بردم .آ يه اول دال لت دارد که به او م قامي عالي داده و آ يه دوم
داللت دارد بر اين که خداوند ح ضرت عی سي را از اختیار مردم خارج
سييا خت و در اخت یار خود قرار داد و اين آ يه مربوط به ه مان تدبیر
عجیب خداوند متعال اسييت که ي وداي اسييتخر يوطي راپورتچي آن
ح ضرت را به شکل و شباهت ح ضرت عی سي در اختیار مأمورين قرار
داد و افکار آن ا را به همان ي ودا م غول ساخت و خداوند عی سي را
از اختیار مردم خارج ساخت و در اختیار خود از شر مردم آزاد کرد و
يکچنین عملي براي خدا در روي زمین امکان دارد و احتیاج نیسييت
که خداوند او را به آسييمان باال ببرد .البته مانعي ندارد خدا او را به
آسييمان باال ببرد ،اما ممکن اسييت باويیم به کجاي اين آسييمان و به
کدام يک از اين ستارهان؟ ممکن است همان طور که خدا امام زمان را
در روي زمین از افکار مردم غايب ساخته ح ضرت عی سي را نیز اين
چنین غايب ساخته با شد ،زيرا د شمنان عیسي وقتي که دياري را به
جاي عیسييي شييناختند و او را هرفتند و به دار زدند ديار به دنبال
عیسي واقعي نميروند که او را پیدا کنند ،هر چند که عیسي در همان
حدود و يا میان خود آن ا باشد.
لیکن ظاهرا در ک تاب "ب ييارات ع دين" د يدهام از قول حضييرت
عیسي در معرفي حضرت خاتم (ص) که اي ان فرمودهاند که اهر يکي
از ما پیغمبران به آسييمان مسييافرت کند ديار بر نميهردد و براي او
رفت و بره

ت به آ سمانها ممکن نی ست به جز خاتم االنبیا محمد

(ص) که به آ سمان م سافرت کند و برميهردد در هر صورت صراحتي
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نیسييت که خداوند يکي ديار از پیغمبران هرشييته را به اين آسييمان
يعني فضاي باالي سر ،باال برده است.
اما درباره ح ضرت ر سول اکرم آيات و اخبار خیلي صريح ا ست و هم
خود آن حضييرت ادعا کردهاند که از مکه به سييوي بیت المقدس و از
آنجا به سوي آسمان باال رفته و بره تهاند.
اهر منظور پیغمبر اکرم از اين معراج ه مان معراج ت کاملي بوده الزم
نبود که مبدأ و منت اي سیر خود را از مسجدالحرام تا مسجد االقصي
ب یان ک ند .زيرا معراج ت کاملي م بدأ و منت اي علمي دارد .به مع ناي
مبدأ و منت ي از نق

به کمال ،از ج ل به علم ،از ضعف به قدرت و از

موت به حیات .پس در اين آيه که مبدأ و منت اي مکاني ذکر ميک ند
منظور از آن ،سیر بدني پیغمبر يعني م سافرت و قطع م سافت ا ست.
لیکن در آيات اول سييوره نجم مبدأ و منت ائي ذکر نميکند بلکه با
اسييتعمال کلماتي مانند افق اعلي و مانند وحي و م يياهدات قلبي و
صييدق در بیان آن واقعیات ،بیان ميدارد که آن حضييرت در انت اي
ت کا مل قرار هرف ته اسييت .جايي که با خداو ند مت عال در مواج ه و
مالقات بوده و مواج ه با خدا هیچ مف ومي به جز علم و تکامل ندارد.
براي رو شن شدن سیر و م سافرت آن ح ضرت به سوي آ سمانها و از
آنجا به بي ن ايت الزم ا ست .که ابتدا صورت خلقت آ سمان ا و زمین
روشن شود و بعد از آن راه به سوي آ سمانها و سپس کیفیت و امکان
مسافرت آسماني و مسافرت آني مورد بررسي قرار هیرد.
خداو ند مت عال در ک تاب خود ،کیف یت خل قت عالم را از نظر کرات و
طبقات و ما بعد طبقات به سييه صييورت بیان ميکند ،که اختالف بیان
قرآن و احاديث مربوط به آن ،در بیان هیئت عالم دلیل اختالف اين
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سه ق سمت از هیئت و خلقت عالم ا ست .در اينجا بحث ما فقت و فقت
مربوط به هی ئت عالم از نظر کلي اسييت .و ا ما ب حث در باره کیف یت
پیدايش آن مربوط به کتاب "توحید از ديدهاه علم" و کتاب "هندسه
آفرينش" ا ست که در آنجا م روح و مفصل بیان شده ا ست .و اينک
آيات مربوط به قسمتهاي مختلف عالم.
خداوند ابتداد آسييمان ها را هفت طبقه و زمین را نیز مانندآن هفت
طبقه ميشمارد.
خلق سبع سموات و من االرض مثل ن .و زمین و آسمان را هفت طبقه
خلق کرده اسييت .جاي ديار از عرش و کرسييي خود نام ميبرد و
ميفرمايد رب العرش العظیم وسييع کرسييیه السييموات و االرض يعني
عرش خدا عظیم ا ست و کر سي خدا آ سمانها و زمینها را فرا هرفته
است.

در دعاي م ور به نام دعاي فرج هم ميخوانیم« :ال اهل الا ه الَعيل الَع مي
ال اهل الا ه احللمي ال مي ْس ح ن ه ر الس باري الس يع ر الارضي الس ع م في ن
م مع ن ن ر الَع ِش الَع مي» ،پرورد هار ه فت آسيي مان و ه فت زمین و
پروردهار عرش عظیم.
در جاي ديار خداو ند نام آسيي مان دن یا را جدا ها نه ذکر ميک ند و
ميهويد و لقد زبنا السييماد الدنیا بزينه الکواکب ما آسييمان دنیا را با
ستارهان زينت داديم.
جاي ديار آسييمان را صييورت جمع و بدون شييماره ذکر ميکند و در

مقابل آسيمانها ،زمین را به صيورت مفرد ذکر ميکند .ميهويد« ،ر
الس باري الارض» « ،هل ملک الس باري الارض» « ،هل م ِف الس باري الارض»« ،
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يس ح هلل م ِف الس باري الارض» ،هر چه هست ،در آسمان ا و زمین ،خدا
را تسبیح ميکند.
در آن جا که خدا نام ه فت طب قه آسيي مان و نام ه فت طب قه زمین را
ميبرد ،بايسيتي اين هفت طبقه آسيمان و زمین طوري باشيد که در
مقابل هر طبقهاي از زمین طبقه آسماني قرار هرفته شود ،به طوري که
وقتي از يک طبقه آسييمان بارريم به يک طبقه از زمین برسييیم و از
يک طبقه زمین که بارريم به يک طبقه آسمان .اهر طبقات آسمان به
يکديار مت صل با شد و طبقات زمین هم مت صل به هم ،در آن صورت
يک آسيمان و يک زمین شيناخته ميشيود .اين درسيت نیسيت که
ق سمتهاي مختلف ف ضا و هوا را به نام هفت آ سمان و ق سمتهاي
مختلف خاک را به عنوان هفت زمین معرفي کنند .براي اين که آسمان
همین فضيياي باالي سيير ما و زمین هم همین خاک زير پاي ما اسييت.
ف ضاي باالي سر ما به نام آ سمان و خاک زير پاي ما به نام زمین هر
کدام يکي بیش نیستند .عنوان هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین
منطبق با اين يک فضييا و يک زمین نیسييت ،بلکه الزم اسييت که اين
هفت طبقه آ سمان و زمین طبقاتي داخل يکديار با شد ،به طوري که
بعد از يک طبقه زمین يک طبقه آسييمان و بعد از يک طبقه آسييمان
يک طبقه زمین قرار هیرد و اين طبقات هر کدام داخل يکديار باشند.
زيرا آسمان در صورتي شناخته مي شود که در مقابل آن زمیني باشد،
زمین هم وقتي زمین شناخته مي شود که در برابر آ سماني قرار هیرد.
زمین و آ سمان با يکديار تقابل ت ضايفي دارند مانند پدر و فرزند که
وجود هرکدام از آن ا وجود دياري را الزم دارد .پس ما نميتوانیم اين
هفت طبقه آسييمان و زمین را ،در اين زمین زيرپا و آسييمان باالي
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سرمان سراک بایريم .براي اين که اين زمین و آ سمان هر کدام يکي
بیش نی ستند .بلکه براي پیدا کردن اين طبقات هفتهانه باي ستي به
جاي ديار برويم.
ق سمت دوم اين آيات درباره عرش و کر سي سلطنت خداوند متعال
ا ست ،که خداوند آن را جداهانه بعد از بیان طبقات هفت هانه آ سمان
و زمین ذکر ميکند.
جمالت و آياتي که درباره معرفي طبقات آ سمان و عرش وارد شده ،از
اين ج ت با هم فرق دارد که طبقات هفت هانه زمین و آسييمان را در
مقابله با عرش و کرسييي محدود و عرش و کرسييي را نامحدود ذکر
ميکند .اين آيات و اخبار ميهويد( ،خداي  7طبقه آسييمان و  7طبقه
زمین) و (خداي عرش عظیم) و درباره معرفي کرسي خدا هم ميهويد:
(کر سي سلطنت خدا آ سمان ها و زمین ها را فرا هرفته ا ست) .پس
خداوند در اين آيات عرش و کرسييي را عظیم تر از طبقات هفت هانه
آسمان و زمین ميداند.
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فراز شانزدهم



تناهي و عدم تناهي



علم و قدرت خدا نامتناهي است



عالم کرات و سموات متناهي است



طبقات هفت هانه زمین و آسمان متناهي است



عرش و کرسي يک حقیقت نامتناهي است



مف وم و مصداق عرش و کرسي



سؤاالت عالم ي ودي از امیرالمؤمنین درباره عرش



نور و نیرو حیات و جاذبه و رنگ از نور عرش پیدا ميشود



کرات و سموات به کمک نور و جاذبه نامتناهي هستند



خالصه بحث طبقات عالم و عرش خدا

در اين جا ناچاريم بحثي درباره متناهي و نامتناهي ايراد کنیم تا پس
از آن بدانیم کدام يک از اين دو ق سمت متناهي و کدام يک نامتناهي
هستند.
متناهي نامي است براي چیزي که به انت ا ميرسد و آخر دارد ،که بعد
از انت ا و آخر ،آن شیئ وجود ندارد و تمام شده ا ست مانند و سعت
کره زمین و هواي محیت به کره زمین و امثال آن.
نامتناهي نام چیزي ا ست که ابتدا و انت ا ندارد و قابل تمام شدن و به
آخر رسیدن نیست .نميتوان به جايي رسید که بعد از آن ديار شیئي
وجود نداشته باشد و تمام شده باشد.
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براي معرفي نامتناهي همه جا قدرت و علم خدا را نمو نه مي آورند و
ميهويند وجود خدا ابتدا و انت ا ندارد .يعني نميتوان به جايي ر سید
که خدا نباشييد و خدا براي وجود خودش نميتواند حد و حدودي پیدا
کند و ابتدا و انت ايي در خود بیابد .زيرا چنین حدودي در ذات خدا
وجود ندارد که خدا آن را بداند و بیابد و براي وجود خود انت ايي پیدا
ک ند .وجود خدا از نظر ز مان ،اول و آخر و از نظر م کان ،اب تدا و انت ا
ندارد .ذات او از پريرش محدوديت زماني و مکاني ابا و امتناع دارد.
در اين جا آنچه م سلم ا ست اين ا ست که عالم اج سام و عالم کرات و
ستارهان و هفت طبقه زمین و آ سمان محدود ا ست و قابل شمارش و
ا شاره ا ست .ابتدا و انت ا و اول و آخر دارد و در سیر و م سافرت تمام
ميشود و ممکن است از اول آن شروع کرد به آخر آن رسید.
دلیل تناهي عالم کرات و طبقات آ سمان و زمین همین ا ست که اينها
هر کدام ج سم محدودند و قابل شمار شند و هر کدام نقطه معیني را
در فضا اشغال کرده اند .از جايي شروع ميشوند و به جاي ديار خاتمه
پیدا ميکنند.
زمین ما هر چند که بزرگ ا ست ولي محدود ا ست و ابتدا و انت ا دارد.
آسمان و زمین از اين جا تا کرات و ک ک ان ها ،ابتدا و انت ا دارد .کره
خورشید و منظومه شمسي ،چندين میلیارد برابر زمین است ،ولي آن
هم محدود است و ابتدا و انت ا دارد .منظومه هاي شمسي و خورشیدها
در کرات ديار نیز مانند منظومه شمسي ما و کرات مربوط به آن است.
همه اين ها محدود و قابل شييمارشييند و به دلیل امتیاز و جايي که از
يکديار دارند محدودند و قابل اشييارهاند و ابتدا و انت ايي دارند .پس
عالمي که ميتوانیم در آن ستاره و خورشیدي بیابیم ممکن نیست که
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نامتناهي باشييد ،زيرا محدوديت از لوازم ذاتي چنین اشييیاد محدود و
قابل شمارهاي ا ست و هیچ چیزي نميتواند لوازم ذاتي خودش را رها
کند .اهر باويم که اين ستارهان و کرات قابل اشاره و شماره ،نامحدود
و نامتناهي هستند ،مثل اين است که باويیم پنج عدد هردو نامتناهي
و غیرقابل شمارهاند که البته حرفي غلت و غیرقابل قبول ا ست .پس
مي هويیم علم و قدرت خدا نامت ناهي و عالم کرات و اجسييام و
منظومههاي شمسي متناهي هستند.
قسم ديار از اقسام محدود و قابل شماره عالم طبقات هفت هانه زمین
و آ سمان ا ست .خداوند در کتاب خود ،سواي عالم سنتارهان هفت
طبقه زمین و هفت طبقه آسمان مي شمارد .آن چه معلوم مي شود اين
ا ست که اهر چ ارده طبقه زمین و آ سمان قابل شماره نبودند خداوند
شماره آن ا را معین نميکرد و آن ا را نامحدود و غیرقابل احصاد معرفي
مينمود .لیکن اين که خدا هفت طبقه زمین و هفت طبقه آسمان براي
ما معرفي نموده ،خود بر هاني اسييت محکم بر اين که عالم طب قات
چ اردههانه زمین و آ سمان هم محدود ا ست و ابتدا و انت ا دارد .طبقه
اول از زمینهاي هفت هانه ابتدا و طبقه آخر از آ سمان هاي هفت هانه
انت ا مح سوب مي شوند .پس آن ج ان بین هفت طبقه زمین و هفت
طبقه آسمان محدود است.
و اما ق سمت سوم ج ان آفرينش که به نام عرش و کر سي شناخته
شده است قسمت سوم بحث ما را ت کیل ميدهد.
اوال ميهويیم عرش و کرسي هر چه باشد و از هر جنسي ساخته شده
با شد يک حقیقت ا ست .يعني دو چیز نی ست که خدا نام يکي از آن ا
را عرش و نام ديار را کر سي هرا شته با شد .عرش و کر سي در ف م
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انسانها نیز يک حقیقت است .عرش پادشاهان و کرسي سلطنت يکي
ا ست .از اين رو که تختي ا ست و سلطان روي آن مين

یند ،عرش

نامیده مي شود و از اين ج ت که پايههايي دارد و ممکن ا ست ک سي
زير آن بن یند کر سي شناخته مي شود و پس عرش و کر سي هر دو
يک مف وم و يک م صداق بی تر ندارد  .از نظر ارتباط با سلطان عرش
و از نظر ارتباط با مردم کرسي نامیده ميشود.
خداوند ه مان طور که عرش خود را به عظ مت معرفي کرد ،کرسييي
سلطنتي خود را نیز به همان منا سبت و سیع شناخته ا ست .و سع
کرسیه السموات و االرض کرسي خدا آسمانها و زمینها را فرا هرفته
ا ست .در اين جا سؤاالت و خیاالتي بوجود ميآيد که براي پا سخ آن
سؤاالت و رفع خیاالت مجبوريم بحث خود را درباره شناسايي ماهیت
عرش و کرسييي دنبال کنیم .سييواالت اين اسييت که آيا خدا مانند
پاد شاهان عرش و کر سي دارد  ،که مانند سلطاني بر آن تکیه ميزنند
و حکمراني ميکند و يا اين که عرش و کر سي خدا چیزي به جز همان
مف وم علم و قدرت ذاتي خدا نیسييت ،که با آن علم و قدرت ج ان
آفرينش را اداره ميکند.
اهر مف وم عرش و کرسي همان مف وم قدرت سلطنت خدا باشد ،پس
عرش و کرسييي به جز ذات مقدس خدا مصييداق خارجي ندارد ،بلکه
خداوند به جاي اين که باويد سلطنت و قدرت من آسمانها و زمینها
را فراهرفته است .مي هويد کرسي من آسمانها و زمینها را فرا هرفته
است و به جاي اين که باويد بر امر و فرمان خودم استوا و استیال دارم
هفته ا ست که خدا بر عرش خود ا ستوا و ا ستیال دارد .پس بر ا ساس
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اين جواب عرش و کر سي خدا در عالم مف وم و م صداقي به جز ذات
خدا ندارد.
و اما اهر باويیم عرش شیئي ا ست که خدا آن را آفريده و بر آن تکیه
داده ا ست ،در اين جا خیاالتي بوجود ميآيد که آيا آن شي چی ست ؟
آيا يک تخت بزرگ و يک جسييم بزرهي اسييت که از نظر بزرهي جثه،
محیت به آ سمانها و زمینها واقع شده ،هفت طبقه آ سمان و زمین را
فرا هرفته ا ست؟ آيا آن ج سم از جنس طال و نقره ا ست ؟ از چه فلزي
ساخته شده و پايههاي آن کدام است؟ چاونه فرشتاان در اطراف آن
به طواف م

غولند ؟ در تاريخ اديان براي پیدا کردن م صداق عرش و

کر سي خدا اف سانه هاي عجیبي به وجود آمده ا ست و اکثريت افکار
مرهبي عرش خدا را تخت محیت به همه آ سمان ا و فوق آ سمان هفتم
شناختهاند و اين طور خیال کردهاند که عرش ج سمي ا ست که خدا
روي آن قرار هرفته.
اکثريت مسييلمان ها نیز همین مفاهیم را از کتاب خدا پیدا کردهاند و
خیال کردهاند که عرش خدا جسييمي اسييت نوراني و خدا روز قیامت
روي آن ج سم قرار ميهیرد و در میان بندهان خود حکومت ميکند .
لیکن تمام اين حرفها خیاالتي است که براي انسان از طريق مقايسه
عرش سييلطانها با عرش خدا بوجود آمده اسييت از نظر اين که تخت
سلطنتي سلطانها را ج سمي زرين و جواهر ن ان م اهده کردهاند،
براي خداوند متعال همچنین تختي را ،ن ايت قدري بزرگتر و وسیعتر
و زيباتر آوردهاند .
اهر عرش خدا جسم باشد الزمهاش اين است که خدا نیز جسمي باشد
که روي آن تخت قرار هیرد و اهر هم خدا جسم نباشد ولیکن روي آن
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تختي که ج سم ا ست قرار هیرد ،باز هم الزمهاش اين ا ست که وجود
خدا هم بدلیل جسييمانیت و محدوديت آن تخت محدود شييود .زيرا
نامحدود در ابر برخورد با محدود محدود ميشييود .مثالً نور در ذات
خود نامحدود ا ست و ج سم در ذات خود محدود ا ست .اما همین نور
در ابر برخورد به جسييم و قرار هرفتن روي آن محدود مي شييود .يک
چراک وقتي رو شن مي شود شعاع آن محیت هزار متر ف ضا را ميهیرد
و اهر همان چراک را در داخل يک قوطي رو شن کنید تمام شعاع آن
در داخل همان قوطي مح صور و محدود ميهردد .پس شيد نامحدود
در ابر برخورد به محدود محدود ميشود .
اهر وجود خدا را غیر ج سم بدانیم ولیکن عرش سلطنتي او را ج سم
ب ناسیم ،که خدا روي آن قرار هرفته باشد ،وجود غیرجسمي خدا در
ابر برخورد و قرار هرفتن روي آن ج سم محدود مي شود و محدوديت
با ذات خدا سازهار نیست.
از طرف ديار اهر ما عرش خدا را فقت يک امري ،معنوي بدانیم ،مانند
تسييلت و قدرت و سييلطنت ،مثالً باوئیم عرش و کرسييي خدا يعني
سلطنت خدا و قدرت خدا ،خدا بر عرش مسلت است يعني بر همة اين
خاليق م سلت ا ست ،که باوئیم در اين جا شيد موجود همان خدا و
خاليقند و ديار چیزي غیر خدا و خاليق بنام عرش و کرسييي ،وجود
ندارد ،که خدا بر آن ت سلت يافته با شد و وا سطهاي بین خدا و خاليق
قرار هیرد.
در اين جا عرش خدا يعني تسلت بر همان خاليق.
براي نمونه ما ميبینیم سييلطان مملکت دو چیز در اختیار دارد که به
دلیل آن سلطان شناخته شده است.
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اول  :مردم و تسلت بر آن ا از نظر اداره و فرماندهي.
دوم  :تختي که روي آن تخت مين یند و همان تخت رمز سلطنت او
ب ييمار ميآيد ،که در اين جا هر کس بخواهد سييلطنت را از او بایرد
بايد همان تاج و تخت را از او بایرد.
پس در اين جا سه رکن وجود دارد ،سلطان تخت سلطنت و ت سلت و
باالخره مردمي که سلطان بر آن ا سلطنت ميکند.
اهر تخت سلطنت نباشد فقت سلطان است و مردم و اهر مردم نباشند
فقت سلطان است و تخت و اهر سلطان نباشد فقت تخت است و مردم.
پس سلطان و تخت سلطنت و مردم سه رکن ه ستند که سلطنت
بوجود ميآورند.
در مف وم سلطنت خدا هم سه چیز وجود دارد ،خدا ،عرش سلطنت و
خاليق .و اهر منظور از عرش سلطنت فقت همان مقام ت سلت با شد،
پس دو چیز بی

تر وجود ندارد ،فقت خدا و مردم .لیکن آيات قرآن و

اخبار آل محمد (ص) خدا و عرش خدا و خالئق ،هر کدام را موجودي
مستقل ميداند و براي هر يک از آن ا وصف و امتیازاتي قائل است.
درباره موجوديت عرش بعد از طبقات هفتاانه زمین و آسمان ميهويد
و رب العرش العظم و ميهو يد و تري المالئ که خافین حول العرش
عرش خدا را ميبیني که فرشييت اان بر آن طواف ميکن ند .و يح مل
عرش ربک فوق م يومئرٍ بمانیه ه ييت نفر پروردهار عرش تو را روز
قیامت روي سر مردم قرار ميدهند .و سع کر سیه ال سموات واالرض
کرسييي خدا آسييمانها و زمینها را فرا هرفته اسييت .الرحمان علي
العرش استوي خداي بخ نده بر عرش استوا پیدا کرده است.
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در کتاب "بصييائر الدرجات" و کتاب "احتجاج" دارد که يک روز يک

نفر ي ودي خدمت حضرت امیر علیهالسالم ميرسد و ميپرسد« ،ارمعك
محمبَل َي ام املؤمني» آيا خداي تو را به دوش هرفتهاند« ،فق َل ان رب ميسمممممك
السممممم باري الارض ان نز ال» حضييرت جواب دادند که پروردهار من خود
آسيي مان ها و زمین ها را ن اه ميدارد که روي هم نیفت ند تو از ک جا
ميهوئي که خدا را بدوش ميک ند؟ عرض کرد که کتاب آسماني شما

چنین خبر ميدهد .آنجا که ميهويد « ،حي ل ع ِش رمعك فبق م يبمئذ مث نيظ»
و جاي ديار ميهويد« ،ال محن َعيل الَع ِش اْسممممم َتبي»36عرش خدا را ه ييت
نفر بدوش ميک

ند و خدا روي عرش ا ست .پس معلوم مي شود که

خدا محمول است و ه ت نفر او را برميدارند.
ح ضرت فرمودند که ا شتباه تو از اين جا پیدا شده ا ست که عرش را
ج سمي دان ستهاي نظیر تخت سالطین عرش خدا ج سم نی ست بلکه
نور است که خدا آن را از چ ار نور آفريده است .اول نور سبز که با آن
رنگ سييبز در اجسييام بوجودي ميآورد .دوم نور سييرخ که با آن در
اجسام سرخي بوجود ميآورد .سوم نور زرد که با آن در اجسام زردي
بوجود ميآورد .چ ارم نور سفید که با آن در اج سام سفیدي بوجود
ميآورد .خدا با نور عرش در اجسام نیرو و علم و حیات قرار ميدهد.
اين حديث شريف که در کتاب "توحید از ديدهاه علم" کامالً تف سیر
و ت ريح شده ا ست ،رو شن ميدارد که عرش خدا يک موجود نوري
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است که بوسیلة آن در اجسام و موجودات عالم ،رنگ و نور و حیات و
علم بوجود ميآيد.
ما ميبینیم که پیکرا عالم از نور و نیرو و علم و حیات پر اسييت و آن
حقیقت که پیکرا عالم را از نیرو و حیات پر کرده اسييت و در آن اين
همه کمال بوجود آورده ،ممکن نی ست که از جنس مواد و اج سام عالم
با شد .آب و هوا از مواد و ذرات ساخته شدهاند و اين مواد و ذرات که
از آن پیکره عالم بوجود آمده نمي شود که از جنس نور و حیات با شد.
زيرا اهر نور و ح یات از جنس ماده و جسييم بود ند ،ممکن نبود که
اج سام عالم جن سیت و خا صیت ذاتي خود را از د ست بدهند و فاقد
نور و حیات هردند .اين که اجسييام عالم نور و حیات خود را از دسييت
ميدهند دلیل آن است که نور و حیات از جنس ماده و جسم نیست.
پس نور و حیات مانند روح ن سبت به ج سم مي با شند و ما ميتوانیم
تمام عالم خلقت را مانند ج سمي ب

نا سیم که نور عرش مانند روح

براي اين ج سم با شد .و همانطور که روح داخل و خارج ج سم را فرا
هرفته ،نور عرش نیز داخل و خارج عالم را فرا هرفته است.
شما به ف ضاي باالي سر خود نااه کنید .داخل و خارج پر ا ست از نور
و شعاع .همین طور به ذرات هوا و آب نظر کنید ،همة آن ا به دلیل صفا
و نورانیت کافي خود ،شييفافیت و تبلور پیدا کرده و مي تواند نور را از
خود عبور دهد و با اين که جسم است ،بین انسان و چیز ديار حجاب
نميشود .از اين طرف ،آن طرفش ديده ميشود و از داخل آن خارجش
آشکار است.
در ست دقت کنید همین صفا و نورانیت در داخل و خارج اج سام و در
داخل و خارج هوا و همین نور در عالم و همین نیروي جاذبه و نیروي
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حرکت ،اين ها همه غیر از ج سم و غیر از ماده ا ست .آن چنان لطیف
ا ست که قابل لمس و قابل اح ساس نی ست و به خودي خود ت سخیر
نمي شود ،مار بو سیلة ماده و ج سم .مانند نیروي برق که فقت شما
بوسييیلة اجسييام فلزات و سييیمها ميتوانید آن را به اختیار خود در
آوريد و ت سخیر کنید .اهر ج سم نبا شد نميتوانیم روح را به اختیار
خود درآوريم .باالخره نور و نیرو و روح به خودي خود قا بل لمس و
احسيياس نیسييتند ،مار اين که به ماده تعلق هیرند و يا در اجسييام
منعکس هردند .در اين صورت ما به تو ست اج سام و مواد ميتوانیم
آن ا را ببینیم و از وجود آن ا با خبر شويم.
در اين جا همین نور و ح یاتي که در ظاهر و باطن عالم قرار هرف ته،
عرش خدا شيناخته ميشيود ،که بجز ذات خدا کسيي بر آن اسيتیال
ندارد .خداوند به تو ست نور در اج سام ت صرف ميکند ،همانطور که ما
به تو ست ج سم از نور ا ستفاده مينمائیم و در آن ت صرف ميکنیم.
ت صرف خداوند در اج سام تو ست نور و روح ا ست و ت صرف ان سان در
روح ونور توست ماده و جسم است .نور يک اصلي است غیر مادي که
ماده از آن حیات و قدرت ميهیرد .نور در واقع زمام ماده اسييت ،که
خداو ند به توسييت آن ز مام ،آن را به هر صييورتي که ميخوا هد
درميآورد .که مي هويند «ازمظ الامبر ط اً معيوه» .وقتي که خداوند بخواهد
در ماده حیات بوجود آورد ،نور و نیرو در آن قرار ميدهد و وقتي که
بخواهد در ماده حرکت قرار دهد ،بو سیله نور در آن نیرو قرار ميدهد
و ماده در ابر آن نیرو داراي قدرت دافعه و جاذبه ميهردد و در نتیجه
حرکت بوجود ميآيد .عامل پیدايش نور و نیرو و حیات يک حقیقت
است.
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باالخره آن اصييل و حقیقتي که به عالم اين ه مه نوران یت و ح یات
بخ ييیده و آن را به اين همه زيبائي جلوه داده ،عرش خدا شييناخته
ميشود و خدا بر اين عرش استیال يافته است.
و حاال اين قسييمت که عرش خدا شييناخته ميشييود غیرمحدود و
نامتناهي اسييت .تناهي و محدوديت الزمة جسييم اسييت و اما نور
نامتناهي و نامحدود است .شما نور خورشید و ستارهها را با جسم آن
مقاي سه کنید .جرم ستاره و خور شید در جاي خود محدود ا ست و اما
شعاع آن محدود نیست .اجرام ستارهها از يکديار دور ولي شعاع نور
آن ا به هم مت صل ا ست .از اين جا ک ف ميکنیم که نور در ذات خود
محدود نی ست و اهر هم محدوديتي م اهده مي شود به دلیل ج سمي
است که نور به آن تعلق هرفته است و اهر نور به جسمي تعلق نایرد و
در مادهاي منعکس ناردد در ذات خود محدود به حدي نی ست .از اين
ج ت است که خداوند عرش خود را به عظمت يادآوري کرده و فرموده
است« ،ر الَع ِش الَع مي».
عظیم در قرآن به معناي بي ن ايت ا ست .خداوند علم قرآن را به کلمه

عظیم وصييف ميک ند و ميفرمايد « ،لقو ات ن ك ْسممممم َع ً من امل ّن الق آن
الَع مي» 37،ما به تو سييورا حمد و قرآن عظیم را بخ ييیديم .جاي ديار


 37حجر87 ،
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 38آية « لب حبئن مب ا موداً»
خداوند در آياتي مانند « م ن فوري ُكنري ه» و
«من معَعوه ْسممممم َعظ ا » 40،علم قرآن را بي ن ايت معرفي فرموده اسييت .اهر
علم قرآن متناهي و زياد بود خدا آن را به کلمة کثرت و کثیر معرفي
ميکرد .ولي چون بين ا يت اسييت خدا با کل مه عظیم معرفي نموده
است.
همانطور که اهر ما از دايرا جرم خور شید و يا جرم يک ستاره خارج
شويم از دايره نور آن خارج ن دهايم و يا اهر از دايرا جرم زمین خارج
شييديم از دايره جاذ به و نور آن خارج ن ييدهايم ،از دايرا طب قات
آ سمانها و زمینها هم که خارج شديم از دايره نور و جاذبة آن خارج
ن دهايم.
ما فرض ميکنیم طبقة زيرزمین هفتم بر شش طبقة آ سمان و شش
طبقة زمین ديار احاطه دارد ،که تمام آن طبقات در مرکز طبقه هفتم
قرار هرفته ا ست ،آنچنان که کرا زمین در مرکز آ سمان محیت به خود
قرار هرفته اسييت .در اين جا عالم خلقت در انت اي آن طبقه هفتم
زمین به انت ا رسیده است ،ولیکن جاذبة آن طبقة و نوري که آن طبقه
را احاطه نموده به انت ا نرسیده است.



َش َ ٍة َآقر َال ٌم َ الر َ رح ُ ي َ ُ ُّو ُه ِمن مع َ رَع ِو ِه َْس ر ََع ُة َآ ر ُ ٍ ذم ن َ ِف ر
 38لقمان َ :27،ل َ رب َآن ذ َ ِِف ر َاأل رر ِض ِمن َ َ
وَري
َ ُِك َ ُري ذ ِ
اّلل َع ِز ٌيز َح ِك ٌمي
اّلل ا ذن ذ َ
ِ
 39ک ف :109 ،قُل ل ذ رب ََك َن الر َ رح ُ ِموَ ادًا ِل ه َ َِك َ ِري َر ِ هب لَنَ ِفوَ الر َ رح ُ قَ رب َل َآن تَنفَوَ َ ُِك َ ُري َر ِ هب َ ل َ رب
جِ رئنَ ِمع ِ ِ ِرا َموَ دًا
 40لقمان27،
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در اين جا حکم ميکنیم که عالم از نظر جسمانیت و جرمانیت متناهي
ا ست ،ولیکن از نظر نور و جاذبه نامتناهي ا ست .همانطور که ستارهها
از نظر جرم خود محدودند و در جاي معین قرار هرفتهاند ،ولي از نظر
نور و جاذبه نامحدودند و در داخل يکديار قرار هرفتهاند.
ستارهها اهرچه در جاي خود محدودند ولي با جاذبه و شعاع در کرات
دور د ست ابر ميهرارند .ميهويند ستاره جدي سی صد سال نوري از
زمین فاصله دارد ،که اين فاصله در حدود سه میلیون میلیارد کیلومتر
مي شود .اين ستاره با چنین فاصله عجیبي که با ما دارد بوسیلة شعاع
خود به ما متصييل اسييت و اهر دو برابر اين هم از اين سييتاره فاصييله
بایريم باز هم در شعاع آن هستیم .در اين جا ميهوئیم ،جرم ستارهها
محدود ،ولیکن نور آن ا نامحدود است.
آيات قرآن و احاديث آل محمد (ص) عالم طبقات هفت هانة آ سمانها
و زمینها را محدود ،ولي نور عرش را نامحدود مي شنا سد .زيرا عرش
را به عظمت وصييف ميکند و هفتیم که کلمة عظیم در قرآن شيييد
نامحدود ا ست .در حديث ا سماد ،امام صادق علیهال سالم ميفرمايند

که آن اسماد و انوار فاقد بعد و حدود است .در آنجا میفرمايد« ،منفا عنظ
احلممو د مبَعممو عنممظ الاقط م ر» ،يعني از آن حروف و اسيي ماد حدود و اق طار
بردا شته شده ا ست .نتیجه بحث هاي هر شته اين شد که عرش خدا
نور خداست .نوري که از آن ،در عالم اجسام نیرو و حیات و علم بوجود
ميآ يد و اين نور در ذات خود غیر مادي و از مجردات اسييت ،ابر و
نمايش خود را فقت بو سیله ج سم و ماده ميتواند بروز دهد و اين نور
در ظاهر و باطن عالم وجود قرار دارد .انسييان نميتوا ند بر اين نور
احاطه و ت سلت پیدا کند ولي خدا برآن محیت و م سلت ا ست .به اين
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منا سبت و صف ا ستواد و ا ستیالد بر عرش را به خود اخت صاص داده و
فرموده است «ال محن َعيل الَع ِش اْس َتبي» فقت خدا بر عرش استوا دارد.
از بحثهاي هرشته معلوم شد که عالم آفرينش از سه قسمت ت کیل
شده است.
.1

عالم ستارهان

 .2هفت طبقه زمین و هفت طبقه آسمان.
 .3عرش و کرسي و يا عالم حروف و اسماد.
عالم سييتارهان که بمخر برسييد ،طبقات چ ارده هانة زمین و آسييمان
شروع مي شود و آن طبقات که به آخر بر سد عالم انوار و عرش خدا
شييروع ميشييود .و اين که از آن جا عرش خدا و عالم اسييماد و انوار
شييروع ميشييود ،يعني از آن جا به بعد نور خال

اسييت .و اال نور در

داخل و خارج عالم هسييت .ج ان سييتارهان ابتدا و انت ا دارد ،عالم
طبقات هفتاانة زمین و آسمان هم ابتدا و انت ا دارد ،لیکن نور و عرش
ابتداد و انت ا ندارد و بين ايت اسييت .يعني در داخل و خارج اجسييام
مانند روح در بدن و مانند برق که در سييیم ها سيياري و جاري اسييت،
بين ايت و نامحدود ا ست و اينک هیئت خلقت عالم را با بیان صورت
اين سه قسمت در اختیار خوانندهان اين کتاب ميهراريم تا در ضمن
بیان هیئت ،مسیر معراج حضرت رسول (ص) روشن هردد.
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فراز هفدهم



کرويت آفرينش و طبقات آن



آسمان دنیا به ستارهان زينت يافته است



بیان حضرت رضا (ع) در شناخت هیئت عالم



ترسیم هیئت برپايه حديث و استدالل



حديث و استدالل در ترسیم فضاي ستارهان



هفت طبقه آسمان و زمین محیت به فضاي ستارهان است



تعبیرات قرآن از آسمان و زمین



نیروهاي فوق بعد و کیفیت حرکت



توانائي برابر دانائي



قدم براق (مرکب معراجي) مساوي با رويت است.

ج ان آفرينش چطور ا ست و از کجا تا به کجا ا ست؟ چاونه شروع
ميشود و چطور خاتمه پیدا ميکند؟
از مطالب هر شته برا ساس ا ستدالل به آيات و اخبار دان سته شد که
عالم سه قسمت است .عالم ستارهان ،طبقات هفتاانه زمین و آسمان
و عالم عرش و عالم انوار.
خداوند متعال در کتاب خود ،آنجا که طبقات هفتاانه آ سمان را شرح

ميدهد ،پس از آن با جمله جدا هانهاي ميفرمايد « :زين السمممممنء الني
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مبصممممم معيح حف »41و « لقو زين السمممممنء الني بزينظ الكبا »42آسييمان دنیا را به
سييتارهان و چراک ها زينت داديم .اين جمالت معلوم ميدارد که فقت
آ سمان دنیا ،يعني همین ف ضاي باالي سرما بو سیله ستارهان زينت
يافته اسييت .اهر تمام آسييمان هاي هفتاانه مانند آسييمان دنیا به
سييتارهان زينت يافته بود الزم نبود که فقت آسييمان دنیا را يادآوري
کند که به سييتارهان زينت يافته اسييت .بلکه الزم بود که باويد
آسيمانها را به سيتارهان زينت دادم  ،و يا اين که بطور اطالق باويد
آ سمان را زينت دادم تا خوانندهان قرآن بدانند که تمام آ سمانها به
ستارهان زينت يافته است .لیکن فرموده که فقت آسمان دنیا را زينت
دادم .پس در میان آ سمانهاي هفتاانه فقت آ سمان دنیا به ستارهان
زينت يافته است و آسمانهاي ديار خالي از ستارهان است.
از اين آيات دو مطلب ف میده ميشود .يکي اين که همین فضاي باالي
سر کره زمین ،آ سمان دنیا ا ست و ديار اين که همین آ سمان دنیا
بستارهان زينت يافته است.
دلیل اين که همین آسمان باالي سر ما آسمان دنیا است اين است که
در آية شريفه ميهويد آ سمان دنیا را به ستارهان زينت داديم ،پس
خداوند همین ف ضاي ستارهان را آ سمان دنیا نامیده ا ست .در تف سیر
آيه شريفة « السممنء ذاري احل ك»43ح ضرت علي بن مو سي الر ضا شکل


 41فصلت :12 ،فَ َقضَ ه ذُن َْس ر َع َ ََس َ ٍاري ِِف ي َ رب َم ر ِي َ َآ ر َْح ِِف ُ ِ ه
الس َ ء الُّ نر َي
ُك َ ََس ء َآ رم َ َه َ َزيذنذ ذ
ِمع َ َص مع َِيح َ ِح رف ً َذ ِ َِل تَ رق ِوي ُ الر ََع ِزي ِز الر ََع ِل ِمي
الس َ ء الُّ ن ر َي ِب ِزينَ ٍة رال َك َبا ِك ِ
 42صافاتِ : 6،ااَنذ َزيذنذ ذ
43
 ذاريات7 ،
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طبقات هفت هانه آسييمان ها و زمین ها را اين طور ت ييريح ميکند.
حديث در کتاب تفسیر مجمع البیان است .حسین بن خالد از حضرت
رضا روايت ميکند که عرض

کردم 44،

«آَخالّن عن قبَل ه عز جل السنء ذاري احل ك
فق َل يه حم بكة اَل األرض ش ك معي آص معَعظ
فقلت :يف اكبن حم بكة اَل األرض ه يقبَل :رفع السن اري معد رو ا َن ؟
فق َلْ :س ح ن ه ،آل س ه يقبَل :معد رو ا َن .
قلت :معىَل.
ق َل ث رو لكن ال ا َن .
قلت :فكيف ذِل جَعلِن فواك.
فبسط كفظ ال رسى ث ضع اليىن َعلَهْي فق َل  :هذه آرض الني السنء الني فبق قبة األرض
ال نية فب السنء الني  ,السنء ال نية فبق قبة األرض ال ل ة فب السنء ال نية  ,السنء
ال ل ة فبق قبة األرض ال امعَعة فب السنء ال ل ة  ,السنء ال امعَعة فبق قبة األرض اخل مسة
فب السنء ال امعَعة  ,السنء اخل مسة فبق قبة األرض الس دْسة فب السنء اخل مسة ,
السنء الس دْسة فبق قبة األرض الس معَعة فب السنء الس دْسة  ,السنء الس معَعة فبق قبة
ع ِش ال محن ت رك تَع َل فب السنء الس معَعة ,عز جل :اَّلي َخلق ْس ع ْسن اري من
األرض مثل ن تزنَل األم مع ن
فأم ص ح األم ف ب رْسبَل ه َص البيص معَعو رْسبَل ه .ق مئ َعىَل جظ األرض ف من يزنَل
األم اليظ من فب السنء من معي السن اري األرضيي
قلت  :مف حتَتن اال آرض احوة.
فق مل حتَتن اال آرض احوة ان الست ل يا فبقن »
يا بن ر سول اهلل ممکن ا ست که از تف سیر آية شريفة « السممنء ذاري
احل ك» مرا مطلع فرمائید .حضرت انا تهاي دست مبارک را روي هم


44

م رد عن الق ا عن الطاليس ...عن احلسي بن َخ ل .ق َل :قلت لالم م آب احلسن ال ض

ع
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قرار داد و فرمود اين طور آ سمان طبقي روي زمین ا ست .عرض کردم
چطور آ سمان روي زمین ا ست با اين که خداوند مي فرمايد آ سمان را
بدون پايه بلند کرده است.
حضييرت فرمود سييبحان اهلل مار نمي هويد « بدون پايهاي که آن را
ببینید » .عرض کردم چرا فرمودند پس آسييمان پايه دارد لیکن شييما
آن را نميبینید.
عرض کردم فداي تو شوم ممکن ا ست کیفیت هفت آ سمان و زمین را
براي من ت ريح کنید.
فرمودند بلي .در اين موقع کف د ست چپ را پ ن کرد و د ست را ست
را روي آن هراشييت و فرمود اين دسييت چپم به جاي زمین و دسييت
راسيتم به جاي آسيمان دنیا که مانند سيقفي روي زمین احاطه کرده
است ،پس از آن زمین دوم مانند سقفي روي آسمان دنیا را فرا هرفته
و باز آ سمان دوم روي زمین دوم را احاطه کرده و بعد از آ سمان دوم
زمین سييوم مانند سييقفي روي آسييمان دنیا را فرا هرفته و بعد از اين
زمین آسييمان سييوم مانند سييقفي روي زمین سييوم را احاطه نموده،
همین طور زمین چ ارم آ سمان سوم را و آ سمان چ ارم زمین چ ارم
را احاطه نموده ،همین طور زمین پنجم آ سمان چ ارم تا هفت آ سمان
و هفت زمین ،آسييمان هفتم زمین هفتم را دور زده و عرش خدا روي
آ سمان هفتم قرار هرفته ا ست .اين ا ست معناي آية شريفه که خدا
ميفرمايد هفت آسييمان و مانند آن هفت زمین خلق کرده و فرمان
خود را بین آسمان ها و زمینهاي هفت هانه نازل ميکند و صاحب امر
در اين جا پیغمبر و يا امام است که امر خدا بر او نازل مي شود .او روي
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زمین قرار هرفته ا ست و امر خدا از باال و از بین آ سمانها و زمینها بر
او نازل ميشود.
راوي ميهويد عرض کردم از زير پاي ما تا اولین زمین چقدر راه است.
ح ضرت جواب دادندکه زير پاي ما فقت يک زمین بی تر نی ست و آن
شش زمین ديار باالي سر ما قرار هرفته است.
در اين جا ترجمة حديث تمام ميشييود و اين حديث در عین حال که
واقعیت هیئت عالم را بیان ميکند ،تمام م ييکالت ما را در کیفیت
عالم خلقت .نیز روشن ميسازد.
اين حديث ابتدا اشاره ميکند به زمیني که ما روي آن زندهي ميکنیم
و ميهويد اين زمین ،زمین دنیا شييناخته ميشييود ،اين آسييمان هم
آسمان دنیا است که دور زمین را احاطه نموده است .و در آخر حديث
ميفرمايد اين زمین که ما روي آن قرار هرفتهايم ،يک زمین بی ييتر
نیست و آن شش زمین ديار باالي آسمان دنیا است.
ح ضرت ر ضا علیهال سالم در اين بیان شريف زمین ما را زمین دنیا و
اين آ سمان را آ سمان دنیا معرفي ميکند .و پیش از اين ا ستدالل به
آيه شريفه کرديم که خدا ميهويد ما آسمان دنیا را به ستارهان زينت
دادهايم .بنابراين ،حديث و آيه هر دو داللت دارند که اين آسمان پر از
ستاره ،آسمان دنیا شناخته ميشود.
بنابراين ف ضاي محیت به کره زمین تا هرجا که ستاره دا شته با شد
آ سمان دنیا ا ست ،يعني تمام اين ف ضا و آ سمان پر ستاره فقت يک
آ سمان شناخته مي شود بنام آ سمان اول و به نام آ سمان دنیا ،پس
آسييمان اول و آسييمان دنیا از اين جا تا ک ک ييان ها و آن طرف
ک ک

انها ادامه دارد ،تا جائي که ف ضاي ستارهان به آخر بر سد و
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ديار ستارهاي نبا شد .يعني عالم ستارهان به انت ا بر سد .م سلماً اين
فضاي پر از ستاره يک آسمان بی تر نیست ،زيرا فقت يک فضا است
که در آن ستارهها شناورند.
آسييمان و زمین دو جنس مخالف و مقابل يکديارند که موجوديت
هرکدام از آن ا به موجوديت دياري بسييتاي دارد .يعني آسييمان در
صورتي آسمان شناخته ميشود که زمیني برابر آن باشد ،زمین هم در
صييورتي زمین شييناخته ميشييود که آسييماني برابر آن باشييد .براي
موجوداتي که در اعماق زمین زندهي ميکنند( ،اهر چنین موجوداتي
باشند) آسمان و زمین هیچ کدام مف وم ندارد .براي اين که زمین فقت
در مقابل آسييمان شييناخته ميشييود .مانند نور و ظلمت .اهر ما در
روشيي نائي خال

قرار هیريم و تاريکي نبینیم نميدانیم تاريکي و

روشيينائي يعني چه .اهر از ماهيهاي میان دريا بپرسييي آب چیسييت
نميداند آب يعني چه ،اما اهر همان ماهي ها در خ ييکي قرار هیرند،

آن وقت مف وم آب و خ کي را درک ميکنند .حکما ميهويند« ،يَع ف
الاشمم ي ء اضممواده » هر چیزي به ضد خودش شناخته مي شود بنابراين
شناخت زمین در مقابل شناخت آ سمان ا ست .يعني دو شيد ،بايد
مقابل هم باشند تا اين که زمین و آسمان ،شناخته شوند.
پس فضاي ستارهان فقت يک آسمان در برابر زمین ،شناخته مي شود
و همین ف ضاي ستارهان آ سمان اول و آ سمان دنیا مح سوب مي شود
که براي پیدا کردن زمین دوم بايستي از اين آسمان دنیا ،يعني فضاي
ستارهان خارج شويم.
ممکن اسييت شييما باوئید که در فضيياي سييتارهان غیر از زمین ما
زمینهاي بي شماري و ب سیاري ه ست که به صورت ستاره م اهده
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مي شوند و امروز دان

مندان ستاره شناس میلیونها زمین و ماه و

خورشييید مانند زمین و ماه و خورشييید ما پیدا کردهاند و زمین ما در
اين منظومة شم سي فقت يک کره خاکي ا ست و غیر از اين منظومه
شييمسييي ،منظومههاي شييمسييي بی ييماري هسييت که هرکدام در
ک ک ان ا کراتي را در محور خود اداره ميکنند .آنچه م سلم ا ست در
ف ضاي ستارهان میلیون ها میلیون زمین و ماه و خور شید وجود دارد
که زمین ما يک واحد از آن مجموعة میلیوني اسييت .در جواب شييما
ميهوئیم حقیقت مطلب همین ا ست که دان
بر تحقیق دان

مندان هفتهاند و عالوه

مندان ،اين همه احاديث و اخبار در جلد چ ارده بحار

موجود اسييت ،که امام علیهالسييالم به سييتارهان اشيياره ميکنند و
ميفرمايند هريک از آن ا ج ان آبادي است که در آن خلق بي شماري
زندهي ميکنند .در بع ضي از آن احاديث ا شاره به ستارهان ميکند و

ميفرمايد« ،ان هذه الكبا

مون َمْكوائنُك» هر يک از اين سييتاره ها مانند

ش رهاي شما آباد ا ست .و باز در حديث ديار امام علیهال سالم به

فضاي پر از ستاره اشاره ميکند و ميفرمايد« ،هذه قبظ امع ن ادم فَهْي الف الف
َع مل الف الف آدم َّنن ِف آخ الَعبامل» ،اين آ سمان هنبد پدر ما آدم ا ست
که در آن هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريده شييده اسييت و ما در
آخرين عوالم آن قرار هرفتهايم.
و از اين قبیل اخبار و آيات زياد است ،که در آن ا اشاره به فضا ميکند
و ميهويد در اين ف ضا ماهها وخور شیدها و زمینهاي ب سیاري آفريده
شييده اسييت که در آن ا مخلوقات زيادي زندهي ميکنند .علم روز و
دان مندان عصر هنوز نتوانستهاند در ستارهان ابر حیات ک ف کنند،
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با اين که آيات قرآن و احاديث آل محمد صريح است بر اين که در اين
ستارهان موجودات و انسان اي بی ماري زندهي ميکنند.
اين است فضاي پرستاره و اين است آسمان دنیا ،که از نظر علم انسان
نامتناهي و از نظر علم خدا متناهي ا ست .ان سان ا با فکر و دانش خود
نميتوانند فضيياي سييتارهان را به انت ا برسييانند ،ولي علم خدا آن را
متناهي ميداند و واقعیت هم چنین اسييت .زيرا سييتارهها اعدادند و
اعداد ذاتاً محدود و معدودند و محدود نميتواند نامتناهي باشد.
همانطور که ده عدد ستاره محدود و معدود است و نميتواند نامتناهي
باشييد ،صييد هزار سييتاره هم محدود و معدود اسييت و میلیونها و
میلیاردها ستاره هم محدود و معدود ا ست .اهر همه ستارهها و ف ضاي
آن ا نامحدود و نامتناهي باشييد ،الزم ميآيد که يک سيي تاره هم،

نامتناهي و نامحدود با شد ،براي اين که حکما ميهويند« ،حُك الامث َل فامي
َيبز فامي ال َيبز ا حو» يعني اشيي یاد مان ند ي کديار ،در حکم ،مسيياوي
هسييتند .مثالً يک عدد هندوانه که جرم و وزن دارد ،تمام هندوانهها
جرم و وزن دارند و اهر چنین نبا شند پس هندوانه نی ستند .پس تمام
ستارهها و فضاي آن ا محدود است .و هر محدودي متناهي است .پس
عالم ستارهان به انت ا ميرسد.
در اين جا موضييوع خیلي جا لب پ یدا کردن زمین هاي ه فت ها نه و
آ سمان هاي هفتهانه ا ست که در آيات قرآن و حديث هر شته ،بیان
شده ا ست .هفت آ سمان و هفت زمین از مو ضوعات علمي م
تاريخ ا ست که در ش رت و ا شت ار ،مانند مف وم ب

ور

ت و ج نم و

مف وم دنیا و آخرت ا ست .از اين ج ت هیئت شنا سان قديم همه جا
در جسييتجوي طبقات هفتاانه آسييمان و زمین بودهاند و تقريبا هفت
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سیاره منظومه شم سي و محل دوران آن ا را به عنوان هفت فلک و
هفت آ سمان شناختهاند .زمین را هم از نظر تق سیم با قالیم سبعه .به
عنوان هفت زمین دانستهاند.
خالصييه تحقیقات و اکت ييافات هیئت شييناسييان قديم که به هیئت
بطلمیو سي ش رت يافته اين ا ست که آن ا هفت طبقه آ سمان را در
اين آسييمان روي سيير و هفت طبقة زمین را در اين زمین زير پاي ما
شناختهاند ،با اين که اظ ارات آن ا برخالف حس و بداهت بوده ا ست.
زيرا هفت طبقه آسييمان و هفت طبقه زمین اين اسييت که در برابر
هريک از زمینها آسماني و بعد از هر آسماني زمیني باشد .بطوري که
بعد از تمام شدن يک طبقه زمین نوبت يک طبقه آسمان و بعد از تمام
شدن يک طبقه آسمان نوبت يک طبقه زمین برسد.
و اما ترتیبي که هیئت قديم هفته تمامي هفت طبقه زمین از تمامي
هفت طبقة آسمان جدا است.
حديث هر شته از ح ضرت امام ر ضا علیهال سالم اين طور بیان ميدارد
که طبقات هفت هانه آسييمان و زمین داخل يکديارند ،بطوري که بعد
از تمام شدن يک طبقه زمین نوبت يک طبقه آ سمان ميرسد و بعد از
تمام شدن يک طبقه آسمان نوبت يک طبقه زمین ميرسد .بطوري که
طبقه هفتم آ سمان بر هفت زمین و شش آ سمان احاطه دارد و هفت
طبقه زمین و شييش طبقه آسييمان در جوف طبقه آسييمان هفتم قرار
دارد .و اما هیئت قديم هفت طبقه زمین را با هم در جوف اولین طبقه
آسمان ميداند .مثل اين که همین زمین و همین فضاي باالي سر خود
را به هفت طبقه قسييمت کردهاند .يعني هفت طبقه زمین در همین
زمین زير پاي ما و هفت طبقه آسمان در همین فضاي روي سر ما قرار
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هرفته است ،با اين که در حديث هرشته وقتي که راوي از حضرت رضا
سييؤال ميکند آيا آن هفت طبقه زمین در زير همین زمین اسييت،
حضرت جواب مي دهد که اين زمین زير پاي ما يکي بیش نیست ،بقیه
زمینها و آسييمانها باالي سيير ما قرار هرفته اسييت .اين جواب از آن
ح ضرت براي ما رو شن ميدارد که اين زمین يکي از آن هفت زمین و
اين آ سمان روي سر ما يکي از آن هفت آ سمان ا ست و بقیه شش
آ سمان و زمین در خارج آ سماني ا ست که ما آن را م اهده ميکنیم،
يعني در خارج فضاي ستارهان.
ما تحقیقات خود را در پیدا کردن آسييمانها و زمینهاي هفت هانه از
همین جا شروع ميکنیم که آيا اين ف ضاي روي سر ما ،به نام آ سمان
دنیا ،يک آسمان شناخته ميشود يا اين که بر مبناي تعدد قسمتهاي
مختلف فضا ،آسمانهاي متعددي خواهند بود.
ما ا شاره به زمین خود ميکنیم و ميهوئیم زمین ،پس از آن ا شاره به
ف ضاي روي سر خود ميکنیم و ميهوئیم آ سمان ،پس از آن ميهوئیم
خورشید و ماه و ستارهان در آسمانند و اما کوه و دريا و صحرا در روي
زمین هستند .همین قضاوت ايجاب ميکند که اين فضا يک آسمان و
اين کره فقت يک زمین اسييت .ما ميدانیم که اين فضييا تا انت اي
سييتارهان بسييیار وسييیع و در نظر ما بين ايت طوالني اسييت .اهر ما
بخواهیم اين فضييا را به دلیل قسييمتهاي مختلف آن ،آسييمان هاي
متعدد ب

نا سیم ،اختالفات اين ف ضا باهم خیلي زياد ا ست .هواهاي

مختلف ،هازهاي مختلف ،خالد مختلف ،سييتارهان مختلف و امثال آن،
پس الزم ميآيد که آسييمان ها نیز خیلي زياد باشييد و از میلیون ها
آسمان هم تجاوز کند.
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اهر ما بخواهیم هر ستارهاي را زمیني ب ناسیم و آسمان همان ستاره
را هم آ سمان بدانیم ،در اين جا به تعداد ستارهان و آ سمان آن ا زمین
و آسمان بوجود ميآيد و انحصار آن ا در هفت آسمان برخالف حقیقت
و واقعیت است .بلکه میلیاردها زمین و میلیاردها آسمان پیدا ميشود.
در اين جا چارهاي جز اين نداريم که ف ضاي ستارهان را يک آ سمان از
آسمانهاي هفت هانه ب ناسیم.
خداوند در کتاب خودش هاهي کلمه سماد و ارض را با هم به کار ميبرد

و هر دو را مفرد ميآورد ميهويد «،السممح املسممخ معي السممنء الارض

» 45،

ابرها که بین آ سمان و زمین م سخرند و هاهي کلمة سموات را جمع و

کلمه ارض را مفرد ذکر ميکند و مي هويد « ،بلا مْل الس باري الارض»،
«َخلق السممممم باري الارض» « ،ام هم مْل السممممم باري الارض» و هاهي ت عداد
آ سمانها را هفت و در مقابل آن تعداد زمینها را نیز هفت مي شمارد
و ميهويدَ« ،خلق ْسممممم ع َسباري من الارض مثل ن»46هفت آسييمان و هفت
زمین آفريده ا ست .در آن جا که خداوند کلمه سموات را جمع و کلمه
ارض را مفرد ميآورد .اهر منظورش آ سمان هاي هفت هانه با شد الزم
اسييت که کلمه ارض را هم جمع بیاورد .زيرا دلیلي ندارد که آسييمان
هاي هفت هانه را جمع و زمینهاي هفت هانه را مفرد بیاورد.



الس َ َ ِاري َ األَ رر ِض َ ا رختِ َال ِف ابل ذ ريلِ َ ال ذ َ ِر َ الر ُف ر ِ
ْل ال ذ ِيت
 45آل عمرانِ :164 ،ا ذن ِِف ََخلر ِق ذ
الس َ ِء ِمن ذم ء فَأَ رح َي ِمع ِظ األ رر َض مع َ رَعوَ َم ربُّتِ َ َ مع َ ذث
َ رَت ِي ِِف الر َ رح ِ ِمع َ يَن َف ُع النذ َُس َ َم َآ َنز ََل ه ُ
اّلل ِم َن ذ
ِفَهْيَ ِمن ُ ِ ه
بن
ُك دَآمع ذ ٍة َ ت ر ِ
الس َح ِ الر ُ َس ِهخ ِ مع َ ر َي ا ذلس َ ء َ األَ رر ِض أل ََي ٍري ِل هقَ رب ٍم ي َ رَع ِقلُ َ
َرص ِيف ال ه ِ ََيحِ َ ذ
اّلل ذ ِاَّلي ََخلَ َق َْس ر َع َ ََس َ ٍاري َ ِم َن راألَ رر ِض ِمثرلَ ذُن ي َ ََت َ ذزن َُل ر َاأل رم ُ مع َ ر َ ُ ذن ِلَتَ رَعلَ ُ با َآ ذن
 46طالق :12 ،ذ ُ
اّلل قَور َآ َح َط ب ُ ِ ه
اّلل َعَ َىَل ُ ِ ه
يش ٍء قَ ِوي ٌ َ َآ ذن ذ َ
ذَ
ِك َ ر
ُك َ ر
يش ٍء َِعلر ً
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آيات قرآن در معرفي آسمان و زمین سه نحوه است.

 .1السممممنء الارض چنانکه مي هويد " السممممح املسممممخ معي السممممنء
الارض"
 .2الس باري الارض چنانکه مي هويد " هل مْل الس باري الارض"
ْ .3س ع َسباري من الارض مثل ن هفت آسمان و هفت زمین
هريک از اين جمالت در کتاب خدا ا ستعمال شده ا ست و الزم ا ست
که در مقابل هر جملهاي مصداقي باشد که معرف آن جمله قرار هیرد.
در آن جا که کلمه سماد و ارض را مفرد ميآورد ،منظورش کره زمین و
هواي محیت به کره زمین است .زيرا جمالتي استعمال مي کند که قابل

انطباق به غیر هوا و زمین نیسييت .مثالً مي هويد« ،انزَل من السمممممنء م ء
السممح املسممخ معي السممنء الارض» و ما مي دانیم که باران و ابرها در همین
هواي محیت به کره زمین ا ست نه در ف ضاي ستارهان .و اما آنجا که
ميهويد« ،هل مْل السمممم باري الارض»« ،يسمممم ح هلل م ِف السمممم باري الارض» و
امثال آن منظورش عالم هائي اسييت که در آسييمان قرار هرفته و به

صورت ستارهها نمايش يافتهاند .زيرا در يکي از آيات ميهويد « ،من
آَيتظ َخلق السممممم باري الارض م معث فَهْين من دامعظ»47يعني از جمله آيات خدا
آفرينش زمین و آسمانها و جنبندهاني است که در آسمانها و زمین
قرار هرف تها ند و در آخر آ يه ميفر ما يد اهر بخواهیم ،جنب ند هان
آسمانها و زمین را با يکديار جمع خواهیم کرد .اين آيه خبر ميدهد
از جنبندهاني که در آ سمانها و زمین پراکنده شدهاند و ما ميدانیم



 47شوري:29 ،

ي ََّشَ ُء قَ ِوي ٌ

الس َ َ ِاري َ ر َاأل رر ِض َ َم مع َ ذث ِف َِهْي َ ِمن َدامع ذ ٍة َ ه َُب َعَ َىَل مجَ ر َِع ِ رم ا َذا
َ ِم رن آ ََيتِ ِظ ََخلر ُق ذ
ِ
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که جنبندهان در عالم هائي مانند زمین قرار ميهیرند و فضيياي خالي
جاي زندهي جنبندهان نیست .پس اين آيه توضیح ميدهد که منظور
از سموات عالمهاي آ سمان ا ست که به صورت ستارهان م

اهده

ميشوند.
بنابراين تحقیق ،منظور از سييموات عالمهاي متعدد آسييمان اسييت و
جمالت «هل مْل السممم باري» نیز به همین معني ا ستعمال شده ا ست .به
دلیل اين که پادشيياهي بر عالم هائي ممکن اسييت که مان ند زمین
موجوداتي مانند انسان داشته باشند و ج اني داشته باشند .پادشاهي
بر فضاي خالي قابل ظ ور نیست.
و همچنین فضيياي خالي آسيي مان و بین سيي تار هان جاي پ یدايش
جنبندهان و جاي زندهي آن ا نیست .پس پادشاهي خداوند بر آسمان
ها و زندهي جنبندهان در آسييمان ها دلیل آن اسييت که منظور از
آسمانها در آيات ،عوالم آسمان است و آن عوالم همین ستارهانند که
در آن ا ام کان ح یات وجود دارد و در اخ بار آل مح مد (ص) و آ يات
قرآن اشيياره شييده اسييت که در آن ا موجوداتي مانند انسييان زندهي
ميکنند.
پس جاي شک و شب ه باقي نميماند که منظور از آ سمانها در اين
آيات عوالم آ سمان ا ست .يعني ستارهان هريک در جاي خود ج اني
ا ست و مانند زمین مرکز موجودات زنده مي با شد .ديار اين که همه
دان ييمندان هفتهاند و ميدان ند که زمین هم در اين فضيياي پ ناور
ستارهاي مانند ساير ستارهان است .پس دلیلي ندارد که در اين ستاره
شرايت حیات و موجودات زنده باشد و اما در ساير ستارهان نباشد.
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پس اين دو نوع آيات قابل انطباق به هفت آسييمان و به هفت زمین
نی ست و الزم ا ست که براي پیدا کردن هفت آ سمان و هفت زمین به
جاي ديار برويم .زيرا آيات اول که يک زمین و يک آسييمان معرفي
ميکنند و ميهويند از آن آ سمان به سوي زمین باران نازل ميکنیم و
ميهويند پرندهان در آن آسمان صف ميک ند ،به دلیل نزول باران و
پرش پرندهان ،منظور از آن آسييمان همین فضيياي روي زمین اسييت،
براي اين که از هواي محیت به زمین باران نازل مي شود و پرندهان در
آن پرواز ميکنند.
و آياتي هم که خدا در آن ا سييموات را به کلمه جمع يادآوري ميکند
به دلیل اين که ميهويد در آن آسمانها مانند زمین جنبندهاني وجود
دارد و ما روزي بین جنبندهان زمین و آسييمان را جمع خواهیم کرد،
منظورش ستارهان آسمان است ،که هريک از آن ا به جاي خود عالمي
شييناخته شييده و پر از جمعیت اسييت .پس آسييمانهاي ،هفتاانه و
زمین هاي هفتاانه را بايسييتي در جائي خارج از فضيياي سييتارهان
جستجو کنیم.
در اين جا ا ست که حديث هر شته از ح ضرت عليبن مو سي الر ضا در
اين کتاب مصداق پیدا ميکند و جاي آن هفت آسمان و هفت زمین را
به ما ن ان ميدهد.
ميهوئیم ف ضاي ستارهان به کجا منت ي مي شود و در انت اي ف ضاي
ستارهان چه چیز وجود دارد؟
اهر باوئي ستارهان و فضاي ستارهان نامتناهي و نامحدود است و علم
و دانش تا هر جا که کار کند ستاره و فضاي ستاره است ،اين سخن
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برخالف واقعیت و حقیقت عدد و معدود است .براي اين که عدد
نميتواند نامحدود و نامتناهي باشد.
ما ميدانیم که ستارهان واحدهاي عددي ه ستند و واحدهاي عددي
قابل اشيياره و قابل شييمارهاند و هرچه قابل شييماره باشييد محدود و
متناهي ا ست ،پس ستارهان و ف ضاي مربوط به ستارهان متناهي و
محدود اسييت و روي محدوديت آخر و انت ا دارد يعني علم و دانش
ميتواند ستارهان را ب مارد تا آن را به آخر بر ساند ،زيرا ستارهان به
دلیل اين که معدودند محدود هسييتند و به دلیل محدوديت به انت ا
مير سند ،پس عالم ستارهان به انت ا مير سد .ما اهر مرکب سريعي
دا شته با شیم ميتوانیم با آن مرکب سريع خود را از ف ضاي ستارهان
خارج کنیم يعني خود را به جائي برسانیم که در باالي سر ما و روبروي
ما ستارهاي نبا شد و به هر جا روبروي خود نااه کنیم نقطة درخ اني
به نام ستاره م اهده نکنیم .آن جا جائي ا ست که ستارهان به انت ا
رسیدهاند و فضاي ستارهان تمام شده است.
از آن جا به بعد چیسييت؟ و در انت اي فضيياي سييتارهان ،عالم به چه
شکلي جلوه ميکند؟ آن جا جائي است که ميتوانیم آسمانهاي هفت
هانه و زمین هاي هفت هانه را پیدا کنیم .زيرا در فضيياي سييتارهان
میلیون ها زمین و آسيمان پیدا ميشيود و دلیلي ندارد که خدا تعداد
آن را در هفت طبقه محصور کند.
از اين جا از روي زمین خود يعني از روي زمیني که در آن زندهي مي
کنید سوار شويد و به خت م ستقیم به سوي ف ضا حرکت کنید .مرکب
شما بايستي خیلي تندرو و سريع باشد .يعني الاقل دريک بانیه بتواند
يک سال نوري پرواز کند .در اين حال بدون انحراف به را ست و بدون
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توجه به کرات و ستارهان حرکت خود را در خت م ستقیم ادامه دهید.
با اين حرکت پس از مدتي از فضاي ستارهان خارج مي شويد و پس از
آن در ظرف يک ساعت حرکت ديار با حساب حرکت يک سال نوري
در يک بانیه در جائي قرار ميهیريد که ديار ستارهاي قابل م اهده
نی ست .در آن جا از دور يک ج سم و شايد نوراني ،که نور خا صیت
ذاتي آن ا ست نظر شما را جلب ميکند .حرکت خود را به سوي آن
ادامه ميدهید به ناهاه در يک زمین قرار ميهیريد.
زمیني با سطحي ب سیار و سیع و عجیب که افق آن از چند میلیارد
سال نوري تجاوز ميکند .اين زمین طبقه اول از آن طبقات هفت هانه
ا ست که مانند ق

ري ،ستارهان و ف ضاي ستارهان را احاطه نموده

است و تمام ستارهان و فضاي آن ا در مرکز آن زمین قرار هرفته است.
اهر ستارهان و فضاي ستارهان را به هندوانهاي ت بیه کنیم آن زمین
مانند پو ست هندوانه ستارهان و ف ضاي ستارهان را از اطراف احاطه
نموده است.
آن زمین عجیب و و سیع زمین اول از زمینهاي هفت هانه ا ست که از
طرف روبروي سييتارهها مقعر و از طرف خارج محدب اسييت .درسييت
مانند هوائي که کره زمین را احاطه نموده اسييت ،که اين هوا از طرف
متصل بزمین مقعر است و از طرف متصل به خارج محدب است.
آن زمین را ب ييکافید و به خارج آن حرکت خود را همانطور به خت
مستقیم ادامه دهید در اين جا سرعت حرکت خود را به يک هزار سال
نوري در بانیه افزايش دهید .پس از مدتي از آن زمین خارج شييده به
ف ضائي مير سید که آن زمین را احاطه نموده ا ست .آن ف ضا آ سمان
اول از آسمانهاي هفت هانه شناخته ميشود.
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در آن فضا حرکت خود را همانطور به خت مستقیم ادامه داده و سرعت
خود را تا يک میلیون سييال نوري در بانیه افزايش دهید ،تا جائي که
آن زمین در نظر شما بجز نقطه موهومي ،بی تر قابل م اهده نبا شد.
حرکت شما در خت مستقیم باشد و از انحراف براست و چپ بپرهیزيد.
پس از مدتي در سييیر عج یب خود ،در زمیني قرار ميهیريد که آن
زمین هم مانند ق

ري به تمام آن چه پ

ت سر هرا شتهايد احاطه

نموده است .تمام فضاها و ستارهها و زمین اول ،در مرکز آن زمین قرار
هرفته اسييت  .مانند کره زمین در مرکز هوا و مانند کره هوا در مرکز
فضا.
آن زمین ،زمین دوم از زمینهاي هفت هانه ب ييمار ميرود که افق آن
از چندين میلیون سال نوري تجاوز ميکند .حرکت خود را همانطور به
خت مسييتقیم ادامه دهید و سييرعت حرکت شييما در اين جا از يک
میلیون به يک میلیارد سال نوري در بانیه افزايش پیدا کند .آن زمین
را پ ت سر ميهراريد و به ف ضائي مير سید که آن زمین را از خارج
احاطه نموده است .مانند هواي زمین ما که کره زمین را از خارج احاطه
نموده است.
آن فضا آسمان دوم از آسمانهاي هفت هانه است و آن هم مانند ساير
ف ضاها و هواها از طرف مت صل به زمین خود مقعر و از طرف مت صل به
خارج محدب است.
همانطور حرکت خود را در آن فضييا به خت مسييتقیم با سييرعت يک
میلیارد سال نوري در بانیه ادامه دهید و همانطور اوج بایريد به جائي
که آن چه پ

ت سر خود رها کردهايد به صورت ستارهاي درآيد و

نقطة موهوم و درخ اني جلوه کند.
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در انت اي آن آ سمان به زمین سوم برخورد ميکند که آن زمین تمام
آن چه را که پ

ت سر هرا شتهايد مانند نقطهاي در مرکز خود قرار

داده است.
حرکت خود را همانطور به خت م ستقیم ادامه داده و در آن انحراف به
چپ و راست پیدا نکنید .با سرعت بانیهاي يک میلیارد سال نوري آن
زمین را پ ييت سيير باراريد و همانطور سييرعت حرکت خود را زياد
کنید .در مسييیر خود به خت مسييتقیم هفت زمین و هفت آسييمان را
پ ت سر خواهید هراشت تا اين که در آسمان هفتم قرار هیريد.
آسمان هفتم فضاي متصل به بي ن ايت است که در آن جز نور عرش و
خالد از ماده چیزي نیسييت .از آنجا به بعد در فضيياي نامتناهي قرار
ميهیريد که بيانت ا و نامحدود اسييت .اين شييکل واقعي خلقت عالم
است.
 .1کره زمین ما در ف ضاي ستارهان مانند حلقة انا تر در پ نة
بیابان .
 .2فضيياي سييتارهان در مرکز زمین اول از زمینهاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .3زمین اول در مرکز آسمان اول از آسمان ها هفت هانه ،مانند
نقطهاي در مرکز کره.
 .4آسييمان اول از آسييمان هاي هفت هانه در مرکز زمین دوم،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .5زمین دوم از زمینهاي هفت هانه در مرکز آسمان دوم ،مانند
نقطهاي در مرکز کره.
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 .6آ سمان دوم از آ سمان هاي هفت هانه در مرکز زمین سوم،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .7زمین سييوم از زمینهاي هفت هانه در مرکز آسييمان سييوم،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .8آسييمان سييوم در مرکز زمین چ ارم اززمینهاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .9زمین چ ارم در مرکز آسييمان چ ارم از آسييمان هاي هفت
هانه ،مانند نقطهاي در مرکز کره.

 .10آسييمان چ ارم در مرکز زمین پنجم از زمینهاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .11زمین پنجم در مرکز آسمان پنجم از آسمان هاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.

 .12آ سمان پنجم در مرکز زمین ش م از زمینهاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.

  .13زمین ش م در مرکز آ سمان ش م از آ سمان هاي هفت
هانه ،مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .14آ سمان ش م در مرکز زمین هفتم از زمینهاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .15زمین هفتم در مرکز آ سمان هفتم از آ سمان هاي هفت هانه،
مانند نقطهاي در مرکز کره.
 .16آسييمان هفتم در مرکز فضيياي بي ن ايت ،مانند نقطهاي در
مرکز بين ايت .
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تا اين جا مطالب قابل توجه از ظاهر آيات و احاديث بود و شييايد الزم
اسييت بدانید که آيات قرآن و احاديث ائمه اط ار ظاهر و باطن دارد
يعني در دو جا مصييداق و معنا پیدا ميکند  .يک جا در صييورت ظاهر
عالم که آن را طبیعت مينامند يعني همین ديدنيها و شيينیدنيها که
از طريق حواس پنج هانه قابل ک ييف اسييت و مصييداق دوم که باطن
قرآن ا ست ،ان سان ا و زندهي ان سان ا و تکامل فکري و علمي آن ا ست
که در صفحات هرشته در سیر معراج تکاملي حضرت رسول اکرم بیان
شييد که هفتیم کالس ت کاملي و معراج ت کاملي از دوران کودکي تا
انت اي کمال  ،نُه کالس اسييت که به نه فلک قابل تعريف اسييت  .يک
کالس کودک ستاني که از تولد ان سان ا شروع مي شود تا ر سیدن به
ايمان و قبول موجوديت دين و خدا  .يعني اين که ان سان ا سه ا صل را
که پايه دين است قبول کنند .اصل اول ايمان به خدا  ،اصل دوم ايمان
به آخرت و قیامت و ا صل سوم عمل صالح  ،رابطه با خدا و خدمت به
خلق خدا  .اين سه اصل کالس اول بلوک است  .کالس دوم نبوت است
 .کالس سوم رسالت است  .کالس چ ارم خلت و خلیلیت است  .کالس
پنجم کلمه اول حکمت يعني آشيينايي به اصييول خلقت و منزه بودن
خدا از شباهت به خاليق  .کالس ش م آ شنايي به هند سه خلقت و
کیفیت سيياخت خاليق  .کالس هفتم آشيينايي به هدف خدا از خلقت
عالم و آدم  ،علت غائي و آمادهي براي مالقات با خدا  .کالس ه ييتم
معر فت کا مل به خدا و خاليق و رسيي یدن به م قام خال فت الل ي و
شييناسييايي حقايق و احکام چنانکه خدا ميداند و رفع اختالف بین
ان سان و خدا چنانکه فرمودند  :ر ضا اهلل ر ضانا اهل البیت .ان سان ا در
اين کالس ه تم مظ ر اراده مطلق خدا هستند و کل آفرينش در مرآ
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و منظر آن اسييت آنچنانکه در مرآ و منظر خداسييت و در علم و عمل
ذرهاي با خدا اختالف ندارند هر چه خدا ميداند آن ا ميدانند و هر چه
آن ا مي دانند خدا ميداند که بعد از تکمیل اين کالس ه

تم خداوند

مديريت عالم و آدم را به آن ا واهرار ميکند در اين رابطه امام ش

م

فرمودند  :ان اهلل فوض الی نا االمر يعني خدا مدير يت خاليق را به ما
واهرار کرده ا ست  .اين ه ت کالس را با دوره کودک ستاني  ،نُه فلک
به حساب آوردهاند که شاعر ميهويد  :نُه فلک در دَوَران ا ست به دور
سرِ ما .
والحمداهلل اوال و اخرا  -محمد علي صالح
غفاري
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