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 الرحيم بسم اهللا الرحمن

اسـم محمـد و اهـل بيتـه     علي سـيدنا و موالنـا ابـي الق    الحمد هللا رب العالمين و صلي اهللا
 ...المعصومين المكرمين

گزار كبير آن حضرت  انقالب اسالمي و قيام بنيان آزادي اجتهاد اسالمي به بركت
اهللا عليه و شجاعت و رشادت مقام معظم رهبري حضرت   هاهللا العظمي امام خميني رحم     هآي
چنان كـه   ايق اسالمي را آندهد حق به دانشمندان اجازه مي العالي هّلظ اي مد اهللا خامنه هآي

تا دانشمندان عالم بداننـد   .جهان علم و دانش قرار دهند      هست و الزم است، در اختيار     
هـي و  لزند و علم بشر را به پاية علم ا باال را مي در هر علم و صنعتي اسالم دست

      عجاز و طبو . رسـاند  طبابت را به پاية احيـاي مردگـان مـي         و   صنعت را به پاية ا
كند كه منشأ و مصدر علم و صنعت الهي           را چنان به علم و دانش مجهز مي        انسان
  ...عليه االسالم يعلو و ال يعلي. باشد

  اريمحمد علي صالح غّف                                             
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  :اشاره

  

كتـاب  ( پس از ايراد درس حكمـت      )ره(استاد حاج شيخ محمد علي صالح غفاري      
آموختند، در ششم فروردين مـاه       به دانشجويان خود   86 تا   1385 هاي كه طي سال  )حاضر
از اين سراي فاني به  )ع(و امام صادق)ص(ز تولد حضرت رسول اكرمسالرومصادف با ،1387

 .ايشان پاسداري كنيم دار باقي شتافتند و اينك بر ماست كه چگونه از يادگارهاي پربهاي

زحمت ِ قبول و آثار استاد، همكاري صميمانه دارند راز عزيزاني كه در ويرايش و نش
  .مد، سپاسگزارايننم مي

  

  زهرا صالح غفاري                                               
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  : به جاي مقدمه

 

 :فرمودند رسول اكرم صلي اهللا عليه و آله   

 ».است حكمت گمشدة مؤمن«

هـاي هـستي    مستمرّ و دشوار براي دستيابي به حكمـت  يتاريخ بشريت شاهد تكاپوي   
اند،  ار بسيار متعدد خود تالش كردهانديشمندان در آث آن چنان كه تمامي فالسفه و. است

اما هر يك از ايـن آثـار تنهـا          . پسِ پشت هستي نهفته است      پرده از اسراري بردارند كه در     
. اقيانوسي عظيم را پيش چشمان حيرت زدة مخاطبينشان تصوير كننـد  اند َنمي از  توانسته

 مطـرح گرديـده   از ُشبهاتي باشند كه از سـوي برخـي مكاتـب    و پاسخگوي بخش كوچكي
 .است

 اسـت كـه بـه    بر مبناي اصول عقل و حكمت كتاب حاضر اثري علمي و استداللي  
سند  استخراج گرديده و با قرآن كريم اعماق مفاهيم بلندبيان اسراري پرداخته كه از 

. گيـرد  اهل تفكر و انديشه قرار مي و اينك در اختيار.  ضميمه گشته استاحاديث عترت
دقيق عقل و برهان منطبق گشته  كند كه با محك ها را بيان مي ن حكمتچنا اثري كه آن

    .نمايد و انديشة حقيقت جويان را اقناع مي

 نعمـت  سـفرة م كه توفيق دستيابي و بهره گرفتن از چنـين  يارزان سپاسگاز خداوند مّن  
 نِ ايـن مـت    تعمق شايسته و درخور شأن    باشد كه با      . بيكراني را به ما عطا فرموده است      

  اين كتاب در بديعِ حقايقِ اين موهبت باشيم و به بركت لطف كردگار نور فهمِشاكروزين، 
 چنان شويم كه مورد رضاي خداوند متعـال و          طريق ما تابان گردد و از اين        ة انديش ساحت

 . سالم اهللا عليهم اجمعين قرار گيريمة هدا و ائمصلي اهللا عليه و آلهرسول اكرم 

         

  )ره(ي حقير خدا، يكي از شاگردان ناچيز استاد غفاري            بنده         

  1389بهار                                                                       
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 :)انش ايخود  بيانبه( استادمختصر معرفي 

                                                

 :زنيم مي را ورق انخاطرات كودكيش انش ايابتدا از بيان خود

فرزند مرحوم حاجي عبد الـرزاق و نجمـه خـاتون     ،محمد علي صالح غفاري  جانباين
اند نجيب  هائي بوده دارم خانواده آنچه از بيت پدري و مادري خود سراغ .ش   .ه 1302متولد 

 ...ه كسي باشندنه فقير كه محتاج ب نه ثروتمند كه به بي انصافي شناخته شوند و. و شريف

 معمول مكتب او از قرائت قرآن و خط و كتابت همراه شاگردان پدرم در تحصيالتم را
براي انجـام كـاري روسـتائي بـه صـحرا و بيابـان        به خاطر دارم كه اگر. زمان شروع كردم

اي كه سطح صاف زمـين بـود سـاعتي بـه      صفحه رفتم با قلمي كه ريگ بيابان بود و بر مي
. تـر بـودم    شاگردان مكتب پدرم پيشرفته     شدم و در خواندن و نوشتن از       مينوشتن مشغول   

داشتم تا معاني آيات و عبارات قرآن را       هاي مترجم دقت   همراه حفظ قرآن به ترجمه قرآن     
گيري آسـان كـرديم آيـا    قرآن را براي ياد ما « فرمايد درك كنم و همانطور كه خداوند مي

. تـر يـافتم   تـر و روان  هاي فارسي ساده كتاب آن را ازمن قر» كسي هست آن را فرا بگيرد؟
عربي اشتغال پيدا كنم آيات قرآن و دعاهاي  پيش از آنكه به تحصيل صرف و نحو و ادبيات

 ....كردم مي معمول را صاف و روان ترجمه

قديم را كه امتحان دادم دو سال بـه آموزگـاري در    كالس ششم  : »....جواني و بعد«
. دادم هاي فرائد االدب و انوار سهيلي را درس مي كتاب بزوار مشغول بودم ودبستان اسرار س

 . سرودم به عربي شعر مي....

الزم دانستم سـمت او را تعقيـب كـنم و چـراغ      : »....پس از فوت برادرم در مشهد«
 ،لذا شغل آموزگاري را رهـا كـرده  . ارمذخاموش نگ خانواده را كه به علم و تقوا روشن است

  .تحصيل دروس حوزه به مشهد رفتمبراي 

حاج شيخ حبيب اهللا گلپايگاني كه از نوادر  چند ماهي در مجلس درس اخالق مرحوم
مجالس درس مرحوم سيد العلمـاء حـاج ميـرزا     شدم و بعد به اد خراسان بود حاضر ميزه
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عطر اهللا مرقـدهما حاضـر   ،هاشم قزويني احمد معروف به نهنگ، و درس مرحوم حاج شيخ      
بزرگـوار مرحـوم حـاج ميـرزا مهـدي       در محـضر دانـشمند   دروس عقايد خود را. شدم مي

اشرف مشرف شـدم و در محـضر     به نجف ش .ه1325اصفهاني تلمذ نمودم و بعد در سال 
 اهللا سيد محسن هو محضر آي  اهللا خوئي و ميرزا عبد الهادي شيرازيه االسالم آيهدرس حج

 وليكن .هفت سال بود  مقدس و نجف اشرف حدوداقامت من در مشهد. حكيم تلمذ داشتم
انتظار لطفي از جانب  ديدم و در در تمامي اين مجالس و محافل خود را در حضور خدا مي

 .....خداي تعالي بودم

علوم ذهنـي مـن از حالـت تـصوري ذهنـي و        .شود كم كم ديدم دعايم مستجاب مي     
 ي چشمم ماننـد آينـه يـا صـفحه    برابر  آيات قرآن. شود تفكري تبديل به علم حضوري مي

هر چه غايب است برابر چـشمم    .كند چه دور است به من نزديك مي    تلويزيون است كه آن   
بيـنم روح   درسـت مـي    .ماوراء طبيعت مانند طبيعت برايم مكشوف اسـت . شود حاضر مي

 ....چيست؛ ملك چيست و

لب توجه بوده  خيلي خوب و جا»ورْدَخص«زادگاهم ي خدمات اجتماعي من در روستا
جوشي و خـود كـاري اهـالي انجـام      با خود خدمات اجتماعي و بناي امور خيريه كه. است

 ....گرفته است

اهللا سيد محمود شـاهرودي، آقـا ميـرزا عبـد      ه نجف، آيي اجازات من از اساتيد حوزه
اهللا خوئي، اجازه حديث و روايـت و تـصدي   ه الهادي شيرازي و آقا سيد محسن حكيم و آي       

مرضي امام و يا ارسال براي مراجع عظـام   ر حسبيه و تصرف سهمين و صرف در مواردامو
 .است

هاي من سطري و يا  در كتاب ...جلد كتاب است تأليفات من عبارت از بيش از يكصد
هيچ كتابي مطلبي يـا عبـارتي اقتبـاس نـشده      عبارتي از كتب گذشتگان وجود ندارد و از

مستند بـه دالئـل عقلـي و     اصول آن اري است كـه تمامي مطالب نظري و ابتك. است
  1...اطهارعليهم السالم است مستند به دالئل قرآني و روايات وارده از ائمه

                                                           
،  ١٣٨٠سال ،ف محمد عمادی پوريتال ،"فرهنگ صدخرو،خاستگاه"ن معرفی نامه در کتاب يمتن کامل ا -  ١

 .موجود است
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  :پيشگفتار
 

واضح، بدون ابهام و اجمال، با بياني سـاده و          و  چهار كلمة حكمت، قرآن را روشن       
ر قـرآن بـا عظمـت و    حكمت، كه خداونـد تعـالي د   كلمات. گذارد روان در اختيار شما مي

ـراً كَثيـراً     « دفرماي كند و مي ت آن را تعريف مياهميخَي ـيأُوت ـةَ فَقَـدكْمتَ الْحؤي نم بـه  ( 2» ً و 
 .گذارد ها را در اختيار شما مي پاسخ ).رسد  مي بركت و خير  برسد، بسيار حكمت  كه هركسي

 :چهار كلمة حكمت

حوادث كيـست؟ رابطـة او بـا     آفرينندة خاليق و:  فهميدن اين است كه كلمة اول حكمت
 كند چگونه و چطور است؟ خاليقي كه خلق مي

چـه مـواد و مـصالحي خلـق      زخداوند خاليق را ا: فهميدن اين است كه كلمة دوم حكمت
چـه عـواملي مـواد     سـازد؟ بـا   ه چيست كه پيكرة خاليق را از آن ميت مادكند؟ جنسي مي

حيات و حركت  كند؟ جنسيت ا قطعات عالم را به هم مربوط ميق و اجزاء خاليق و يمتفرّ
  شود؟ چيست؟ چگونه روح كه لطيف و مجرد است با ماده تركيب مي

اي مـواد فاقـد حيـات و     قاعـده  روي چه قانون و: فهميدن اين است كه كلمة سوم حكمت
دا شـعور، شـعور پيـ    بـي  حركت و دهد؟ چطور مادة بي حركت را نيروي حيات و حركت مي

ها بـه وجـود    موادي كميت شود و از چه ها پيدا مي كند؟ از چه مواد و مصالحي كيفيت مي
 آيند؟ هندسة خلقت خاليق چگونه و چطور است؟ مي

عـالم و آدم چيـست؟    هـدف خـدا از خلقـت   : فهميدن اين است كـه  كلمة چهارم حكمت
قت چيزي به نفـع  خل زرسد؟ آيا هدف خدا ا خداوند چگونه و از چه راهي به هدف خود مي

بهـره بـردن دليـل     برد كـه  خدا است يا به نفع خلق خدا؟ و چگونه خدا از خاليق بهره مي
   ...  احتياج است؟
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 و خيـر  ار برسد، بـسي  حكمت  كه هركسي به,  رساند مي  دارد  دوست كه  كسي  به  را احكام  حكمت ،   أُوُلوا اْلأَلْبابِ 
  .كند  نمي  را درك حقيقت  ، كسي  خردمندان جزه رسد، ب  مي بركت
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  حكمت چيست؟
  

. اهميت داده است   حكيم خيليخداوند متعال در قرآن به كلمه حكمت و انسانِ
ن كلمه  همي،كند كه از خودش و كتاب خودش و شاگردان خودش مي  يصفبهترين و

 :فرمايد كند و مي است كه چه قدر در قرآن خود را به حكيم بودن تعريف مي» حكيم«
ذكر « آن را  وكند چنين قرآن را با كلمه حكيم تعريف مي  و هم»عليم و حكيم  خداي«

 را با  السالم م عليه و ائمه اطهارصلي اهللا عليه و آله هم چنين پيغمبر .داند  مي»حكيم
  :فرمايد مي. داند كند و آنها را حكيم مي ف ميكلمه حكمت تعري

  3و إِنَّك َلتُلَقَّى الُْقرْآنَ منْ لَدنْ حكيمٍ عليمٍ 
  :فرمايد يا مي

  4  أُم الْكتابِ لَدينا َلعلي حكيم و إِنَّه في
كه او در ذات خود بسيار دانا و حكيم   گيري مي  پيغمبر قرآن را از كسي  تو اي

 بسيار برتر  عليه السالم كند كه در مكتب خدا علي را تعريف ميعليه السالم و موال است 
  .و حكيم است

اسرار   گويند كه تمامي مي حكيم به عالمي . حكيم آخرين وصف از عالم است
كساني كه حكيم . ندارد  داند و در شناخت عالَم و آدم مجهولي خلقت و تربيت را مي

حكيم  در صورتي . از نظر آنها چهار كتاب است  موجودي و هر  هستند هر مخلوقي
  .بتوانند چهار كتاب بنويسند و هر مخلوقي  هستند كه در تعريف هر صنعتي 

در عالم وجود ندارد و هيچ   هيچ مخلوقي.  كلمات حكمت بر چهار قسم است
ر كلمه  مگر بر مدار چهار كلمه حكمت كه اگر يكي از اين چها،شود اي ظاهر نمي حادثه

پيدايش  اين چهار كلمه براي . نباشد، پيدايش آن مخلوق يا مصنوع محال است
آيد كه اگر با هم فراهم شدند و موجود بودند  به حساب مي موجودات عالم، عّلت اصلي 

  .از اين چهار كلمه نباشد پيدايش آن محال است  آن مخلوق قابل ظهور است و اگر يكي
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كه  خالق نباشد، مخلوق قابل ظهور نيست و تنها كسي گويند اگر  اگر چه علما مي
كنند كه تنها  خالق و مخلوق را تعريف مي سازد خالق است و به طوري  مخلوق را مي

خالق است كه اگر باشد مخلوق هست و اگر خالق نباشد مخلوق هم نيست و نخواهد 
از اين   يكي وجود خالق. پيدايش مخلوق است از عوامل اصلي   وجود خالق يكي. بود

وليكن همان طور . شود چهار اصل و چهار كلمه است كه با بودن آن مخلوق هم پيدا مي
آن سه كلمة ديگر هم در پيدايش خاليق، . كه وجود خالق در ايجاد خاليق، اصل است

  . اصل است



 
 

     حكمت
 
١٥ 

  
  چهار كلمة حكمت چيست؟

  
 اين است   يكي،چهار كلمة حكمت كه هر كدام كتابي است بسيار بزرگ و قطور 

 نباشد، پيدايش مخلوق خالقخالق، اگر   صانع الزم دارد و هر مخلوقي كه هر مصنوعي 
  .محال است

. الزم دارد  ساختماني مواد و مصالح حكمت اين است كه هر مخلوقي كلمه دومِ
قابل ظهور نيست، خواه سازنده خدا باشد يا  اگر مواد و مصالح نباشد مصنوع يا مخلوقي 

 بسازد، بدون مواد و مصالح اوليه  پس خداوند اگر بخواهد برگ گل يا درختي. خلق خدا
الزم دارد كه در ارتباط با يكديگر جسميت پيدا كنند و  ابتدا موادي . قابل ظهور نيستند

و نظر به اين كه مواد اوليه اين برگ يا گل از . به صورت برگ گل و درخت ظاهر شوند
چسبند كه به صورت برگ گل يا درخت  خود به هم نمييكديگر جدا هستند و خود به 

الزم دارند تا اين ذرات به يكديگر متصل شوند و پيوسته و  » رشته اتصالي«درآيند، يك 
وابسته شوند و يكديگر را كنار هم نگه دارند تا با اين اتصال و ارتباط از اين ذرات 

الزم دارد كه   و باز رنگيساخته شود كه قابل رؤيت و قابل لمس باشد  مختلف جسمي 
پس .  جالب و جاذب باشد و پيدا كند به صورت برگ سبز يا گل سرخ درآيد و زيبايي

به همان دليل كه خالق و سازنده و آفريننده الزم دارد، مواد   و هر مخلوقي  هر مصنوعي
  بسازد و شكل و اوليه هم الزم دارد تا سازنده با استعمال آن مواد بتواند موجودي

  .داشته باشد و قابل استفاده گردد اي  قيافه
پس اصل اول يا كلمه اول، وجود سازنده و آفريننده است و اصل دوم، وجود مواد 

شكل  بسازد، داراي  و مصالح سازندگي، تا آفريننده با آن مواد و مصالح مخلوقي 
  . معينةمخصوص و قياف

 مخلوقي است كه هندسة ساخت و سازاصل سوم كه كلمه سوم حكمت است، 
به يك صورت مطلوب و قابل استفاده  مواد اوليه در صورتي . ساخته شودخواهد  مي

زيرا هر مخلوقي . ن ساخته شود و فرمول معي قانون و قاعده و فنّ شود كه روي ظاهر مي
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بدون شكل و قيافه و . و قابل استفاده باشد  الزم دارد تا قابل نامگذاري  شكل مخصوصي 
  .در عالم قابل رؤيت و استفاده نيست نون و قاعده چيزي بدون قا

  : فرمايد  مخصوصي الزم دارد كه خداوند در قرآن مي»هندسه«  پس هر مخلوقي
ُكلُّ شَي قْدار وبِم هنْدع 5 ء.  

اي است كه بر اساس آن   نتيجه قانون و قاعده و هر مخلوقي موجوديت هر صنعتي 
  .شود ساخته مي

است كه ابتدا مهندسِ سازنده و دانشمند  قاعده، همان نقشة ساختماني  قانون و 
كند و بر پايه همان نقشه   كاغذ ترسيم مي آفريننده، آن نقشه را در ذهن خود يا روي

 در عالم قابل ساخت و ساز  بدون نقشه و قانون و قاعده، چيزي. سازد صنعت خود را مي
   و هندسه خاصي شكل مخصوصي  هر مخلوقي كنيم مشاهده مي. و قابل استفاده نيست

زمين و آسمان هر دو . كند  پيدا مي دارد و بر اساس همان شكل و هندسه نام مخصوصي
اند، اگر شكل و قيافه را از آنها بگيريم به يك  از يك ماده يا اصول ديگر ساخته شده

 مخصوص دارد و بر اين كه شكل نامند، براي  گردند، اما آسمان را آسمان مي اصل بر مي
نقشه ساخت آسمان در ساخت زمين بكار . ساخته شده است  معيني ةپايه علم و قاعد

 كه   مخصوصيةنرفته و نقشه ساخت زمين هم در آسمان، بلكه هر كدام بر پاية هندس
  .اند پيدا كرده دارند، اسم معيني 

ز علم  كه ا،پس كلمه سوم حكمت، قاعده و قانون ساخت و ساز صنايع است
  اي تواند صنعت قابل استفاده اگر سازنده عالم نباشد، نمي. گيرد سازنده سرچشمه مي

  .بسازد
قابل ساخت و ساز  يا مصنوعي  كلمه چهارم حكمت كه اگر آن هم نباشد مخلوقي 

الزم است هر   يعني. است عّلت غائي و يا  نيست و ظهور آن ممتنع است، نتيجه نهايي 
 سودمند باشد تا  ساخته شود و موجودي يده و نتيجه مخصوصي فا براي  مخلوقي 
  موجود بدون نتيجه و بدون فايدة عقالني.  به وسيله آن به حوائج خود برسند،محتاجان

او در  ماشين را ساختي  به چه منظوري  اگر از سازنده بپرسي . قابل ساخت و ساز نيست
اين  گويد براي  مي.  قابل ظهور استدهد كه از آن ماشين  را گزارش مي جواب فوائدي
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به همين  اين كه محل سكونت باشد و هر چيزي   باشد و خانه را براي  كه مرَْكبِ سواري
قابل ظهور   اصل سازنده است كه اگر نباشد چيزي »فاعل«پس همان طور كه . كيفيت
ن بدون هندسه و قانو  هم اصل سازنده است كه هيچ صنعتي »هندسه خلقت«نيست 

 هم اصل سازنده است كه اگر نباشد  و نتايج عَقاليي فوائد نهايي . قابل ظهور نيست
 قابل  »عّلت غائي«پس خلقت بدون . كند خلقت انسان و هر چيز ديگر لغويت پيدا مي

  .ظهور نيست
اگر يكي . آورند اين چهار كلمه با هم موجوديت موجودات و مصنوعات را بوجود مي

اين چهار كلمه را حكمت . مه نباشد، پيدايش مخلوق محال استاز اين چهار كل 
را بر   يا انساني  از صنايع طبيعي گويند كه هر صنعتي  مي حكيم به كسي «. نامند مي

ن كه هست تعريف ا را چن»آفريننده« ».شناسد داند و مي مدار همين چهار كلمه مي
هندسه «كند،  چه شده تعريف ميرا كه چه بوده و   »مواد و مصالح ساختماني«كند،  مي

را كه به   » و فايده نهايي عّلت غائي«كند،   را كه چگونه ساخته شده تعريف مي»خلقت
ساخته شده و هدف سازنده از اين ساخت و ساز چه بوده نيز تعريف  چه منظوري 

هر كس توانست خاليق يا صنايع را بر مدار همين چهار كلمه تعريف و تشريح . كند مي
  .داند اسرار خلقت و تربيت را مي ، يك عالم حكيم است كه تمامي كند

 بنا بر اين الزم است در اطراف هر يك از اين چهار كلمه بحث كنيم تا حقيقت 
صنايع و خاليق را بشناسيم و از مسير ساخت و ساز آنها عظمت خدا را بشناسيم كه 

او را اختيار كرد همه چيز  ي  كه خدا را شناخت و بندگ كسي. اصل است اين خداشناسي 
 كه خدا را  شود و كسي  مي را دانسته و شناخته، صاحب ثروت و قدرت نامتناهي

 موجوديت و ارزش او به صفر و زير صفر ،خود مربوط شود نشناخت و نتوانست به خداي 
  . دهد كند و تمام سرماية خود را از دست مي تنزّل پيدا مي

حث بايد دانست آن است كه موجوديت اين چهار اصل اي كه در اين ب اولين نكته
،  و اصوالً عقل در انسان.باشد مي در ايجاد خاليق و صنايع با يك قضاوت عقلي ممكن 

  .كند داند و كشف مي نيروئي است كه همين چهار كلمه را در خاليق و صنايع كامالً مي
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  ) عقلي و نقلي(اقسام دليل

  
قسم دليل بوجود آمده و اين دو قسم به نام دليل  دو   تعريف هر مخلوقي براي

  :اند  گفتهكه. دو نوع دليل مالزم يكديگر هستنداين . و نقلي، شناخته شده است عقلي 
   وكل ما حكم به الشرع حكم به العقلما حكم به العقل حكم به الشرع كل
  : اند ديگر فرموده يا جاي 

  ةً َظاهرَةً و حجةً باطَنةً فَاما الظَّاهرَةُ َفالرُّسلُ نَّ للَّه علَى النَّاسِ حجتينِ حجإِ
  .6  و اما الْباطنَةُ َفالْعقُولُ عليه السالم و اآلنبِياء و الْأَئمةُ 

ها و حقّ و باطل بر مدار عقل و شرع سنجيده  ها و شنيده ها و گفته همه جا حادثه
شود، الزم است عقل سالم به  يشوايان دين صادر ميكه از خدا و پ هر حكمي . شود مي

لذا . ندارد اگر عقل سالم آن حكم را قبول نكرد، رسميت شرعي . صحت آن شهادت دهد
چه قدر . كند ها را تشويق به عقل و تعقل مي در قرآن همه جا انسان خداوند تعالي 

فال تتدبرون، افال تذكرون، از ، اافال تعقلون: فرمايد  مي فراوان در اواخر بسياري از آيات
كند تا از عقل و شعور خود استفاده كند و آن  كه انسان را هدايت مي اين قبيل كلماتي 

  .چه خوانده يا شنيده است را به عقل و شعور خود عرضه نمايد
كنند  عقل در وجود انسان مانند ترازوئي است كه اجناس مختلف را با آن وزن مي

ها  گويند و يا خدا و پيغمبران و امام آن چه مردم مي. سنجند  ميآن را و كم و زيادي 
  و نقلي آيد و آن احكام ظاهري  به حساب مي و يا حكم ظاهري  اند حكم نقلي  گفته

به حقيقت و حّقانيت شناخته  آيد و ادعاها در صورتي  بيشتر به حساب نمي ادعايي 
مثالً اگر . م آن را تأييد كند و قبول نمايدشود كه عقل سالم و يا انسان عاقل و سال مي

شود كه از نظر   فروخت مدعي  را كه مي توانست اجناسي  در بازار ترازو نبود، هر كس مي
هيچ كس حاضر نيست . ها صد يا هزار كيلو وزن دارد وزن و ميزان هر كدام از كيسه

بزرگ و  هاي  كيسه تمامي . دهد بگويد وزنش كم است  مي را كه به مشتري جنسي 
تصديق يا تكذيب اين  براي  تنها حاكم و قاضي . كنند كوچك را مثل هم حساب مي
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شود،  باشد كه طول و عرض و وزن اجناس با آنها معين مي ادعاها ترازوها يا متراژها مي
  .باشند درست، همين ترازوها و متراژها مي پس قاضيِ 

شما ادعا  وقتي.  متراژ استعقل هم در وجود انسان در حكم همين ترازو و
قبول است كه چوبِ متر  شما در صورتي  كنيد كه پارچة من صد متر است، ادعاي  مي

شما در صورتي  صد گرم است، ادعاي  كنيد كه طال و جواهري  يا اگر ادعا مي. تأييد كند
ل انسان ها را هم عق ها و مقياس همين ترازو. شود كه ترازو آن را تأييد كند قبول مي 

ها و ترازوها هم قابل  ها عقل و عاقل نبود، اين مقياس اگر در جامعة انسان. بوجود آورده
كند، نه فقط  عقل نيروئي است كه همه چيز را به حساب و هندسه قبول مي. ظهور نبود

 بدون دليل، خود را خدا و پيغمبر معرفي  همه كس در زمينة ادعاي. بر اساس ادعا
عقل است كه هر  كنند، فقط نيروي   مي ها معرفي ه كس خود را بهترينكنند و هم مي 

مبدأ پيدايش . شناسد مي  يا ارزش حقيقي  كس و هر چيز را به آن وزن و مقياس واقعي
. خالق الزم دارد عقل و نقل، خداوند متعال است، زيرا هر دو، مخلوقند و هر مخلوقي 

ها مخلوق هستند، و مخلوق  و همه كتاب عالي كلمات امام و پيغمبر و يا كلمات خداي ت
  . بدون خالق قابل ظهور نيست

كه خالق همه كس و همه چيز است، خالق كالم و بيان هم   پس خداي تعالي
. در عالم قابل ظهور نبود زد، كتاب و بياني  نمي گفت و حرفي  اگر خدا سخن نمي. هست

اگر گوينده . شنونده  گوينده و ديگري  پيدايش كالم و بيان هم دو اصل الزم دارد، يكي
پس . گويد شود و اگر شنونده نباشد گوينده سخن نمي پيدا نمي نباشد كالم و بياني 

خداوند با . ها از وجود خداوند متعال سرچشمه گرفته است ها و نوشته  گفته تمامي
اند و  نيدهبندگان صالح و مصلح به نام پيغمبر و امام سخن گفته و آنها سخن خدا را ش

شناخته  ها دالئل نقلي  مجموعة اين كتاب. اند ها نوشته اند در كتاب آن چه را شنيده
سرچشمه گرفته و نازل  تعالي   ها از وجود خداي  اين كلمات و عبارات و كتاب. شود مي

ها را دليل  اين نوشته شده و در وجود بندگان مخلص او ثبت و ضبط شده و تمامي 
 را محكوم كند كه  شناسند، كه اگر خداوند كسي  مي  و يا حجت ظاهريدانند مي نقلي 

نبود  يا كتابي  بياورد كه كسي   و آدم كشتي، آن محكوم نتواند عذري  چرا خيانت كردي
ها و دالئل نقلي  روز قيامت افراد ظالم و كافر در برابر همين كتاب. مرا از اين كار بازدارد

  .عمل كردند و بد گفتند و امثال آنشوند كه چرا بد  محكوم مي 
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ها ضبط شده  شناختن آن چه در كتاب وليكن در اين جا تنها ميزان و ترازو براي 
توانست به دليل وجود  اگر عقل نبود خدا نمي. ها ثبت شده عقل انسان است يا در سينه

ا حاكم ها افراد كافر و ظالم را محكوم كند يا افراد مؤمن و صالح ر ها و نوشته كتاب
 در وجود انسان و ديگري  باطني گوئيم اين دو نوع دليل يكي  مي نمايد، به طور كلي 

 خداوند متعال است كه با همين دو نوع دليل،  هاي ها، حجت در كتاب و نقلي  ظاهري 
ها به دو فرقه تقسيم  انسان. شوند شناخته مي و افراد خوب به خوبي  افراد بد به بدي 

  .اهل بهشت و فرقه ديگر اهل جهّنم اي  اند، فرقه شده
اي  و هر حادثه  پس در اين بحث الزم است بدانيم دليل صحت و سقم هر ادعايي 

ممكن است دالئل . كند مخصوصاً عقل كه هرگز اشتباه نمي. همين عقل و نقل است 
غ و در ذات خود مصون و ايمن از درو اشتباه يا دروغ باشد، وليكن دالئل عقلي  نقلي 

الزم است در تعريف اين دو نوع دليل كامالً بحث كنيم تا شايد ماهيت و . اشتباه است
  .حقيقت هر دو را چنĤن كه هست بشناسيم

زيرا عقل . توانند با يكديگر اختالف پيدا كنند نمي ها در تعريف دالئل عقلي  انسان
ثالً عقل انسان يا عقل م. كند برابر آن حادثه يكنواخت قضاوت مي اي  سالم در هر حادثه

همه جا عقل عاقل، ظلم و . سالم هرگز ظلم ظالم را به صحت و حّقانيت قبول ندارد
 در بيابان و صحرا با  اگر انساني. كند ستم را خواه به انسان يا حيوان، محكوم مي

 را بدون را از زمين بكند و كنار اندازد و يا حشره يا حيواني  خود بوته علفي  بازيگري 
كند كه چرا اين  دليل به قتل برساند، فوراً خودش با عقل خودش خود را محكوم مي

  .گياه را از زمين كنده يا آن حشره و حيوان را از بين برده است
دهد آن را  وليكن همين حشره و حيوان اگر موجب آزار باشد، عقل به او اجازه مي

ام يا پيغمبر ام است كه وارد شده هم مطابق همين حكم عقلي  حكم شرعي . بكشد
  :اند فرموده

   يذوين قبل اَ   الموذياقتلواُ
شوند و شما را به وحشت و زحمت  شما مي وارد زندگي  وقتي  حيوانات موذي 

   .اندازند، پيش از آن كه شما را اذيت كنند، آنها را بكشيد مي
ت و  را مانند مار و عقرب و حشرا از يك طرف خداوند متعال حيوانات موذي

دهد كه آنها را  ها اجازه مي به ما انسان كند و از طرفي  مضرّ را خلق مي هاي  ميكروب
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اگر سؤال شود كه چرا خداوند مار و عقرب را .  خود خارج نماييم بكشيم و از زندگي
را  دهد، بهتر اين بود كه حيوان موذي  ها اجازة كشتن آنها را مي كند و به انسان خلق مي

عقل و علم را در انسان  اين كه نيروي   جواب اين است كه خداوند براي كرد، خلق نمي
دهد تا  كند و به انسان اجازة كشتن آنها را مي را خلق مي پرورش دهد، حيوانات موذي 

حقّ   يا انسان موذي  در اين ميان عقل انسان فعال شود و قضاوت كند كه حيوان موذي
باشد، خواه از جنس انسان باشد يا  دارد كه نافع حقّ حيات  فقط موجودي. حيات ندارد

در آن  شاخ و برگ زيادي  دهد و گاهي  را پرورش مي درختي  يا خداوند تعالي . حيوان
دهد و به باغبان اجازه  بيشتر از استعداد درخت به آن مي هاي  آفريند و يا ميوه مي
در اين ميان .  را بريزد زيادي هاي  را قطع كند و ميوه زيادي  هاي  دهد كه شاخ و برگ مي

گويد همه  كند كه مي به نام عقل پرورش پيدا مي باغبان و افراد متفكّر، نيروئي  براي 
ابتدا . كمتر از حد اعتدال يا زيادتر، جايز نيست. چيز الزم است در حد اعتدال باشد

ها را كه  ها و كم آفريند و بعد اين زيادي به نام عقل مي خداوند در وجود انسان نيروئي 
پرورش عقل حشرات  براي . كند پرورش همان نيرو خلق مي در طبيعت هست براي 

دهد و هم چنين حيوانات مفيد را  كند و به انسان اجازة كشتن مي  را خلق مي موذي
با اين پرورش يا نابود كردن، . دهد كند و به انسان دستور پرورش آنها را مي خلق مي

حقّ  در عالم در صورتي  كند كه هر چيزي  رود و قضاوت مي باال مي عقل انسان  نيروي
  .ها باشد و اگر مضرّ باشد، حقّ حيات ندارد حيات دارد كه نافع به حال انسان

 به نام عقل ذخيره دارد كه با  در وجود خود يك چنين نيروئي پس هر انساني 
 چه مضرّ است از خود دور كند، و آن خود ذخيره مي قضاوت آن، آن چه نافع است براي 

خلقت اين وليكن . به نام عقل شود تواند منكر يك چنين نيرويي   نمي كسي. سازد مي
نيرو در وجود انسان مانند ساير اعضا و جوارح با خداوند متعال و استفاده از 

آفريند  مثالً خداوند چشم و گوش را مي. آن و به كار بستن آن به ارادة انسان است
را گوش  يا هر سخني  گويد كه هر كس و هر چيز را نگاه كن تا بشناسي  ان ميو به انس

او  دست و پاي  براي  كند و كار و كاسبي  او خلق مي دست و پا براي . بده تا بداني
كه تازه  مثالً كودكي . سازد تا با به كار زدن آنها اعضاء و جوارح او نيرو و قوت بگيرد مي

به چيزي  را به چشم او ببندند و نگذارند چند سالي  دستمالي به دنيا آمده است اگر 
تواند  نگاه كند و بعد آن دستمال را بردارند، با اين كه چشم كودك سالم است، اما نمي 
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از اعضاء بدن انسان  هر عضوي  براي  تعالي  خداي. نگاه كند يا نگاهش بسيار ضعيف است
كند تا بدن و اعضاء بدن او  به كار و فعاليت ميدرست كرده و او را مجبور  كار و كاسبي 

  .رشد كند و به ثمر برسد
كه خداوند در وجود انسان آفريده و آن هم با بكار زدن رشد  از جمله چيزهايي 

خداوند اين .  عقل است شود، همين نيروي و تعطيلي متوّقف مي كند و با بيكاري  مي
ضررها در عالم آفريده تا زمينة فعاليت براي ها و  ها و منفعت همه درس و كتاب و حادثه

ها فكر كنيد  ها و زمين كند در خلقت آسمان همه جا اصرار مي. عقل انسان فراهم شود 
كند و   به فقر مبتال مي گويد شما را گاهي همه جا مي. تا حكمت خلقت را بشناسيد

و نمونة . كند ميشما را مريض  و گاهي  دهد   سالمتي مي گاهي. دهد ثروت مي گاهي 
اي براي  همه اينها زمينه. ما آفريده اينها، اين همه ضد و نقيض و مضرّ و نافع در زندگي 

را  غذايي  گويد چرا به خود اجازه دادي  به مريض مي. به كار افتادن عقل انسان است
ات همه جا كلم. كه تو را گمراه كند كني زندگي   كه تو را مريض كند يا با كسي  بخوري

كار زدن عقل است تا انسان در ميان اين همه حوادث و حقايق  ، به معناي لعلكم تعقلون
اين . را چنĤن كه هست بشناسد و بداند  و خوبي  بدي. نفع و ضرر خود را تشخيص دهد

  گويند خدا به فالني مي بعضي . گيرد عقل سرچشمه مي ها همه و همه از نيروي قضاوت
رساند و   مي آن كه عقل دارد، خود را به سعادت و خوشبختي. دادن عقل داد و به ديگري 

 كه عقل  خدايا به كسي: گويند يا در تعبيرات خود مي. شود آن كه ندارد بدبخت مي
او را  چيزي ندادي و  كه عقل ندادي  همه چيز دادي، چه چيز ندادي؟ و به كسي دادي 

  .در صفر مطلق قرار دادي
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   به برخي از مردم نعمت عقل را عطا نموده است؟آيا خداوند متعال فقط

  
اين تعبيرات مطابق خلقت و طبيعت انسان نيست كه عقل دادن و ندادن را به 

اندازند   خود را به گردن خدا مي  و بدبختي دانند كه در نتيجه خوشبختي دست خدا مي
 وليكن خدا به همه كس عقل داده. دانند و خدا را مسؤول سعادت و شقاوت خود مي

برند نه اين كه عقل  كنند، عقل خود را به كار نمي عقل استفاده نمي از نيروي  اي  عده
عقل مانند دست و پا و چشم و گوش در وجود انسان خلق شده و او  نيروي . ندارند

عقل هم استفاده  كند از نيروي  مأمور شده آن چنان كه از چشم و گوش استفاده مي
اين   به معناي لعلكم تعقلونكلمات . را بشناسد و بداند واقعي كند تا سعادت و شقاوت 

اين كه عقل داشته باشيد يا  است كه شما عقل خود را به كار بياندازيد نه به معناي 
عقل همراه گوشت و خون و اعضاء بدن خلق شده و انسان مأمور است از . نداشته باشيد

خود   عقل و شعور نرسيده و دوران كودكيتا زماني كه كودكان به. اين نيرو استفاده كند
نه معصيت آنها معصيت و نه اطاعت آنها . نيستند گذرانند مكّلف به تكليف الهي  را مي

عقل در وجود  به عقل و شعور رسيدند و نيروي  شود وليكن وقتي  اطاعت شناخته مي
 تكليف الهي ها را تشخيص دهند، مكلّف به ها و خوبي توانند بدي آنها زنده شد كه مي

  .شوند مي 
باشد كه خداوند در  ها مي ها و خوبي شناخت بدي عقل همان ترازوي  پس نيروي 

ها محصول و نتيجة استفاده كردن يا  آفريده وليكن تفاوت انسان وجود هر انساني 
افراد عقل داده و به  نه اين كه بگوييم خدا به بعضي . استفاده ننمودن از اين نيرو است

كه فاقد عقل هستند مانند كودكان و ديوانگان، مكّلف به تكاليف  كساني . دادهن بعضي 
  هاي ها مخصوصاً بعد از سال انسان و در غير اين دو طايفه، تمامي . هم نيستند الهي 

پر بركت را در  عقل آفرين اين نيروي  شوند و خدايِ  عقل مي عمر، داراي بيست و سي 
  .آفريند وجود آنها مي

باشد، خداوند به  ام در جامعه ميامعقل را كه در وجود انسان مانند پيغمبر و پس 
تواند اعتراض كند كه من عقل ندارم يا خدا به من عقل  نمي همه كس داده و كسي 

آينده در مسير  هاي  منظور از اين تعريفات اين است كه بدانيم درس. نداده است
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از يك طرف . شود عقل شناخته مي ي شناخت آن چهار كلمة حكمت همه جا با نيرو
دهد كه علم خود را  ها دستور مي كند و به انسان خداوند در قرآن حكمت را تعريف مي

 بشناسند، از  اي و حادثه به حكمت برسانند و اين چهار كلمه حكمت را در هر مخلوقي 
آن چهار  ي يعن. اند تا علم انسان را تبديل به حكمت كنند طرف ديگر پيغمبران هم آمده

و دليل وجود فاعل، و مواد اوليه خلقت و هندسه مخلوقات، و  كلمه را كه دليل فاعلي 
 كه هدف خدا از خلقت و هدف انسان از تربيت است را با عقل و شعور خود  عّلت غائي

  . پيدا كنند  آگاهيهندسة خلقتبدانند و بفهمند و به 
و هر   چهار كلمه در هر مخلوقي در مقدمه بحث گفته شد كه علم كامل، شناخت

هستند كه به اراده خدا يا به اراده انسان  مخلوقات مانند موجوداتي . باشد  مي اي حادثه
اند، حوادث هم مانند باد و طوفان و امراض و مرگ و حيات و امثال آن  ساخته شده

 هوا   گاهيخدا. شود حادث مي  تعالي  باشد كه به وسيله مخلوقات يا به اراده خداي مي
دانند و  هوا را مخلوق خدا مي. كند  به وسيلة هوا طوفان ايجاد مي سازد و گاهي مي

سازد  شناسند كه به وسيله اين مخلوق پيدا شده يا مثالً دريا مي مي اي  طوفان را حادثه
كند يا خورشيد و ماه و  و به وسيله دريا و هوا، باران و برف و تگرگ و امثال آن خلق مي

پس عالم هستي . آورد ه، و به وسيله اينها اين همه حوادث در طبيعت بوجود ميستار
ما . كه به وسيله آفريدگان بوجود آورده عبارت است از آن چه خدا آفريده و يا حوادثي 

ها و  ها از يك طرف مخلوق خدا هستيم و از طرف ديگر منشأ اين همه حادثه انسان
  .شود ه از ما صادر ميباشيم ك كشتارها و نفع و ضررها مي
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  فايدة دانستن چهار كلمة حكمت

  
كسي . داند عالم كامل است  كه اين چهار كلمه را در خاليق و حوادث مي انساني

. و خوشبخت است است كه عقل و علمش به كمال رسيده و او صد در صد بهشتي  
كند  مي ي دليل عقل كامل و ايمان كامل و علم كامل اهل بهشت است و سعه خودش ب

ها كه مربوط  پس در اين بحث. كامل برساند مردم را مانند خود به عقل كامل و زندگي 
به كيفيت خلقت عالم و آدم است، ابتدا الزم است كيفيت خلقت عالم و آدم را بدانيم، 

سازد، يا  سازد و چگونه و چه طور مي مي و موادي  آنها را از چه اصولي  تعالي  كه خداي 
اين سه كلمه را در خلقت خود  وقتي . كند  آنها را خلق مي  منظور و هدفيبه چه

همان طور . كوشيم كه اعمال و اخالق ما برابر خلقتمان باشد دانستيم صد در صد مي
كه مخلوق خدا هستيم بنده و مطيع خدا هم باشيم و همان طور كه از جسم و روح 

سمانيت خود يا روحانيت خود را ضايع ج. ايم قدر جسم و روح خود را بدانيم خلق شده
و همان طور كه از نظر هندسه خلقت به صورت انسان . ايم نكنيم كه خود را ضايع كرده

ايم و خداوند آن چه در دنيا  ايم و با اين هندسه، اشرف مخلوقات شناخته شده خلق شده
رافت را هم ما آفريده، قدر اين صورت و اين هندسه خلقت و ش و آخرت آفريده براي 

بد . ايم مانند حيوانات و موجودات ديگر نباشيم ما كه به صورت انسان خلق شده. بدانيم
است كه خداوند ما را به صورت انسان خلق كند و ما در اخالق و رفتار مانند حيوان 

  .خود را ضايع كنيم باشيم و صورت انساني 
به   ابتدايي  فريده، يك زندگيما آ براي  و يا اين كه بدانيم خداوند دو نوع زندگي 

يادگرفتن و دانستن  نام دنيا كه در واقع كالس درس و كالس تربيت است، كه براي 
 ببينيم و ياد بگيريم كه چگونه باشيم و چگونه  است و براي اين است كه ما دوره 

كه  ديديم و گذرانديم، بر اساس دانشي اين كالس درس را به خوبي  وقتي . كنيم زندگي
كند، كه  دوم ما كه آخرت است، ظهور پيدا مي ايم، زندگي  در اين كالس بدست آورده

نابود شدن  در عالم براي  هيچ موجودي  يعني . اين آخرت كلمه چهارم حكمت است
انسان و در  اند كه باشند و براي  خلق نشده، همه مخلوقات به اين منظور خلق شده
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هدف خدا از  يعني . نامند مي دات را عّلت غائي اين ابديت موجو. خدمت انسان باشند
  . خلقت عالم و آدم



 
 

     حكمت
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  اصول خلقت چيست؟

  
 كه از تركيب و  اي  مواد اوليه يعني. ابتدا الزم است درباره اصول خلقت بحث كنيم

مخلوقات خدا مانند صنايع ما . سازد ارتباط آنها با يكديگر خداوند مخلوقات را مي
 مواد اوليه الزم داريم و آن مواد، آب و خاك و سنگ  خانه سازي  ما براي. ها است انسان

تهيه  براي . اگر اينها نباشند ساخت و ساز ممكن نيست و بلكه ممتنع است. و آجر است
به دست ما يا به  چيزي . ديگر به همين كيفيت لباس پشم و پنبه الزم داريم و چيزهاي 

. اين كه اصول خلقت يا مواد اوليه الزم داردشود، جز  دست خداوند متعال ساخته نمي
كنيم كه كيفيت خلقت عالم و آدم را از  پيدا مي به عظمت و قدرت خدا آگاهي  وقتي 

خاصيت عالم و  اصول اولية بي تعالي  اصول و از مواد اوليه بشناسيم كه چگونه خداي 
خود و   بركت براي هايي درآورده كه اين همه منشأ خير و آدم را به يك چنين شكل

  .ما دربارة اين اصول است پس بحث ابتدايي . باشند ديگران مي
از اصل و فرع  ها و صنايع ديگر، تركيبي  ها و خانه عالم خلقت مانند همين درخت

 خود و به   كه به خودي اصول و موادي اصل، آن حقايق بدون نمايش است يعني. است
و قابل استفاده نيستند، بلكه در مسير ساخت و ساز نمايش ندارند و قابل رؤيت  تنهايي 

در حالي كه خود را و همه چيز را  مثالً نور و روشنايي . باشند قابل رؤيت و استفاده مي
 ممكن است كه خداوند،  ها در صورتي ها و روشنايي گذارد، اين نمايش به نمايش مي

.  ماده و نور با يكديگر تركيب كنداز  و ماهي  اي از ماده و نور بسازد يا ستاره خورشيدي 
اگر نور خورشيد را از جرم آن جدا كنند يا نور ماه و ستاره را از جرم اينها بگيرند يا 

ها كه روشنايي  شمع بگيرند نه آن چربي  شمع را از آن مادة چربي  مثالً روشنائي
ور خورشيد را از اگر ن. قابل رؤيت است به تنهايي  شوند، نه روشنائي  دهند ديده مي مي 

جرم آن بگيرند نه نور آن قابل رؤيت است كه روشنگر باشد نه جرم خورشيد قابل 
پس خورشيد كه از ماده و . را به نمايش بگذارد رؤيت است كه خود را يا چيز ديگري 

كنند، مثل  نور تركيب شده، ماده و نور اصل آن هستند و بعد از تركيب، فرعيت پيدا مي
اصول  به طور كلي . ده و نور خورشيد مثل گياه از زمين روييده استاين است كه ما

اما در مسير ساخت و ساز و تركيب، . فاقد اثر و خاصيت هستند خلقت به تنهايي 
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گوئيم اصول عالم خلقت در لباس فروع و ساخت و ساز  مي. كنند خاصيت و اثر پيدا مي
كه ساخته شود و ظاهر گردد به شود وليكن پيش از آن  قابل رؤيت و استفاده مي

شويم  انسان شناخته مي ها در صورتي  مثالً ما انسان. قابل رؤيت و استفاده نيست تنهايي 
داريم كه خداوند اصول اولية وجود ما را كه آب و خاك و روح است  و خاصيت انساني 

 اين اما پيش از اين ساخت و ساز و پيدايش.  كند به اين صورت بسازد و مهندسي
  به طور كلي بر اساس. شويم نداريم و به نام انسان شناخته نمي صورت، خاصيت انساني 

گوييم كه همه جا اصول در لباس فروع و ساخت و ساز  مي و عقلي  يك قاعدة علمي 
را كه در  در اين جا يك يك اصولي . اند و پيش از آن قابل استفاده نيستند قابل استفاده

بكار رفته و به صورت اين همه عجائب درآمده است را توضيح خلقت عالم و آدم 
  .دهيم مي

كند و شكل  جسمانيت پيدا مي  كه در ساخت و سازندگي اصل اول، ماده
  . گيرد مي

ها قابل شناسايي  ها و به وسيله انسان انسان از اصول خلقت كه براي  تنها اصلي 
 همين موادي است كه از اجتماع و باشد و از طريق حواس پنجگانه قابل كشف است، مي 

  منهاي و مخلوقي  در عالم موجودي . شوند تركيب آنها با يكديگر اجسام ساخته مي
نيست و تنها جسم است كه به موجودات عالم  جسمانيت قابل رؤيت و قابل شناسايي 

 و  كه دارد قابل رؤيت اي با شكل و قيافه دهد و هر مخلوق و موجودي  شكل و قيافه مي
  . باشد مي قابل شناسايي 

شود كه  به اين دليل قابل رؤيت نيست و به وسيله ما ديده نمي تعالي  خداي 
پيدا نشده كه مواد  نبوده و كسي  جسمانيت ندارد و از مواد عالم ساخته نشده، كسي 

  .بسيار  بزرگ بسازد و نام آن را خدا بگذارد عالم را به يكديگر مّتصل كند و جسمي 
   خداوند در ذات خود جسمانيت و ماديت ندارد و نه قابل لمس است كه كسيلذا

فقط مواد عالم كه بعد از .  تن خدا بگذارد و وجود خدا را لمس كند باشد دست روي
كنند به دليل همين جسمانيت قابل لمس هستند  تركيب با يكديگر جسمانيت پيدا مي

شوند و با حس  شوند و با حس باصره ديده مي با حس المسه شناخته مي. و قابل رؤيتند
پس تنها چيزي كه . شود و همينطور با حواس ديگر آنها شنيده مي سامعه سر و صداي 

، مواد  كند آن را به نمايش بگذارد گذارد و خدا قدرت پيدا مي مخلوقات را به نمايش مي
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كديگر در شكل عالم است كه از طريق اتصال به يكديگر و از طريق تركيب با ي
و چيزي  اگر كسي . در ابعاد ثالثه طول و عرض و عمق قابل نمايش هستند مخصوصي 

در دنيا و آخرت جسمانيت پيدا نكند به وسيلة حواس پنجگانه انسان قابل كشف  
گوييم اولين اصل در عالم خلقت كه خود را و مخلوقات ديگر را به نمايش  لذا مي. نيست

  . دهد مواد عالم است ا شكل و قيافه ميگذارد و به آنه مي
مواد عالم همان ذرات كوچك و بزرگي است كه خداوند ابتدا به اراده قاهره خود 
آنها را ايجاد نموده و بعد از ايجاد آن ذرات و مواد را به يكديگر اتصال داده و از تركيب 

ديگر  جاي آسمان و  بوجود آورده، يك جا فضاي  آنها به يكديگر اشكال مختلفي 
. ها و همه چيز ديگر جمادات و نباتات و حيوانات و انسان خورشيد و ماه و ستاره، جاي 

در دنيا و آخرت كه قابل لمس و قابل رؤيت باشد به اين دليل قابل لمس و  هر چيزي 
. رؤيت است كه جسمانيت دارد، از ارتباط مواد مختلف با يكديگر درست شده است

دهيم و مجسمه  ها شكل مي به خاك ها در ساخت و سازندگي  انهمان طور كه ما انس
كنيم، همينطور به مواد ديگر شكل  دهيم و يخ درست مي سازيم يا به آنها شكل مي مي

هم اگر بخواهد  تعالي  خداي . دهيم تا قابل رؤيت و قابل استفاده باشد و صورت مي
خدا هم ذرات عالم .  ممكن نيستما قابل رؤيت باشد بدون ماده  بسازد كه براي  چيزي

دهد، ماده به اضافه ماده و به اضافه ماده و با اين ارتباط و اتصال  را به يكديگر اتصال مي
ها قابل رؤيتند  ما انسان كند كه براي  مختلف درست مي هاي  مواد عالم با يكديگر شكل

زيرا خدا . كند مي ي هم از طريق همين ساخت و سازها خود را به ما معرف تعالي  و خداي 
 نسازد و  اگر چيزي. ها قابل كشف و رؤيت نيست به دليل ذات خود به وسيلة ما انسان

پيدا  از او قابل ظهور نيست و كسي  را خلق نكند، از ازل تا به ابد اسمي  مخلوقي 
همه جا خداوند متعال خود را به وسيله . بشناسد شود كه خدا را به عنوان خدائي  نمي
ها  پس همان طور كه ما انسان. كند مي كه دارد به بندگانش معرفي  ق و آثاري خالي

موجودات عالم نيز  نيستيم تمامي  كنيم و قابل شناسايي  بدون ماده، جسمانيت پيدا نمي
در ظاهر و باطن . نيستند در زمين و آسمان بدون جسمانيت قابل رؤيت و شناسايي 

سازد و به وسيله همين  في، لطيف يا غير لطيف ميعالم، خداوند متعال اشكال مختل
ديگر به نام حيوان يا  ها يك جا به نام انسان، جاي  ها و سر و صورت شكل و قيافه
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خلق را : فرمايد  مي لذا در حديث قدسي. كند مي موجودات ديگر خود را به ما معرفي 
  . خود شناخته شومآفريدم تا به وسيله همين خاليق در برابر بندگان عارف و عالم

مخلوقات قابل رؤيت و قابل  پس الزم است اين حقيقت را بدانيم كه تمامي 
 شناسائي  هر كدام به صورت مخصوصي. در دنيا و آخرت، جسمانيت دارند شناسايي 

 ماديت موجوديت  جسمانيت و منهاي شوند و خدا است كه در عالم خلقت منهاي  مي 
الزم است . نيست قابل ظهور و قابل شناسايي  اي  يا ماده اي   ذرهدارد و در ذات و وجود او

ماده   خلقت چيست و چگونه است و خداوند با چه بياني  بدانيم جنسيت ماده در ابتداي
دارد در جريان  خلقت شناسنامه مخصوصي  كرده و اين ماده كه در ابتداي  را معرفي

اسم  شود و در هر صورتي  تلف ظاهر مي مخ هاي خلقت و ساخت و ساز چگونه به صورت
  .كند پيدا مي مخصوصي 
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  آشنايي با آثار ذاتي و آثار تركيبي ماده 

   
ماده بحث  و تركيبي  ماده، و آثار عرضي  الزم است در اطراف خصايص و آثار ذاتي 

فبا باشد كه اگر دانش آموز، ال علم مانند الفبا مي اين بحث در دنياي . خود را ادامه دهيم
  .تواند بشناسد را نشناسد در آينده كلمات و عبارات را هم نمي

 كه خداوند متعال آن را به صورت مخصوصي  توانيم ماده را در خلقت ابتدايي مي
عالم خلقت بدانيم و اين الفبا را هر چه بيشتر چنان كه هست  ظاهر نساخته، الفباي  

شود در ذات خودش و  ز آن ساخته ميمواد عالم كه جسم مخلوقات ا. بدانيم و بشناسيم
پيدا   صفات ديگري   دارد و در مسير ساخت و سازندگي خودش صفاتي در وضع ابتدايي 

آيد و موجوديت مواد عالم به  مي ها كه همراه ماده بوجود آن صفات و خاصيت. كند مي
ن قدر خلقت آ  دارد چند چيز است، اول اين كه مواد عالم در ابتداي  آنها بستگي

مواد را . ها قابل رؤيت نباشند كوچك و كوچك هستند كه شايد با بزرگترين ميكروسكپ
اند ذراتي است  گفته. اند خلقت به عنوان ذرات غير قابل تجزيه تعريف كرده در ابتداي 

مثالً يك دانه عدس يا خشخاش قابل تقسيم و قابل . غير قابل تقسيم و غير قابل تجزيه
شود و باز هر قسمت به دو  يك عدس به دو قسمت تقسيم مي. دباش خرد شدن مي

رسد كه قابل تقسيم و قابل  مي قسمت، همين طور قابليت تقسيم ادامه دارد تا به جائي 
قرار گرفته  كوچكي   از خدا بخواهد كه اين ماده را كه در انتهاي  اگر كسي. تجزيه نيست

ند از قبول اين پيشنهاد عذرخواهي تر شود؛ خداو به دو قسمت تقسيم كن تا كوچك
ماده را در اين .  رسيده كه قابل تقسيم نيست به جايي) ماده(گويد اين ذره  مي. كند مي 

 كه در وهمِ انسان و در فكر انسان  اي ذره يعني . اند ، تعريف كردهنقطه موهومحال، 
جم ماده آن ح. شده ماده در اين حال حجمش با حدش يكي . قابل ظهور نيست

فهمد كه  آن بگذارد مي جسمانيت است كه قابل لمس است و اگر انسان دست روي 
پس اين جسمانيت قابل لمس را به عربي . دست او به اين ماده مّتصل شده است

حد . طول و عرض و عمق داراي . ابعاد ثالثه است داراي  گويند و هر حجمي  مي» حجم« 
هم به همين كيفيت، حد  حد عرضي .  رؤيت هم نيستبدون حجم است و قابل طولي 
ابعاد ثالثه است   خلقت داراي  در ابتداي و هر جسمي  اي  هر ذره. هم همين طور عمقي 
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پيدا كنيد  توانيد جسمي  نمي. كنند مي كه آن ابعاد را به نام طول، عرض و عمق معرفي 
فقط ذات مقدس .  عمق نداشته باشدطول و عرض و. يا بسازيد كه فاقد ابعاد ثالثه باشد

است نامتناهي، جسمانيت  زيرا يك حقيقتي . خدا است كه فاقد جسمانيت و ابعاد است
ندارد كه محدوديت داشته باشد، مثل موجودات ديگر كه در جسمانيت خودشان 

كنارة آن  طول و عرض هر جسمي . طول و عرض و عمق اند، داراي  محدود به ابعاد ثالثه
 پيدا كنيم كه  توانيم جسمي نمي. باشد وليكن عمق آن، جسمانيت آن مي. م استجس

طول و عرض داشته باشد، اما عمق نداشته باشد يا عمق داشته باشد اما طول و عرض 
اگر از خدا بخواهيم كه پروردگارا . جسم است نداشته باشد زيرا ابعاد ثالثه الزمة ذاتيِ 

از اين ابعاد را نداشته باشد، خدا از   نداشته باشد يا يكي بساز كه ابعاد ثالثه  جسمي
هر . گويد مواد عالم در ذات خود محدودند كند و مي مي قبول اين پيشنهاد عذرخواهي 

  .اول و آخر دارد محدودي 
هر جا جسم است، ابعاد ثالثه هست و . مواد عالم است پس ابعاد ثالثه الزمه ذاتي 

جسمانيت و محدوديت مالزم يكديگر هستند نه .  جسم هستهر جا ابعاد ثالثه هست،
با همان .  بسازد و بعد طول و عرض برايش درست كند اين كه خداوند اول جسمي

كنند،  موجوديت پيدا مي  تعالي  ساخت اول و اراده او كه مواد عالم به اراده خداي
ت كه طول و عرض و عمق كنند، محدوديت همان ابعاد ثالثه اس محدوديت هم پيدا مي

 خلقت آن قدر كوچك است كه ابعاد  يا در ابتداي كوچكي  ماده در انتهاي . باشد
همان جا كه عرض است، طول است و  يعني . كند اش به صورت يك بعد جلوه مي ثالثه

همان جا كه طول، عمق است و همان جا كه عمق، طول و عرض است و ديگر قابل 
قادر هستي، اين  دا خواهش كنيم كه پروردگارا تو به هر كاري اگر از خ. تقسيم نيست

. كوچكتر كن، به دو قسمت تقسيم كن تا كوچكتر شود كوچكي  ماده را هم در انتهاي 
اما . شود فرمايد آن قدر كوچك است كه نابود مي كند و مي مي عذرخواهي  تعالي  خداي 

  يعني. نامند مي» نقطه موهوم «ماده را در اين حال. شود به دو قسمت تقسيم نمي
  .كه در فكر انسان قابل ظهور است نه برابر چشم انسان يا خالي  اي  نقطه

ساخته تا هيكل موجودات خود را از آن  تعالي  ماده اولين اصلي است كه خداي 
اين صفت محدوديت يا جسمانيت، الزمة ذات ماده است كه . بسازد و به نمايش بگذارد

توانيم از خدا بخواهيم كه جسمانيت جسم را بگيرد يا  نمي. بل سلب نيستاز ماده قا
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دهد محدوديت و جسمانيت همراه ماده  خدا جواب مي. محدوديت آن را از بين ببرد
شود چنان نابود كرد كه نباشد، ولي  ماده را مي. رود بوجود آمده و همراه آن از بين مي

يا محدوديتش را سلب نمود كه ابعاد .  نباشدشود جسمانيت آن را گرفت كه جسم نمي 
اين محدوديت و جسمانيت، خود ماده است كه به اراده خدا ايجاد شده و . ثالثه نباشد

  .شود يا اگر بخواهد به اراده او اعدام مي
رسد كه مواد عالم را ايجاد كنند يا آنها را نابود  ها قدرتشان به اين جا نمي انسان

سوزانند يا مواد ديگر  توانند بهم بزنند، چنان كه هيزم را مي ام را ميصورت اجس. كنند
توانند نابود كنند، بلكه آنها را تبديل به دود و بخار و خاكستر   ذات آنها را نمي را، ولي

مواد است كه به اراده خدا خلق  اين جسمانيت و محدوديت، صفت ابتدايي . كنند مي
  . گردد  مييا اگر بخواهد نابود. شود مي

ماده همان طور كه در . باشد مي و تاريكي  صفت ديگر ماده بعد از خلقت، سياهي 
نهايت سياه و تاريك  خود بسيار كوچك است كه قابل تقسيم نيست، بي خلقت ابتدائي 

عالم را در زمين و  هاي   چراغ ندارد و اگر تمامي  در ذات خود روشنائي  اي است كه ذره
ها در  ستاره. گردد  برمي و سياهي د، تمام عالم خلقت به تاريكي آسمان خاموش كنن

به  ها همين طور، بعد از سلب روشنائي  ها و ماه خورشيد.  خود هستند، اما سياهند جاي
كه سياه باشد تاريك  هر چيزي . يك حقيقت است و تاريكي  سياهي . گردند برمي سياهي 

شويد، اتاق شما  مثالً شما وارد اطاق مي. تكه تاريك باشد سياه اس است و هر جايي 
همه چيز . قابل رؤيت نيست و هيچ رنگي   يا زردي  يا سرخي تاريك است، رنگ سفيدي 
مختلف هم پيدا  هاي  كنيد از نور چراغ رنگ چراغ را روشن مي تاريك و سياه است وقتي 

  يا زردي رنگ سفيدي اتاق و زمين و سقف آن به وسيله نور  فضاي  به طور كلي . شود مي
 الزم  چيزي ظهور تاريكي   نور چراغ الزم داريد، اما براي  پيدايش روشنائي براي . گيرد مي

  .خود به خود هست نداريد، به محض اين كه چراغ را خاموش كنيد تاريكي 
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  حقيقت تاريكي چيست؟

  
گويند  مي. ندا متحير شده و فالسفه در تعريف تاريكي  طبيعي  در اين جا علماي 

ايجاد روشنايي  ما براي . خود به خود هست نور نباشد تاريكي  عدم است وقتي  تاريكي 
ايجاد  خداوند متعال هم براي . روشن كنيم انجام دهيم، چراغي  الزم است كاري  

نه  ايجاد تاريكي  اما براي . بسازد مثل خورشيد و ماه و ستاره الزم است چراغي  روشنايي 
ها را خاموش كنند،  فقط كافي است چراغ. ها انجام دهد نه انسان زم است كاري خدا ال
عدم نور . پيدا شود انجام دهند تا تاريكي   خاموش كنند الزم نيست كار ديگري  وقتي
 كفايت  پيدايش روشنايي براي  كند، اما عدم تاريكي   كفايت مي پيدايش تاريكي براي 
لذا فالسفه و علماي . برطرف شود روشن كنيم تا تاريكي  الزم است چراغي . كند نمي

نيست كه خدا خلق كرده باشد، بلكه خدا فقط روشنائي  چيزي  اند سياهي  گفته طبيعي  
  .خود به خود هست آفريند و تاريكي مي 

هر دو   و تاريكي  كند كه روشنائي كنند كه خداوند ادعا مي از اين طرف مشاهده مي
پيش از اين كه مخلوقات را خلق كند ابتدا دو چيز به نام . آفريده استرا خلق كرده و 

. نور و ظلمات خلق نموده و بعد، از تركيب نور با ظلمات، خاليق را درست كرده است
نيست، خدا به آنها  گويند ظلمات، عدم نور است و خود به خود چيزي  فالسفه كه مي

كه نور ندارد  جسمي. نور است نور يا جسم بي كنيد، ظلمات، مادة بي گويد اشتباه مي مي
در . پس ظلمات، ماده تاريك است نه اين كه عدم مطلق باشد. سياه و تاريك است

  . من ابتدا نور آفريدم و بعد ظلمت آفريدم: فرمايد سوره انعام مي
ماده سياه را با نور تركيب نمودم، ماده سياه و تاريك، . آفريدم  ماده ظلماني  يعني

اجسام و ابدان  از اين ماده كه در ذات خود روشن شده است تمامي . پيدا كرد نايي روش
ماده به اضافه ماده به اضافه ماده . و حيوانات و زمين و آسمان و هر چه هست را آفريدم

  نور ماده به اضافه نور ماده به اضافه آن رنگ و روشنائي. آورد تا آخر اجسام را بوجود مي
  .آورد د ميبوجو و زيبايي 
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سنگي  وقتي . در ذات خود نورانيت دارد اي  كنند كه هر ماده طبيعيون مشاهده مي
پس نور در ذات مواد عالم و اجسام آن . شود پيدا مي زنيد جرقه نوراني  مي را به سنگي  

گويند همان طور كه جسمانيت، خود ماده است، ابعاد ثالثه هم  مي. ذخيره شده است
آنها خبر . غير از ماده هم خود ماده است، نه چيزي  نورانيت و زيبايي خود ماده است، 

. گيرد ماده قرار مي اما ماده پهلوي . گيرد ندارند كه نور به اراده خدا در ذات ماده قرار مي
دو عمل انجام  ماده نوراني  به دو عمل احتياج دارد و خداوند روي  لذا جسم نوراني 

عمل دوم، ماده به . كند  ماده كه جسمانيت پيدا مياضافةه عمل اول، ماده ب. دهد مي
 نور ةگيرد با افاض زماني كه نور در دل ماده قرار مي. كند  پيدا مي  نور كه روشنائيافاضه

گيرد، آينه بزرگتر يا  نور در آينه قرار مي مثالً وقتي . شود ماده بزرگ و كوچك نمي
شود  به آينه متصل گردد، حجمش بزرگتر مي  اي اما اگر قطعه شيشه. شود كوچكتر نمي
. زيرا نور از مجردات است، جسمانيت ندارد. گردد كم شود كوچكتر مي اي  يا اگر قطعه

شود، اما اگر غذا وارد شود  شود بدن بزرگتر نمي همان طور كه روح وارد بدن انسان مي
وارد ماده شود ماده  قتي كنيم نور و از اين جا كشف مي. شود تر مي بدن بزرگتر و سنگين

شود، وليكن اگر ماده كنار ماده قرار گيرد ماده بزرگتر  مي شود، اما نوراني  بزرگتر نمي
از آنها  از دو راه و به دو عمل قابل ظهور است كه يكي  پس ساخت و سازندگي . شود مي
م، ماده به عمل دو. پيدايش اجسام ماده به اضافه ماده، براي  نامند يعني  مياضافهرا 

به همين كيفيت خداوند عالم خلقت . و زيبايي پيدايش روشنائي   نور و نيرو براي افاضه
اصل ماده به اضافه ماده . را، جهان و انسان را از تركيب دو اصل با يكديگر ساخته است

  .و اصل ماده به افاضه نور
كند،  را بزرگتر نميگيرد و حجم آن  نظر به اين كه نور يا روح در ذات ماده قرار مي

اند ماده همان طور كه خود به خود جسمانيت و  و فالسفه گفته طبيعي  علماي 
اما خبر ندارند كه ماده خود . هم دارد و روشنايي  محدوديت دارد، خود به خود زيبايي 

همان طور كه . كند  پيدا مي و زيبائي وليكن از نور، روشنائي . به خود سياه و تاريك است
اند،  اند و آنها را روشن و زيبا نموده به مواد عالم و اجسام داده و زيبائي  وشنائي ر

از دو  پس عالم خلقت تركيبي . برگردانند توانند از اجسام بگيرند و آنها را به تاريكي  مي
شود و اصل نور كه مبدأ  ها مي ها و شكل اصل ماده كه مبدأ پيدايش جسم: اصل است

به همين كيفيت الزم است بدانيم از طريق . گردد مي كت و زيبايي پيدايش حيات و حر
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ها و  شود، و از طريق ماده چه شكل در عالم پيدا مي هايي  ها و قيافه نور چه شكل
  هايي؟ قيافه

ماده كه قابل انفصال نيست، انفصال مواد از يكديگر  ديگر از صفات ذاتي  يكي 
ت آن قدر كوچك هستند كه قابل تجزيه و تقسيم خلق مواد عالم در ابتداي  يعني . است
اتصال آنها به . باشند و هم چنين در ذات خود از يكديگر منفصل و جدا هستند نمي

همان طور كه در . دارد كه مواد منفصل به يكديگر متصل شوند يكديگر احتياج به اصلي 
بيده نيستند، ها از يكديگر فاصله دارند و به يكديگر چس  آجرها و خشت سازي خانه

ديگر الزم دارد، مواد عالم  مانند گل و سيمان و چيزهاي   طياتصال آنها به يكديگر مال
هستند كه از يكديگر فاصله دارند  آفرينش، ذرات بسيار كوچكي  خلقت هم در ابتداي 

اگر خداوند بخواهد اين ذرات بسيار كوچك را به يكديگر ). به يكديگر متصل نيستند(
اگر آن رشتة اتصالي . الزم دارد  بسازد، يك رشتة اّتصالي   تا از آنها جسميمتصل كند

گيرند و   همديگر قرار مي  رويپودر سياهنباشد ذرات عالم مانند گرد و غبار به صورت  
بوزد آنها را مانند گرد و غبار به هوا  اگر بادي . استحكام و اتصال به يكديگر ندارند اي  ذره

بسازد،  خواهد از اين ذرات كوچك كوهي   پس خداوند كه مي.كند پراكنده مي
ها و  محكم بسازد يا به صورت فلزات و آهن آالت درآورد يا به صورت درخت هاي  سنگ
چسبند كه به  ديگر، اين ذرات كوچك خود به خود به يكديگر نمي ها و چيزهاي  سنگ

مثالً مانند . دارندالزم  بلكه يك رشته اتصالي .  محكم ظاهر شوند صورت جسمي
چسبند و  ديگر كه از يكديگر جدا هستند و به يكديگر نمي هاي   تسبيح يا مهره هاي دانه

جدا شده از يكديگر را به  هاي  اين دانه يا سيمي  شوند، مگر اين كه با نخي  متصل نمي
 الزم دارد تا همان طور كه خشت و آجرها به وسيله معماران مالطي . هم متصل كنند

خواهد  محكم شود و سقف را نگه دارد، اين ذرات كوچك ماده هم كه خدا مي ديواري 
الزم دارند  درآورد يك رشته اتصالي  آنها را به صورت انسان يا حيوان يا گياه و درختي 

  .تا به صورت اين اجسام محكم يا غير محكم ظاهر شوند
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  روح استمساك يعني چه؟

  
 :فرمايد مي. كند را تعريف مي   اتصالي آن رشته  عليه السالم امام

دوانــد و بــا ايــن روح  خداونــد ابتــدا روح استمــساك بــه دل ايــن ذرات مــي«  
كـه از يكـديگر جـدا         شود و با آن جاذبه موادي         استمساك در مواد عالم جاذبه پيدا مي      

انجـذاب ذرات عـالم بـه يكـديگر متـصل           شوند و با اين جذبو       اند جذب يكديگر مي     بوده
  7».آورند وند و با اتصال خود اجسام را بوجود ميش مي

تر و هر  تر و قوي تر باشد، اّتصال ذرات به يكديگر محكم  جاذبه قوي  هر چه نيروي
كنيد ذرات آهن و  مشاهده مي. تر است تر، اتصال آنها به يكديگر ضعيف چه ضعيف

اند كه قابل   دادهبسيار محكم تشكيل فلزات ديگر شديداً به يكديگر متصل شده، جسمي 
با هم  ها چنان اتصال شديد و محكمي  ها و سنگ وليكن ذرات خاك. خرد شدن نيست

به همين كيفيت اين همه اجسام به . شوند مي به محض كوبيدن متالشي . ندارند
مثالً . قابل نفوذ نيستند قابل نفوذند و بعضي  بعضي . اند مختلف ساخته شده هاي  صورت

، ذرات هوا و آب هم به يكديگر متصلند وليكن اتصال آنها آن قدر هوا و آب جسمند
ها در فضاها و هواها حركت  ما انسان. سخت و شديد نيست كه غير قابل نفوذ باشد

كنند، يا در آب شنا  زنند و حركت مي را كنار مي هوايي  هاي  هواپيماها ملكول. كنيم مي
كند، وليكن در  در آنها نفوذ مي  آساني شود به  وارد آب يا هوا مي كنيم هر جسمي مي

تر به يكديگر متصل  قوي زيرا اينها با يك نيروي . توانيم نفوذ كنيم خاك و سنگ نمي
وليكن آب و هوا و گرد و غبار و امثال . گيرند اند كه ذرات آن از يكديگر فاصله نمي شده

ا با ابدان خود در هوا و م. باشند تر است، قابل نفوذ مي آنها ضعيف آن كه رشته اتصالي 

                                                           
  ٤٤ باب  ، ٤٦ ص،٦٧ ار،جاألطه األئمة أخبار، لدرر الجامعة، األنوار بحار  -٧
 أن إلـى  يترقـى  ثم نباتية نفس به فتتعلق النباتات درجة إلى يترقى ثم جمادية صورة لها و جماد نطفة كونه عند األمر بدو في اإلنسان أن

 إلى يترقى ثم االتالكم سائر منشأ و اإليمان مبدأ هو آخر روح به تتعلق أن إلى يترقى ثم الحركة و للحس مبدأ هي حيوانية نفس به تتعلق
 بالحركة القول على بناء بعضهم قال و السبحانية اإلفاضات و الربانية لإللهامات محال يصير و العوالم بجميع فيحيط القدس روح به يتعلق أن
 روحـا  و حيوانيـا  نفسا تصير أن إلى تترقى ثم نباتية نفسا تصير أن إلى تتحرك و تترقى المنوية الجمادية النوعية الصورة إن الجوهر في

 زعمـه  علـى  و القدس روح و قدسيا نفسا تصير أن إلى تترقى ثم للكليات مدركة زعمه على مجردا نفسا تصير أن إلى تترقى ثم حيوانيا
  .بالعقل يتحد
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شود،  برايمان پيدا نمي شويم مزاحمتي  كنيم و وارد مي فضا و آب و گرد و غبار نفوذ مي
آنها كه  زيرا رشته اتصالي . كنيم نفوذ نمي ها و فلزّات سر سوزني  در دل سنگ ولي 

ذ  غير قابل نفو با جاذبه خود، جسمي. و محكم است  جاذبه باشد بسيار قوي  نيروي
گوييم اتصال ذرات عالم به يكديگر خود  در اين جا مي. ساخته است و به همين كيفيت

نامند  جاذبه مي الزم دارد كه آن را نيروي  به خود ممكن نيست، بلكه يك رشته اتصالي 
كه مانند برق وارد  نيرويي  يعني . نامند  ميروح استمساكآن را  و در تعبيرات ديني 

آورد و ذرات منفصل را به يكديگر متصل  ه در آنها بوجود ميشود جاذب ها مي سيم
پس روح . سازد يا سست و محكم مي كند و اين همه اجسام ضعيف و قوي  مي

  .استمساك غير از مواد عالم است
شود  وارد بدن مي باشد كه وقتي  ها مي روح استمساك مانند روح حيات ما انسان

توانيم با يكديگر ارتباط  ميريم و نمي شود مي زنده هستيم و بيداريم و چون خارج مي
دواند و در آنها جاذبه  كه خداوند در ذات مواد عالم مي پس اولين روحي . پيدا كنيم
آورد تا يكديگر را جذب كنند و اجسام مختلف را تشكيل دهند، اين اولين  بوجود مي

نه اين . شود ارد مينامند و اين روح در دل ذرات و را روح استمساك مي رشته اتصالي 
از  داشته باشند تا رشته اتصالي  تسبيح سوراخي  هاي  كه الزم است اين ذرات مانند دانه

شود  كند مانند روح كه در ذات بدن وارد مي مواد را به يكديگر متصل مي. آن عبور كند
رات كه در دل ذ و اولين روحي  پس اولين رشته اتصالي . كند و ما را بيدار يا زنده مي

كند، را روح استمساك  شود و اين ذرات منفصل را به يكديگر متصل مي عالم ديده مي
  .نامند مي

سبك و  به همين كيفيت با اضافه اين روح در دل مواد عالم، اجسام مختلفي 
كه انسان به صورت مطلوب ظاهر شود  تغييرات ديگري  و براي . گردد سنگين ظاهر مي

  . افاضة روح الزم است
كه از ماده ساخته  ماده يا اجسامي  يعني . باشد ماده سكون مي  جمله صفات ذاتي از

به جايي  توانند از جايي  خود و در ذات خود ساكن هستند، نمي شوند در جاي  مي
خود بدون برق و بنزين  ما در ساخت ابتدايي  هاي  همان طور كه ماشين. حركت كنند 

به آنها بدهيم   به حركت درآوريم الزم است نيروئي ساكن هستند و اگر بخواهيم آنها را
ما به وسيله برق و بنزين به اين ماشين كه . كه با داشتن آن نيرو بتوانند حركت كنند
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بر  به جايي  سازيم، ماشين به وسيله آن نيرو از جائي  حركت وارد مي ساكن است نيروي 
  .كند طبق اراده ما حركت مي

ذوات آهن آالت نيست، بلكه چيزي است كه بر آن حركت جزء  پس اين نيروي 
كنيم و آن نيرو بر بدنه ماشين و  شود به وسيله برق يا بنزين نيرو توليد مي عارض مي

منتقل  به جايي  آورد و از جائي  گردد آن را به حركت درمي اسباب و ابزار آن وارد مي
اين كه نيرو قطع شود كه نيرو باشد ماشين متحرك است به محض  تا زماني . كند مي

گوئيم ماشين همان طور كه خود به  پس مي. گردد ماشين به سكون اوليه خود برمي
خود جسمانيت دارد و خود به خود شكل و قيافه دارد و خود به خود ابعاد ثالثه طول و 

مختلف ظاهر شده به يكديگر متصل  هاي  عرض و عمق دارد و قطعات آن در شكل
   نيرويدارايود جسم است و قيافه و ابعاد است، اما خود به خود اند، خود به خ شده

. كنند  استفاده مي حركت يافتن، سازندگان ماشين از اصل ديگري براي . حركت نيست
آتش ماشين را  گاز و بنزين و نيروي  دهند يا از نيروي  برق به ماشين نيرو مي از نيروي 

ها و صفات ذاتي   از خاصيت وييم يكيگ پس در اين جا مي. آورند به حركت درمي
ها خود به خود ساكنند و به دليل جسمانيت حيات و حركت  جسم. اجسام، سكون است 

 را به حركت درآورند و آن را جا به جا  اگر خدا يا خلق خدا بخواهند جسمي. نيستند
خود به  ذاتي و  بدني  ها از نيروي  انسان گاهي . به آن جسم بدهند نيروئي  كنند بايستي 

به كيفيت  آورند و گاهي  دهند و به حركت در مي دهند آن را هل مي نيرو مي جسمي 
پس نيرو در ذات ماشين آالت نيست و در ذات ماده وجود ندارد، بلكه الزم است . ديگر

گوئيم  پس در اين جا مي. نامند، استفاده كنند  كه آن را نيرو يا قوه مي از اصل ديگري
در  م و اجسام جهان خود به خود بدون نيرو متحرك نيستند، بلكه هر چيزي مواد عال
موجود ساكن مرده .  با مرگ است مساوي حركتي  خود ساكن است و سكون و بي جاي 

خداوند متعال با افاضه فيض حيات و حركت در . باشد است و موجود متحرك زنده مي
داند  كه خودش مي و و هندسه ديگري كند و با اين نير دل اجسام عالم، نيرو وارد مي

  .شوند موجودات عالم متحرك مي
يك . آسمان در وجود خود دو قسم حركت دارند هاي  اآلن كره زمين و ستاره

در . كنند حركت، حركت به دور خود و با اين حركت در وجود خود شب و روز توليد مي
رشيد است و از آن نور يك دوم كره زمين به طرف خو در هر زماني  اين حركت وضعي 
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خورشيد  شود و چند ساعت ديگر طرف تاريك زمين رو به روي  گيرد و روشن مي مي
دهد و  ها اجازه خروج از خانه و حركت مي به انسان. شود پيدا مي گيرد روشنايي  قرار مي

  سي اي  اند در هر ثانيه باز همين كره زمين به طوري كه دانشمندان حساب كرده
را حركت  كند كه اين جا به جائي  ودش را و اهل خودش را جا به جا ميكيلومتر خ

كيلومتر به آن طرف  سي  اي  ها همراه زمين در هر ثانيه ما انسان. نامند مي انتقالي 
 كيلومتر و در دقيقه ضرب در عدد شصت در سي، هزار و هشتصد  در ثانيه سي. رويم مي

را به دور خورشيد   دايره بسيار وسيعيكيلومتر و در ساعت چه قدر؟ در ظرف سال
شود  قطعات آن به خورشيد نزديك است تابستان مي بعضي. چرخد كند و مي ترسيم مي

كند،  و قسمت ديگر كه از خورشيد دور است كمتر از حرارت خورشيد استفاده مي
. گردد فصول سال ظاهر مي شود و به همين كيفيت، از مسير حركت انتقالي  زمستان مي

دو فصل معتدل به نام بهار و پاييز و دو فصل غير معتدل به نام تابستان و زمستان، با 
كنند و به  ها و حيوانات رشد مي خود برف و باران و ابر و بخار و ميوه اين حركت انتقالي 

در كره زمين توليد  نداشته باشد چيزي  اگر زمين حركت انتقالي . رسند ثمر مي
كنند حركت  خيال مي بعضي . ديگر و نه نباتات و نه چيزهاي شود، نه حيوانات  نمي

به جايي  دهند و از جائي  زمين به اين كيفيت است كه خدا يا فرشتگان زمين را هل مي
بلكه خداوند در ذات كره زمين و در دل آب . اين خياالت اشتباه است. دهند حركت مي 

سازد  را ظاهر مي و انتقالي  كات وضعي دهد كه با آن نيرو و حر قرار مي و خاك نيرويي 
خورشيد با جاذبه خود زمين را به دور . جاذبه است گويند اين نيرو نيروي   مي بعضي

خواه نيروي . كند چرخاند و اگر جاذبه نباشد زمين از دايره خورشيد فرار مي خود مي
با نيرو شارژ كند و زمين را  كه خدا در دل زمين ايجاد مي جاذبه باشد خواه نيرويي 

كه همين بيست و چهار ساعت باشد در فضا گردش  كند، آن را به ميزان معيني  مي
  .آورد دهد و به حركت درمي مي

ها و كرات، و خواه از نوع جماد و  پس مواد عالم و اجسام جهان خواه از نوع كوه
اكن ها در ذات خود از نظر خاصيت ذاتي، ساكنند و اگر همه چيز س حيوان و درخت

حيات عالم مولود حركت اجسام عالم . ميرد گردد و مي شود عالم خلقت به موت برمي
و در زبان . شود حركت در زبان عرب تعبير به قوه و قدرت مي از اين نيروي . است

و يك جنس  روح حيات و حركت در ذات خود يكي . گردد  تعبير به نيرو مي فارسي



 
 

     حكمت
 
٤١ 

پنْكه و  برق است كه وقتي  مانند نيروي . دده است كه به اجسام حيات و حركت مي
كند  ها را كه روشن مي حركت، و چراغ گوييم نيروي  چرخاند، مي  ديگر را مي هاي ماشين

يك حقيقت بيشتر  روشنائي، با اين كه نور و نيرو از نظر جنسيت ذاتي  گوييم نيروي  مي
  .نيستند، نور از جنس نيرو و نيرو از جنس نور است
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  ضة نور از جانب خداوند متعال است حيات و حركت، افاعامل

  
در اين جا الزم است بدانيم كه اجسام عالم به دليل جسمانيت و ماديت، متحرّك 

آورد و اگر  نيستند، بلكه خداوند با افاضه نور و نيرو، اجسام عالم را به حركت درمي
از . گرداند را به سكون برميگيرد و موجودات متحرك  بخواهد نور و نيرو را از آنها مي

اگر به . كنيم كه موجودات عالم به دليل جسمانيت متحرك نيستند اين جا كشف مي
به نام سكون در افكار مردم پيدا  بودند، واژه و لغتي  دليل جسمانيت متحرك مي

پس اين نيرو كه از اجسام عالم قابل اثبات و قابل سلب است نشانگر اين . شد نمي
ت كه خداوند موجودات متحرك عالم را از دو اصل بوجود آورده و يك اصل حقيقت اس

بلكه خود به خود . يك جا ساكن و يك جا متحرك باشد. شود تنها خود به خود نمي
  . گردد كند و با سلب نيرو به سكون برمي با افاضه نيرو حركت پيدا مي. ساكن است

دارد، موت و  ك چنان صفتي  ماده كه به دليل ماديت ي از جمله خصايص ذاتي
از خود و به .  خلقت به دليل جسمانيت و ماديت، ميت است ماده در ابتداي. ميت است

در ذات ماده  دليل ذات خود حيات و حركت ندارد، بلكه حيات و حركت از اصل ديگري 
بهترين جائي كه موت و حيات در آن جا . دهد شود و به آن حيات و حركت مي پيدا مي

  .سيار واضح و روشن است و قابل شك و ترديد نيست وجود انسان و حيوان استب
زنده هستيم و  دانيم كه گاهي  بينيم و مي و حقيقت مي ها به روشني  ما انسان

اين همه . شويم حيات و حركت داريم از صادرات و واردات وجود خودمان با خبر مي
گوئيم زمستان است،  شود، مي هر ميها ظا عوارض مختلف از طبيعت در وجود ما انسان

اگر زنده نباشيم از اين صادرات و ... تابستان است، باد و طوفان و برف و باران است و
ها و  دانيم از وجود ما به مردم چه بدي ما مي. كنيم پيدا نمي واردات وجود خود آگاهي 

  .ها رسيده است يا از وجود مردم به ما خوبي
از مخلوقات  ها رقم صادرات و واردات داريم، هر مخلوقي   ميليون هر شبانه روزي

رسانند و ما هر مخلوقي  ها مي خود را به ما انسان خدا در زمين و يا آسمان آثار وجودي 
بوجود  ماه و خورشيد در وجود ما چه آثاري . شناسيم  خودش مي را به آثار وجودي 
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كند،  ه اين صادرات و واردات آگاه ميكه ما را ب نيرويي . ها هم چنين آورند و ستاره مي
ها و  اگر خداوند روح حيات را از ما انسان. شود نامند كه از مبدأ روح پيدا مي حيات مي

در اين جا . شود گردد و ميت مي هر موجود ديگر بگيرد، آن موجود زنده به مرگ برمي
اند  اند و گفته ها در شناختن موت و حيات به اشتباه رفته  مذهب هم فالسفه و طبيعي

ماده است و ماده به دليل ابعاد و جسمانيت  همان طور كه جسمانيت و ابعاد ثالثه، ذاتي 
. ماده به دليل ماديت جسم است. ماده است حيات و حركت هم صفت ذاتي . ماده است

به دليل ماديت ابعاد است و از يكديگر منفصلند و به دليل ماديت سكون است، و هم به 
الزم . اند به دليل ماديت، حيات و حركت است گفته. اديت ظلمت و سياهي استدليل م

 را از آن بگيرند تا به   به ماده بدهند تا حيات و حركت پيدا كند يا چيزي نيست چيزي
ندارند   و چيزي  به عقيده آنها مواد عالم و اجسام جهان احتياج به كسي. موت برگردد

اين حيات و  گاهي .  بلكه خود به خود زنده هستندكه به آنها حيات و حركت بدهد،
اين  گوئيم زنده، و گاهي  گذارند، ما به آنها مي حركت را از وجود خود به نمايش مي

  .گوييم مرده هستند ارند و ما ميزگ حيات و حركت را به نمايش نمي
زنده هستند  وليكن بزرگترين مظهر موت و حيات، انسان و حيوان است كه گاهي 

مرده، كه از صادرات و  شوند و گاهي  خود با خبر مي  از صادرات و واردات وجودي و
ما است  اگر آن چنان كه جسمانيت ما صفت ذاتي . خبر هستند واردات وجود خود بي

ما باشد كه  توانيم آن را از خود سلب كنيم، حيات و حركت هم صفت ذاتي  كه نمي
م است كه هميشه حيات و حركت داشته باشيم و الز. نتوانيم آن را از خود جدا كنيم

 چند مرتبه  هرگز موت و سكون بر ما عارض نشود، يا اين كه خداوند در هر شبانه روزي
دهد، بيدار  رويم و باز آن را به ما مي گيرد به خواب مي حيات و حركت را از ما مي

  .شويم مي
اد است از ماده و جسم  ماده كه جسمانيت و ابع پس به دليل اين كه صفات ذاتي

بدن ما باشد ممكن نيست از  ما قابل سلب نيست، حيات و حركت هم اگر صفت ذاتي 
ذوات هرگز از ذات خود قابل سلب و اثبات . ما سلب شود و دو مرتبه به ما داده شود

. شود شود و از ما گرفته مي نيستند، هر چيز كه قابل سلب و اثبات است، به ما داده مي
كه از  اصلي  يكي . ساختن يك موجود زنده دو اصل الزم دارد ند متعال براي پس خداو
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 كه از آن  كند و ديگر، اصلي سازد و جسمانيت او را ظاهر مي آن، بدن انسان را مي
  .آورد حيات و حركت در انسان يا موجودات ديگر بوجود مي

ت و نباتات و گوييم مواد عالم و اجسام جهان از جمادا در اين جا است كه مي
گيرند كه در يك حال ميت هستند كه حيات و  حيوانات همه جا در دو حال قرار مي

پس به دليل اثبات و سلب حيات و . حركت ندارند و در يك حال زنده كه حركت دارند
.  ماده نيست كنيم كه حيات و حركت از لوازم ذاتي حركت در موجود زنده، قضاوت مي

ها و حيوانات  كه مبدأ و منشأ حيات و حركت است به انسان خداوند از اصل ديگري 
گيرد آنها را به موت و سكون  شوند و باز آن را مي دهد، زنده مي حيات و حركت مي

  .گرداند اوليه برمي
كه قابل رؤيت و قابل   قسم اول چيزهايي: اصول عالم خلقت بر دو قسمت است

انسان با چشمش . نه قابل كشف استچيزهايي كه با حواس پنجگا. لمس و تماس است
شنود، با ذائقه  آنها را مي بيند با بدنش وجودشان را لمس و با گوش صداي  آنها را مي

چيزهايي كه با  تمامي . كند آنها را كشف مي چشد و با شامه عطر و بوي  مزه آنها را مي
و در عالم دو نفر داند  بيند و مي حواس پنجگانه قابل كشف است و انسان همه آنها را مي

آن چه . منكر آنها باشد ها داشته باشد و ديگري  اقرار به ديدني شوند كه يكي  پيدا نمي
به وسيله حواس پنجگانه قابل كشف و قابل رؤيت است، مواد عالم است چون ماديت و 

اگر ماده . ابعاد و جسمانيت دارد با حواس پنجگانه انسان قابل تماس و قابل كشف است
  . هم قابل رؤيت و قابل كشف نبود ديت يا جسم و جسمانيت در عالم نبود چيزيو ما

شما هر چه را در دنيا و آخرت ببينيد و با آن تماس بگيريد از نوع اجسام و مواد 
تواند با حواس پنجگانه وجود خدا را كشف  نيست و انسان نمي است خداوند كه ديدني 

در ذات . نيت و ماديت و شكل و قيافه نداردكند به اين دليل است كه خداوند جسما
در . است كه مجرّد از ابعاد و جسمانيت است خود ماده و جسم نيست بلكه حقيقتي 

ذات خود نامتناهي است، فاقد شكل و حدود و ابعاد است به دليل اين كه از جنس ماده 
 ابعاد ثالثه و هم چنين. نيست و از مجردات است، جسمانيت ندارد كه قابل لمس باشد

پس آن چه در عالم قابل كشف و لمس و . ظاهر شود اي  ندارد كه در شكل و قيافه
 هر  عالم طبيعت يعني. نامند رؤيت است مواد عالم خلقت است و آن را عالم طبيعت مي

داند و رابطه برقرار  بيند و مي كند و انسان آن را مي چيزي كه با انسان تماس پيدا مي
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هستند به  و شنيدني  ه اين كه ماده و مشتقات ماده كه موجودات ديدني نظر ب. كند مي
ها و لمس  ها و شنيدني باشند، اين ديدني وسيله انسان قابل كشف و قابل رؤيت مي

كه انسان با حواس  چيزهايي  عالم طبيعت يعني . نامند ها را عالم طبيعت مي كردني
  .توانند با انسان تماس بگيرند ا هم ميتواند با آنها تماس بگيرد و آنه پنجگانه مي

شكل و ابعادند و به  ها جسمانيت دارند، داراي  ها و شنيدني پس تمام اين ديدني
شوند يا در   ديده مي وسيله انسان قابل كشف هستند، اگر چه در لباس نور و روشنايي

 لباس ماده شوند در ها كه ديده مي اما روشنائي. كنند لباس روح و روحانيت حركت مي
جرم  مثالً خورشيد را مالحظه كنيد از دو قسمت تشكيل شده است يكي. قابل كشفند

نور خورشيد . هم نور خورشيد شود، يكي  ديده مي اي  خورشيد كه به صورت دايره يا كره
اگر جرم خورشيد نباشد نور آن هم قابل رؤيت . به وسيله جرم آن قابل رؤيت است

  .ماه نباشد نور چهره ماه هم قابل رؤيت نيستيا اگر جسم كره . نيست
شود و به وسيله حواس پنجگانه قابل كشف  پس آن چه در عالم طبيعت ديده مي

اگر خداوند . است از ماده و نور و يا از جسم و روح و غير ذلك است همه اينها تركيبي 
بگيرد، نه نور به   را از اجرام نوراني متعال روح را از ابدان بگيرد و يا نور و روشنائي 

است از  پس عالم طبيعت تركيبي . قابل رؤيت است و نه هم مواد عالم و اجسام تنهايي 
مجردات به وسيله ماديات و ماديات به وسيله مجردات قابل . مجردات و ماديات

اگر ماده نباشد نور قابل رؤيت . كند اگر بدن نباشد روح نمايش پيدا نمي. اند كشف
 كه قابل رؤيت است به اين دليل است كه از نور و ماده  ر هر چيزيهمين طو. نيست

از اين جهت كه نور تنها . گذارد، نور هم ماده را تركيب شده، ماده نور را به نمايش مي
اند كه  طبيعيون اشتباه كرده. بدون ماده قابل كشف نيست، و هم چنين ماده بدون نور

. يا بدن را عين روح و روح را عين بدن. اند ختهماده را عين نور و نور را عين ماده شنا
نمايش دادن روح مجرد يا نور مجرد، اين روح و نور را كه از  خبر ندارند كه خداوند براي

گيرد و ماده هم به  نور به وسيله ماده صورت مي. كند مجردات است با ماده تركيب مي
. نور قابل نمايش است نه مادهاگر اين تركيب نباشد نه . كند وسيله نور نمايش پيدا مي
بحث خود را در تعريف مجردات . است از ماديات و مجردات پس عالم طبيعت تركيبي

  .دهيم پيش از آن كه با ماديات تركيب شود ادامه مي
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 قابل ظهور و رؤيت نيست و ماده هم  توضيح بيشتر كه بدانيم نور به تنهايي براي 
 بلكه ظهور نور به وسيله ماده ممكن است ظهور قابل ظهور و رؤيت نيست، به تنهايي 

آسمان نگاه كنيد با اين كه  ها به فضاي  گوئيم مثالً شما شب مي. ماده هم به وسيله نور
باشد با  را پيدا كنيم كه از نور خالي توانيم جايي   فضا را پر كرده و نمي نور همه جاي

به هر جا نگاه كنيم . ل ظهور استهمه اينها فقط نور خورشيد در چهره ماه و ستاره قاب
  گذارد و اگر ستاره و ماه نباشد فضاي اگر ستاره باشد نور خورشيد را به نمايش مي

كره زمين خارج  اند خود را از هواي  فضانوردان كه توانسته. تاريك مطلق است خالي 
. لق استگويند فضا تاريك مط از هوا است وارد شوند، مي كه خالي  نمايند و به فضايي 
همه جا سياه و . ما تاريك مطلق است خورشيد بايستيم رو به روي  ما اگر رو به روي 

كه هوا و ذرات ديگر در آن نيست كه بتواند   خالي  پس فضاي. قابل رؤيت نيست چيزي 
كره زمين هستيم اين  اآلن كه ما روي . نور خورشيد را منعكس كند تاريك مطلق است

اگر هوا نباشد نور خورشيد . گذارد ور خورشيد را به نمايش ميزمين است كه ن هواي 
هوا نور خورشيد را منعكس  هاي  شود ملكول نور وارد هوا مي.  ما قابل نمايش نيست براي
تواند نور را منعكس نمايد و  كره زمين جسم است و مي نظر به اين كه هواي . كنند مي

هم سطح كره زمين و درياها . وشن استزمين ر به نمايش بگذارد روز روشن همه جاي 
كه در اطراف  آن و هواها و گازهايي  هاي  زيرا سطح زمين و كوه. آن ها و هم هواي و كوه

در نتيجه . گرداند كند و به طرف ما برمي زمين است نور خورشيد را از خود منعكس مي
اما . ت استهمه جا قابل رؤي شود و روشنايي  آن روشن مي تمام سطح زمين و هواي 

كنيد كه هوا و دريا و كوه و سطح زمين  كند مشاهده مي زماني كه خورشيد غروب مي
از سطح زمين كم شده  پرسيم كه چه چيزي  در اين جا از خود مي. همه جا تاريك است

هواها روشن و سطح . ها نمايش داشتند پيش كوه ساعتي . كه همه جا تاريك است
از شب  و اآلن كه خورشيد غروب كرده و چند ساعتي . دنددرياها و كره زمين روشن بو

كنيم كه هوا تاريك و كره و دريا و تمام سطح زمين تاريك  گذشته است مشاهده مي
 قابل رؤيت و نمايش  كنيم كه نور به تنهايي از اين جا كشف مي. ندارد است و روشني 

ها و  گذارد و يا كوه ش مي زمين است كه نور خورشيد را به نماي نيست، بلكه اين هواي
   بود مانند جو فضاي اگر فضا خالي. گذارد سطح زمين است كه نور را به نمايش مي

 وجود ندارد، هوا هم موجود نيست  كه جسمي خالي  زمين، در آن فضاي  خارج از هواي 
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كنيم  ها كه به آسمان نگاه مي ما شب. دهد نمي با اين كه نور خورشيد هست روشنايي 
دهند و قابل  مي ها روشنائي  ها كه اين چهره مه جا تاريك است، مگر چهرة ماه و ستارهه

در اين جا از خود . كه ماه و ستاره ندارد تاريك مطلق است فضايي  رؤيت هستند ولي 
پر كرده است و همه جا  را به ميزان ده سال نوري  پرسيم نور خورشيد كه فضايي  مي

اي  دهد، مگر اين كه ماه و ستاره نمي ك است و روشنايي ها فضا تاري هست؛ چرا شب
تواند خود  مي قابل رؤيت نيست و در صورتي  فهميم كه نور خورشيد به تنهايي  مي. باشد 

برخورد كند و بعد از برخورد، به طرف ما برگردد و  را به نمايش بگذارد كه به جسمي 
  .ايش بگذاردما را روشن كند و خود را هم به نم زندگي  فضاي 

   خود قابل رؤيت نيست در فضاي و به خودي فهميم كه نور به تنهايي  پس مي
نيست  خالي   در فضاي  زيرا جسمي. وجود ندارد نور وجود دارد، وليكن روشنائي  خالي 

وجود   و ماهي  اي آن جا كه ستاره ولي . كه نور را منعكس كند و به طرف ما برگرداند
  .گذارد را به نمايش ميدارد، نور خورشيد 

قابل رؤيت و نمايش  گوييم نور كه در ذات خود روشن است، در صورتي  پس مي
  اگر در مسير تابش آن جسمي. برخورد كند و به نمايش درآيد است كه به جسمي 

بنا بر اين . نباشد كه نور را منعكس كند تمام فضا با اين كه نور هست تاريك است
خود ظاهر است و غير خود را  كنند كه به خودي  ور تعريف ميحكما كه نور را اين ط

زيرا نور خود به خود ظاهر نيست، . نور درست نيست كند، اين تعريف براي  هم ظاهر مي
جسم هم در . برخورد كند و منعكس شود و به طرف ما برگردد مگر اين كه به جسمي 

 آن را برابر ما به نمايش مگر اين كه نور خورشيد. مطلق قابل ظهور نيست تاريكي 
قابل  نور به تنهايي . در يك اصل محال است به نام روشنائي  اي  يك چنين مسأله. بگذارد

.  از قبيل هوا و زمين و ستاره آن را به نمايش بگذارد مگر اين كه جسمي. نمايش نيست
جسام اصل ماده يا ا. قابل نمايش نيست بنا بر اين يك حقيقت و يك اصل به تنهايي 

مگر اين كه نور بر چهره آنها بتابد و . اند و قابل نمايش نيستند مطلق ديگر در تاريكي 
  .منعكس گردد تا آن را به نمايش بگذارد
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  در قرآن كريم» زوجيت«تفسير صحيح 

  
  نمايش مخلوقات و ساخت و ساز خاليق دو اصل آفريده، يكي  پس خداوند براي 

تواند اجرام را  شود و ديگر اصل نور كه مي آن ساخته مياصل ماده كه اجرام عالم از 
روح هم از جنس نور است اگر . نمايش دهد و خود را هم به وسيله اجرام نمايش دهد

مطلق قرار  ابدان نباشد روح قابل نمايش نيست و اگر روح نباشد ابدان در سياهي 
   :فرمايد خداوند متعال ميدر اين رابطه .  خود قابل نمايش نيستند گيرند و به خودي مي

نْ كُلِّ شَيم تَذَكَّرُون و لَّكُمنِ لَعيجوَخلَْقنا ز 8 ء  
  .ايم ما همه چيز را از مسير زوجيت به نمايش گذاشته

مگر اين كه با اصل . قابل نمايش يا قابل ساخت و ساز نيست  يك اصل به تنهايي 
تواند خود را و ماده را به نمايش  ج نكند نمياگر نور با ماده ازدوا. تركيب گردد ديگري 
قرار  مطلق و تاريكي  اگر اجسام هم با روح يا نور ازدواج نكنند در سياهي . بگذارد

پس همه چيز از مسير . به نمايش بگذارند توانند خود را به تنهايي  گيرند و نمي مي
  ، مگر اين كه مرديشود شناخته نمي زن به زنانگي . تزويج و تركيب قابل نمايش است

تا جائي كه خدا هم . مقابلش باشد مگر اين كه زني  مرد هم به مردانگي . مقابلش باشد
مثالً اگر خداوند . را خلق كند مگر اين كه خلقي . نيست قابل شناسايي  به تنهايي 

كند كه چه قدر دانا و توانا است در جائي كه به جز  معرفي بخواهد خود را به خدائي 
  كند، نيست چگونه خود را معرفي و چيزي  ش كسي خود

  
   :فرمايد  پس مي

  9»كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف«
من پيش از آن كه خاليق را خلق كنم، مانند طال و جواهرات زير خاك بودم، 

 خودم معرفي  براي . داشته باشد  نبود مرا بشناسد و از من خواهش و تقاضايي  كسي
  .كردم، آنها مرا شناختند عارف را آفريدم و خود را به آنها معرفي هاي  انسان

                                                           
  ٤٩ه ذاريات،آيسوره -٨
 ١٠ فصل ، ٢ ،مقدمه الحالف مفتاح ترجمة في النجاح منهاج - ١٠٦ : ص ، ١٠٨ گيالنى الرزاق عبد ترجمه-الشريعة مصباح -٩
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 خود غير خود را الزم  شناسائي  براي  و هر چيزي پس قانون زوجيت كه هر كسي 
مگر اين . غايبِ مطلق است يك حقيقت به تمام معنا در حال تنهايي . دارد، كليت دارد

گويند  پس كساني كه مي.  كند  خود را به آن معرفيرا در مقابل خود ببيند و كه كسي 
عالم خلقت از يك اصل به وجود آمده و فقط نمايش ذات خدايي است، نه اين كه يك 

خدا خالق موجودات است نه اين كه مخلوقات را از خود به . خدا باشد؛ در اشتباهند
ك اصل قابل مخلوقات صنعت خدايند و صنعت از يك حقيقت و ي. نمايش گذاشته باشد

ظهور نيست، ساخت و ساز نتيجه تركيب و تزويج است و تركيب و تزويج الاقل دو اصل 
كنيم نور به  چنان كه مشاهده مي. مختلف الزم دارد كه خود را به نمايش بگذارد

و اجسام به .  آن را به نمايش بگذارد قابل نمايش نيست مگر اين كه جسمي تنهايي 
بر چهرة آنها بتابد و آنها را نمايش دهد  تند مگر اين كه نوري قابل نمايش نيس تنهايي 

  .در وجود آنها قرار گيرد و آنها را زنده نمايد يا روحي 
اند و نه قدرت و علم  قابل نمايش نتيجه بحث اين كه نه اصول خاليق به تنهايي 

مايش اين خاليق هستند كه وجود خدا را و علم و قدرت او را به ن. خدا به تنهايي
اند و اين وجود خداوند متعال است كه خاليق را از مسير ساخت و ساز و صنعت  گذاشته

به نمايش گذاشته، نه جنسيت خاليق به جنسيت خدا شباهت دارد و نه جنسيت خدا 
  . شبيه جنسيت خاليق است

خداوند . اند اند و خود را به نمايش گذاشته خاليق از اجناس مختلف تركيب شده
ل هم كه غيب مطلق است به وسيلة خاليق كه آنها را آفريده خود را به نمايش متعا

خلقنا  و من كل شي: فرمايد درست است كه مي پس قانون الهي . كرده گذاشته و معرفي 
اند  ما همه چيز را از دو اصل مختلف كه با يكديگر تركيب و تزويج شده يعني . زوجين

  .ايم به نمايش گذاشته
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  ديون و فالسفه در باب اصول خلقت عقيده ما

   كريمو منافات اين رأي با قرآن
   

آزاد كنند و خود را  اين كه خود را از بند اطاعت و بندگي  طبيعيون و ماديون براي 
كنند مختار مطلق بشناسند، همه اصرار و تكرار  گويند يا عمل مي در آن چه مي

طبيعيون . گردند ه يك اصل بر ميكنند كه خاليق از يك اصل بوجود آمده و ب مي
شود و دو مرتبه صورت  ها ظاهر مي گويند آن اصل كه خود به خود به اين صورت مي

ماده همين ذراتي است كه . گردد ماده است دهد و به اصل اول برمي خود را از دست مي
اين كه صورت بگيرند و خود را به نمايش  در طبيعت از يكديگر جدا هستند و براي 

كنند و به صورت جماد و نبات و حيوان و انسان ظاهر  بگذارند، يكديگر را جذب مي
دهند و به اصل اول كه ماده مطلق  گردند و دو مرتبه صورت خود را از دست مي مي

  . گردند باشد برمي
گردد و  ها ظاهر مي گويند يك اصل است كه به اين صورت پس طبيعيون عالَم مي

ها ظاهر  مواد عالم خود به خود به اين صورت. در كار نيست  سازي و ساخت و اي  سازنده
  .گردند دهند و به اصل اول برمي شوند، سپس صورت خود را از دست مي مي

گويند اصل اول،  مي.  فالسفه هم مانند طبييعون قائل به يك اصل هستند
اين كه اسم و  صورت و قيافه و منهاي  منهاي  يك حقيقت ثابت ازلي . است» وجود«

بعد آن وجود مطلق كه در ذات خود يك حقيقت است به . داشته باشد رسمي 
پيدا نكند نه در  و اگر قيافه به خود نگيرد و صورتي . شود هاي مختلف ظاهر مي صورت

كه خود به  گويند همان اصلي مي. فكر انسان قابل ظهور است و نه در برابر چشم انسان
 هست همان اصل است و اگر  كند اگر خدايي يش پيدا ميها نما خود به اين صورت

در نتيجه خاليق را به دو قسمت . بيشتر نيست اصول خاليق يكي . نيست كه نيست
  .واجب الوجود، ممكن الوجود: اند تقسيم كرده
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 كه در ذات خود فاقد قيافه و صورت است، يعني  همان اصلي واجب الوجود يعني 
و نظر به اين كه فاقد صورت و هندسه است قابل .  قامتفاقد شكل و هندسه و قد و

  .كند ظهور پيدا نمي رؤيت نيست، برابر چشم يا در ذهن كسي 
شكل و صورت و قد و قيافه بدون جلوه و  پس همان يك حقيقت و اصل را منهاي 

نمايش واجب الوجود، و در لباس نمايش و شكل و قيافه و قابل درك و قابل رؤيت، 
  .دانند ود ميممكن الوج

همان حقيقت در  حقيقت بدون نمايش، و ممكن الوجود يعني  واجب الوجود يعني 
زيرا . نيست مسّلم است كه حقيقت در لباس نمايش به جز خود چيزي . لباس نمايش

 كه يك اصل بدون نمايش را به نمايش  اي نمايش عبارت است از قانون و هندسه
ها نمايش  الزم دارند كه به صورت ساختمان  لباسي ها چه مثالً خاك و آب. گذارد مي

دارند  يا معادن سنگ و آهن و فلزات ديگر چه لباسي . پيدا كنند و ارزش داشته باشند
آنها پيدا شود؟  براي تا به صورت ماشين آالت درآيند و ارزش پيدا كنند و مشتري 

ايع ديگر ظاهر كساني كه سنگ آهن و فلزات ديگر را به صورت ماشين آالت و صن
ها ظاهر شود و  كنند كه به اين صورت ها و فلزات اضافه مي بر سنگ كنند چه چيزي  مي

شود كه به صورت  ها و فلزات ديگر اضافه مي قابل استفاده باشد؟ آن چه بر قامت آهن
شوند، به جز كميت و كيفيت كه طول و عرض و قانون و  ماشين و هواپيما ظاهر مي

ها و ابعاد ثالثه و  آيا اين هندسه و قانون. نيست باشد، چيزي   ساختماني قاعده و هندسه
ها  كه فلزات را به صورت ماشين  ها و كميت و كيفيت ها و رنگ و رونق طول و عرض

فقط شكل و قواره . نيستند ها چيزي  درآورده يك اصول مستقلند؟ يا به جز خود آهن
ها كه به اشكال مختلف جلوه  ها و قد و قامت ارهاند؟ اين شكل و قو پيدا كرده مخصوصي 

ها به جز  كند در ذات خود چيست و از كجا بوجود آمده؟ طول و عرض و قد و قامت مي
الزم  سازنده ماشين به جز آهن و فلزات ديگر چيزي . نيست نمايش آهن اول، چيزي 

  .خود را بسازد ندارد كه از آنها صنايع ماشيني
ها  باشد كه به اين صورت مي ن چه حقيقت است وجود اصلي گويند آ فالسفه مي
يا از معدن . آنها را خلق كند  نيستند كه كسي  ها چيزي ها و قيافه درآمده و صورت

آن چه حقيقت دارد واجب الوجود است كه . درآورد و به قامت فلزات بپوشاند ديگري 
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هائي است كه خداوند خود را در  ها و قدو قيافه دانيم بقيه، صورت عالم مي آن را خداي 
  .دهد آنها جلوه مي

حقيقت مخلوقات، و ديگر  واجب الوجود يعني : عالم خلقت همين دو چيز است
ها قابل ظهور  اگر حقيقت نباشد صورت. صورت و قيافة مخلوقات ممكن الوجود، يعني 

 نابود ها ممكن است باشند يا نباشند و اآلن هم كه هستند ممكن است صورت. نيست
هرگز نابود نبوده و نابود .  خود و به حال خود ثابت است شوند وليكن حقيقت به جاي

آن چه حقيقت است واجب الوجود، و آن چه شكل و صورت و قد و قامت، . شود نمي
ها و  اين قانون. نيست، ممكن الوجود است حقيقت است كه در واقع چيزي منهاي 
رود وليكن حقيقت، كه واجب الوجود است به   و ميآيد ها مي ها و شكل و صورت هندسه

  .ماند حال خود مي
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  رد نظرية فالسفه و ماديون

  
الزم است بحث كنيم كه آيا يك حقيقت ممكن است هم خدا باشد، هم خلق، آيا 

 خدا؟ اگر جلوة خدا باشند الزم است خداوند خود صنعت خدا هستند يا جلوهخاليق 
در حقيقت خود و در اصلِ وجود خود،  سازد و هر مخلوقي را به صورت مخلوقات ظاهر 

و اگر صنعت خدا باشند، الزم است مخلوقات در ذات و حقيقت خود و در . خدا باشد
شود نه به   خود غير از خدا باشند و خدا به عنوان آفريننده شناخته مي وجود اصلي

  .ها جلوه دهد كه خود را به اين صورت حقيقتي  معناي
و به » ماده«گويند به جز  به فالسفه و ماديون كه قائل به يك اصل هستند و ميما 

مطلق است كه به » مادة«مطلق يا » وجود«چيزي در عالم نيست و همين » وجود«جز 
اي كه اصل خاليق است  گوييم اين وجود اصلي يا ماده شود؛ مي ها ظاهر مي اين صورت

 و ساكن؟ مجبورند بگويند وجود در ذات در ذات خود حيات و حركت است يا ميت
  .خود يا حيات است و يا موت

گوييم اگر ماده يا وجود در ذات خود حياتند و زنده پس مرگ از كجا ظاهر  ما مي
شود؟ هرگز خاصيت ذاتي از  حيات از كجا پيدا مي شود؟ يا اگر در ذات خود ميت،  مي

ذات خود جسمند و در ذات خود مثالً مواد عالم در . ذات چيزي قابل سلب نيست
توانيم  توانيم جسمانيت جسمي را از آن سلب كنيم؟ يا مي آيا ما مي. محدوديت هستند

ابعاد و حدود را از ماده بگيريم كه چيزي باشد بدون جسم و بدون ابعاد؟ پس ابعاد و 
پيدا توانيم چيزي  نمي. جسمانيت كه الزمه ذاتي اجسامند از اجسام قابل سلب نيستند

توانيم جسمي پيدا كنيم كه  ولي مي. كنيم كه جسم باشد و محدوديت نداشته باشد
توانيم به جسم مرده حيات و حركت بدهيم تا زنده  مي. حيات و حركت نداشته باشد

ها دليل روشن و  اين سلب و اثبات. شود يا حيات و حركت را از آن بگيريم تا بميرد
اند و دو چيز با يكديگر   با يكديگر تركيب شدهواضحي است كه موجودات از دو اصل

هاي ذاتي از ذات كسي  زيرا خاصيت تركيب شده كه موجود زنده يا متحرك پيدا شده، 
تواند حيات خود را از دست  پس انسان مي. يا چيزي قابل سلب و قابل اثبات نيست

اين حاالت . ودتواند روح حيات پيدا كند و زنده ش بدهد و بميرد و در صورت ديگر مي
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مختلف در اجسام عالم و موجودات جهان برهاني است روشن و قاطع كه خداوند تعالي 
كند و در قرآن  سازد و با يكديگر تركيب مي موجودات را از دو اصل به نام نور و ماده مي

  :فرمايد هم در سوره مباركة انعام مي
رض و جعلَ الظُّلُمات و النُّور ُثم الَّذينَ كََفرُوا اْلحمد للَّه الَّذي خََلقَ السماوات و الْأَ

  ،بِرَبهِم يعدُلونَ 
  فالقُ اْلإِصباحِ و جعلَ اللَّيلَ سَكناً و الشَّمس و الْقَمرَ حسباناً ذلك تَقْديرُ الْعزيزِ الْعليمِ

  آن ماده ظلماني را،من پيش ازخلقت خاليق اول نور را آفريدم و بعد از 
  و از اين ماده تاريك و نور روشن اجسام عالم را نوراني و روشن كردم

  .و موت و حيات بوجود آوردم
شود و اگر نور و روشنايي  اگر نور را از جسمي بگيريم آن جسم سياه و تاريك مي

  .شود بدهيم روشن مي
نوراني و گاهي پس حاالت مختلفي در اجسام عالم پيدا شده، كه يك جسم گاهي 

ظلماني، گاهي زنده و گاه مرده، ساكن و يا متحرك است، اين حاالت مختلف در 
زيرا يك . اند موجودات دليلي است بسيار روشن كه خاليق از دو اصل ايجاد شده

هر نوع تغييري از تاريكي به . حقيقت از ازل تا ابد به خودي خود قابل تغيير نيست
. ا از سكون به حركت بدون منها و اضافه قابل وقوع نيستروشني يا از موت به حيات ي

: فرمايد بهتر اين است كه عقيده خود را كنار بگذاريد و فرمايش خدا را بپذيريد كه مي
همه چيز در ذات خود جفت است، يك حقيقت به تنهايي به خودي خود بدون اضافه 

 از آب تنها بخواهيم يخ مثالً اگر. به چيزي يا منهاي چيزي قابل تغيير نخواهد بود
بسازيم يا از يخ تنها آب توليد كنيم، اين تغيير ساده و مختصر بدون منها يا اضافه چيز 

توانيم از يخ آب بسازيم كه  در صورتي مي. ديگر كه غير از آب باشد قابل ظهور نيست
 آن  ازتوانيم از آب يخ بسازيم كه حرارت را  حرارت به آن اضافه كنيم، يا در صورتي مي

توانيم  مي. اي بدون منها و اضافه قابل ظهور نيست يك چنين صنعت ساده. سلب كنيم
  خواهد جرم خورشيد را از ماده بسازد، مادة تنها به خودي بگوييم خداوند آن جا كه مي

خود نورانيت ندارد، و يا از نور تنها بخواهد خورشيد بسازد، نورِ تنها جرمانيت و 
  .جسمانيت ندارد
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ماده كه اجسام را از : پس براي ساخت خورشيد و ماه و ستاره دو چيز الزم دارد
  .آن بسازد، و نور كه با آن اجسام را كه ساخته روشنايي بدهد

  .همين طور، ماده و انرژي، جسم و روح و امثال آن، از يك اصل قابل ظهور نيستند
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  پاسخ قرآن و ائمه عليهم السالم به ماديون و فالسفه

  
 در اينجا الزم است اصول مختلفي را كه مبدأ ظهور اين همه خاليق متفاوت شده 

روشن سازيم تا اين عليهم السالم است، يك يك طبق آيات قرآن و فرمايش ائمه اطهار 
باشد و منشأ اين همه مفاسد شده  پرستي مي پرستي كه در واقع يك نوع بت طبيعت

  .است، در افكار مردم باطل گردد
گويند در صورتي كه فضاي آفرينش از يك اصل به نام   يا طبيعيون ميفالسفه

خدا، يا چيز ديگر پر است و جاي خالي وجود ندارد، ما اين اصل دوم را در كجاي اين 
اگر چه جا و مكان يك . زيرا هر چيزي در عالم، جا و مكان الزم دارد. فضا خلق كنيم

اينجا خلق شده يك حقيقت واقعي حقيقت واقعي نيستند، وليكن آن چيزي كه در 
در همين جا كه من هستم يا شما هستيد و اين ظرف يك متر مكعب را پر . است
شود در همين ظرف چيز ديگري خلق كنند كه اين دو مخلوق  ايد چه طور مي كرده

شود آب ديگري را جاي داد  آيا در ظرفي كه پر از آب است مي. مزاحم يكديگر نباشند
  توانيم چيز ديگري را جاي دهيم؟ ري كه از مواد ديگري پر است مييا در ظرف ديگ

شود كه  اي كه فضا را اشغال نموده، مزاحم چيز ديگري مي هر جسمي و يا هر ماده
. تزاحم بين اجناس مختلف از واضحات و مسلّمات است. گيرد در آن ظرف قرار مي

هر جسمي يا هر . دهد ظرفي كه از جنسي پر باشد، جنس ديگري را به خود راه نمي
گويند كه خدا يك  در اين جا فالسفه مي. جنسي براي خود فضاي خالي الزم دارد

گويند خدا جسمانيت ندارد هم چنين محدوديت  مي. حقيقتي است مجرّد و نامتناهي
بر فضا احاطه وجودي  ندارد، بلكه يك حقيقتي است نامتناهي كه فضا را پر نموده، 

اگر . توانيم جايي پيدا كنيم كه خدا در آن جا نباشد گوييد نمي  ميشما مؤمنين. دارد
اش اين است  الزمه. كند جايي باشد كه خدا آن جا نباشد وجود خدا محدوديت پيدا مي

  . كه خدا در جايي نباشد و در جاي ديگر باشد
اگر چنين باشد كه فضايي يا جايي از وجود خدا خالي باشد و خدا در آن فضا 

اش محدوديت ذات خداوند متعال است كه در جايي هست و  داشته باشد الزمهوجود ن
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چه طور موجودي كه جايي هست و جايي نيست، ممكن است . در جاي ديگر نيست
نامتناهي يعني موجودي كه حد و حدود ندارد، محيط به زمان و مكان . نامتناهي باشد

ي موجود است و بعد از هر آخري پيش از هر اول است، وجودش اول و آخر ندارد، 
يك چنين وجود نامتناهي كه فضاي عالم را احاطه نموده و همه جا هست . موجود است
زيرا هر مخلوقي جاي . تواند در فضايي كه خودش هست چيزي خلق كند چه طور مي

شود مخلوقي باشد كه احتياج به  نمي. خالي و فضايي الزم دارد كه در آن جا بگيرد
پس خدا كه يك حقيقت نامتناهي است و همه جاي عالم . كان نداشته باشدزمان و م

تواند چيز ديگري  شود؛ چه طور مي حاضر و ناظر است و جاي خالي از وجود او پيدا نمي
همان جا كه . شود بين دو موجود مخلوق در يك جا تزاحم پيدا مي. در آن جا خلق كند

اگر هم . توانيد باشيد كه من هستم شما نميتوانم باشم و همان جا  شما هستيد من نمي
خواهم جاي شما را بگيرم الزم است شما را از آن جا خارج كنم، يا اگر شما بخواهيد  مي

  .جاي مرا بگيريد الزم است مرا خارج كنيد
گويد خدا يك حقيقتي است  شما مؤمنين يا پيغمبران يا خود خدا كه مي

 وجود خدا خالي باشد، پس خدا خلق خود را در شود كه از نامتناهي و جايي پيدا نمي
اش اين است كه غير خدا قابل ايجاد  الزمه! كند كجا بيافريند؟ جاي خالي پيدا نمي

با اين كه خودش بر . خواهد چيزي خلق كند جاي خالي الزم دارد نباشد، يا اگر مي
  .ها احاطه وجودي دارد ها و مكان همه زمان

 كند با اين كه براي آن مخلوق جا و مكان الزم دارد پس چه طور غير خود را خلق
   .شود كه خلقي خلق كند و مكان خالي پيدا نمي

همان . گوييم يك حقيقت در عالم بيشتر نيست پس ما فالسفه و ماديون مي
همان يكي است كه خودش را به صورت  حقيقت خواه ماده يا باالتر از آن به نام وجود، 

  .دهد مخلوقات نشان مي
يك جا به صورت انسان جاي ديگر حيوان و جاي ديگر به صورت چيز ديگر، پس 

توانيد دو حقيقت را به نام مخلوق و خالق در يك فضا جا بدهيد كه مزاحم  چه طور مي
  يكديگر نباشند؟

دو چيزي .  تزاحم همه جا بين دو جسم قابل ظهور است جواب اين است كه اوالً
نظر به اين كه . و قطعه سنگ يا دو ظرف آب يا اجسام ديگرمانند د. كه جسمانيت دارند
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كنند و جسم ديگر را در جاي خود راه  جسمانيت دارند و جا و مكاني را پر مي
اما موجوداتي كه از جسمانيت . شود بين دو جسم در يك جا تزاحم پيدا مي. دهند نمي

يت و جسمانيت ندارند و جرمانيت مجرّدند؛ يعني آن قدر لطيف و لطيفند كه جرمان
موجوداتي . مانند نور و روشنايي منهاي ماده، يا مانند روح و حيات و حركت منهاي بدن

كه جرمانيت و جسمانيت ندارند، مزاحم موجوداتي كه جرمانيت و جسمانيت دارند 
اي براي انسان قابل كشف و رؤيت است، نيروي  نمونه كوچكي كه تا اندازه. شوند نمي
ها كه جسمند و در ذات خود جاي خالي ندارند، نيروي  شما به وسيله سيم. استبرق 

. شوند كنيد، فوري در طرف ديگر عالم ظاهر مي ها مي برق را از يك سر عالم وارد سيم
نه با ورود برق . ها ندارد ها مزاحم نيروي برق نيست و برق هم مزاحمتي با سيم اين سيم

ود كه جايي براي برق نباشد و نه هم با خروج برق در ش ها تنگي پيدا مي در دل سيم
ها به  ها پر است، ولي در عين حال برق ظرفيت سيم. شود ها گشادگي پيدا مي دل سيم

شوند و رفع مزاحمت  كنند و خارج مي شوند و مزاحمت ايجاد نمي ها وارد مي داخل سيم
  . ندارند

ها  جسمانيت سيم يكي.  استها دو حقيقت موجود پس در دل چراغ و در دل سيم
را وارد سيم كنيم  اما اگر بخواهيم سوزني . و مزاحم يكديگر نيستند.  برق و ديگر نيروي

  .باز شود سوزن جايي  دهد، مگر اين كه براي  سيمِ برق آن سوزن را به خود راه نمي
 جسمانيت در دل اين مجرّد منهاي . برق از مجردات است و فاقد جسمانيت است

ذات خداوند متعال هم از مجرّدات . آورد شود، ولي مزاحمت بوجود نمي اجسام وارد مي
آورند و نه هم  مي نه اجسام عالم با مجرّدات مزاحمت بوجود. است و جسمانيت ندارد

از آن سر عالم به طرف  ها فوري  يك فرشته از دل كوه. شوند مجرّدات مزاحم اجسام مي
پس الزم است ما . مزاحم او نيست مزاحمت ندارد و چيزي  رود و با چيزي  ديگر مي

در اطراف مجرّدات و جسمانيات داشته باشيم تا بدانيم چگونه اشياء  ها بحثي  انسان
در يك ظرف قابل ظهور هستند و با يكديگر مزاحمت  و غير جسماني  مختلف جسماني 

  . ندارند
 يا آسمان خواه بسيار كوچك دانيم كه موجودات عالم در زمين اين حقيقت را مي

هوا و ذرات گرد و خاك و عطر و امثالهم و خواه اجسام بزرگ،  هاي  باشند، مانند ملكول
اجسام عالم، خواه كوچك  ها و خورشيد و ماه و امثالهم، تمامي  مانند كره زمين و ستاره
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ديگر اتصال و انفصال دو كلمه است كه نقيض يك. يا بزرگ از يكديگر فاصله دارند
و دو شيئ ممكن نيست هم به يكديگر اتصال داشته و هم از يكديگر انفصال . هستند

اگر به يكديگر مّتصلند، منفصل نيستند و اگر از يكديگر منفصلند، مّتصل . داشته باشند
اگر شيئ موجود . اّتصال و انفصال در ارتباط با يكديگر مانند موجود و معدومند. نيستند

در يك آنْ هم  شود مخلوقي  نمي. و اگر معدوم باشد، موجود نيستباشد، معدوم نيست 
زيرا وجود و عدم نقيض يكديگرند و در يك جا و در يك چيز مصداق . باشد هم نباشد

اگر نباشيد، كلمة . من يا هستم يا نيستم و شما هم يا هستيد يا نيستيد. كنند پيدا نمي
اين . دربارة شما غلط است» نبودن«مة و اگر باشيد، كل. دربارة شما غلط است» بودن«

: گويند اند كه مي به وجود آورده و قاعده عقلي  جا فالسفه و دانشمندان يك قانون علمي 
دو مفهومِ نقيضِ يكديگر در يك چيز و يك  يعني » النقيضان ال يجتمعان و ال يرتفعان«

باط با يكديگر يا موجودات عالم در ارت. شوند كه هم باشند و هم نباشند جا جمع نمي
»يكديگرند مانند دو جسم سرخ  موجوداتي . يكديگر» نقيض«يكديگرند يا » ضد كه ضد

ممكن نيست . گيرند يكديگر قرار نمي گيرند، اما در جاي  و سفيد، كنار يكديگر قرار مي
اين دو پارچه سرخ و سفيد كه ضد .  هم سرخ باشد هم سفيد يا رنگ ديگر اي پارچه

هر دو هستند، اما هر كدام . نامند مي» ضدين«شوند را   و در يك جا جمع نمييكديگرند
هم باشد  يك چيزي . ، يك حقيقت است بين وجود و عدم»نقيضان«اما . خود در جاي

از اين دو درست است  يكي . من كه يك موجود هستم، هم باشم، هم نباشم. هم نباشد
  .تواند كه همزمان، باشد   نباشد و اگر نباشد نميتواند كه همزمان، و اگر باشد، ديگر نمي
به  اي  اگر ماده. نقيضِ يكديگرند نه ضد يكديگر» انفصال و اتصال«در اين رابطه، 

به جسم ديگر متصل است؛ مانند شاخه به درخت يا ريشه آن به  ماده ديگر يا جسمي 
درخت قطع شده يا كه از  اي  مانند شاخه، زمين، پس منفصل نيست و اگر منفصل است

پس اتصال و انفصال كه نقيض يكديگر . كه از زمين كنده شده، مّتصل نيست درختي 
  .هستند در يك جا و در يك چيز قابل ظهور نيستند

 دارند و از مواد عالم  و جسمي در اين جا ما موجودات عالم را كه هر كدام ِجرمي 
بينيم كه از يكديگر فاصله   مياند و از طريق حواس پنجگانه قابل كشفند درست شده

ها و  اجرام و اجسام عالم مانند انسان. ها كامالً واضح و معلوم است دارند و اين فاصله
همان طور . اند  خود قرار گرفته مستقل و در جاي حيوانات هستند كه هر كدام موجودي 
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در زمان . دها به يكديگر وصل نيستند، اجسام عالم هم به يكديگر مّتصل نيستن كه آدم
ها و  اند با تلسكوپ وسعت يافته است، توانسته ما كه دانشِ دانشمندان خيلي 

اند با  آسمان و ستارگان آسمان را از نزديك ببينند و توانسته فضايي  هاي  دوربين
ها ذرات بسيار كوچك را ببينند، هنوز با دو ذره از ذرات عالم و  بين ها و ذره ميكروسكوپ

اند كه آن دو ذره يا دو جرم به يكديگر متصل  رم از اجرام آسمان روبرو نشدهيا با دو ِج
اقرار و اعتراف دارند كه مواد عالم در اجرام   دانشمندانِ علوم طبيعي  تمامي. باشند

گويند اگر بتوانيم كرة زمين را آن چنان  مي. كوچك يا بزرگ از يكديگر فاصله دارند
اجزاء و ذرات آن به يكديگر متصل شود و فاصله بين تحت فشار قرار دهيم كه تمام 

شود كه  كوچك مي اندازة يك توپِ بازيِ  به  مواد آن به صفر برسد، كرة به اين بزرگي 
همين . اندازة يك توپ فوتبال است وزنش برابر وزن كرة زمين است، اما حجمش به 

و رگ و اعصاب به يكديگر ها اگر چه ظاهراً اجزاء آن گوشت و پوست  طور بدن ما انسان
اند، اما اگر آن را تحت فشار قرار  به وجود آورده متصلند و يك بدن پنجاه شصت كيلويي 

شود كه وزنش همان مقدار، اما حجمش  كوچك مي  اندازة دانة خرمايي  دهند شايد به
  .شود  مي برابر دانة خرما يا چيز ديگري

را قبول  عالم كه به جز ماده چيزي طبيعيون . است اين عقيدة فالسفة طبيعي 
آن را  باشد و نه كسي  مي و ابدي  گويند ماده در ذات خود و وجود خود ازلي  ندارند و مي

ها  بينيم انسان ها كه مي تواند آن را اعدام كند، و اين اعدام مي به وجود آورده و نه كسي 
ما قد و قامت . امِ شكل استميرند، همه اعد ميرند، درختان و نباتات مي و حيوانات مي

تا امروز اين همه كره . گويند كنيم نه ذوات آنها را، و راست هم مي آنها را اعدام مي
زمين تبديل به گياه و علف و درخت و حيوان شده و باز به دل خاك برگشته و اعدام 

و برف، و و اين همه درياها مصرف شده ابر و بخار و باران . از آن كَسر نشده اي  شده، ذره
شود و ابر و بخار  ها تبديل به ابر و بخار مي از آن كم نشده، زيرا آب اي  تا امروز قطره

 اول خود بر مبدأتبديل به باران و برف و دو مرتبه از مسير هوا يا كرة زمين به 
  .از آب دريا كم نشده گردد و تا امروز مثقالي  مي

شود و  ديل به نباتات و حيوانات ميبه همين كيفيت، آب و خاك و اجسام ديگر تب
گويند نه اعدام ذَوات موجودات ممكن است و  آنها مي. گردد دو مرتبه به دل خاك بر مي
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از ازل بوده است، .  نيامده ذرات عالم و ماده جهان را ايجاد كند كسي. نه هم ايجاد آنها
  .نباشد  تواند ماده جهان را اعدام كند آن چنان كه چيزي هم نمي و كسي 

گوييم كه آيا اجزاء عالم خلقت و ذوات آنها كه ماده  در اين رابطه ما به آنها مي
  هستند به يكديگر متصلند يا منفصل؟

 گفتيم كه اتصال و انفصال دو نقيض هستند و در يك جا و يك چيز قابل اجتماع 
. يقت استاگر بگويند اجرام عالم به يكديگر متصلند كه اين عقيده خالف حق. نيستند
ها از يكديگر منفصلند و متصل  بينيم كه اجرام و اجسام عالم مانند ما آدم زيرا مي
بسيار  و جرمي   عالم به صورت جسمي  اگر به يكديگر متصل باشند تمامي. نيستند

ها در فضاها و درياها با اين كه  مثالً ما انسان. شود كه قابل نفوذ نيست محكم ظاهر مي
توانيم حركت كنيم زيرا مواد  ها نمي كنيم، وليكن در دل كوه ميجسم هستند حركت 

اند كه  بسيار محكم و سنگين به وجود آورده اند و جسمي  ها به يكديگر متصل شده كوه
تواند وارد آن شود چه برسد به چيزهاي  اي هم نمي پشّه. كند در آن نفوذ نمي چيزي 

  از جاي به يكديگر متصل بودند هيچ مخلوقي مواد عالم به اين كيفيت  اگر تمامي . ديگر 
كنيم كه اَجرام عالم از  مشاهده مي.  ديگر برود توانست حركت كند و به جاي خود نمي

آب و هوا از يكديگر  هاي  ملكول. كنيم يكديگر فاصله دارند و ما در اين فاصله حركت مي
اَجرام عالم كوچك يا  ر كلي كنيم و به طو مي ها شناوري  فاصله دارند و ما در اين فاصله

دو جسم كه از . ها امكان رابطه وجود ندارد بزرگ از يكديگر فاصله دارند و در اين فاصله
ها با  كنيد ما آدم مشاهده مي. يكديگر اثر بگذارند توانند روي  يكديگر فاصله دارند نمي

شنويم و هر  ا مي يكديگر ر بينيم و صداي اين كه از يكديگر فاصله داريم يكديگر را مي
پس موجودات عالم خلقت با . گذاريم  ديگران اثر مي كدام از ما با علم و عمل خود روي

زمين . گذارند يكديگر اثر مي اين كه از نظر جسمانيت با يكديگر فاصله دارند اما روي 
وي گويند بين اجرام عالم نير دانشمندان مي... زمين و  ماه روي. گذارد ماه اثر مي روي 

جاذبه نيروئي است كه اجسام منفصل را به يكديگر مّتصل نموده . جاذبه حكم فرما است 
آهن  هاي  كند و براده به خود نزديك مي اي  مانند مغناطيس كه سوزن را از فاصله. است

  . كند را به خود جذب مي
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  بحثي در حقيقت رشتة اتصالي عالم

  
ه تمام موجودات عالم را به هم وصل  ك »رشتة اتصالي«الزم است در اطراف اين 

و به قول  » جاذبه عمومي«و به قول دانشمندان  نموده بحث كنيم كه اين رشته اتصالي 
است كه اين  چه حقيقتي » روح استمساك « السالم م عليهآيات قرآن و ائمه اطهار 

  .ها را از بين برده و اجرام عالم را به يكديگر متصل نموده است طور فاصله
. گوييد رشتة اتصال در مواد عالم از جنس همين مواد است ما  طبيعيون ميش

گوييد همان طور كه ماده خود به خود محدود است و خود به خود جسم است و  مي
جاذبه يا روح استمساك  اين جسمانيت و محدوديت از ماده قابل انفصال نيست، نيروي 

پس ماده به دليل ماديت هم . ه جدا نيستهم مانند جسمانيت مالزم ماده است و از ماد
و ساير  جاذبه و هم نور و روشنايي  جسم است و هم محدود است و هم نيروي 

  .كه در او هست، مي باشد كماالتي
ماده مانند » روح استمساك«و يا »  ماده نيروي«گوييم اگر  ما به شما مي

باشد نه اين كه كسي  ده مي جزء ذات ما جسمانيت و محدوديت ماده است؛ پس يعني 
همان طور كه ماده خود به خود جسم است و كسي . جاذبه را به ماده داده باشد نيروي  
به ماده نيروي  جاذبه هم هست و كسي  به ماده جسمانيت نداده، خود به خود نيروي  
گوييم  مي. به آن رنگ را نداده است جاذبه نداده، خود به خود رنگ است ولي كسي  

مان طور كه جسمانيت از ماده قابل سلب نيست يا ابعاد ثالثه از ماده قابل سلب ه
ما . جاذبه هم از ماده قابل سلب نباشد نيست، پس در اين صورت الزم است كه نيروي 

مثالً . ها از اجسامِ عالم قابل سلب است كنيم كه نيروها مانند روح مشاهده مي به خوبي 
سمانيت هستيم يعني قابل لمس و قابل رؤيت و داراي ها در ذات خود ج ما انسان

تواند  نمي كسي . به دليل جسمانيت، ابعاد ثالثه هم هستيم. باشيم محدوديت مي
  اگر از خدا بخواهيم كه اي. جسمانيت را از ما بگيرد يا ابعاد ثالثه را، اگر چه خدا باشد

جسمانيت  تواني  و توانا هستي آيا مينهايت دانا  بي قدرت داري و  خدا تو كه به هر كاري 
دهد  و يا محدوديت اجسام را از آنها بگيري؟ خداوند جواب مي جسم را از آن سلب كني 
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توانم اجسام را چنان نابود  من مي.  خود جسمند و ابعاد ثالثه كه مواد عالم به خودي
ابعاد ثالثه يا   ولي .را نابود كنم) طول و عرض و عمق(كنم كه نباشند و يا ابعاد ثالثه 
. ام كه بگيرم ماده خود به خود جسم است و ابعاد ثالثه جسمانيت را من به اجسام نداده

را كه به  توانم رنگي  ام، لذا مي من مواد عالم را از نور سرخ يا سفيد رنگين كرده ولي 
  .ام از آنها بگيرم اجسام داده

كنم و باز روز   سفيد رنگين ميبه رنگ گل را روزي  هاي  كنيد برگ مشاهده مي
كنيد رنگ  مشاهده مي. كنم گيرم و به رنگ سرخ يا سبز رنگين مي  را مي ديگر سفيدي

پس آن چه به . دهم  به آنها مي و زردي يا سياهي  گيرم، سفيدي  ها مي سبز را از برگ
كه  چيزي  يكي . دادن و گرفتن دو چيز الزم دارد. توانم بگيرم ام، مي اجسام داده

از من كه خدا هستم رنگ سرخ . ها جسمند برگ. گيرد كه مي چيزي  خواهد و يكي  مي
ها و  ها و جاذبه رنگ. كنم ها را رنگين مي من به وسيله نور سرخ برگ. خواهند مي

جاذبه در موجودات . توانم بگيرم ام، مي هستند كه به اجسام عالم داده اتصاالت مسائلي 
همان طور كه روح شما قابل . باشد ها مي  وجود شما انسانعالم مانند روح حيات در

. شويد دهم، زنده مي ميريد و باز به شما مي خوابيد يا مي گيرم، مي سلب است از شما مي
خود، از خود، قابل . زيرا خودتان جسم هستيد. گيرم اما جسمانيت شما را از شما نمي

گوييد روح از من  گرفته شود، مي يچيز.  سلب و اثبات دو چيز الزم دارد.سلب نيست
شما هستيد نيرو نداريد، . از من سلب شد زيبايي . نيرو از من سلب شد. سلب شد

پس حيات و حركت اگر .  حيات و حركت داريد هستيد، حيات و حركت نداريد، و گاهي
همان طور كه روح . گيرد ولي از ذات شما قابل سلب هم هست چه در ذات شما قرار مي

گيرم،  دهم و از شما مي به شما مي گيرم، رنگ و زيبايي  دهم و از شما مي ما ميبه ش
  .گيرم دهم و از آنها مي مختلف را هم به مواد عالم مي هاي  جاذبه و رنگ نيروي 

 كه از وجود شما يا مواد عالم قابل سلب است به آنها داده  بنا بر اين هر چيزي
كه از شما  حركت، و چيزهايي   روح حيات و نيروي مانند. شود شده و از آنها گرفته مي

. شود يا اجسام ديگر قابل سلب نيست به آنها داده نشده و از آنها هم گرفته نمي
ها  وليكن جاذبه. جسمانيت و محدوديت به اجسام عالم داده نشده تا از آنها گرفته شود

  به طور كلي. شود رفته ميها و حيات و حركت به آنها داده شده و گ ها و رنگ و زيبايي
. پيدايش تغيير در يك حقيقت، بدون عامل ديگر و تنها از خود حقيقت محال است
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شود اين است كه آب را  ها كه از دست همه كس ساخته مي ترين صنعت مثالً ساده
همين تغيير كوچك سه اصل الزم دارد و . كنند تبديل به يخ و يخ را تبديل به آب مي

 الزم است تا از آب  اوالً كسي. قابل ظهور نيست صل يك چنين تغييري بدون اين سه ا
را كه از جنس آب نيست از آن بگيرد تا تبديل به يخ شود، يا به  يخ بسازد و بايد چيزي 

  .ها بدهد تا تبديل به آب شود يخ
و حرارت از جنس آب و يخ نيست، بلكه از جنس . الزم است به يخ حرارت بدهيم

گيريم، تبديل به يخ  شوند و حرارت را مي دهيم آب مي ها حرارت مي  يخبه. آتش است
  .سازيم ها هستيم كه از آب يخ مي شوند و ما انسان مي

 كه يك صنعت بسيار ساده كه تبديل آب به يخ يا يخ به آب باشد، سه  در صورتي
و اصل متفاوت و مختلف الزم دارد، پس چه طور ممكن است اين همه تغييرات عجيب 

 تاريك و يا رنگين شدن  غريب مانند زنده شدن اجسامِ مرده يا روشن شدن هواي
اين تغييرات عجيب و غريب، از يك اصل سادة بسيط  رنگ، تمامي  بي هاي  ها و گل برگ

  قابل ظهور باشد؟  يكنواختي 
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  مناظرة علمي امام باقر عليه السالم با يك فيلسوف

  
كنند و آن  بحث مي  كه با فيلسوفي عليه السالم در اين رابطه امام محمد باقر

موجودات عالم از يك اصل و يك حقيقت به وجود آمده  فيلسوف عقيده دارد كه تمامي 
اگر آن : گويد به او ميم عليه السالم اامباشد،  و دو مرتبه قابل برگشت به يك اصل مي

دانيد و عقيده داريد كه  مي» عّلت العلل«و يا  » مبدأ المبادي«اصل اول كه شما آن را 
يك اصل و يك حقيقت بيشتر نيست، اگر آن اصل در ذات خود حيات و حركت است، 

شود؟ آن اصل اول كه به صورت انسان و حيوان و يا  پس مرگ و سكون از كجا پيدا مي
از كجا پيدا  ماه و خورشيد در آمده، اگر در ذات خود ماده تاريك است، روشنايي 

 از كجا؟ به همين كيفيت اگر اصل اول در  ر آن اصل روشن است تاريكيشود و اگ مي
آيد و يا اگر در ذات خود مرگ  ذات خود حيات و حركت است مرگ و سكون از كجا مي

شود؟ مگر ممكن است جسم مرده به  و سكون است حيات و حركت از كجا پيدا مي
به دليل حيات و حركت دليل جسمانيت حيات و حركت پيدا كند؟ و يا جسم زنده 

  گرفتار مرگ و سكون گردد؟
مثالً اگر . هرگز در يك حقيقت و از يك جنس دو شيء مختلف قابل ظهور نيست

 بسازد  بگوييم از همين آب ساده كه نه شيرين است و نه تلخ، شربتي ما به دانشمندي 
ترش و   كه تلخ و سياه، و شربت ديگري  كه شيرين يا رنگين باشد، و شربت ديگري

سرخ و  هاي  ترش و شيرين، و رنگ هاي  كه فاقد مزه سرخ، اين حاالت مختلف از آبي
  .سفيد است، قابل ظهور نيست

و شكر،  مزه بخواهيم شربت شيرين بسازيم بدون استفاده از شيريني  اگر از آب بي
  .همين طور تغييرات ديگر. قابل ظهور نيست

به صورت  خلقت كه يك جا جسمي اين تغييرات مختلف و متفاوت در عالم 
ديگر به صورت انسان و حيوان در  ديگر به صورت ماه و ستاره و جاي  خورشيد و جاي 

اآلن دانشمندان تجربه . آمده پيدايش اين حاالت متفاوت از يك اصل قابل ظهور نيست
نور . زمين است زمين اثر تركيب نور با هواي  در هواي  اند اين روشنايي  كرده و گفته

شود و آن را   زمين مي ها كيلومتر فضا وارد هواي خورشيد كه نور خالص است از ميليون
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گردد، با   برمي روشن به تاريكي گردد، هواي  زمين خارج مي كند و باز از هواي  روشن مي
زمين  از هواي  وقتي . ندارد روشنايي از هوا و ماده، نور دارد، ولي خالي  اين كه فضاي 

شويم در آن جا كه هوا نيست، اما نور  از هوا وارد مي  خالي  شويم و به فضاي خارج مي
كره زمين  اآلن ما در هواي . مطلق حاكم است خورشيد هست، با بودن نور، تاريكي 

در چهره ماه و ستاره قابل رؤيت  كنيم فقط روشنايي  آسمان نگاه مي به فضاي  وقتي 
 و ستاره است از نور خورشيد پر است، وليكن  كه بين ماه است؛ با اين كه فضايي

زمين يا در چهره ماه و  در هواي  چه طور است كه اين روشنايي . وجود ندارد روشنايي 
از هوا و ماه و ستاره است با اين كه  كه خالي  ستاره قابل ظهور است، وليكن در فضايي 

شود و نه هم نور  ن مينه چهره ماه بدون نور خورشيد روش. نور هست قابل ظهور نيست
 خداي. سازد  و آثار خود را ظاهر مي خورشيد بدون اتصال به چهره ماه و ستاره روشنايي

  : فرمايد در قرآن مي  تعالي 
  10و آيةٌ لَهم الَليلُ نَسلَخُ منه النَّهار فَاذا هم مظلمون

گيريم  زمين مي اي خورشيد را از هو  از آثار قدرت خدا اين است كه روشنايي   يكي
خورشيد را به كره زمين  گردد، و باز فردا روشنايي  مي بر و زمين به تاريكي 

 زمين كه ماده است خود به خود  زيرا نه هواي. شود گردانيم، هوا روشن مي مي بر
خورشيد كه نور مجرّد است، خود به خود روشن  دهد و نه روشنايي  مي روشنايي 

بين زمين و  فضاي . زمين است هوا محصول تركيب نور با هواي  اين روشنايي . شود مي
دهد، و  نمي باشد، با اين كه از نور خورشيد پر است روشنايي  از هوا مي ستاره كه خالي 

ها، با اين كه  گوييد نور خورشيد ماده است، از جنس هوا و گازها و حرارت اگر شما مي
آن . شود  زمين خارج مي خورشيد از هوايكه نور  مواد از يكديگر جدا هستند، موقعي

  .گردد مي بر زمين به تاريكي  رود فوري  كنار مي همه ذرات نوراني
خوش را  رسد و انسان بوي   است كه به مشام مي  ذرات متحركي،خوش مثالً بوي 

خوش كه در هوا پراكنده شده   عطر را ببنديم ذرات بوي ة شيشاگر درِ. كند احساس مي
خوش    فضا يا لباس خوشبو و معطر است، زيرا بوي  است و مدتي د باقيبه حال خو

باشد كه از  اگر نور هوا هم ذراتي . شود ذرات متحرك است كه از شيشه عطر خارج مي
   روي اي ها را خاموش كنيم يا پرده شود، ما اگر چراغ ها خارج مي خورشيد يا چراغ برق

                                                           
 ٣٧هيس،آيسوره   -١٠
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كه بسيار زيادتر از گازها و  اين ذرات نوراني  ي چهره خورشيد بياندازيم، الزم است مدت
خود را از دست  چهره زمين روشنايي باشد و فوري  زمين است، به حال خود باقي هواي 
  .ندهد

كند كه با ذرات  نمايش پيدا مي اگر چه در صورتي . پس نور خورشيد ذرات نيست
و حيات و حركت  شنايي نور و روح كه منشأ رو. ماده تركيب شود و از آن منعكس گردد

امر مجرد جسمانيت ندارد كه به انسان برخورد كند يا انسان .  باشد است از مجرّدات مي
كنيد، چنان كه نتوانيد  توانيد از هوا خالي  اتاق را مي شما فضاي . به آن برخورد كند

اتاق كه   ممكن است هواي. كنيد توانيد از نور خالي  وليكن اين فضا را نمي. نفس بكشيد
شد، نور نمايش نداشته باشد كه ديده شود؛ وليكن انوار فضا به حال خود باقي  خالي 

ها قابل تصرف هستند كه  فقط سيم. است، زيرا نورها به وسيله انسان قابل تصرف نيست 
ها در اختيار انسان قرار  ها يا چراغ بدون دينام يا سيم نور برق دارند، وليكن برقِ خالي 

پس اعتراف كنيد اين تغييرات عجيب و غريب در خلقت از يك اصل قابل . گيرد نمي
باشد، متصل به  ظهور نيست و اجسام عالم به وسيله نور و نيرو كه از جنس ماده نمي

اجسامِ عالم به يكديگر از نوع ماده و جسم باشد، عالم  اگر رشته اتصاليِ . اند يكديگر شده
بهتر . باشد گردد كه غير قابل نفوذ مي اهر ميبسيار محكم ظ خلقت به صورت جسمي 

گويد من  خود را تكذيب كنيد و فرمايش خدا را قبول كنيد كه مي اين است كه رأي 
  )سوره انعام ، آيه اول(.و نور باشد خاليق را از دو اصل ساخته ام كه ماده ظلماني 

همه چيز را از تركيب و .  »ينِء َخلَْقنا زوج و منْ ُكلِّ شَي«: فرمايد ديگر مي   جايو
بنا بر . باشد  قابل ظهور نمي تزويج دو اصل با يكديگر ساختم كه از يك اصل تنها چيزي

و روشنايي، و يا  اين اين همه تغييرات عجيب و عظيم در عالم، مانند نور و ماده، تاريكي 
   .حيات و حركت از يك اصل قابل ظهور نيست

گويد اگر اصل ماده در   درست است كه ميعليه السالم فرمايش حضرت باقر العلوم
ذات خود حيات و حركت بوده، موت و سكون از كجا پيدا شده و يا اگر در ذات خود 
ميت و ساكن بوده، حيات و حركت از كجا پيدا شده؟ از يك حقيقت و در يك حقيقت 

  .تركيب و تغيير قابل ظهور نيست
ف و متفاوت آفريده و از تركيب آن اصول خداوند پيش از خلق خاليق اصول مختل

ها به دليل  الزم است انسان. با ماده اين همه خاليق عجيب و غريب خلق نموده است
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كه نبوده و پيدا شده،  چيزي: اصل اول. قضاوت عقل و تجربه سه اصل را قبول كنند
ن اي: اصل دوم.  قابل ظهور نيست بدون خالق و صانع چيزي. آفريننده الزم دارد

اند و تركيب و  موجودات و مخلوقات مختلف از مسير تركيب و تزويج به وجود آمده
ساخت و . باشد تزويج الاقل دو اصل مختلف الزم دارد و از يك حقيقت قابل ظهور نمي

جسم روشن  توانم از مادة ظلماني  نمي. ساز و صنعت در يك حقيقت قابل ظهور نيست
  . بسازيم مطلق جسم نوراني  توانيم از روشنايي  بسازيم و نمي

پس به دليل اين كه ذرات و مواد عالم مانند اجسام زمين و آسمان از يكديگر 
گذارند،  يكديگر اثر مي فاصله دارند و در عين فاصله داشتن به يكديگر متصلند و روي 

روح «رشته اتصال موجودات به يكديگر همان . اين رشته اتصال غير از مواد عالم است
. كنند مي»  جاذبه نيروي«است كه طبيعيونِ عالم از اين روح تعبير به » ساكاستم
  فرما است و اگر نيروي جاذبه حكم گويند بين اجسام عالم و ذرات جهان نيروي  مي

  .گردد مي مطلق بر عالم به نيستي  شوند و فضاي  مي جاذبه نباشد موجودات عالم متالشي 
ها و ذرات مختلف تشكيل شده و آن ذرات  ز ملكولعالم ا بينيد كه هواي   شما مي

البته ... اكسيژن، هيدروژن، اَزت و  هاي  اند به نام هوا را به سه قسمت تقسيم كرده اصلي 
يك قسمت از هواي .  هم داخل هوا هست كه مربوط به اصل هوا نيست ذرات ديگري

لوط به بخار آب نباشد، و پيدا كنيد كه مخ توانيد هوايي  شما نمي. زمين بخار آب است 
است كه از جمادات و  مختلفي زمين عطرها و بوها و گازهاي  يك قسمت از ذرات هواي 
  .گردد شود و داخل هوا مي نباتات و حيوانات ساطع مي

زمين به صورت جسمي  اين ذرات مختلف اگر به يكديگر متصل باشند، هواي 
زمين از ماده درست شده،  هواي .  نيستگردد كه هرگز قابل نفوذ بسيار محكم ظاهر مي 

ها به يكديگر متصل است و از يكديگر  اين ماده در كوه. ها هم از ماده ها و سنگ كوه
ها  در دل كوه اي  يا حشره اي  پرنده ممكن نيست حيواني . فاصله ندارد و قابل نفوذ نيست

 كره  ليكن هوايو) زيرا مواد آن به يكديگر متصل شده و فاصله ندارد(حركت كند، 
ها از ماده درست شده و جسمانيت پيدا كرده، اما چون ذرات هوا از  زمين هم مانند كوه

در . اند  بسيار محكم و غير قابل نفوذ ظاهر شده يكديگر فاصله دارند به صورت جسمي
  .كنند ديگر حركت مي ها پرندگان، هواپيماها، گرد و غبار و چيزهاي  اين فاصله
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ها از يكديگر فاصله دارند به يكديگر متصل   كه ذرات هوا و آبدر عين حال
هوا يا آب يا چيز ديگر . باشد بسازند كه كامالً خالي  توانيد ظرفي  شما نمي. هستند

كه خارج از كوزه است فشار  هوايي  كوزه را خارج كنند فوري  اگر هواي . نداشته باشد
اي  گيرند و نه ذره از يكديگر فاصله مي اي  ه ذره هوا ن هاي ملكول. آورد تا آن را پركند مي

در عين اين كه از يكديگر جدا . شود كه با هم دارند كم و كسر مي اي  از مقدار فاصله 
كره زمين را جدا كنيم و ظرفي  از هواي  اي  توانيم قطعه نمي. هستند، به يكديگر متصلند

  .پركنند خالي را  آورند تا جاي   ميديگر فشار زيرا هواهاي .  نماييم را از هوا خالي 
گذارد  كه تمام اجسام عالم را به هم مربوط و متصل نموده و نمي اين رشته اتصالي 

ها يا اجسام ديگر از اصول خود جدا شود، در اصطالح دين اين  از هواها يا آب اي  قطعه
  .نامند مي» روح استمساك«رشته را 
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   چيست؟»استمساك«معناي دقيق 

  
آن چنان كه . باشد مي داشتن چيزي  نگه به معناي » امساك«مساك از كلمه است

خود را بر  هاي دارد و دست ما انگشتان ما را، و يا انسان لباس بدن ما دست ما را نگه مي
دارد به نيروي  كه اجسام را كنار هم نگه مي از اين رشته اتصالي (كند  تن خود حفظ مي

دارد و  خود نگه مي ها را روي  مثالً زمين كوه). كنند ر ميجاذبه يا روح استمساك تعبي 
ها را كه  گذارد در اثر چرخش زمين بر اثر نيروي گريز از مركز فرار كنند و هواپيما نمي

كند و هواپيما  اند، به طرف خود جذب مي اند و به آسمان رفته از جاذبه زمين فرار كرده
نامند و طبيعيون آن را جاذبه   مياين وصل و جذب را استمساك. كند سقوط مي

  .شناسند مي
ها  گوييم اين جاذبه چيست كه بين كره زمين و پرندگان هوا يا هواپيما به آنها مي
را به هوا  اگر سنگي . كند اجسام را از هوا به طرف خود جلب و جذب مي. حاكميت دارد

آن را به  د، فوري زمين خارج شو گذارد آن سنگ از فضاي  پرتاب كنيم كره زمين نمي
جاذبه يا روح استمساك بر تمام اجسام عالم،  كشد و همين نيروي  طرف خود مي

عجيبي  اين چه رشته اتصالي . ها و ماه و خورشيدها، حاكميت دارد ها و ستاره زمين
ها  باشد، آن چنان كه انسان است كه قابل لمس و قابل تصرف نيست و قابل رؤيت نمي 

جاذبه يا روح  توانند نيروي  خود را در بدن خود پيدا كنند و ببينند، نميتوانند روح  نمي
  .استمساك را از مواد عالم بگيرند يا ببينند و تصرف كنند
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  چيست؟» امر مجرّد«معناي دقيق 

  
كه در طبيعت هست، اما قابل رؤيت و تصرف نيست، از نوع  يك چنين چيزهايي 

كند و از اختيار خلبان  ا را به طرف خود جذب ميمجرّدات است آن جا كه زمين هواپيم
كوبد كه قطعات آن متالشي  شود، آن چنان هواپيما را به زمين مي و ديگران خارج مي

جاذبه اگر قابل تصرف باشد و  شوند، اين نيروي  شود و مسافرين در جا كشته مي مي 
توانند هواپيما   كنند، ميآن را تصرف كنند و آن را قطع ها بتوانند مانند ريسماني  انسان

  .دارند را از سقوط و مسافران را از كشته شدن حفظ كنند و در فضا نگه
. جرمانيت و جسمانيت ندارند. قابل رؤيت و تصرف نيستند مجردات به تنهايي 

همه جا هستند و چون قابل تصرف نيستند از . شود نمي از وجود آنها پر يا خالي  جايي 
شوند و گاهي  به صورت نور ظاهر مي  مجرد گاهي  همين نيروهاي. وننداختيار انسان بير

ظاهر و باطن . جاذبه در طبيعت به صورت نيروي  به صورت روح در حيوان و گاهي  
زيرا جرمانيت و . طبيعت از وجود آنها پر است، وليكن قابل رؤيت و تصرف نيستند

 جاذبه آن  روح استمساك يا نيروي. ددگر از آنها پر يا خالي جسمانيت ندارند تا جايي 
  توانيم از وجود آنها جاي چنان ظاهر و باطن مواد و اجسام عالم را فرا گرفته كه نمي

 از دو  با اين حساب دالئل واضح و روشن است كه عالم طبيعت تركيبي. پيدا كنيم خالي 
ذرات عالم . يستقابل نمايش ن اصل با يكديگر است كه اگر اين تركيبات نباشد، چيزي 

جاذبه  كنند كه مجهز به نيروي  كنند و يكديگر را جذب مي جان پيدا مي در صورتي
كنند كه با نور و  پيدا مي روشنايي  ها در صورتي  يا اجرام عالم مانند ستاره. باشند

نه نور تنها بدون . باشد، تركيب شوند كه آن هم از جنس روح و جاذبه مي روشنايي 
 جرم خورشيد قابل ظهور است و نه جرم ماه و خورشيد و ستاره بدون ستاره و بدون

ذات . از دو اصل به نام ماديات و مجردات است همه چيز در ذات خود تركيبي . نور
مقدس خداوند متعال هم كه از نوع مجردات است، جسمانيت و جرمانيت ندارد، 

همه جا از طريق تركيب نور . دباش آفريننده و سازنده موجودات عالم از اين دو اصل مي
ء  و منْ كُلِّ شَي«: فرمايد سازد، چنان كه مي خواهد مي و ماده يا روح و بدن آن چه مي

 عالم   چنان كه صورت مادي پس الزم است به خود انصاف دهيم و آن.  »َخلَْقنا زوجينِ
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 و نور و نورانيت به عالم را هم كه اين همه حيات و حركت كنيم، روح كلي  را قبول مي
را هم كه با قدرت قاهره خود اين همه خاليق را به  وجود آورده باور كنيم و خدايي 

او را قبول كنيم تا  وجود آورده، باور كنيم و به رسميت بشناسيم و حقّ خدايي 
  .محكوميت پيدا نكنيم

ه در مباحث گذشته ثابت شد كه اولين اصل قابل رؤيت و قابل تصرف به وسيل
همين مواد عالم كه در ذات خود جرمانيت و  يعني . ات ماده استها ماده و مشتّق انسان

ماده به دليل . جسمانيت هستند و اين جرمانيت و محدوديت الزمة ذات آنها است
 باشد و به آن جسمانيت و  ماديت جسم است و محدوديت دارد نه اين كه ماده چيزي

. ماده كه به دليل آن قابل رؤيت و قابل نمايش است  صفات ذاتي. محدوديت بدهند
ديگر جرمانيت و . طول و عرض و عمق است:  محدوديت است كه ابعاد ثالثه يكي

از ماده  چيزي  آن جا كه خداوند تعالي  اين مواد عالم در وضع ابتدايي، يعني . جسمانيت
 به خود جسمند و خود به  خود به وجود نياورده، در اين وضع ابتدايي نساخته و جسمي 

اگر خداوند بخواهد از اين ذرات و مواد . هستند خود محدوديت، و خود به خود انفصالي 
ذرات عالم را به يكديگر نزديك و  بسازد الزم است با يك رشته اتصالي  پراكنده جسمي 

قابل تصرف و قابل رؤيت ظاهر شوند و هم چنين ذرات  متصل كند تا به صورت جسمي 
كند و آنها را به   اين ذرات كاري  پيش از آن كه خداوند روي لم در وضع ابتدايي عا

 و تاريكي  را سياهي رنگي  ظاهر سازد، از نظر رنگ بدون رنگ هستند و اين بي صورتي 
  .نامند مي 

نورها در ذات خود . شود ها از نور عالم پيدا مي ها و روشنايي الزم است بدانيم رنگ
  .شود  پيدا مي نباشند، قهراً تاريكي هستند و اگر در جايي  وشنايي هم رنگ و هم ر
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  در قرآن كريم» تاريكي«و » عدم«م يهاحقيقت مف

   
نيافريده  خداوند نور آفريده، وليكن تاريكي .  نيست در ذات خود چيزي تاريكي 

را   تاريكي  را خدا خلق نكرده پس چه كسي ممكن است شما بگوييد اگر تاريكي . است
گوييم   فضا روشن است مي  هم هست؟ گاهي هست و روشنايي آفريده؟ چرا تاريكي 

  هم چيزي تاريكي .  فضا تاريك است خداوند نور آفريده و فضا را روشن كرده و گاهي
شود و فضا  نيافريده از كجا پيدا مي پس اگر خداوند تاريكي . هست كه خالق الزم دارد

  .گردد سياه و تاريك مي
ظاهر شود، هوا  وقتي روشنايي . عدم روشنايي است گوييم تاريكي  جواب ميدر 

از اين عدم نور تعبير به ظلمت . روشن است و چون غائب گردد، فضا تاريك است
گوييد من  مثالً شما مي. دو كلمه قابل استعمال است همه جا درباره هر چيزي . شود مي

كميت دارد؟ شما كه هستيد بين هست و نيست چه چيز حا. هستم، من نيستم
را آفريده؟ جواب  نيستي  هستيد كه خدا آفريده و شما كه نيستيد چه كسي  مخلوقي 

 نيست كه آفريننده الزم داشته  خود به خود هست چيزي  نيستي اين است كه
مثالً . نيستند كه خدا خلق كند ها چيزي  را خدا خلق كرده و نيستي فقط هستي . باشد

ها ميليون  ها ميليون انسان هستند كه خداوند خلق نموده و باز ميليون اآلن ميليون
باشد كه هستند و  مي هايي  خدا خالق انسان. اند انسان هستند كه هنوز خلق نشده

همه جا . آنها را خلق كند آنها نيستند تا كسي . كه نيستند خالق الزم ندارند هايي انسان
  .كند يمعنا پيدا م در برابر هستي  نيستي 

را الزم است به شما  دارايي ... ام و  ام  و مرده هستم و نيستم، دارم و ندارم، زنده
پس همه جا . نيست كه به شما بدهند چيزي  بدهند تا ثروت پيدا كنيد، وليكن ناداري 

. هست كه خدا خلق كرده وجود چيزي . كند در برابر وجود، عدمِ وجود هم معنا پيدا مي
زماني . نور و ظلمت از اين قبيل است. نيست كه خدا خلق كند ، چيزي اما عدمِ وجود

الزم دارد تا انسان اتاق را روشن  عملي . موجود است گردد، روشنايي  كه نور ظاهر مي 
ساخت و ساز الزم ندارد براي  وليكن تاريكي . بسازد و برق را رها كند چراغي . كند
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را ببريد و  الزم نيست روشنايي . كند د كفايت مي را ببري تاريك شدن اتاق فقط روشنايي 
كه هست و موجود است،  هر چيزي  به همين كيفيت براي . را درست كنيد تاريكي 
قرار  در مقابل مثبت، و مثبت در مقابل منفي  همه جا منفي .  قابل تصور است نيستي 

بوت دارد و  آن چه هست و ث مثبت از كلمه ثابت ساخته شده است يعني. گيرد مي
  .آن چه نيست و نفي شده است  يعني منفي

نيستند  ها چيزي  ها خالق الزم دارند كه آنها را ايجاد كنند، وليكن نيستي هستي
  .نيست چيزي  به جز عدم روشنايي  در اين جا تاريكي . كه خالق الزم داشته باشند

. باشند سياه مي تاً رنگي ذا مواد عالم در ذات خود تاريك هستند و از نظر رنگ و بي
هم چنين مواد عالم از نظر حركت و سكون . است رنگي  رنگ نيست، بلكه بي سياهي 

. باشد حركت مي كه فاقد نيروي  حركت، موجودي   موجود بي ساكن يعني. ساكن هستند
مانند برق و بنزين . اين كه ماشين خود را حركت دهيد نيرو الزم داريد شما براي 
  عدم نيرو براي.  الزم نداريد ين كه آن را متوقف و ساكن كنيد چيزي ا وليكن براي

حيات و . هم چنين مواد عالم در ذات خود ميت است. كند كفايت مي سكون چيزي 
اگر خدا يا انسان بخواهند مادة ميت را حيات و حركت بدهند، الزم است . حركت ندارد

كه  هستند و زماني  ز نظر جنسيت يكي نيرو و روح ا. به ماده روح يا نيرو اضافه كنند
شوند و از  آورند، حيات ناميده مي مي شوند از نظر اين كه احساس بوجود وارد جسم مي

پس مواد عالم در ذات خود . شوند كنند، نيرو شناخته مي نظر اين كه حركت ايجاد مي
ند ، محدوديت دار  جسمانيت ذاتي.  ندارند نيستند، حيات ذاتي  خلقت حي  در ابتداي

به همين كيفيت مواد عالم در . ندارند و حركت ذاتي  دارند؛ وليكن حيات ذاتي  ذاتي 
وصل  موجودات عالم جدا هستند، بنا بر اين براي  ذات خود محدوديت دارند و از تمامي 

  .الزم دارند شدن به يكديگر يك رشته اتصالي 
باشد و  مي هي و موت و انفصال پس ماده در ذات خود داراي سكون و ظلمت و سيا

يعني حركت، روشنايي، رنگ، حيات (براي به دست آوردن صفاتي در مقابل اين صفات، 
نور الزم است تا . ها بر طرف شود  الزم است كه با آن اين نيستي اصل ديگري)  و اتصال

حيات روح الزم است تا ماده . نيرو الزم است تا ماده حركت پيدا كند. ماده روشن شود
پس خداوند متعال ) سرخ و سفيد و غيره. (رنگ الزم است تا ماده رنگين شود. پيدا كند

فرمايد من پيش از اين كه مخلوقات را به اين صورت ظاهر  گويد كه مي درست مي
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از تركيب اين دو اصل با يكديگر مخلوقات . بسازم ابتدا دو اصل آفريدم به نام ماده و نور
. ر يك اصل و در يك حقيقت تفاوت و اختالف قابل ظهور نيستزيرا د. را خلق كردم

الزم داريد تا به آب بزنيد و  بسازيد، چيز ديگري  شما اگر بخواهيد از آب ساده شربتي 
  . آنگاه شيرين گردد

گويند فقط در طبيعت يك اصل است كه خود به  پس طبيعيون و فالسفه كه مي
زيرا آن يك اصل اگر در ذات خود . كنند تباه مياش. گردد ها ظاهر مي خود به اين صورت

شود؟ و اگر ساكن است حركت از كجا؟ و اگر از نظر  ميت است، حيات از كجا پيدا مي
مختلف از كجا؟  هاي  رنگ است، رنگ رابطه با يكديگر منفصلند، اتصال از كجا؟ يا اگر بي

 سازها از مسير همه جا ساخت و. از يك حقيقت، دو شيئ مختلف قابل ظهور نيست
گردد و پيدايش تغيير و تركيب در يك اصل ساده محال و  تركيب و تغيير ظاهر مي

  .خواه تغيير دهنده و تركيب كننده يا سازنده، خدا باشد يا خلق خدا. ممتنع است
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    ظهور تمام آثار از طريق تركيب 

  
ساز قابل ها در موجودات عالم از طريق ساخت و  الزم است بدانيم تمام ارزش

در عالم قابل ظهور نيست و اين  نباشد، ارزشي  اگر صنعت و سازندگي . ظهور است
 كه فاقد امري   يا چيزي به اين معنا است كه هر سازنده، به كسي ساخت و سازندگي 

آن چه را به مصنوع . همه جا سازندگان بخشنده هستند. بخشد مي باشد، آن چيز را  مي
 مصنوع آنها به وسيله آن چه از سازنده گرفته ارزش پيدا كرده اند باعث شده خود داده

اي  مانند قد و قواره. دهد كه قد و قواره ندارد، قد و قواره مي سازنده به موجودي. است
 كه زيبايي  هم چنين سازنده به موجودي. دهد كه خداوند در رحمِ مادر به نطفه مي 
دهد و او  حركت ندارد، نيرو مي  كه نيروي  وجوديدهد و يا سازنده به م مي ندارد زيبايي  

  .دهد كه رنگ و رونق ندارد رنگ و رونق مي آورد سازنده به چيزي  را به حركت مي
  به خود نگاه كنيد و گاهي  مقابل خود بگذاريد، گاهي  شما نطفه انسان و حيوان را

نه زيبايي .  بد بو بودممتعفن و. نداشتم چيزي . نطفه بودم گوييد من روزي  مي. به نطفه
خوش، نه قد و قواره، نه طول و عرض و عمق، نه حركت و حيات، و به  داشتم، نه بوي  

 نطفه بودم  كه اآلن دارم كه وقتي ها و ميلياردها چيزهايي  همين كيفيت ميليون
سازنده و  يعني . قابل ظهور است همه جا از مسير بخشندگي  پس سازندگي . نداشتم
  . دهد كه فاقد سرمايه هستند مي به موجوداتي  هايي  ه سرمايهآفرينند

شوند، هر يك  ديگر كه در دل خاك دفن مي هاي  هستة درخت زرد آلو و ميوه
كنند و به   بخشنده تقاضا و خواهش مي هستند كه دائم از خداي مانند فقير و ناداري 

ايم،  ر دل خاك دفن شدهخدا ما را از اين حبس خانه كه د گويند اي  زبان حال مي
بده تا  خدا به ما فضايي  اي . نداريم در دل خاك، هوا و فضا و نور و روشنايي . نجات بده

بده تا بتوانيم تنفس كنيم و  به ما هوايي . در آن فضا آزاد باشيم و آزادانه حركت كنيم
ده و آفريننده بخشن از خداي .  كه الزم داريم، اما نداريم هم چنين ميلياردها چيزهايي

موجودات عالم، زمين و خورشيد و ماه و ستاره و  پس تمامي . بخشش دارند تقاضاي 
عدم مطلق نيستند، . جماد و نبات و حيوان و انسان در اصلِ خلقت، صفرِ مطلق هستند
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عدم مطلق . او هم نيست هاي  زيرا عدم مطلق همان طور كه خودش نيست، خواهش
اهش و تقاضا كند و بگويد به من حيات و حركت و قدرت نيست كه از خدا خو چيزي 

ها  ها را در برابر هستي  هرگز جايز نيست نيستي.عدم مانند خود عدم است. مرحمت كن
كند، عدم  علَم كنيم و بگوييم همان طور كه موجود فقير از خدا خواهش و تقاضا مي

ها  نيستي. د، عدم استكند، عدم مطلق مانند خو مطلق هم از خدا خواهش و تقاضا مي
ها  ها دارند، وليكن همين نمايش را هم از هستي در برابر هستي اگر چه نمايشي 

عدمِ وجود من به اين دليل در افكار مردم پيدا شده كه وجود من در افكار . اند گرفته
  عليه السالم ه موال اميرالمؤمنين دارند ك فالسفه در تعريف عدم بحثي . مردم پيدا شده

  11.داند بحث آنها و عقيده آنها را باطل مي
    

                                                           
  سبق الْأَوقَاتَ كَونُه و الْعدم وجوده ، ١٣٩: ، ص١ كافي، ج   -١١
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  اشتباه فالسفه در باب عدم 

  
كه   كه هم عمر خداوند متعال است و تنها چيزي  گويند تنها چيزي فالسفه مي
نخواهي  پس خدا هم خواهي . باشد  است عدم وجود خدا مي و ابدي مانند خدا ازلي 

هميشه . است و ابدي  گويد وجود من ازلي  مي. كند در مقابل خود مشاهده مي رقيبي  
در . هميشه بوده و خواهد بود. است و ابدي عدم وجود من هم ازلي . بوده و خواهد بود

 به آنها  عليه السالم موال اميرالمؤمنين. اند نتيجه عدمِ وجود خدا را، هم عمر خدا دانسته
خدا را  وقتي . ا شدهاست كه از وجود خدا پيد گويد عدم وجود خدا يك فهمي  مي

شناختند كه بوده و خواهد بود، به دليل وجود خدا، عدم وجود خدا هم در فكر 
پس مفهوم عدم وجود خدا بعد از وجود خدا پيدا شده نه . شنوندگان قرار گرفته است

  .همراه خدا بوده و نه هم پيش از وجود خدا
 را كه هست،  يشما هر چيز. است كه در طبيعت مصداق ندارد عدم مفهومي 

توانيد  كه نيست چه طور مي اما چيزهايي . توانيد مصداقش را پيدا كنيد و بشناسيد مي
 نيست كه  چيزي. پيدا كنيد و بشناسيد؟ مصداق عدم مطلق مانند خود، عدم است

شود، عدم  ظاهر مي يا موجودي  هر جا مخلوقي . خودش باشد يا خدا خلق كرده باشد
  .كند  ظهور پيدا ميآن هم در ذهن انسان

پس بهتر اين است كه در شناخت حقايق عالم و آدم كلمه عدم را از فكر خود 
اي  به قول عده. جايز نيست يك دانشمند عدم را در برابر وجود مطرح كند. حذف كنيم

گفتند هر چه خير است خدا آفريده و هر چه شرّ است، شيطان  از فالسفه قديم كه مي 
خدا  اند و به اصطالح براي  شيطان را در برابر وجود خدا علَم كردهوجود . آفريده است

  . اند كه هميشه با خدا در جنگ و مبارزه بوده و تا ابد هست هم رقيب تراشيده
  :گويد  آنها ميدر جواب شاعري 
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باشد و اهريمن آن را خلق كرده  پيدا كنيد كه موجودي   شما اگر توانستيد شرّي 
كه رقيب اوست رو به  كنيم كه خداوند متعال هم با اهريمني  بول ميباشد، ما از شما ق

  12.تواند او را نابود كند باشد و نمي رو مي
كلمه عدم را از فكر  عالم و مخلوقات جهان بايستي  هاي  شناخت هستي پس براي 

بهتر است مخلوقات و . خود دور كنيم و اَعدام را به ميدان موجوديت عالم نياوريم
را به اصل خودش برگردانيم و   كنيم و هر موجودي  يابي ات عالم را ابتدا ريشهموجود

ها در  بوده و به اين صورت خلقت كه مانند بذري  ببينيم و بدانيم موجودات در ابتداي 
بخشنده داشته و خدا به آنها چه  از خداي  هايي   بوده و چه خواهش اند، چه چيزي آمده

زيبا و قشنگ در آمده و در زمين و آسمان  هاي  اين صورتداده و به  هايي  سرمايه
  .اند نمايش پيدا كرده

                                                           
ه آنكـه  اباشـند و گمـر   بديها نيـست مـى  :  ، يعني  »  يقول باليزدان ثم االهرمن      الشر اعدام فكم قد ضل من          «، ١٤١: ، ص ١ كافي، ج  -١٢
  .اند كه شرور عدمند و نياز به مبدأ ندارند ان خدائى وزان پس هست اهريمن و براى همين جواب آنها را دادهبود يزد: گويد مى



 
 

  حكمت 
 

 

٨٠ 

  
  بخشندگي خدا همان سازندگي اوست

  
  بخشش و بخشندگي به معناي  بحث گفتيم كه همه ساخت و سازندگي  در ابتداي 

  كه ارزش ندارد، يعني خداوند متعال كه دارا و دارنده است، به موجودي يعني . باشد مي
ها رقم ديگر كه الزم است داشته باشد، اما  حيات و حركت، قوه و قدرت  و ميليون

باال و   و سازندگي  و نادار را از طريق بخشندگي. بخشد مي) به او(ندارد، از آن چه دارد 
  .ديگر كه الزم دارد برساند هاي  تا او را به ثروت و قدرت و ارزش. برد باال مي

  باشد و بخشندگي مي بخشندگي  به معناي  آفرينندگي و  پس همه جا سازندگي 
قابل ظهور است كه اين سه اصل  بخشش و بخشندگي  در صورتي . سه اصل الزم دارد

 كه حيات و حركت و نيرو و قدرت و مال و ثروت  كسي. اول وجود بخشنده. باشد
اصل . ستاصل اول كه وجود بخشنده است، اگر نباشد بخشش قابل ظهور ني. دهد مي
 كه چيزي را   و چيزي كسي يعني . باشد كه مستحقّ بخشش مي فقير و ناداري : دوم

بخشنده  ندارد، از خداي  كه رنگ و زيبايي  موجودي . برسد خواهد به دارايي  ندارد و مي
. طلبد قوه و قدرت ندارد، از خداوند دانا و توانا قوه و قدرت مي. طلبد مي رنگ و زيبايي 

 ديگر كه ندارد و از خداي  هاي ها ميليون رقم مال و ثروت و ارزش  ميليونهمين طور
  .ارقام بخشش: اصل سوم. كند طلبد و خواهش و تمنا مي بخشنده مي 

 الزم است كه  نيازي الزم است كه ببخشد و فقيري و بي پس در هر بخششي، غني 
هر كدام از اين سه . خشدبه فقير بب الزم است كه غني  به او ببخشند، و مال و ثروتي 

مثالً من كه انسان هستم . شود قابل ظهور مي و سازندگي غير  اصل كه نباشد بخشندگي 
از خدا تقاضا . نياز است و همه چيز دارد و بي خالق و سازندة من غني . فقير و نادارم

ا كه ه ها و خوبي ها و خوشي ها و علم و هنرها و زيبايي ها و قدرت كنم از آن ثروت مي
. نياز شوم  و بي ارزش مرا باال و باال ببرد تا مانند خودش غني. دارد به من فقير ببخشد

و بخشندگي  سازندگي . اين سه اصل پيدا كنيد منهاي  توانيد بذل و بخششي  شما نمي
قابل ظهور نيست، مگر اين كه يك طرف بخشنده باشد و طرف ديگر نيازمند و در اين  

در . كه به فقير ببخشند و ارج و ارزش او را باال ببرد هايي  و ارزشميان ثروت و قدرت 
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را كه نمود و  اصل دوم يعني موجوداتي . كنيم مي يابي  اين جا ما مخلوقات عالم را ريشه
كنيم كه خداوند به اين موجودات كه   مي كنيم و بررسي اند را پيدا مي  نداشته نمايشي

 بخشيده كه ارزش آنها را باال برده و حاال به صورت اند، چه چيزهايي فقير مطلق بوده
  .اند هاي زيبا ظاهر شده خوب و يا ماه و ستاره هاي  يك چنين انسان
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  يعني فقير مطلقدر مورد اصل دوم، » فروع«و » اصول«معناي 

  
ها خود به دو قسمت   تمام هستي يعنيبه تعبير ديگر الزم است بدانيم همه چيز،

آن چه اآلن در . كنند مي» فروع«و » اصول«از اين دو قسمت تعبير به شوند،  تقسيم مي
شويم كه خداوند آنها را  رو به رو مي بينيم، در لباس فرعيت است و با چيزهايي  عالم مي

بينيم، اينها  ها و درياها و هر چه مي ها و كوه هواها و آب. خلق فرموده و ساخته است
گويند  مي. شوند الم به اصل و فرع تقسيم ميهمه مخلوقند و همه جا مخلوقات ع

ها را از چه؟ و به  ها را از چه چيز؟ درخت  ساخته؟ آب ها را از چه چيزي خداوند خاك
پيدا كنيد كه  آيا ممكن است شما در عالم چيزي . ها و حيوانات همين كيفيت، آدم

  .وجود ندارد يزي نكرده باشد و آن را نساخته باشد؟ چنين چ آن كاري  روي » سازنده«
ها و  ها و ماه خورشيد. اند ها نبودند و ساخته شده كوه. اند ها ساخته شده خاك

اين . باشد ها مي صنايع طبيعت هم درست مانند صنايع انسان. ها به همين كيفيت ستاره
بينيد  را مي اند؛ كمتر چيزي  ساخته اند اسباب و ابزار زندگي  ها خانه ساخته همه انسان

ها به اصل و فرع  همان طور كه صنايع انسان. ساخت انسان يا ساخت طبيعت نباشدكه 
صنايع طبيعت و . شود، صنايع طبيعت هم به اصل و فرع قابل تقسيم است تقسيم مي

به تعبير ديگر همان . نويسند گويند و مي است كه مي انسان مانند كلمات و سخناني 
ت از اصل پيدا شده و كلمات هم به اصل و اس طور كه كلمات و سخنان انسان فروعي 

اصل كلمات حروف . فرع قابل تقسيم است، صنايع انسان و طبيعت هم اصل و فرع دارد
گويند يا  است كه مي شود، كلماتي  كه بر اين اصل استوار مي باشد و فرعي  الفبا مي

است كه از  ها و گفتگوها همه و همه كلماتي  ها و سخنراني كتاب تمامي . نويسند مي
كنند و از  ها حروف الفبا را با يكديگر تركيب مي انسان. حروف سرچشمه گرفته است

ها را از آن كلمات پر  كتاب. گويند سازند و مي تركيب آنها با يكديگر كلمات را مي
پس حروف الفبا . آورند ها و سر و صداها در عالم بوجود مي كنند و اين همه سخنراني مي

اند فرع  اند و نوشته كه گفته نويسند و كلماتي  گويند و مي ست كه مي ا اصل كلماتي
رويند و آب و  ها و درختان از آب و خاك مي همان طور كه علف. باشد حروف الفبا مي
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نويسند از  گويند و مي هم كه مي كلمات و عباراتي . خاك اصل نباتات و حيوانات است
  .رويند اصل خود كه حروف الفبا باشد، مي

پيدا   پيدا كند كه از اصل درست نشده باشد و يا صورتي  تواند صنعتي نمي كسي 
  .كند كه بدون اصل ساخته شده باشد

 ندارند و ارزشي  هيچ خاصيتي در اين جا خوب دّقت كنيد كه اصول به تنهايي 
شما اگر تمامي . مگر اين كه به صورت كلمات و عبارات ظاهر شوند. كنند پيدا نمي 
ت عالم را از حروف الفبا پر كنيد؛ اين ميليون و ميليارد حروف الفبا كه به صورت صفحا 

ندارد و هيچ علم و دانشي در اختيار شما  ظاهر نشده است، هيچ ارزشي  اي  كلمه
، در كه از اين حروف ساخته شده از همين مثال ارتباط حروف با كلماتي . گذارد نمي
وجود ب ارزش است و هيچ خاصيتي  مام معنا بي كه اصول به تنهايي به تيابيم مي
فهميم  وجود آمده، مياست كه از اين اصول ب ها در كلماتي  بلكه تمام ارزش. آورد نمي

اصولِ خاليق مانند حروف  يعني . كه عالم خلقت و طبيعت هم به همين شكل است
  بلكه تمامي. آورد به وجود نمي  خود ارزش ندارد و خاصيتي  الفبا است كه به خودي

اين يك . شود كه از اصول سرچشمه گرفته است  پيدا مي ها از فروعي ها و فايده ارزش
مبدأ و مصدرِ فايده و خاصيتي . ندارد ارزشي است كه اصول به تنهايي  قاعده كلي 

 بسازد كه ارزش  بدون ارزش، چيزي كه سازنده از آن اصولِ ابتداييِ  نيستند، مگر گاهي  
  .باشد ي نام گذارد و قابل داشته باش
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حروف مقطعة قرآن حكمت   

  
 كه نازل فرموده و در آن كتاب اصول و فروع عالم خلقت را  در كتابي خداوند تعالي 

كرده است؛ اصول عالم خلقت را به صورت حروف در آورده و در كتاب خود   يادآوري
عبارات در كتاب خود ثبت كرده و آن چه را هم ساخته و آفريده به صورت كلمات و 

به اصول اولية عالَمِ خلقت، » كهيعص«، »الم«حروف قرآن مانند . كرده است يادآوري
كه از  قرآن هم به مخلوقاتي ) آيات(كلمات و عبارات . پيش از ساخت و ساز اشاره دارد

است جامع تمام  قرآن به اين دليل كتابي . كند آن اصول ساخته شده است اشاره مي
 در علم خدا وجود ندارد، مگر اين كه در اين كتاب پياده شده   حقايق، چيزيعلوم و
خود اصول اوليه عالم خلقت » حروف«باشد كه با   مي قرآن كتاب جامع علم الهي. است

خود هم خاليق و موجودات عالم » كلمات و عبارات«گذارد و با  را در اختيار انسان مي
  .گذارد را در اختيار انسان مي

. كه هم قَد خدا، و هم وزن عالم خلقت است، همين قرآن است ا تنها كتابي لذ
وليكن فقط كلمات و عبارات قرآن معنا دارد و انسان را به حقايق عالم خلقت هدايت 

 الف و الم و ميم  و  يعني »الم«مثالً . كند و حروف قرآن به جز خود معنا ندارد مي
كنيم كه اگر اين  از اين جا كشف مي. و صاد كاف و ها و يا و عين   يعني»كهيعص«

ساخت؛   نمي ماند و خدا از آن اصول چيزي مي عالم خلقت در لباس اصول باقي 
به حساب  چيزي  زيرا اصول به تنهايي . نبود» قابل نمايش«در عالم  كوچكترين مخلوقي 

 صفر ساخته دانيم كه اعداد از مي» .اصول خاليق مانند صفر در اعداد است«. آيند نمي
آيا ميليارد ميليارد صفر ارزش دارند يا عدد . شود شود و شمارش از صفر شروع مي مي

دانيد كه  يك صد هزارم يك، يك ميليونيم يك؟ شما مي. يك و يا يك هزارم يك
خود  شوند، وليكن به خودي  دارند و به نام صفر شناخته مي صفرها اگر چه نمايشي

بگذارند، با عدد يك و يا يك   ميليارد صفر در اختيار كسي اگر ميليارد. ندارند ارزشي
ها از مسير ساخت   ارزش كنيم كه تمامي از اين جا كشف مي. كند نمي هزارم يك برابري 

  .و ساز قابل ظهور است
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خاليق عالم پيش از آن كه خداوند آنها را بسازد در حد صفرند نسبت به اعداد، يا 
نه حروف پيش از آن كه به صورت كلماتي .  كلماتدر لباس حروف هستند نسبت به

  .درآيند، ارزش دارند؛ نه صفرها پيش از آن كه به شكل اعداد ظاهر شوند، ارزش دارند 
  در عالم نبود، موجودي كنيم كه اگر ساخت و سازندگي  پس در اين جا اعتراف مي

از . طلق هستندمخلوقات عالم در لباس حروف صفر م. كرد قابل ارزش ظهور پيدا نمي
است و » فقر مطلق«كه  آن موجودي . كنند ارزش پيدا مي مسير ساخت و سازندگي 

برد، حروف عالم  نهايت ارزش باال مي به بي خداوند آن را از مسير ساخت و سازندگي 
چه طور بدون . مانند الفبا در برابر كلمات و يا صفر در برابر اعداد. خلقت هستند

  ان، حروف به صورت كلمات ظاهر شوند و ارزش پيدا كنند؟گويندگان و نويسندگ
نهايت  دانند، بي خدا نمي كه خاليق را محصول ساخت و سازندگي  پس كساني 

هستند كه چون خورشيدها و  مانند نابينايي . بر آنها حاكميت دارد جهل و ناداني 
. وجود ندارد اي  ستارهدر عالم نيست و ماه و  گويند موجودي  بينند، مي ها را نمي ستاره

  . اند منكر واضحات و بديهيات شده
و در اين جا الزم است اصول اوليه آفرينش را تك و تنها مورد مطالعه قرار دهيم و 

ها را پيدا كنيم و در انتها بدانيم كه ما  اين اصول ارزش  و آفرينندگيِ  از مسير سازندگي
آن  كنيم كه خداوند تبارك و تعالي  پيدا ميارزش  ها در مسير ساخت و سازِ الهي  انسان

رساند، در آن جا با ذوق و شوق به خودش نشان و  جا كه انسان را به كمال مطلق مي
  :گويد  دهد و مي مدال مي

  13َفَتبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقينَ 
ارزش و يا از اصولِ فاقد ارزش  كه از مادة بي چه قدر زياد با بركت است خدايي 

  هاي  يا مانند انسانصلي اهللا عليه و آلهمانند خاتم االنبياء  يك چنين انسان با عظمتي 
  .كامل ديگر كه مبدأ اين همه بركات هستند به نمايش گذاشته است

  
  
  
  

                                                           
 ١٤ه سوره مومنون،آي-١٣
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  ها در قرآن كريم تقسيم بندي انسان

  
ه ك انساني  از بركات وجودي . كنيم ها بحث مي از اقسام انسان در اين جا مختصري 

كه هنوز در حد صفر است و به كمال  به كمال مطلق رسيده و يا از وضعيت انساني 
كه به طور  ننموده، و يا از شرح حال انساني  كسب كماالت حركتي  نرسيده و يا به سوي 

را از دست داده و به  اي  معكوس و وارونه حركت خود را شروع نموده و هر روز سرمايه
  .چاه ويل پرت شده است

در قرآن مجيد و مخصوصاً در سورة حمد، كه مأموريم شبانه روز ده  خداوند تعالي 
دهد كه   آن توجه نماييم، خبر مي مرتبه يا بيشتر اين سوره را تالوت كنيم و به معاني

به صورت انسان با يكديگر  خلقت از مسير ساخت و سازِ الهي  ها اگر چه در ابتداي  انسان
ندارند؛ وليكن در مسير كسب كماالت و افاضة فيض خدا   فرقي هستند و با هم مساوي 

ها را با  اين سه قسمت انسان. شوند و يا عدم افاضة فيض به سه دسته تقسيم مي
» و ال الضاّلين«و » غير المغضوب عليهم«و » صراط الذين انعمت عليهم«: جمالت

 خلقت و آفرينش مساوي تولّد همه با يكديگر در ها در ابتداي  انسان. كند تعريف مي
وليكن در مسير ساخت و . تماماً انسانند و در خلقت با يكديگر تفاوتي ندارند. هستند 

و تربيت خداوند متعال و يا عدم تربيت و يا  بر اثر ناآگاهي از اسرار خلقت  ساز الهي 
  .شوند خود، به سه قسمت تقسيم مي

توانند شاگرد مكتب خدا باشند و  مي. تولّد همه به صورت انسان هستند در ابتداي 
در اين كه آيا در مكتب خدا . پيدا كنند در مسير تربيت و كسب كماالت درجات عالي 

 مانند انبياء و اولياء  آسماني خود يا آموزگاران الهي  كنند و به خداي  مي نويسي  اسم
مانند، يا   صفر ميكنند و در حد نمي نويسي  دهند، يا اصالً اسم اجازه تعليم و تربيت مي

دهند تا جايي كه اين صورت  را از دست مي به جاي كسب كماالت، هر روز كمالي 
كنند و به قهقراء  تنزّل مي. دهند و هندسة انسان بودن را هم از دست مي انساني 

كنند، به اين اقسام سه گانه  ارزش پيدا نمي شوند كه برابر حيواني  روند يا چنان مي مي
  .باشند  ميقابل تقسيم
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دين خدا را كه . اند در مكتب خدا تربيت شوند اوليه كه حاضر نشده هاي  انسان
و معلّم هستند، نپذيرفته و وارد مكتب  مكتب تكامل است و انبياء و اولياء را كه مربي 

تعريف » و ال الضاّلين«: در سورة مباركة حمد با عبارت اي  چنين طايفه. اند آنها نشده
اند از اين  حاضر نشده. اند كساني كه انسانيت خود را گم كرده يعني » ضاّلين«. اند شده

خود را رها . هستند استفاده كنند صورت زيبا و هندسه موجود كه قابل تكامل و ترقي 
موجود و  هاي  اند از اين سرمايه حاضر نشده. اند وجود خود را به لغويت كشانيده. اند كرده

از آنها سرزده به  و اگر هم كار و فعاليتي . ن، استفاده كنندقدرت دانستن و فهميد
درس  ولي . اند در اختيار دانشمندان قرار گرفته. صورت اسباب و ابزار ديگران بوده است

يا در اختيار ظالمان و ستمكاران . اند اند و از دانش آنها استفاده نكرده و دانش نياموخته
اگر هم با نيكان عالَم . اند  را نكشته با عمد و عناد كسيمانند آنها  اند، ولي  قرارگرفته
به ارادة خودشان . اند اند، اسباب و ابزارِ دست ستمكاران و قدرتمندان بوده جنگيده

 كسب  اند كه به طور مستقل و آزاد راه حقّ و اهل حقّ را بشناسند و براي تصميم نگرفته
اگر در اطاعت پيغمبر .  استفاده كنند سمانيآ و تكامل از پيشوايان الهي  كماالت و ترقي 

نه به صورت آزادي . اند اند، به صورت اسباب و ابزارِ دست آنها فعاليت كرده بوده يا امامي 
به همان كيفيت كه اسباب و ابزار دست اهل حقّ . كسب علم و دانش باشد كه براي  

 كه به مكتب و  مانند كساني. شنداند اسباب و ابزار اهل باطل هم با توانسته اند، مي بوده
غير از كسب   ديگري   و يا مأمور كارهاي چي اند، وليكن فقط نظافت دانشگاه وارد شده
كنيد يك عده زن و  شويد و مشاهده مي  مي شما وارد دانشگاهي. اند علم و دانش بوده

ار آنها آموزند و در كن اند و از استاد درس و دانش مي مرد وارد كالس دانشگاه شده
 مشغولند،  ديگر مانند باغباني  هستند يا به كارهاي چي  بينيد كه نظافت را مي كارگراني 

كنند كه در  تكامل پيدا مي فقط آنهايي  اين دو طايفه هر دو در دانشگاه هستند، ولي 
  .آموزند كالس درس از استاد مي

استادان و آموزگاران خوانند و از   كه در دانشگاه هستند، اما درس نمي پس كساني
و  آموزند به صورت اسباب و ابزار دست آنها هستند، نه به صورت آزادي   نمي چيزي

  .كسب علم و دانش
ها را از  است كه خداوند به وجود آورده و انسان اين ُكره زمين همان دانشگاهي 

ن و معلما. طريق توالد و تناسل وارد اين دانشگاه نموده و كالس درس ايجاد نموده
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وليكن شاگردان در اين . سر كالس آورده كه امامان و پيامبران هستند آموزگاراني 
شوند و دانش  سر كالس درس حاضر مي اي  عده. اند دانشگاه به دو قسمت تقسيم شده

آنها كه سر . شوند  به صورت كارگر و نوكر به كارها مشغول مي اي آموزند و عده مي
از دانشگاه خارج  اي  كنند و با دانش نامه مل پيدا ميو تكا نشينند ترقي  كالس مي

تخصص پيدا  اند و در علم و هنري   كه كسب كرده بر اساس فهم و دانشي. شوند مي
 كه به صورت  اي وليكن عده. شوند مند مي بهره خداوند تعالي  هاي  اند، از نعمت كرده

اند، عمر خود را هم در  الل نداشتهكارگر يا اسباب و ابزار مشغول كار بوده و از خود استق
  .اند درس و دانش نياموخته و تكامل نداشته اند ولي  كرده دانشگاه سپري

 تعالي در وصف حال  اي هستند كه خداي اند از آن طايفه آنها كه دانش آموخته
اند و  شده آنها مشمول علم و حكمت الهي . »صراط الذين انعمت عليهم«: فرمايد مي آنها 
اند و آن عده ديگر كه در خط علم و دانش نبوده   ديگر نزديك شده هاي دا و نعمتبه خ

خالق و مخلوق و خدا و  اند و معاني  اند و حقّ و باطل را نشناخته نياموخته و علمي 
آنها . اند مانده در حد صفر باقي  اند، از نظر تكامل و ترقي   خدا را نفهميده بندگيِ
كساني  يعني . كند  آنها را تعريف مي»ضالّين«با كلمه   تعالي  ايهستند كه خد اي  طايفه

اند از موجوديت  اند و نتوانسته قرار گرفته در بيابان جهل و ناداني . اند كه خود را گم كرده
اگر چه در خلقت و . و تكامل هستند، استفاده كنند خود كه يك انسان قابل ترقي 

 خود را به خوردن و آشاميدن مانند حيوانات صورت انسان هستند، وليكن تمام عمر
  .اند گذرانده

آنها فرقي  اند، براي  نياموخته هستند و دانشي  اين دسته كه فاقد حريت و آزادي 
مشغول كار باشند كه اساتيد آن مانند امام و پيامبر باشند، يا در  ندارد كه در دانشگاهي  

نه در دانشگاه ظالمان .  و كافران باشند كه پيشوايان و اساتيد آن ظالمان دانشگاهي
ها و پيامبران  اند كه از انسانيت خارج شوند و نه در دانشگاه امام تنزّل كرده

  .از علم و دانش نائل شوند اند كه به مقامي  نموده ترقي
كساني » صراط الذين انعمت عليهم«: فرمايد در اين جا طايفه اول كه خداوند مي

نامة علم و ايمان تكامل يافته و مجهز به سرمايه علم و معرفت  هستند كه با دانش 
توانند اهل بهشت باشند و از لطف و كرم خدا و اولياء خدا  اند كه با آن سرمايه مي شده

 دنيا اسباب و ابزار دست اولياء خدا يا  و اما طايفه دوم كه فقط در زندگي. استفاده كنند
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اند و نه از روي   فهم و دانش در راه حقّ حركت كرده اند، نه از روي دشمنان خدا بوده
اند، الزم است  تعريف شده» ضالّين«ها كه با كلمه  فهم و دانش در راه كفر و گناه، اين 

در آنها پيدا شود و درس و دانش بياموزند و مجهز به  در آينده يا در عالم آخرت تحولي 
و اما طايفه سوم كه . كنند اهل بهشت زندگي شوند كه با آن سرمايه بتوانند با  اي سرمايه

  . كند  تعريف مي»مغضوب عليهم«آنها را  خداوند تعالي 
هستند كه دانسته و شناخته و بر اساس تدبير و سياست خود  طايفه سوم كساني 

در اين راه مي روند تا بتوانند . كنند در راه كفر و گناه و ظلم و زور فعاليت مي
و  مردم را به بردگي . ناتوان را در راه منافع خود استثمار كنند ضعيف و  هاي انسان

خود را به دوش آنها بگذارند و از آنها به عنوان اسباب و  بار زندگي. خود بكشانند نوكري 
  .استفاده كنند ابزار زندگي 
كه خداوند آفريده  هايي  نعمت است كه انسان در فطرت خود به تمامي  بديهي 
چه در زمين و آسمان خلق شده و در كوه و دريا و صحرا، هر يك از آن . محتاج است

  و اساساً ارقام نياز انسان، برابر تمامي. آيد اينها براي انسان ثروتي به حساب مي
شما به زمين و . است كه خداوند در زمين و آسمان آفريده است موجودات و مخلوقاتي 

بينيد،  از آن چه مي اه كنيد، اگر رقمي آسمان و كوه و دريا و صحرا و باغ و جنگل نگ
ها را الزم  آيا شما كوه. آيد مي شما كم و كسر بوجود نباشد؛ به همان اندازه در زندگي 

ها را الزم نداريد كه زمين  ها و زمين نداريد كه منبع و مخزن آب و ارزاق باشد يا بيابان
  شما باشد؟ و باغداري  شما و دامداري  كشاورزي 
ها را الزم  توانيد بگوييد ستاره يد بگوييد درياها و صحراها را الزم نداريم؟ ميتوان مي

كه در زمين و آسمان و دريا و  ارقامي  نداريم خورشيد و ماه را؟ اگر يك رقم از تمامي 
شما ناقص خواهد بود كه چرا ماه و  صحرا خلق شده، نباشد به همان ميزان زندگي 

  .ا خلق نكرده استايم و خد خورشيد الزم داشته
 خلق  ها را مجهز به اسباب و ابزارِ كار و كاسبي خداوند متعال ما انسان از طرفي 

 در وجود ما و طبيعت ساخته كه ما را مجبور به كار و فعاليت كند و  عواملي. كرده است
. كنيم آوريم و زندگي خدا را بدست هاي  ها و نعمت از مسير كار و فعاليت بتوانيم ثروت

هستيم  وجود آمده است؛ زيرا ما موجوداتي  ما ب  ورزش و زندگي عاليت براياين كار و ف
 خود به كار و فعاليت مشغول شويم و چنان ساخته شويم  كه الزم است هماهنگ خداي
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تنها . به خود و بندگان خدمت كنيم. آن چه الزم داريم توليد كنيم. ما هست كه خداي 
ها اگر  انسان. سازد، كار و فعاليت است مالك جهان و انسان ميكه ما را به صورت  عاملي 

ما  دست و پاي . مانند مي اشتغال به كار و فعاليت نداشته باشند در حد صفر مطلق باقي 
. شود كه به كار و فعاليت مشغول باشد ما شناخته مي  اسباب و ابزار زندگي  در صورتي

. شود كه به كار و فعاليت مشغول شود ه ميما شناخت  مركب سواري  ما در صورتي پاي 
كار بماند و ما آن را به كار نزنيم آن عضو به صورت عضو   از اعضاء بدن ما بي اگر عضوي
كودك را بعد از تولد ببنديد كه نتواند نگاه  هاي  مثالً اگر چشم. آيد  اي درمي فلج شده

 كودك را در  ند، چند ساليكند و نتواند چشم يا گوش يا عضو ديگر خود را به كار بز
حال توقف نگه داريد و بعد چشم و گوش او را باز كنيد؛ ساختمان چشمش سالم است، 

 فلج  تواند بشنود، چرا كه در اثر بيكاري گوشش سالم است، اما نمي. تواند ببيند اما نمي
  .شده و از خاصيت افتاده است

تنظيم كرده است   را طوري  گيما زند ورزش و ورزيدگي  پس خداوند متعال براي 
را  هايي  ها و ثروت كه آن را از مسير كار و فعاليت به دست آوريم تا از يك طرف نعمت

و از طرف ديگر اعضاء بدن ما . ايم، قدرش را بدانيم ايم و زحمت كشيده آورده كه بدست
  .ورد كامل را به دست آ در مسير كار و فعاليت رشد كند و به ثمر برسد و سالمتي

و تكامل پيدا كنند و از مسير كار و  خواهند ترقي  كه نمي اي  در اين ميان عده
برسند، فعاليت خود را از طريق استثمار ديگران شروع  كوشش به استقالل و آزادي 

زنند و منافع  آنها را كار مي. دهند  خود قرار مي مردم را اسباب و ابزار زندگي. كنند مي
  .دشون آنها را مالك مي

گذارند و آنها  خود را به دوش ديگران مي طلب بارِ زندگي راحت هاي  در نتيجه انسان
  .كنند را در راه منافع خود استخدام مي

كند كه از مسير كار و فعاليت   مردم را وادار مي  كه تمامي تنها دين و قانوني
دين خداوند  خود را به ثمر برسانند و ضد استثمار و استخدام ديگران است،  زندگي

  .متعال است كه از ابتدا به وسيله پيغمبران و پيشوايان دين تبليغ شده است
تنظيم نموده كه همه كس از مسير  انسان را طوري   طبيعي   زندگي خداوند تعالي
انسان را به تمام معنا از فضيلت  و بيكاري  تنبلي . بسازند  خود زندگي  كار و فعاليت براي
در اين ميان استثمارگران كه . اندازد دارد و عقب مي ت ديگر باز ميو انسانيت و كماال
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. شوند بينند، با دين خدا به جنگ و ستيز مشغول مي مي دين خدا را ضد استثمارگري 
دين عادالنه خدا را كه عامل پرورش . كنند كشند يا از كار بر كنار مي پيامبران را مي

مقررات و قوانين حيات بخش  به جاي . اندازند باشد از خاصيت مي ها مي انسان تمامي 
پرورش و كار و  خدا كه عامل اصلي  به جاي . آورند مي  آن، خرافات و موهومات بوجود

مردم را از اطاعت . كنند م ميعَلخاصيت را برابر افكار مردم  بي هاي  فعاليت است، بت
در . دهند ن است، قرار ميها كه اطاعت از استثمارگرا خدا خارج نموده، در اطاعت بت

 را زنده  اي خرافه برابر هر حقيقتي . كشانند مي نتيجه مردم را به ضاللت و گمراهي 
  .سازند كنند و به عنوان راهزنان حقيقت، خرافات و موهومات و ُقّطاع الطّريق مي مي

از يك طرف . اند هميشه بندگان خدا بين دو جناح حقّ و باطل قرارگرفته
اند و مردم   و مأمورين خدا كه پيشوايان بر حقّ شناخته شده  پيشوايان الهيپيغمبران و

كنند و آنها را  بخش وادار مي مثبت و نتيجه هاي  را به كار و فعاليت و حركت در راه
و  يا تنبلي  اخالقي  هاي  عيب وارسته و منزّه از تمامي  هايي  سازند كه انسان چنان مي
شوند و آن جناح ديگر كه  ها مي ها و نعمت ليد اين همه ثروتباشند و موجب تو بيكاري 

و آسماني، همه جا طالب  استثمارگران و زورگويان هستند و بر ضد پيغمبران الهي 
خود را به دوش مردم گذاشته و آنها را  خود هستند و بار زندگي  استراحت و راحتي 

  .  كنند استثمار مي
 حمدشوند كه خداوند در سوره  تقسيم مي هي بنا بر اين مردم به همين سه گرو

هاي  كه مشمول لطف و كرم خدا واقع شده و مشمول نعمت گروهي . كند تعريف مي
ها و  عيب پاك و سالم و رستگار و وارسته از تمامي  هاي  انسان. اند خدا قرارگرفته 

ر شروع خود را از راه ظلم و زو ها، گروه ديگر همان استثمارگران كه زندگي  نقص
گذارند و همه جا بر ضد پيغمبران و  خود را به دوش مردم مي كنند و بار زندگي  مي

اين دو گروه در . كشانند مي كنند و مردم را به ضاللت و گمراهي  دين خدا فعاليت مي
پاك و نجيب و وارسته و هم  هاي  هم انسان. باشند جهت حقّ يا باطل، در اقليت مي

  .كنند المِ درجه يك، كه از طريق ظلم و زور حاكميت پيدا ميكافر و ظ هاي  انسان
گيرند، اكثريت  ها قرار مي  كه در اطاعت اين هايي در ميان اين دو گروه انسان

. هستند كه يا نشناخته و ندانسته در اطاعت اهل حقّ هستند و يا در اطاعت اهل باطل
ناخته و در اطاعت اهل حقّ يا باطل اين اكثريت ميان دو گروه كه حقّ را به حّقانيت نش
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كه بندگان خدا را به دين خدا  اند و آن دو اقليتي  شناخته شده» ضاّلين«هستند، 
 برسانند، يا در جهت  كنند مردم را به حقيقت و خوشبختي  مي كنند و سعي هدايت مي

  .باشند  كشانند در اقليت مي مي ديگر مردم را به گمراهي 
ل كه بندگان صالح و مؤمن هستند، اهل بهشت و اين روز قيامت آن اقليت او

اند، اهل جهنّم و اين  كشانده يا متوقّف نموده  اقليت باطل كه مردم را به گمراهي
اند و  اكثريت ميان دو گروه كه نه حقّ را به حّقانيت و نه باطل را به باطل بودن شناخته

آنها  از نظر . اند ين و گمراهان شناخته شدهاند، ضاّل اسباب و ابزار دست آن دو گروه بوده
اند مشمول عفو خدا قرار  اين كه گول اهل باطل را خورده و از پيغمبران اطاعت نكرده

كند و اما آن دو  پذيرد و بعد هدايت مي خداوند حكيم، گول خوردگان را مي. گيرند مي
اند در   و گناه شناخته شدهگروه اهل حقّ و باطل كه سران و رهبران ايمان و تقوا يا كفر

  .گيرند بهشت يا جهنم ابدي قرار مي
شوند كه خداوند  محشر به اين سه دسته تقسيم مي در نتيجه مردم در صحراي 

  :گويد كند و مي آنها را تعريف مي تعالي 
   14أُولئك الْمَقرَّبونَ،و السابُِقونَ السابِقُونَ 

  :فرمايد و در مورد گروه دوم مي
الشِّمالِ و حابالشِّمالِ ما أَص حابميم  في، أَصح ومٍ وم15ٍ  س  

كند و   و گروه سوم را به عنوان اصحاب يمين و اصحاب الميمنه تعريف مي
  :فرمايد مي

  16فَأَصحاب الْميمنَةِ ما أَصحاب الْميمَنةِ 
  .آخر تعريفات  الي

آخرت  كند و زندگي  ت خاتمه پيدا مي دنيا به همين كيفي زندگي نخواهي  خواهي 
آخرت  الزم است بدانيم كه در زندگي. در شعاع هدايت اهل ايمان و تقوا تا ابد ادامه دارد

شوند و هر  شود كه اين سه طايفه از يكديگر جدا مي اجرا مي هايي  و قيامت چه برنامه
  .گيرند مناسب خود قرار مي كدام در جاي 

                                                           
  ١١و١٠هيواقعه،آ سوره   -١٤
 ٤٢و٤١هيواقعه،آ سوره -١٥

 ٨هيواقعه،آ سوره  -١٦
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شود،  مي  بشريت كه مانع تمدن و پيشرفت زندگي  رگ برايبز هاي   از مصيبت يكي
تواند اين  دنيا هيچ كس نمي در زندگي . مخلوط شدن اين سه طايفه در يكديگر است

زيرا همه با يكديگر مخلوط هستند و با . كه دارند، بشناسد سه طايفه را با مشخصاتي 
ب درجه يك را بشناسيم و آنها را خو هاي  توانيم در دنيا انسان نمي. كنند مي هم زندگي 
بد درجه  هاي  توانيم انسان خود انتخاب كنيم و همين طور نمي  و پيشوايي  به رهبري

كشند، بشناسيم تا از  مي باشند و بشريت را به بردگي  يك را كه مظهر كفر و گناه مي
مستضعف را توانيم آن اكثريت  همين طور نمي. آنها فاصله بگيريم و گرفتار آنها نشويم

گيرند، بشناسيم  ندارند و غالباً در اسارت آن دو طايفه قرار مي كه عقل و شعور درستي 
. اند هر سه طايفه با يكديگر مخلوط شده.  و سعادت برسانيم تا آنها را به خوشبختي

باشد، آن چنان  وليكن روز قيامت كه دايره واليت و حكومت خدا و اولياء خدا مي
ندارند و يا آن  محروميت و گرفتاري  اي  شود كه ذره ها پيدا مي انسان  آسايش كامل براي

آنها آسايش و آرامش  براي  اي  گيرند كه ذره قرار مي چنان در رنج و عذاب و بدبختي 
  .به نام بهشت و جهنم شناخته شده است شود، و اين هر دو زندگي  پيدا نمي

 آسايش و آرامشي به وجود آورد و تواند يك چنين كه مي از عوامل بزرگي  يكي 
ها پاك و خالص گرداند، دايرة حكومت و واليت خداوند متعال  را از مصيبت زندگي 

ها حاكميت پيدا  گيرند و حقّ دارند بر انسان كه در مسند حكومت قرار مي كساني . است
چنان مجهز به  شود، بايستي  داير مي بهشتي  كنند و در شعاع حاكميت آنها زندگي 

علمشان كامل و . بشناسند مشخّصات وجودي  را با تمامي  باشند كه هر انساني  علمي 
به ميزان علم و معرفتي  هر حاكمي . كنند باشد كه بر آنها حكومت مي محيط به افرادي 

ها را در  تواند آسايش و آرامش به وجود آورد و به ميزان جهل خود انسان كه دارد مي 
شوند مجهز  كه از جانب خدا به حكومت انتخاب مي كساني . دهد ميرنج و زحمت قرار 

كه خوب يا بدند  مشخصاتي  ها را با تمامي  انسان. هستند به علم و قدرت الهي 
. معصومند هاي  آنها انسان. اشتباه و اختالف ندارند شناسي  در انسان اي  شناسند و ذره مي

انسان در دايرة حكومت آنها مانند يك نفر ها  ميليون. مجهز و منزه از خطا و اشتباه
دوره حكومت و واليت آنها . كامل دارند  آنها آشنايي  زندگي زواياي  هستند كه به تمامي 

ها در اطاعت خدا و  كه انسان  آخرين زندگي  آخرت، يعني. اند را قيامت و آخرت ناميده
  .گيرند اوليا خدا قرار مي
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هم مانند طبيعت است كه از نقص  زندگي . تندها هس ها كاملترين هميشه آخرين
و آن چه كامل است در  زندگي  آن چه ناقص است در ابتداي . كند به كمال حركت مي

زندگي  هاي  از نام يكي . اند را آخرت ناميده آن، به اين مناسبت كاملترين زندگي  انتهاي 
  : فرمايد مي است، كه خداوند تعالي » يوم الفصل«آخرت  

  17يوم الَْفصلِ جمعناكُم و الْأَولينَ هذا 
  است ) حق از باطل(امروز همان روز جدايى:) شود و به آنها گفته مى(

  !ايم كه شما و پيشينيان را در آن جمع كرده
آخرت كه به وسيله  در زندگي .  نيكان از بدان است جدايي فصل و فاصله به معناي 

 خداوند نيكان درجه اول و دوم را از بدان و بدكاران جدا شود، خدا و اولياء خدا داير مي
 شناخته شدن آن اكثريت كه  كند و بدكاران را از نيكوكاران، و آن چه براي مي

اند تا تصميم  آنها كه نه حقّ را به حّقانيت شناخته. دهد مستضعف ناميده شده انجام مي
و گناه را، تا آن را ترك كنند، بگيرند و طرف حقّ را انتخاب كنند و نه باطل و كفر 

نه آنها كه از . اند اند و اسباب و ابزار دست آن دو طايفه بوده بوده گرفتار ضعف و ناتواني 
ها را به كفر و گناه شناخته و نه آنها كه از امامان  اند، معاويه ها اطاعت كرده معاويه

  .اند اند، ائمه را به حّقانيت و عصمت شناخته اطاعت كرده
  :فرمايد  ميعليه السالماميرالمؤمنين ال مو

كه الاقل آنها را به حّقانيت شناخته و  كساني « هستند يا  »عالم رباني«ها يا   انسان
 كه از هر جا باد و   يعني مانند پرِ كاهي18.هستند» همج الرعاع«و يا » اند اطاعت كرده

وليكن . حقّ عفو خدا هستندمست. برد شود، آنها را به همراه خود مي پيدا مي طوفاني 
  .آورند خدا را بدست هاي  اند كه بتوانند نعمت نداشته عقل و دانشي 

 در  عليه السالم اين كه اين سه طايفه از يكديگر مشخّص شوند، ائمه  براي 
آنها كه . كشانند كنند و به محاكمه مي و باطل را زنده ميحقّ حكومت خود اول سران 

  خود را به صداقت و امانت و خدمت به مردم سپري ده و زندگياهل ايمان و تقوا بو
شوند و هم چنين سران كفر و گناه كه  شوند و وارد قيامت مي اند، ابتدا زنده مي كرده

  .اند تمام عمر خود را به كفر و ظلم و ستم گذرانده
                                                           

  ٣٨هيمرسالت،آ سوره -١٧
   عالم و متَعلِّم و غُثَاءالنَّاس ثَلَاثَةٌ ، ٣٤: ، ص١ كافي، ج  -١٨
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شوند تا  اين دو طايفه سران ايمان و تقوا يا كفر و گناه به محاكمه كشيده مي
شوند،  بهشتي  يكان دالئل حّقانيت خود را و خدمات خود را بياورند و داخل زندگي ن

سعادت خود دارند، بياورند تا مشمول عفو الهي  براي  سران كفر و گناه هم اگر دليلي 
ها و شدادها و يزيدها و  مسلّم است كه سران و رهبران كفر و گناه امثال فرعون. شوند 

اند، در   كرده  خود را به ظلم و ستم و استثمارِ ُضعفا سپري ندگيها كه سراسر ز معاويه
 كه نتيجه  ندارد كه بتوانند خود را از دايره عذابي دليلي . كنند آخرت محكوميت پيدا مي

جهنمي  به زندگي » محكوم «قهراً اين دو طايفه يكي . ظلم و ستم آنها بوده، نجات دهند
  .بهشتي گي به زند» حاكم« شود و ديگري  مي 

بعد از آن كه اين دو طايفه از اولين و آخرين تكليفشان روشن شد و نيكان در 
جهنمي، آن طايفه سوم كه  گرفتند، بدان و بدكاران هم در زندگي قرار  بهشتي  زندگي

مستضعف شناخته شده بودند و بدون اين كه حقّ را به حّقانيت يا باطل را به بطالن 
آنها كه نشناخته و ندانسته . شوند كرده بودند؛ زنده مي ايفه پيرويبشناسند، از آن دو ط

كنند و   خود حركت مي اند، قهراً به طرف رؤساي خوب و مؤمن بوده هاي دنبال انسان
شوند و آنها كه ندانسته و نشناخته در  مي بهشتي  شوند و وارد زندگي  پذيرفته مي

اند، پس از آن كه پيشوايان خود را در اعماق  ها بوده ها و يزيد و ابن زياد اطاعت فرعون
اند كه بدان و  شوند كه چه قدر گول خورده و گمراه شده بينند پشيمان مي جهنّم مي

شود كه  داد و فرياد آنها بلند مي. اند نيكان و نيكوكاران شناخته بدكاران را به جاي 
خود را تعريف كردند و  بي اين همه با نشان و مدال خو. خدايا اين طايفه ما را گول زدند

خداوند متعال هم . نيكان را تكذيب كردند؛ در نتيجه ما را گول زدند و اسير خود كردند
گناه  گويند و بي راست مي. اند اند و از اهل باطل اطاعت كرده داند كه آنها گول خورده مي
كه  تيجه اقليتي در ن. شوند شده و به اولياء خدا ملحق مي پس مشمول عفو الهي . اند بوده

  .مانند مي اند در جهنم باقي  سران كفر و گناه بوده
يك دوره حساب : شود به اين ترتيب دوره قيامت در ابتدا به دو قسمت تقسيم مي

به نيكوكاران و بدكاران و دوره ديگر عفو و گذشت از مستضعفان و گول  و رسيدگي 
ادامه  گيرند و به زندگي   قرار ميخوردگان و عاقبت اكثريت مشمول لطف خداوند متعال

  .دهند مي
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  كيفيت پيدايش بهشت و جهّنم

  
چنان كه گفته . الزم است كيفيت پيدايش بهشت و جهنّم را هم بدانيم و بشناسيم

. است ها سراسر صنعت و سازندگي  ها و موجودي ها و آينده شد عالَم خلقت از گذشته
.  آن را نساخته باشد كه خود به خود بوده و كسيدر عالم پيدا كنيم  توانيم چيزي  نمي

ها از چهره موجودات برداشته شود، همه  ها و ساخت و سازندگي ها و قيافه اگر اين شكل
عالم خلقت به صفر . گردد و غير قابل استفاده بر مي» اصول غير قابل رؤيت«چيز به 

الم خلقت عدم مطلق البته توجه داشته باشيد كه در آن وضعيت ع. گردد مطلق بر مي
آورد، وليكن خود  مي است كه ارزش بوجود صفر موجودي . نيست؛ بلكه صفر مطلق است

ها و ميلياردها صفر مطلق برابر يك هزارم  ميليون. به خود و به تنهايي فاقد ارزش است
مثالً عدد يك مانند يك عدس يا يك دانه گندم و . و يا يك ميليونيم عدد ارزش ندارد

ها برابر خاصيت خود  ها ميليون قسمت كنيم هر يك از آن قسمت ا اگر به ميليونبرنج ر
وليكن اگر عدد را به صفر برگردانيم از نظر ارزش و . از صفر باالتر است. ارزش دارد

  .فاقد كميت و كيفيت و خاصيت يعني . شود خاصيت هم صفر مطلق مي
موجودات را از كثرت به وحدت  گاهي دارند كه با فكر و دانش خود  فالسفه قانوني 

با حركت دادن موجودات از كثرت به وحدت .  از وحدت به كثرت گردانند و گاهي بر مي
رود،  ِ قابل اشاره و شماره از بين مي  و كيفي كمي هاي  و يا صفر مطلق همه جا صورت

يليارد قطعه مثالً ميليون م. اين است حركت از كثرت به وحدت. ماند مي ها باقي حقيقت
ها ميليارد  ها ميليارد خشت و آجر و هم چنين ميليون آهن و فلزات داريد و يا ميليون

اينها در لباس كميت و كيفيت آنقدر زياد هستند  تمامي . برگ و گل و گياه و امثال آن
. ها قدرت ندارند همه آنها را تا آخر بشمارند دهد و انسان كه اعداد جواب آنها را نمي

كند كه  ادعا مي  تعالي  ودات در لباس كميت و كيفيت آن قدر زيادند كه خدايموج
  .داند فقط خودش شماره آنها را مي
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وليكن اگر لباس كميت و كيفيت و . توانند آخرين شماره را پيدا كنند  مردم نمي
امت موجودات بگيرند، ميليون ميليارد جماد و ها را از ق شكل و قيافه و رنگ و رونق

اين  يعني . شود نبات و حيوان و انسان و ماه و ستاره و همه چيز تبديل به يك واحد مي
آن قدر كميت و كيفيت . گردد ميليون و ميليارد شكل و قيافه به يك حقيقت بر مي

  .ت هم قابل شمارش نيس دهد كه به يك واحد حقيقي خود را از دست مي
از  ها در مسير ساخت و سازندگي  ها ميليارد ساختمان به وسيله انسان مثالً ميليون

ها ميليارد شكل و  اين ميليون پيدا شود، تمامي  اي  اند و اگر زلزله آب و خاك در آمده
خاك يك . شود گردد و خاك مطلق مي قيافه به صورت ساختمان به دل خاك بر مي

آن  وليكن در لباس ساخت و سازندگي . ش و شمارش نبودقابل نماي. حقيقت بيش نبود
  .قدر نمايش و شمارش پيدا كرد كه شمارش آن از دايرة استعداد مردم خارج شد

اند و هر كدام اسم  جلوه كرده موجودات عالم در لباس ساخت و سازندگي  تمامي 
 لباس ساخت كوه و دريا و صحرا، جمادات و نباتات و حيوانات اگر اين. مخصوص دارند

اين  نامند، از قامت موجودات بكنند، تمامي  را كه كميت و كيفيت مي و سازندگي 
كه نه قابل رؤيت است و  واحدي . گردد موجودات غير قابل شمارش به يك واحد بر مي

نامند و  آن يك واحد را اصل مي. شود عقل قابل درك مي نه قابل لمس، فقط با نيروي 
اي است كه  اصل و فرع مسأله. نامند حد ظاهر شده بود، فرع ميآن چه از آن يك وا

هيچ جا اصل بدون فرع قابل نمايش نيست و فرع بدون اصل هم قابل . عموميت دارد
  .ظهور نيست

گردند و اين حركت  اصول به صفر مطلق بر مي موجودات در مسير حركت به سوي 
جودات در مسير حركت از اصول نامند و باز همين مو را حركت از كثرت به وحدت مي

را  يك چنين حركتي . كنند نهايت كثرت پيدا مي نهايت يا نزديك به بي به فروع بي
اند و  كه صفر مطلق بوده موجودات از حالتي  تمامي  يعني . نامند مي » حركات تكاملي«

مطلق، اند در مسير حركت از اصول يا صفر  اند، قابل رؤيت هم نبوده نداشته هيچ ارزشي 
از وحدت به كثرت يا حركت  اند و اين حركات تكاملي  به فروع و اعداد حركت كرده

كه خاليق را از اصول و  تنها عاملي . از كثرت به وحدت از ازل تا به ابد ادامه دارد تنزّلي 
برد و به هر كدام ارزش مخصوص  كه صفر مطلقند به فروع و كثرت باال مي از حالتي 
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نامند و به زبان عربي  مي اين حركت را ساخت و سازندگي .  متعال استدهد، خداوند مي
  .شناسند مي» خلق«و » جعل «

قرارگرفته و فاقد  كه در وضع صفري   به هر موجودي   است، يعني»جاعل«خداوند 
 تغيير قيافه و صورت   هم به معناي»خلق«. دهد  مي و حقيقي ارزش است ارزش ذاتي 

دهد   مي ه مواد اوليه موجودات از مسير افاضه نور و نيرو ارزش ذاتيخداوند ابتدا ب. است
اين عمل . سازد دارند را به صورت مخلوقات ديگر ظاهر مي كه ارزش ذاتي  و بعد موادي 

تقريباً حركت موجودات از اصول به فروع مانند حركت . است خداوند تبارك و تعالي 
و باز حركت از فروع به اصول . رات استحروف الفبا از صورت حرف، به كلمات و عبا

كلمات همه جا در لباس كميت و . مانند اوراق كلمات و عبارات از فروع به اصول است
خود را از دست  كه اوراق شد معناي  كند و معنا دارد و در صورتي كيفيت ارزش پيدا مي

 حروف آن را اگر اوراق شود و..... حسن و حسين، علي، فاطمهمثالً كلمات . دهد مي
 تنها و عينِ،  و فاطمه عليدر كلمه . دهد خود را از دست مي تك تك بنويسند، معناي 

كتاب طبيعت هم . كند ِ تنها معنا ندارد و چون تركيب شود، معنا پيدا ميياء تنها و المِ
اگر لباس ساخت و ساز را و كميت و كيفيت را از قامت موجودات . همين طور است

اين است حركت از كثرت . دهند ا را اوراق كنيم ارزش خود را از دست ميبكنيم و آنه
. شود ناميده مي» جعل«و » خلق«و  به وحدت، يا از وحدت به كثرت كه حركت تكاملي 

شود، اصول عالم خلقت  همان طور كه بدون گوينده حروف الفبا تبديل به كلمات نمي
  .كند ود و ارزش پيدا نميش تبديل به مخلوقات نمي» اراده خدا«هم بدون 

.  پيدا كنيد  آگاهي توانيد به اصول و فروع عالم خلقت و هر چيزي از همين راه مي
بهشت و جهنم هم يك صنعت است كه از يك وضعيت فاقد نام و نشان حركت نموده و 

  . شود نام و نشان و ارزش يا ضد ارزش مي قرار گرفته كه داراي  در وضعي 
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  در قرآن » خلق«و » جعل«معناي 

  
 و تفاوت آنها با يكديگر و اثبات اين »خلق«و » جعل«الزم است در اطراف كلمه 

ها، جعل را اين طور  كه جعل شيء فقط به اراده خدا قابل ظهور است نه به دست انسان
  :تعريف كنيم

  .تركيب ذوات با يكديگر يا تركيب اصول با يكديگر
با  تركيب ماده با مادة ديگر يا جسمي اي به معن گاهي : تركيب بر دو قسم است

. تركيب آب و خاك يا تركيب شكر و روغن يا آرد گندم و آرد برنج: مانند. جسم ديگر
در اين تركيبات مواد مختلف كنار يكديگر و متصل به . نامند مي» خلق«اين تركيبات را 
.  مواد شيرين هستندمثالً شكرها. شوند در ذات يكديگر وارد نمي. گيرند يكديگر قرار مي

شكر را با  وقتي . هستند باشند كه فاقد شيريني  مي اي  آرد گندم و برنج هم مواد نشاسته
شود كنار  كنيم، ذرات و مواد شيرين كه شكر ناميده مي آرد برنج و گندم مخلوط مي

 همان طور. شوند گيرند ولي در ذات يكديگر وارد نمي ذرات و مواد گندم و برنج قرار مي
مثالً يك كيلو شكر را . اند، قابليت دارند از يكديگر جدا شوند كه با يكديگر مخلوط شده

 بسازيد كه به دليل  يك كيلو آب هم وارد كنيد و خميري. با يك كيلو آرد مخلوط كنيد
توانيم اين يك كيلو شكر را از يك كيلو آرد جدا كنيم تا  مي. داشتن شكر شيرين است

شيرين نباشد يك كيلو آب را كنار بگذاريم و از . خود برگردد اييآرد به وضعيت ابتد
خشك . نماند در شكر و آرد باقي  يا نَمي  كه رطوبتي  شكر و آرد جدا كنيم به كيفيتي

سه كيلو آب و شكر و آرد كه با يكديگر مخلوط . شكر را هم جدا كنيم. مطلق باشد
 آرد خشك، شكر هم شكر خشك شيرين و از آردها همان. اند به حال اول برگردند شده
به همان دليل كه با يكديگر تركيب . كه قابل آشاميدن است ها هم مايع سيالي آب

  .باشد اند، از يكديگر قابل انفصال هم مي شده
  .نامند مي» خلق«را كه تركيب ماده به ماده ديگر باشد،  يك چنين تركيباتي 

مانند تركيب بدن ما . ماديات و مجرّدات و اما جعل، جعل عبارت است از تركيب 
خلقت كه ده كيلو آب و خاك بوده، نه حيات داشته، نه  بدن ما در ابتداي . با روح ما

خداوند . فقط ده كيلو آب و خاك بوده. ديگر هاي  و نه خاصيت حركت و نه هم زيبايي 
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هيچ كس متعال اين ده كيلو آب و خاك را با روح حيات و حركت تركيب نموده و 
انجام دهد كه به جسم مرده روح حيات بدهد يا به  قدرت ندارد يك چنين تركيبي 

يا به جسم ضعيف نيرو بدهد كه . ديگر بدهد هاي  و رنگ و سفيدي  جسم سياه، زيبايي 
  .و نورانيت باشد  حيات و حركت و زيبايي  داراي

» تركيب ذاتي« را شود با مجرّدات تركيب مي كه ماده جسماني  يك چنين تركيبي 
. كند شود، حيات و حركت پيدا مي مثالً روح وارد بدن مرده مي. نامند مي» جعل«و يا  

و  كه ده كيلو وزن دارد، فاقد زيبايي  اي  بدن مرده. شود بر وزنش اضافه نمي اي  اما ذره
حركت و نور و  باشد اما با افاضه روح حيات و نيروي  نورانيت و حيات و حركت مي

اين ده كيلو ابتدا يك بدن سياه بود، حاال تبديل به بدن . كند پيدا مي زيبايي  روشنايي 
توانست خود را تكان  سفيد و زيبا شده است يا در ابتدا حيات و حركت نداشت و نمي

را كه چند برابر وزن  اي  وزنه. حيات و حركت است اكنون داراي  بدهد و بجنبد، ولي 
و روح حيات و حركت وارد يك جسم مرده شده   اين همه زيبايي .دارد بدنش باشد برمي

 هم يك متر مكعبِ سه  نه حجمش كه روي.  بر وزن آن اضافه نشده اي است و ذره
و نه . يك هزارم ميليمتر اضافه شود بوده اضافه شده است كه الاقل در هر بعدي  بعدي 

مدن روح و حيات و حركت و هم وزنش كه ده كيلوگرم بوده اضافه شده كه الاقل با آ
 وارد بدن  اگر يك كيلو گرم آب يا مواد غذايي. يك گرم بر وزنش اضافه شود زيبايي 

با اين عظمت و  وليكن روحي . شد شد، به همان ميزان بر وزنش و حجمش اضافه مي مي
 وارد بدن شده و اين بدنِ منفصل از موجودات ديگر را متّصل به زمين نورانيت و زيبايي 

  .بر حجمش يا وزنش اضافه نشده است اي  و آسمان نموده، ولي ذره
مجردات را در . تركيب ماده با مجردات. نامند مي» جعل«را  يك چنين تركيبي 

اگر ميليارد . شما تعريف كرديم كه جسمانيت و ابعاد ندارند گذشته براي  هاي  بحث
شود و يا اگر ميليارد  دن پيدا نميدر ب گشادگي  اي  ميليارد تُن روح وارد بدن شود ذره

. شود در بدن پيدا نمي خالي   جاي  اي از بدن خارج گردد، ذره ميليارد ُتن روح و زيبايي 
مختلف با ماديات تركيب  هاي  با رنگ» انوار پنجگانه«كه عبارتند از » مجردات«

  .شوند مي
پيدا   و زيبايي حركت حيات و حركت بي هاي  با اين تركيب در مواد مرده و بدن

شود و در جسم مرده  را كه حقيقت جسم عوض مي يك چنين ساخت و سازي . شود مي
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. جعل فقط به دست خداوند متعال است. نامند  مي جعلگردد حيات و حركت ظاهر مي
توانند مواد مختلف را با يكديگر تركيب كنند و مخلوط نمايند، وليكن  ها مي انسان
 ا ماديات تركيب كنند تا از اين تركيب حيات و حركت بوجودتوانند مجردات را ب نمي
  .آورند

 تركيب  اما خلق به معناي. تركيب ماديات با مجردات است پس جعل به معناي 
اوست كه در مواد عالم . جعل فقط به دست خداوند متعال است. ماديات با يكديگر است

ورد و با سلب آنها از يكديگر آ مي از مسير افاضه نور و نيرو و حيات و حركت بوجود
و  رواني  هاي   كه پيدايش خاصيت لذا هر نوع جعلي. برد حيات و حركت را از بين مي

  .باشد به دست خداوند متعال است ذاتي 
ساخت و ساز صنايع خود يا طبيعت را از مسير ماده به  تا امروز دانشمندان طبيعي 

را بزرگ كنند يا  اگر بخواهند جسمي . ددانن اضافه ماده و يا جسم به اضافه جسم مي
پيدا  حجم زيادتري . شود كوچكتر كنند از طريق ماده به اضافه ماده اجسام بزرگ مي

كساني . شود تر مي ماده حجم اجسام كوچكتر و ضعيف كند و از مسير ماده و منهاي  مي
از اين راه پيدا   اند، چاقي  مبتال شده اند به مرض چاقي  بزرگتر شده كه از حد معمولي

كه آب و غذا  اگر به ميزاني . دفع آنها بيشتر است جذب آنها از نيروي  شده كه نيروي 
دفع ننمايد، بدن ما هر  خوريم، مثالً يك كيلو مصرف آن جذب بدن ما شود و چيزي  مي

اگر هر روز . ايم گردد كه غذا و آب استفاده كرده شود و بزرگ مي چاق مي روز به ميزاني 
ماده به . شود و يا سه كيلو آب و غذا مصرف كنيم به همان ميزان بر بدن ما اضافه ميد

ساخته كه از آب و غذا نيرو  اضافه ماده، وليكن خداوند متعال بدن انسان را طوري 
گردد، به  گيرد و بعد از نيرو گرفتن، مواد اوليه كه وارد بدن شده از آن خارج مي مي

نه چاق   كنيم بعضي مشاهده مي. ك و عرق و امثال آنصورت ادرار و مدفوع و چر
شوند كه حجم بدن بزرگ شود و نه الغر، كه حجم بدنشان كوچك گردد با اين كه  مي

وارد بدن   با خوردن و آشاميدن و نفس كشيدن دو سه كيلو مواد غذايي  هر شبانه روزي
نيروي . گردد و بعد دفع ميدهد  به بدن نيرو مي اين چند كيلو مواد غذايي . شود آنها مي

وليكن حجم بدن به حال . شود  است و يا زيادتر مي بدن و قوه انسان به حال خود باقي 
در دل اين . گيرد است اين ساخت و ساز از مسير ماده به اضافه ماده انجام مي خود باقي

. شود وجود دارد كه از آن تعبير به افاضه مي ساخت و ساز مادي، ساخت و ساز ديگري 
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ماده به اضافه ماده . افاضه از كلمه فيض گرفته شده، و اضافه از كلمه ضيف و ضيافت
شود و يا ماده منهاي  ها با ماده به اضافه ماده بزرگ مي كند، بدن حجم بدن را زياد مي

. كند آن را زياد مي وليكن ماده به افاضه نور و نيرو، قدرت بدن و زيبايي . ماده، كوچك 
يك بدن   از حجم بدنشان دارند و گاهي   بيشتري ضعيف و الغر نيروي هاي  بدن گاهي 

يك بدن سي .  خود دارد نسبت به چاقي كمتري  كه به اضافه ماده چاق شده، نيروي 
حجم بدن . كيلو بار  سي  يك بدن صد كيلويي دارد، و گاهي   صد كيلو بار برمي كيلويي 

بدن اضافه شده، ولي حجم بدن كمتر   يا نيروي  بدن كم شده، و  نيروي اضافه شده ولي
  .شده است

با اين كه .  اجسام جاذبه بيشتر دارند بعضي. طبيعت هم به همين شكل است
دارند با اين كه حجمشان بزرگتر  كمتري  حجمشان كوچك است، و اجسام ديگر نيروي 

ار دهيد يك كيلو سنگ و خاك را در برابر يك كيلو آهن ربا و مغناطيس قر. است
  .كنيد كه يك كيلو آهن ربا از يك كيلو سنگ و خاك جاذبه بيشتر دارد مشاهده مي

از مسير ماده به اضافه ماده  به همين كيفيت همه جا ساخت و ساز صنايع طبيعي 
كل شيء «: گويند در اين رابطه علما مي. گيرد و از مسير نيرو به افاضه نيرو انجام مي

. »زوج تركيبي كل َشيء «گويند  يا به تعبير ديگر مي» بياتمن االشياء ازواج تركي 
و منْ كُلِّ «فرمايد  و در آية چهل و نهم ميذاريات خداوند متعال هم در قرآن، در سوره 

ن شَييجوَخلَْقنا ز دو حقيقت هستند كه با يكديگر . همه چيز در ذات خود زوجند» ء
 كه در عالم انسان و حيوان داير است، در كل  ياين ازدواج معمول. اند ازدواج نموده

نيرو با ماده تركيب . ماده به افاضه نيرو دو چيز است. موجودات طبيعت داير است
  :فرمايد ميعليه السالم امام صادق . گردد شود، ماده نيرومند ظاهر مي مي

 روح دارد كه از اين روح، حيات و حركت پيدا )طبيعت(ه چيز در عالم  هم
شود كه فاقد حيات و  خدا اگر روح ماده را بگيرد ماده تبديل به پودر سياه مي. ودش مي

  .حركت است
 دو قانون و دو قاعده قابل  پس ساخت و ساز خداوند در طبيعت همه جا با اجراي

ماده تا هيكل موجودات و شكل آنها ساخته » اضافة«قانون اول، ماده به . ظهور است
ها و  نور و نيرو تا در آن اتّصاالت و ارتباطات و زيبايي» افاضة«شود و هم چنين ماده به 

و » كميت«از اين دو خاصيت تعبير به . رنگ و رونق و حيات و حركت ظاهر گردد
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كميت مربوط به حجم اجسام و هيكل آنها و وزن آنها است كه از . شود مي» كيفيت«
ت از مسير ماده به افاضه نور ظاهر گردد و اما كيفي طريق ماده به اضافه ماده ظاهر مي

ها در موجودات عالم از مسير  ارزش شود، تمامي  افاضه از فيض گرفته مي. گردد مي
ها و رنگ و  ها و روشنايي حيات و حركت و زيبايي. گردد افاضه فيض خدا ظاهر مي

ها   تكيفي. نامند دهد را كيفيت مي  كه به اشيا و اشخاص ارزش مي ها و هر چيزي رونق
ها هم حجم موجودات و وزن  و كميت. گيرد است كه به اجسام عالم تعلق مي فيض الهي 

  .شود باشد كه از مسير ماده به اضافه ماده پيدا مي آنها مي
توانسته است ساخت و ساز حجم موجودات را كه ماده به اضافه ماده  علوم بشري 
ها  و  را كه مبدأ كيفيت ي نتوانسته ساخت و ساز فيض اله ولي . است، كشف كند

  .باشد كشف نمايد ها مي ارزش
اصلي الزم است . پس كميت و كيفيت از يك اصل سادة بسيط قابل ظهور نيست

ها و  ها  و ارزش  كه از آن كيفيت ها پيدا شود و اصل ديگري ها و شكل كه از آن كميت
ء َخلَْقنا  و منْ كُلِّ شَي«: رمايدف مي به همين مناسبت خداوند تعالي . ها ظاهر شود زيبايي
  .آيد مي ها بوجود گردد و ارزش يعني همه چيز از مسير تزويج و ازدواج ظاهر مي» زوجين

را  مبدأ، آن اصلي . ها ماديات ها  مجردات است و مبدأ كميت مبدأ كيفيت
اخت و وليكن از مسير س. گويند كه در ذات خود فاقد كميت و كيفيت است مي

ها آن  ها و كيفيت اصول اوليه يا مبدأ كميت. آيد مي كميت و كيفيت بوجود سازندگي 
چنان صاف و ساده است و آن چنان فاقد شكل و قيافه و رنگ و رونق است كه گويي 

كه طول و  اگر لباس كميت و كيفيت را از قامت طبيعت بگيريم، آن لباسي . نيست 
آورده، اگر اين  كه رنگ و رونق و حيات را بوجود  لباسي عرض به وجود آورده و آن

ها  را از قامت طبيعت بگيريم، تمامي  ها يا كميت و كيفيت ها و شكل و قيافه لباس
اند، به صفر مطلق  منتقل شده و برهنگي  لباسي  اند و به بي كه خلع لباس شده موجوداتي  

اند و نه قابل رؤيت و نه هم  ه نه قابل لمسگيرند ك مي قرار  در وضعي  يعني. گردند برمي
گيرد كه  قرار مي طبيعت بدون لباس در وضعي . شود  از آنها احساس مي سر و صدايي

  .اگر عدم مطلق نباشد نزديك به عدم مطلق است
. نيست با اين كه نور هست، اما روشنايي . كند ظلمت است انسان به هر جا نگاه مي

روح حيات و حركت هست، . وجود ندارد جسمانيت و قد و قامتي اما . مواد عالم هستند
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باشد  عالم كه خالق همه موجودات مي خداي . قابل ظهور نيست اما حيات و حركتي 
آفرينش از مسير خلع لباس . از وجود خدا قابل درك نيست هست، اما كوچكترين اثري 

. گردد  به صفر مطلق برميگردد، وليكن و سلب كميت و كيفيت به عدم مطلق برنمي
ميليارد ميليارد صفر به توان . صفر مطلق نه عدد قابل شمارش است و نه هم عدم مطلق

وليكن اگر چند عدد صفر . ندارد ميليارد ميليارد باز هم هيچ است و كوچكترين ارزشي 
مطلق كه  بسازيم، اين صفرهاي  مطلق را به يكديگر متصل كنيم و خط كوچك عمودي 

ارزش پيدا ... برابر عدد يك يا دو يا سه و . كنند پيدا مي نبودند ارزش وجودي   گويي
  .كنند مي

پس صفر مطلق از مسير تزويج و تركيب به صورت عدد ظاهر شد و ارزش پيدا 
اصول طبيعت . به نام عدد بود، فاقد ارزش بود كرد، وليكن در حالي كه فاقد لباسي 

اعداد  هاي   وليكن در مسير ساخت و ساز به صورت.بدون ساخت و ساز صفر مطلق است
  . آورد كند و ارزش به دست مي بزرگ و كوچك نمايش پيدا مي
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  باشد اصول آفرينش، هفت اصل مي

   
كه لباس عدد به قامت  همان صفرهايي  سابقاً گفته شد كه اصول آفرينش يعني 

و سياه است و  خود ظلماني اصل اول، ماده كه در ذات . آنها پوشيده نشده، هفت اصلند
شود و  از اين اصل پيكره موجودات ساخته مي. نيست چيزي  به جز ظلمت و تاريكي 

اصل دوم . گردد اجسام قابل رؤيت به نام زمين و آسمان و كوه و دريا و صحرا ظاهر مي
  .هستند» انوار مجرد«و سوم و چهارم و پنجم و ششم، 

از نظر اين كه فاقد . باشند  و جسمانيت ميكه فاقد حدود چيزهايي  مجرد يعني 
هستند كه در  اصولي . باشند حدود و جسمانيت هستند، فاقد شكل و قيافه هم مي

فاقد شكل و صورت   يعني  هستند و نامتناهي و جنسيت اوليه نامتناهي  وضعيت ابتدايي 
. وديت پيدا كندمحد قابل ظهور است كه چيزي  و قيافه و حدود، زيرا شكل در صورتي 

پس اصول مجرد كه پنج اصل . گيرد تا محدوديت پيدا نكند، شكل و قيافه به خود نمي
ها و  هاي نور سفيد، نور سبز، نور زرد، نور سرخ و نور بنفش، مبدأ رنگ باشند، به نام مي

خداوند متعال هم در ذات خود يك حقيقت . ها در مواد عالم هستند ها و زيبايي كيفيت
. باشد كه در ذات خود حد و حدود و شكل و قيافه و صورت ندارد مي نامتناهي مجرد 

در ذات خود علم مطلق و . رنگ و رونق و شكل و قيافه يك حقيقت مطلق منهاي 
اگر چه در تعريف خود از خداوند سه كلمه به كار . باشد حيات مطلق و قدرت مطلق مي

. كن اين سه، يك حقيقت بيشتر نيستندولي. علم، قدرت، حيات: گوييم بريم و مي مي
آن اصول مجرد را كه مبدأ . باشد ها مي ها و مكان حقيقتي كه محيط به همه زمان

شوند در اختيار خود دارد و از تركيب آن اصول مجرد با  ها مي ها و زيبايي پيدايش رنگ
ها و  افهها و قي باشد، اين همه شكل مي كه در ذات خود جسمانيت و سياهي  اي  ماده

  .سازد ها و زمين و آسمان مي ها به نام جمادات و نباتات و حيوانات و انسان صورت
بدون اين كه در ساخت و  پس اصول مجرد، از جمله ذات مقدس خداوند تعالي 

ها و  ها و خوبي نمايش تمامي . مصرف شود، قابل نمايش و قابل رؤيت نيست سازندگي 
ر دنيا و آخرت از مسير تركيب اصول مجرد با مواد عالم ها د ها و لذت ها و نعمت خوشي

اگر .  خداوند متعال است لذا عالم خلقت همه جا ساخت و سازندگي. شود پيدا مي
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و اين ساخت . در عالم قابل رؤيت و قابل نمايش نيست نباشد چيزي  ساخت و سازندگي 
 جعلطريق را با كلمه از اين دو  هم به دو طريق قابل ظهور است كه يكي  و سازندگي 
در تعريف جعل و . دهند  نمايش ميخلقدوم را با كلمه  كنند و سازندگي  تعريف مي

دهيم تا شايد بتوانيم به كميت و كيفيت ساخت و سازندگي  خلق بحث خود را ادامه مي
  . پيدا كنيم آشنايي  
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  »خلق«و » جعل«بحث تكميلي در باب 

  
ماده كه در ذات خود به عنوان ظلمت و تاريكي   دانستيم كه اصول ششگانه يكي

باشند كه آنها نيز در ذات خود اگر چه نور  شناخته شده است و ديگر انوار پنجگانه مي 
نظر به . باشند، وليكن به تنهايي قابل نمايش نيستند مي... و  هستند و رنگ و زيبايي 

. ندارند زش وجودي آيند و ار اين كه قابل نمايش نيستند صفر مطلق به حساب مي
بدون نمايش، نورند ولي بدون روشنايي، نيرو هستند اما بدون حركت،  رنگند ولي 

اگر خداوند عالمِ . هستند اما مثل اين كه نيستند روحند ولي  بدون حيات، چيزي 
خلقت را به صفر برگرداند همان طور كه اين همه انسان و حيوان را بعد از مرگ به 

ند، اگر لباس ساخت و ساز از قامت عاَلم كنده شود و به صفر مطلق گردا مي صفر بر
خداوند . نيست كه آنها را بشناسد يا از وجود آنها استفاده كند و چيزي  گردند، كسي  بر

مثالً نور . ها را بوجودآورده است ها و خاصيت اين همه ارزش از مسير ساخت و سازندگي 
 خود را ظاهر سازد؟ فقط از  تواند روشنايي كه خود به خود روشن است، چگونه مي

گيرد آن چنان كه روح در ذات بدن ما  نور در ذات ماده قرار مي. مسير تركيب با ماده
ما  يعني . ها در ذات بدن ما قرار گرفته است ها و زيبايي يا رنگ. قرار گرفته است

حيات و حركت را از توانيم  را از خود سلب كنيم يا نمي توانيم زيبايي  ها نمي انسان
توانيم آب بدن  وجود خود خارج كنيم و هم چنين عقل و شعور و فهم و دانش، اما مي

را كه جذب بدن ما شده خارج  توانيم مواد غذايي  خود را از بدن خود خارج كنيم يا مي
توانيم رنگ خون را  اما نمي. توانيم خون بدن خود را از بدن خود خارج كنيم مي. كنيم

حيات و حركت را كه به وسيله خون در بدن ما جريان پيدا  خون بگيريم يا نيروي از 
ها و عقل و شعورها و رنگ و  ها و حيات و حركت زيبايي تمامي . كند از خون بگيريم مي

ها را به  توانند اين كيفيت ها به اراده خود نمي ها در ذات بدن ما قرارگرفته و انسان رونق
در وجود خود متمركز كنند و ثابت نگه دارند و   رنگ و زيبايي نام حيات و حركت و

ها قرارگرفته  ها در ذات كميت زيرا كيفيت. توانند آن را از وجود خود خارج نمايند نمي
بوده، اآلن در ذات  خلقت ظلمت و تاريكي  مادة تن و بدن ما كه در ابتداي  يعني . است

پس با تركيب مجردات در مادة . شده است رخي و س و سفيدي  و روشنايي  خود زيبايي 
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سكون بوده، . ذات ما موت بوده اآلن حيات شده. وجود ما ذات ما عوض شده است
و از اين قبيل . فاقد رنگ بوده، رنگين شده.  شده ضعيف بوده، قوي. حركت شده

تركيب به اين صورت را كه . كه كيفيت خلقت ما را تشكيل داده است هايي  خاصيت
ها را  توانيم اين زيبايي كه خودمان نمي جردات در ذات ما قرار گرفته است، به طوري م

توانيم آنها را به خودمان بدهيم و فقط خدا است كه به ما  از خود بگيريم چنان كه نمي
گيرد، يك چنين  دهد و اين حيات و حركت را اگر بخواهد مي حيات و حركت مي

مجردات با ماديات در ذات يكديگر و وجود  عني ي. نامند  ميجعلساخت و ساز را 
  .اند و قابل سلب نيستند يكديگر قرارگرفته

خون . گيرد ضميمة مادة ديگر قرار مي اي  اين است كه ماده  به معناي خلق و اما 
ايم در  كه آشاميده يا آبي . گيرد ما و اعصاب ما قرارمي هاي  ما كه ماده است در كنار رگ

  .نامند  ميخلق به اين كيفيت را  ما قرارگرفته، سازندگي يي كنار مواد غذا
كه جعل باشد مواد اوليه را به  ابتدا از مسير ساخت و ساز اصلي  خداوند تعالي 

ديگر از  سازد و جاي  يك جا از تركيب نور با ماده آب مي. سازد مختلف مي هاي  صورت
. و سنگ و جواهرات و امالح ديگرديگر خاك  سازد و جاي  تركيب نور با ماده هوا مي

اين . لطيف و كثيف و مايع و جامد و غير ذلك. سازد ها ميليون نوع جسم مي ميليون
ديگر  كه در طبيعت پيدا شده يك جا كوه و يك جا دريا و جاي  همه حقايق و خاليقي 

  .ها از مسير جعل به وجود آمده است آب و هوا و خاك و سنگ و امثال آنها همه اين
توانند ذوات اشياء را تغيير  ها هر چند كه پيشرفته و دانشمند باشند، نمي لذا انسان

مثالً خاك را تبديل به سنگ و آب كنند يا آب را تبديل به خاك، جمادات را . دهند
ها  انسان. ها را تبديل به يكديگر، از دست آنها ساخته نيست تبديل به نباتات يا درخت
با ارادة جاعليت خود آن  كنند كه خداوند تعالي  استفاده مي در صنايع خود از اصولي 
كه  يا آب و علفي ها از آب و هوا يا خاك و سنگي  اما انسان. اصول را بوجودآورده است

تغيير ذوات از مسير تركيب  جعل موجودات يعني . كنند خدا ساخته است استفاده مي
توانند از اصول اوليه  ها نمي و انسانها ساخته نيست  مجردات با ماديات از دست انسان

خداوند ابتدا اصول مجرد را . بسازد استفاده كنند آفرينش پيش از آن كه خداوند چيزي 
ذات ماده را كه ظلمت و  كند، يعني   تركيب مي كه انوار پنجگانه باشند با ماده ظلماني
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خود  كه در وضعيت ذاتيكند، يا ذات ماده را   مي بوده تبديل به نور و روشنايي تاريكي 
دهد، اين تغيير ذوات را  ميت بوده، حيات و حركت نداشته، به آن حيات و حركت مي

چيند و اشكال   خودش ذوات مختلف را كنار يكديگر مي نامند و خداوند گاهي جعل مي
  ...و گاهي انسان... سازد، كوه و دريا و صحرا و آب و هوا و  مختلف مي

شوند كه ذواتشان تغيير كند، آب تبديل به  ر تركيب نميپس آب و هوا با يكديگ
توانند از تركيب آب و هوا يا آب  ها مي انسان ولي . هوا يا هوا تبديل به خاك و آب گردد

به دل طبيعت راه  كه قدري  در اين رابطه دانشمنداني .  مختلف بسازند و خاك چيزهاي
و ) معدني( استقالليرا مواد  قسمتي . اند دهاند، مواد عالَم را به دو قسمت تقسيم كر يافته

 موادي است كه در طبيعت تغيير  آلي. اند  كرده نام گذاري قسمت ديگر را مواد آلي 
آيند و دو مرتبه  از خاك باال مي. مانند گياه و علف و حشرات و حيوانات. دهد شكل مي

كه اين طور مقابل  دي موا. گردند دهند و به خاك بر مي  خود را از دست مي خواص ذاتي
را كه در يك وضع و حال ثابت  نامند و موادي  مي كند، را مواد آلي  چشم مردم تغيير مي

را مواد استقاللي  ها و هواها، چنين موادي  ها و آب است و قابل تغيير نيست، مانند خاك
  .كنند  مي م گذارينا 

نه . بل ظهور استهمه جا از مسير جعل و خلق قا ساخت و ساز صنايع طبيعي 
بدون جعل صورت  آن تغيير نكند و نه خلق تنها تا چيزي  جعل تنها كه وضعيت ذاتي 

وليكن ساخت و ساز . همه جا ساخت و ساز طبيعت توأم با جعل و خلق است. پيدا كند
  .ها همه جا از مسير خلق و تركيب قابل ظهور است انسان

شعور دارد، وليكن ساخت و ساز حركت و حيات و  به همين دليل صنايع طبيعي 
زيرا تصرّف به كيفيت جعل تا بتوانند . ها توأم با حركت و حيات و شعور نيست انسان

وليكن خلقت و آفرينش . را تغيير دهند از دست آنها ساخته نيست  يا چيزي  ذات كسي
ها  كند به دست انسان و مواد مجعول ظهور پيدا مي كه از مسير تركيب مواد استقاللي 

  .قابل ظهور است
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١١٠ 

  
  افعال اختصاصي خداوند متعال در حديثي از امام باقر عليه السالم

   
در اين رابطه كه جعل اشيا و اشخاص از اختيار انسان خارج و مختص به ذات 

  :فرمايد  كه مي روايت شدهاز امام باقر عليه السالم ، حديثي مقدس خداوند متعال است
و  اين سه عمل خصوصيت ذاتي . س خدا دارد سه عمل اختصاص به ذات مقد

 از اين سه عمل يا  نه از دست خدا ساخته است كه يكي. خداوند متعال است وجودي 
هر سه را به انسان تعليم دهد نه از دست انسان ساخته است كه از مسير تعليمات خدا 

  20.اين اعمال را ياد بگيرد
وند متعال است اين است كه كه مختص به ذات مقدس خدا اي   اعمال سه گانه

  :فرمايند مي
  ،العدمِ اّلا اهللا  و لَن يخرِجه الي،لن يخرِج االَشياء من العدمِ اّلا اهللا

  شيئاً اال اهللا  و َلن يجعل الشي
فقط خدا است كه . رساند را از عدم به وجود نمي به جز خداوند متعال كسي چيزي 

هم چنين به . كند خواهد ايجاد مي رد، آن چه ميوجود ندا  كه چيزي  در فضا يا محيطي
تواند ذوات موجود را به عدم مطلق برگرداند و هم چنين  نمي جز خداوند متعال كسي 

ايجاد كند كه متباين با جنسيت ابتدايي  تواند در ذوات اشياء تغييراتي  به جز خدا نمي
  . آنها باشد 

 افكار خود را در كمك يكديگر قرار اگر تمام عالم و دانشمندان عالم جمع شوند و
. ايجاد كنند يا شعله نوري  توانند قطره آبي  نيست نمي كه چيزي  دهند، در فضا يا جايي 

پس در . بسازند بياورند و از آنها چيزي  بلكه الزم است بروند مواد اوليه آب را از جايي 
ه يا گرسنه باشند ها تشن كه خأل مطلق و عدم مطلق است، اگر انسان فضا و جايي 

 استفاده كنند كه  بلكه مجبورند از موادي. خود ايجاد كنند براي توانند مواد غذايي  نمي
  .خداوند متعال قبالً آفريده باشد

                                                           
 مـن  لَـا  َء الشَّي يكَون لَا الْكُبرى الْإِلَهِية و الْعظْمى الربوبِية في قَالَ،  ٢٢ : ص ، ٤٦، ٥٤ األطهار،ج األئمة أخبار لدرر الجامعة ،األنوار بحار  -٢٠
إِلَّا ٍء شَي اللَّه نْقُلُ لَا وي َء الشَّي نم هترِيهورٍ إِلَى جهوج إِلَّا آخَر اللَّه نْقُلُ لَا وي َء الشَّي نم ودجمِ إِلَى الْودإِلَّا الْع اللَّه  
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به همين دليل است كه طبيعيون و ماديون كه از شناختن حقيقت اشياء عاجزند؛ 
د به خود و بدون سازنده و ها خو  بوده و اين و ابدي گويند همين مواد عالم ازلي  مي

 ديگر به خاك  يك جا تبديل به آب و جاي. گيرد مختلف به خود مي هاي  آفريننده شكل
آنها از دو جهت باطل و غلط است، زيرا اوالً  هاي  فرضيه. شود ديگر مي و هوا و چيزهاي 

از يك حقيقت و از يك اصل تنها ممكن نيست دو شيئ مختلف ساخته شود، بلكه 
مثالً انسان اگر به .  و ساز همه جا از مسير تركيب اصول مختلف قابل ظهور استساخت

در اختيار  پراكنده چيزي  در اختيار نداشته باشد، يا به جز ماده ظلماني  جز آب چيزي 
 آن قابل تصور  تواند از آب ساده كه ظاهراً مزه مخصوص براي نداشته باشد، آيا مي

مگر اين كه از اصل . رش و شيرين؟ البته ممكن نيستنيست، دو نوع شربت بسازد، ت
ترين  كه ساده تا جايي . كه از جنس آب نيست به نام سركه يا شكر استفاده كند ديگري 
اگر بخواهند يخ را . ها مانند تبديل آب به يخ يا يخ به آب، قابل ظهور نيست صنعت

نيست به نام حرارت كه از جنس يخ  تبديل به آب كنند، الزم است از اصل ديگري 
ها بزنند تا تبديل به آب شود يا حرارت را از آب  گرما و حرارت به يخ. استفاده كنند

ساز قابل  و باز اين صنعت ساده بدون يك سازنده و يخ. بگيرند تا تبديل به يخ گردد
الزم است كه آن حادثه را  در هر جا باشد، عامل يا فاعلي  اي  هر نوع حادثه. ظهور نيست

  .خود به خود قابل ظهور نيست هيچ حادثه يا صنعتي . ايجاد كند
پس آنها كه عقيده دارند فقط يك اصل در طبيعت به نام ماده بيشتر وجود ندارد 

 ديگر تبديل به خاك و حيوان و  كه آن اصل خود به خود يك جا تبديل به آب و جاي
ذات خود زنده است، چگونه شود، بايد بدانند كه اصل ماده اگر در  انسان و غيره مي

دهد؟ يا اگر مرده است چگونه بدون اضافه چيز  ميرد و حيات خود را از دست مي مي
كند؟ يا اگر ماده در ذات خود متحرك است، چگونه بدون حذف  ديگر حيات پيدا مي

حركت متحرك  گردد؟ يا اگر ساكن است ، چگونه بدون اضافه نيروي  حركت ساكن مي
  شود؟ مي

اگر . كند  تغيير پيدا نمي صول اوليه آفرينش بدون منها يا اضافه چيزيهرگز ا
يا اگر . ساكن است بخواهد متحرك شود، نيرو الزم دارد كه از جنس ماده نيست

همين . خواهد ساكن گردد سلب نيرو الزم است تا به سكون برگردد متحرك است و مي
. و نورانيت و ظلمانيت و امثال آنيا موت و حيات  رنگي  طور تغييرات ديگر، رنگ و بي
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پس اين تغييرات مختلف در طبيعت آن هم تغيير ذوات و حقيقت اشياء و اشخاص 
غير  از يك اصل تنها قابل ظهور نيست و عالوه فاعل و جاعلي . اصول مختلف الزم دارد

  .ها درآيد از خود الزم دارد تا به اين صورت
ون و طبيعيآن را  گويند ماده ازلي است و كسي  ون كه ميبنا بر اين، فرضيه مادي

خلق نكرده و خود به خود بوده و خود به خود خواهد بود، غلط است و قابل قبول 
غير از ماده الزم دارد و هم چنين فاعلي  زيرا اين همه تغييرات، اصول ديگري . نيست

 خود هست و جاعل كه خود به گوييم شيئي  به عالوه مي. كه اين تغييرات را بوجودآورد 
 نداشته   خود الزم است كامل باشد و نياز به چيزي و فاعل الزم ندارد، در ذات و هستي

 نزديكتر بودنگويند موجود كامل به  زيرا مي. باشد و قابل تغيير به صورت ديگر نباشد
ماده .  و موجود ناقص به ساخته شدن نزديكتر است تا به بودنساخته شدناست تا به 

نيست و  خود حيات و حركت و رنگ و زيبايي  ذات خود ناقص است و به خودي كه در 
ديگر الزم دارد تا به صورت يك موجود كامل درآيد، چگونه  هزاران رقم چيزهاي 

  باشد و به سازنده احتياج نداشته باشد؟  و ابدي  تواند ازلي مي
و  دليل نقص ذاتي با اين حساب ماده به . آنها بدون دليل و مدرك است ادعاهاي 

موجود ناقص . تواند بدون فاعل و جاعل خود به خود موجود باشد كه دارد؛ نمي وجودي 
  .در ذات خود نيازمند به يك موجود كامل است تا آن را ايجاد كند و به كمال برساند

خداونـد متعـال      با اين حساب ايجاد اصول خاليـق بـدون سـابقه بـه اراده ابـداعي               
چنـان كـه در قـرآن كـريم خـود را      .  صفات خداوند متعال بديع اسـت   از  يكي. باشد  مي

  :كند چنين تعريف مي
  21 أَمراً َفإِنَّما يقُولُ َله كُنْ َفيكُونُ  بديع السماوات و الْأَرضِ و إِذا قَضى

  ء   و َخلَقَ ُكلَّ شَيبديع السماوات و الْأَرضِ أَنَّى يُكونُ َله ولَد و َلم تَُكنْ لَه صاحبةٌ
بُِكلِّ شَي وه و ليمع 22ء  

ها بدون سابقه و بدون  ها و زمين و بديع در اين آيات يعني ايجاد كننده آسمان
  .نقشه

                                                           
و آن، » !وجود باشم«: گويد و هنگامى كه فرمان وجود چيزى را صادر كند، تنها مى! هستى بخش آسمانها و زمين اوست ،١١٧ه،آيهبقر -٢١

  .شود فورى موجود مى
حال آنكه همسرى نداشته، و همـه       !  او پديد آورنده آسمانها و زمين است؛ چگونه ممكن است فرزندى داشته باشد؟             ،١٠١  ، آيه أنعام -٢٢

  چيز را آفريده؛ و او به همه چيز داناست
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كنند،  خدا را تعريف مي  آن جا كه آفرينندگيفاطمة زهرا سالم اهللا عليها 
  :فرمايند مي

  23كان قبلها ابتدأ االشياء ال من شي
 نبوده، اصول خاليق را بدون سابقه  كه عدم مطلق بوده و چيزي  وند در فضاييخدا

  .ايجاد كرده و از آن اصول اين همه عجايب و خاليق آفريده است
، خداوند عليه السالماز معصومين  و حديثي   و به دالئل قرآني  پس به دالئل عقلي

و در اين رابطه خود را .  استاصول و فروع موجودات را بدون سابقه ايجاد كرده تعالي 
  . كند مي بديع و مبدع معرفي 

                                                           
 )خطبه فدك(ليه و آله   صلي اهللا ع در مسجد پيامبر سالم اهللا عليها  خطبه حضرت زهرا -٢٣
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  »تجّلي«بهة برخي از فالسفه و منجر شدن به نظرية ُش
  

ها واقع شده است، اين است  كه در اين جا مورد ايراد فالسفه و طبيعي اي  مسأله
گويند اگر خاليق از اصول مختلف ساخته شده باشند آن اصول مختلف با  كه مي

را در ذات خود يا در مكان  كنند و هيچ يك از آن اصول ديگري  يگر تزاحم پيدا مييكد
دو حقيقت در يك . ممكن نيست در يك جا دو حقيقت متمركز شود. دهد خود جا نمي
 شما بنشينم  اگر من بخواهم در جاي. شوند گيرند، بلكه مزاحم يكديگر مي جا قرار نمي

 من قرار گيريد الزم است مرا  يا اگر شما در جاي. نمالزم است شما را از آن جا خارج ك
ماده ديگر قرار گيرد، مزاحمت پيدا  در جاي  اي  هم چنين اگر ماده. از آن جا خارج كنيد

الزم است بدانيم كه عالم . خود خارج كند مگر اين كه آن ماده را از جاي . شود مي
  ام عالم خلقت را اگر جايخلقت در ذات خود از نظر جا و مكان يك حقيقت است تم

مخلوقات بدانيم در اين جا و مكان كه يك حقيقت بيشتر نيست، دو حقيقت يا دو اصل 
عالم كه از  پس در فضاي . در يك جا قابل ظهور نيستند؛ بلكه مزاحم يكديگر هستند

  .يا دو اصل قابل ظهور نيستند نظر جا و مكان يك حقيقت است، دو شيء 
گيرند و  دين ايراد مي بر گفته پيغمبران و امامان يا علماي فالسفه در اين جا 

يك حقيقت است كه همه جا ظاهر و باطن . است گويند خدا يك حقيقت نامتناهي  مي
توانيد  شما مي. نگذاشته است چيزي ديگر باقي  براي   خالي  عالم را پر كرده و جاي

همان طور كه در . عب مثَل بزنيدعالم خلقت را از نظر جا و مكان به يك متر مك تمامي 
گيرند، بلكه آن يك متر فقط جاي  دو حقيقت متباين جا نمي يك متر مكعب سه بعدي 

توانيد در آن جا وارد شويد،  ام شما نمي يك حقيقت است كه اگر من آن جا را پر كرده 
 هم كه در آفرينش توانم وارد شوم، كلّ فضاي  ايد، من نمي يا اگر شما آن جا را پر كرده

را وجود خدا پر نموده و  نامتناهي  است اول و آخر ندارد، اين فضاي  ذات خود نامتناهي 
گوييم خدا همه جا هست، پس من و شما كه  خدا بر اين فضا احاطه دارد و ما كه مي

نمانده  باقي   غير خدا جايي  خدا نيستيم در كجا باشيم؟ همه جا را خدا پر كرده و براي
  است؟
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هاي  تواند خود را به صورت گوييم همان يك حقيقت به نام خدا مي  ما ميپس
ديگر  يك جا باران و جاي . شود مختلف ظاهر سازد مثل آب دريا كه يك جا بخار مي 

 ديگر خدا هم كه يك حقيقت است و همه جا را فرا گرفته و جاي  برف و يخ و چيزهاي
ند خود را يك جا به صورت خورشيد در آورد و توا نگذاشته، مي از وجود خود باقي  خالي  

اگر خود را به صورت خورشيد در . ديگر ديگر به صورت ماه و ستاره و يا چيزهاي  جاي 
مخصوص غير از جاي  جاي . از وجود خدا است اي  ندارد، زيرا خورشيد جلوه آورد مانعي

دا باشند و با ذات خدا غير از خ خدا الزم ندارد و اگر خورشيد يا موجودات ديگر چيزي  
دو شيئ مختلف باشند مانند نور و ماده، اين دو چيزِ مختلف  تباين داشته باشند؛ يعني 

و ثابت كرديم كه دو جاي . خود باشند متفاوت الزم دارند تا هر كدام در جاي  دو جاي 
. يك جا و يك مكان است.  عالم يك حقيقت است فضاي. مختلف در عالم وجود ندارد 

نمانده و اگر غير خدا فرا  غير خدا جايي  ر اين يك جا را خدا فرا گرفته است، براي اگ
  .نمانده خدا جايي  گرفته براي 

عالم خلقت كه يك جا و يك مكان بيشتر  م در فضاي يتوان با اين حساب نمي
مخالف با يكديگر را در يك جا متمركز  نيست، دو اصل مختلف با يكديگر را يا دو شيء 

نمانده و اگر غير خدا همه جا را  غير خدا جايي  اگر خدا همه جا را گرفته براي . زيمسا
نداريم جز اين كه بگوييم يك حقيقت در  اي  چاره. نمانده است  خدا جايي  گرفته براي

جلوه  هست كه همان يك وجود در هر جايي » خدا«يا به نام » وجود«عالم به نام 
رت آسمان، يك جا به صورت انسان و حيوان يا چيزهاي يك جا به صو.  دارد مخصوصي

يعني » ... بت عيار درآمد هر لحظه به شكلي« گويد شاعرِ آنها در اين رابطه مي. ديگر 
  .دارد جلوه مخصوصي  اين معشوقه ما و دوست ما هر جايي  

گويند يك حقيقت به نام خدا بيشتر نيست كه در هر جايي   اين حساب مي روي
  .را به صورت زيبا يا غير زيبا جلوه داده استخود  
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  پاسخ ائمة اطهار عليهم السالم به شبهة فالسفه و رد نظرية تجّلي 

  
ن است كه اوالً از اي اند يكي   به اين سؤاالت دادهعليه السالم كه ائمه  هايي جواب

اگر آن يك حقيقت در ذات خود حي . ئ مختلف قابل ظهور نيستيك حقيقت دو ش
است، پس موت از كجا آمده؟ و اگر در ذات خود ميت، حيات از كجا آمده؟ اگر آن يك 

است، ظلمت از كجا آمده و اگر ظلمت و تاريكي  حقيقت در ذات خود نور و روشنايي 
از كجا آمده است؟ ممكن نيست كه يك حقيقت دو جلوه مختلف  است، روشنايي  

كه  اي  همان قاعده روي . مختلف هاي  رد جلوهها ميليا چه برسد كه ميليون. داشته باشد
از يك » الواحد ال يصدر عنه اال الواحد«گويند يعني قاعدة عقليِ  خود فالسفه مي

آن يك حقيقت اگر آب است، خاك از . حقيقت به جز يك حقيقت قابل ظهور نيست
هاني مختلف موجودات بر هاي  كجا آمده و اگر خاك است، آب از كجا آمده است؟ جلوه

كه در  اصلي . است قاطع و واجب كه اين اختالفات از اصول مختلف به وجود آمده است 
كه در ذات خود حيات است تركيب شود تا در  وجود خود ميت است بايد با اصلي 

است   كه در ذات خود روشنايي  نتيجه دو موجود زنده يا مرده قابل ظهور باشد، يا اصلي
است تركيب شود تا در نتيجه دو شيء  و تاريكي  ذات خود سياهي  كه در  اي بايد با ماده

  .همين طور اختالفات ديگر. مختلف و دو جسم تاريك و روشن قابل ظهور باشد 
كه در ذات خود رنگ است  رنگ است بايد با اصلي   كه در ذات خود بي اصلي

  . قابل ظهور باشدمختلف رنگي، دو شيء  تركيب شود تا از تركيب اين دو اصلِ رنگ و بي
است قاطع و روشن بر اين كه مبدأ  پس اختالف موجودات با يكديگر برهاني 

يك اصل مبدأ . كه مبدأ مخلوقات شده با يكديگر مختلف است موجودات و اصولي 
و اصل ديگر مبدأ تاريكي، يك اصل مبدأ حيات و حركت و اصل ديگر مبدأ  روشنايي 

  .موت و سكون، به همين كيفيت
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  شود؟ آيا تركيب اصول گوناگون سبب تزاحم مي

   
اي  اكنون كه ثابت شد از يك اصلِ واحد، اشياء مختلف قابل ظهور نيست و چاره

نداريم جز اين كه اعتقاد به اصول مختلف و متفاوت پيدا كنيم؛ الزم است دربارة اين  
ون اين كه مانع گيرند، بد سؤال تأمل كنيم كه چگونه اصول مختلف در يك جا قرار مي

  . و مزاحم يكديگر شوند
 تبيين اين مسأله الزم است بدانيم كه مخلوقات به دو كيفيت با يكديگر  براي

ذاتي اختالف و  اختالف صوري توانيم از اين دو نوع اختالف به  اختالف دارند، كه مي
طيل و مانند جسم مست. دارند دو جسم با يكديگر اختالف صوري  گاهي . تعبير كنيم 

كه مسطح  كه به صورت كُره و دايره است با جسم ديگري  جسم مربع يا مانند جسمي 
 كه ابعاد ثالثه آن برابر يكديگر است، طول و  گوييم جسمي مثالً از نظر ابعاد مي. است

ارتفاعش يك . نامند را مكعب مي عرض و عمق آن يك متر است، يك چنين جسمي 
. ق آن نيز يك متر به صورت يك تخت مربع و مكعبمتر و عرض آن هم يك متر و عم

ارتفاع جسم يك متر و عرض آن دو . و جسمِ ديگر در طول و عرض و عمق اختالف دارد
اين دو جسم از نظر صورت با يكديگر اختالف دارند كه . متر متر و عمق آن پنجاه سانتي

به اين شكل .  مربعناميم و جسم ديگر را مكعب از آن دو را مكعب مستطيل مي ما يكي 
اجسام عالم ممكن است از نظر شكل كه همان ابعاد ثالثه يعني طول و عرض و  تمامي 

يك جا دو متر در سه متر در چهار متر و . عمق باشد، با يكديگر اختالف داشته باشند
يك جا شكل . ديگر ده متر در دو متر در يك متر ديگر ده متر در دو متر و جاي  جاي 

ديگر به  يك جا شكل كوه بزرگ و جاي .  باشد و يك جا به شكل كُره بزرگُكرة كوچك
  .كوچك بزرگ و درياي  شكل كوه كوچك يا درياي 

كه از طريق ابعاد ثالثه قابل ظهور است، كوچك و بزرگ از   اختالفاتي  تمامي
كه از نظر   متر مكعب هستند يا اجسامي  در حد يك ميلي كه از نظر كوچكي  موادي 

اختالف . هستند باشند، اختالفات صوري  و ابعاد ثالثه ميليون كيلو متر مكعب مي زرگي ب
اجسام در اشكال مختلف به شكل كُره يا مربع و مستطيل و غيره، كامالً واضح و روشن 
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توانيم آب تنها يا خاك  مي. اين اشكال مختلف از يك حقيقت قابل ظهور است. است
 كوچك و بزرگ ظاهر سازيم چنان كه طبيعت به همين تنها را به صورت هزاران شكل

ها و يا اجسام بسيار كوچك  ها و ستاره وضعيت پر است از اجسام بسيار بزرگ مانند كوه
كه با يكديگر تركيب شده به  اي  و يا ذرات اوليه مانند حشرات و حيوانات ذره بيني 

  .نامند  مي ف صورياند، اين اختالفات را اختال صورت اجسام مختلف ظاهر شده
و بلندي  باشند، وليكن از نظر قد و باال و كوتاهي  ها يك حقيقت مي مثالً انسان

و شكلي  اختالفات صوري . شوند مختلف ظاهر مي هاي  اشكال مختلف دارند و به صورت 
  .از يك حقيقت قابل ظهور است 

جود زنده و مرده يا دارند مانند دو مو موجودات با يكديگر اختالف ذاتي  اما گاهي 
را  يك چنين اختالفاتي .  و ظلماني يا دو جسم نوراني. دو جسم متحرك و ساكن

  .ناميم مي » اختالف ذاتي«
دو موجود زنده و مرده ممكن است از نظر قد و قيافه و طول و عرض و سبك و 

ر مت نواخت باشند، هر دو يك متر و نيم طول و پنجاه سانتي  يك جور و يك سنگيني 
فهمد و فعاليت  آزادانه مي.  از اين دو جسم زنده است و حيات دارد عرض، وليكن يكي

گوييم اين دو جسم با  مي. و جسم ديگر مرده است و حركت و فعاليت ندارد. كند مي
مثالً كُره ماه در آخر ماه، تاريك و سياه است و قابل رؤيت . دارند يكديگر اختالف ذاتي 

باشد هر دو به شكل  است، قابل رؤيت مي  وقت روشن و نوراني خورشيد همه ولي. نيست
هر سه از ماده درست . گوييم كره ماه يا زمين يا كره خورشيد ُكره هستند كه مي

  .اند  ظاهر شده باشند به دليل اين كه به شكل مخصوصي اند و هر سه جسم مي شده
ن كره ماه و زمين و درخشنده است وليك بسيار نوراني  كره خورشيد جسمي  ولي 
باشند، اين دو جسم با يكديگر اختالف  بدون درخشش مي تاريك و ظلماني و  اجسامي 

مانند چراغ برق روشن و چراغ برق تاريك يا تلويزيون روشن يا خاموش، هر . دارند ذاتي 
روشن و  دو از نظر شكل و حجم و طول و عرض و عمق به يك اندازه هستند، اما يكي 

  .موش استخا ديگري 
پس اين دو دستگاه يا آن دو جسم تاريك و روشن يا دو جسم مرده و زنده با 

 دارند و در ذات خود با يكديگر مختلفند، يك جسم عالوه بر  يكديگر اختالف ذاتي
جسمانيت، حيات و حركت و عقل و شعور دارد و آن جسم ديگر فاقد حيات و حركت و 
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و روشن و از اين  و تاريك و جسم ديگر نوراني  لماني يك جسم ُظ. عقل و شعور است
در شكل و قيافه كوچك و . دارند با هم اختالف صوري  موجودات عالم گاهي . قبيل

 زرد و  سفيد، يكي  سياه و ديگري  يكي . اختالف ذاتي دارند باشند و گاهي  بزرگ مي
  .سرخ و غيره ديگري 

مختلف ظاهر  هاي  ا در شكلالزم است بدانيم اگر خواسته باشيم يك حقيقت ر
 يك  يعني. و ابعاد ثالثه ممكن است و كوچكي يك شيء از نظر بزرگي   ظهور آن،سازيم

ها از نظر جسمانيت، خاك و آب  انسان مثالً تمامي . كند حقيقت هزاران شكل پيدا مي
ه اين ك براي . اند مختلف كوچك و بزرگ ظاهر شده هاي  وليكن در شكل. اند ساده بوده

متفاوت ظاهر سازيم به جز همان  هاي  بتوانيم يك جسم را به ابعاد مختلف و صورت
اگر بخواهيم از خاك  ولي . جسم اول يا خاك و گل اول به چيز ديگر احتياج نداريم

سياه،   سفيد و ديگري  مرده، يكي زنده و ديگري  ساده دو مجسمه درست كنيم كه يكي 
از يك حقيقت و يك   باشد؛ يك چنين اختالفات ذاتي  لماني ظ و ديگري نوراني  يا يكي 

مثالً سازنده و آفريننده فقط ماده سياه در اختيار دارد، مواد . اصل قابل ظهور نيست
و  سفيد و نوراني  خواهد از اين مواد دو مجسمه بسازد كه يكي  مي. سياه و ظلماني

سفيد و  جسمي  سياه و ظلماني باشد، هرگز از اين يك ماده  سياه و ظلماني  ديگري 
غير از ماده سياه با چيز  مگر اين كه آن جسم سفيد و نوراني . شود  ظاهر نمي نوراني
  .باشد تركيب شود  كه نور و روشنايي  ديگري

از آنها را به نور،  يكي . سازد مي خداوند از ماده سياه دو جسم تاريك و ظلماني 
را با همان ماده سياه و جسم  كند و ديگري  اد ميكند و رنگ سفيد در آن ايج روشن مي

پس در اين جا سازنده و آفريننده از دو اصل استفاده . كند سياه به حال خود واگذار مي
اصل ماده سياه كه از آن جسم سياه به وجود آورده و ديگر اصل نور و  كرده، يكي 

كنيم  ما مشاهده مي. كه با آن جسم سياه را سفيد و روشن گردانيده است روشنايي 
خداوند متعال از آب و خاك ساده دو حيوان زنده و مرده به وجود آورده كه هر دو از 

از آنها زنده و ديگري  باشند، وليكن يكي  هر دو جسم مي. هستند نظر جسمانيت يكي 
  .مرده است 

گوييم بدن اين دو موجود كه از آب و خاك درست شده مانند  در اين جا مي
كه حيات و حركت دارد با آن كه مرده است تفاوت ذاتي  است، اما اين يكي يكديگر 
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قد و طول و عرض و وزن آن دو به يك اندازه، هر دو بدنشان يك جور و . دارد 
پس اين دو با يكديگر اختالف ذاتي . مرده است زنده و ديگري  نواخت است، اما يكي  يك

  .دارند 
ب و خاك ساخته شده و از نظر شكل و گوييم بدن اين دو حيوان از آ مي

و   يكديگرند، وليكن اين حيوان كه زنده است ، سفيد و نوراني  جسمانيت مساوي
باشد، پس با يكديگر  متحرك است و آن حيوان ديگر كه مرده، سياه و ظلماني مي

ي  عالوه بر جسمانيت كه مساو گوييم اين حيوان زنده و نوراني مي. دارند اختالف ذاتي 
 فرق  با آن يكي و روشنايي  با آن حيوان مرده است، از نظر حيات و حركت و سفيدي  

  .دارد
خود را از كجا به دست  و روشنايي  پرسيم كه آن موجود زنده سفيدي   اكنون مي

دارند  گوييم دو چيز كه با يكديگر اختالف ذاتي  آورده است؟ در اين جا است كه مي
بلكه دو اصل الزم . از يك اصل قابل ظهور نيستند و نوراني  اني مانند مرده و زنده و ظلم

جسم زنده و روشن عالوه . است كه با يكديگر تركيب شوند و حيات و حركت پيدا كنند
به . بر جسمانيت، روح حيات و حركت دارد و آن جسم مرده حيات و حركت ندارد

در  و ظاهري »  اختالف صوري«همين كيفيت اجسام عالم دو نوع اختالف با هم دارند، 
از نظر حركت و سكون يا از نظر  و باطني  » اختالف ذاتي«جسمانيت و ابعاد ثالثه و 

  .و روشنايي موت و حيات يا از نظر تاريكي 
بلكه دو اصل يا بيشتر . از يك اصل قابل ظهور نيست و باطني  پس اختالفات ذاتي 

ين فرضيه مضمون فرمايش ا. پيدا كنند اتي الزم دارد تا دو جسم با يكديگر اختالف ذ
گويد يك حقيقت بيشتر نيست كه به  يك فيلسوف كه مي.  استامام باقر عليه السالم

فرمايد اگر آن يك حقيقت در   ميعليه السالممختلف ظاهر شده است، امام  هاي  شكل
گر آن شود تا موجود زنده بميرد؟ و ا ذات خود زنده است، پس مرگ از كجا ظاهر مي

شود تا زنده شود و حركت  يك حقيقت در ذات خود مرده است، حيات از كجا پيدا مي
  پيدا كند؟

كند كه مخلوقات همه و همه صنعت خدا   ثابت ميعليه السالمدر اين جا امام 
 هر سازند و ها كه از فلزات مختلف اجناس مختلف مي مانند صنايع انسان. هستند
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خود را به صورت صنعت  هيچ صانعي .  دارد » ذاتيتفاوت «صنعتي با صانع خود، 
  .سازد ظاهر نمي

دانند، نه اين كه صنعت  با اين حساب فرضيه فالسفه كه خاليق را جلوه خدا مي
  . خدا باشند؛ باطل بوده و خالف حقيقت است
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  كشف اصول خلقت و تركيبي بودن آنها، 

  راهي به سوي معرفت خداوند متعال
  

كه موجودات عالم با يكديگر دارند به  ست از طريق اختالفات ذاتي در اين جا الزم ا
پيدا كنيم و با همين  اصول اوليه خلقت و كيفيت تركيب آنها با يكديگر آشنايي 

  .آشنايي، علم و قدرت خدا را كشف كنيم و معرفت به خداوند متعال پيدا كنيم
. دهد علم و معرفت است يبهترين و بزرگترين سرمايه كه به انسان، ارزش و مقام م

كه دارند، نزد خدا و خلق خدا مقام و محبوبيت پيدا  ها برابر علم و شعوري  انسان
ديگر نظير آب و غذا و لباس و مسكن همه اينها بعد از علم و  هاي  سرمايه. كنند مي

كه دارد، و دليل  دليل عظمت خدا با آن عظمتي . كند انسان ارزش پيدا مي معرفت براي 
به دليل اين كه علم و . احاطه خدا بر همه موجودات عالم، علم خداوند متعال است

او  انسان دانايي  سرمايه توانايي . تواند داند، مي حكمت است و همه چيز را مي
به هر ميزان كه رقم دانايي . توانا بود هر كه دانا بود گوييم  چنان كه مي.باشد    مي

زيادتر  بيشتر باشد توانايي  هر چه دانايي . رود او هم باال مي يي انسان باال برود، رقم توانا 
خواهد كمتر  زيادتر باشد، رنج و زحمت انسان در تهيه آن چه مي است و هر چه توانايي 

را  رسند، علم مطلق الهي  ها به كمال مطلق مي در آخرين درجه تكامل كه انسان. است
در اين وضعيت، قدرت . شوند حصيل ميآورند و در مكتب خدا فارغ الت بدست مي

 دارند، نهايت است و رنج و زحمت آنها در تهيه آن چه الزم ها برابر علم آنها بي انسان
دنياييِ  در همين زندگي . نهايت، رنج و زحمت صفر مطلق بي توانايي . صفر مطلق است

او هم بيشتر و  انسان باال رفته توانايي  كه دانايي  كنيم به هر ميزاني  خودمان مشاهده مي 
اآلن در زمان ما اين همه . بيشتر شده و در مقابل رنج و زحمت او بسيار كم شده است

. سازد ما مي چرخد و اين همه ماشين آالت و صنايع ديگر براي  گردد و مي ها مي كارخانه
اگر اين ساخت و ساز مانند قديم ارتباط به زحمت انسان داشته باشد كه خودش كار 

ديگر، خواهيد دانست كه چه قدر  كند و با رنج و زحمت خود ماشين بسازد يا چيزهاي
ها كه با  قديم. آيد قم توليدات و منافع او پايين ميرود و ر رقم رنج و زحمت او باال مي
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بسازند،  اي  يا كاسه و كوزه اي  يا نيزه خواستند شمشيري ش و داغ كردن فلزات ميُكچ 
ريختند، با پتك و سندان و چكش از آهن چاقو  كشيدند و عرق مي ها زحمت مي ساعت

رقم علم و دانش باال رفته و وليكن در زمان ما كه . ساختند مي يا ظرفي  يا شمشيري 
كنند  فهم و شعور مردم زياد شده، چه قدر صنايع مختلف بدون رنج و زحمت توليد مي

روشن  خواستند با نفت و گاز چراغي  ايام قديم كه مي. سازند و اين همه ماشين آالت مي
  گيزند چه قدر دود در هواي . بپزند چه قدر زحمت زياد بود كنند يا با هيزم غذايي 

سر و صورت و لباس خود را . بپزند روشن كنند و غذايي  كردند تا چراغي  خود توليد مي
كه درجه علم آنها باال رفت و توانستند اسرار  زماني  ولي . كردند سياه و كثيف مي

و غيره، با  آوردند يا مسائل طبي  از طبيعت بوجود طبيعت را كشف كنند و برق و باطري
شود و از  ها روشن مي افتد و چراغ ها به كار مي  ميليارد كارخانهها يك حركت ميليون

  .اين قبيل
اند اسرار طبيعت را كشف كنند  به هر ميزان كه علم و دانش باال رفته و توانسته

 زياد، و رنج و زحمت  توليدات و منافع خيلي. رنج و زحمت مردم پايين آمده است
و تكامل هر چه بيشتر به اسرار  ير ترقي به همين ميزان در مس. كم شده است خيلي 

تر و زيادتر و رنج و زحمت كمتر   پيدا كنند، توليدات آنها كامل خلقت و طبيعت آگاهي
نهايت و رقم رنج و  رقم نعمت و ثروت و توليدات بي: اند شود، تا در انتها گفته و كمتر مي

گويد چه قدر خدا يا   مي.كند يك نفر از امام سؤال مي. يردگ زحمت در حد صفر قرار مي
ها و درياها و صحراها و خاليق ديگر را  اند كه اين كوه فرشتگان زحمت كشيده

فرمايد نظر به اين كه علم و قدرت خدا  در جواب ميعليه السالم اند؟ امام  ساخته
   24.نهايت است، رنج و زحمت خدا و فرشتگان در حد صفر است بي

                                                           
ُء الْأَشْياُء لَه إِلَّـا بِالْمباشَـرة و    هو أَجلُّ من أَن يعانِي الْأَشْياَء بِمباشَرة و معالَجة لأَن ذَلك صفَةُ الْمخْلُوقِ الَّذي لَا تَجِي، ٨٥: ، ص١ كافي، ج  -٢٤

  فذُ الْإِرادة و الْمشيئَة فَعالٌ لما يشَاءالْمعالَجة و هو متَعالٍ نَا
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  انواع سازندگي خداوند متعال

  
ها و  ارزاق و نعمت كند سازندگي  خود را به دو كيفيت تعريف مي خداوند سازندگي 

 و صنعت خدا يا ساخت و ساز   و سازندگيدنيا  ها و مخلوقات ديگر در اين زندگي انسان
  .عالم آخرتخدا در 

در مدت چند ساعت و چند روز و » به تدريج«سازد  مي» در دنيا«خداوند آن چه 
ها و  ساخت ميوه. كشد ساخت بچه در رحم مادر ُنه ماه طول مي. زدسا چند سال مي

سازد به تدريج  آن چه مي. يك سال و بيشتر و كمتر ها و موجودات ديگر گاهي  برگ
» و آني  فوري«سازد  آن چه مي» آخرت  زندگي«وليكن خداوند متعال در . سازد مي

اند، زنده  كه تبديل به خاك شدهها انسان را  در يك ثانيه يا كمتر ميليون. سازد مي 
يا در يك آن و يك اراده بيابان خشك و خشن را . آورد  مي كند و به صحنه زندگي مي

  .كند تبديل به باغ بهشت مي
در دنيا آن چه .  خدا در آخرت تفاوت دارد خدا در دنيا با سازندگي پس سازندگي 

سازد،  ليكن در آخرت آن چه ميو. سازد سازد به تدريج در مدت زمان كم يا زياد مي مي
ها را در جريان   در دنيا اين است كه انسان  تدريجي دليل اين سازندگي. سازد  مي فوري

خلقت و طبيعت قرار دهد و به آنها بفهماند و نشان بدهد كه چگونه از آب و خاك ، 
بديل به ها را، و حبوبات را ت سازد و از خون و نطفه، انسان ها را مي ها و درخت ميوه

ها را در جريان  اين است كه انسان براي  تدريجي  اين سازندگي . كند درخت و زراعت مي
خلقت و طبيعت قرار دهد تا تربيت شوند و آموزش ببينند و به آنها ياد بدهد كه چگونه 

كند و چگونه حبه و دانه را تبديل به درخت و  نطفه را تبديل به انسان و حيوان مي
  .زراعت

ها پيشرفته هستند و به علم و دانش مجهز  آخرت كه انسان در زندگي  ولي 
به دست خداوند  ها مانند ساخت و سازندگي  به دست انسان اند، ساخت و سازندگي  شده

ها نيز  سازد؛ انسان مي خواهد فوري  همان طور كه خداوند متعال آن چه مي. متعال است
 است كه  پس طبيعي. سازند  مي خواهند فوري اند، آن چه مي مجهز شده كه به علم الهي 
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رود و در   او هم باالتر و باالتر مي به هر ميزان علم و دانش باال رود ساخت و سازندگي
  .شود تر و كمتر مي خواهد پايين آن چه مي برابر، رنج و زحمت او براي 

عناي م. كند ها را در عالم آخرت تعريف مي در حديث قدسي، خداوند صنايع انسان
  :فرمايد  اين است كه خداوند مي حديث قدسي فارسي  

بندگان مؤمن من همه جا و همه وقت از طريق فهم و شعور و درس و دانش، به 
  .25شوند  آنها هستم، نزديكتر و نزديكتر مي من كه خداي

 خداوند متعال است، درس و  شاگردي كه به معني   از مسير اطاعت و بندگي 
رود و به هر ميزان كه علم و دانش  درجات علمشان باالتر و باالتر مي. آموزند دانش مي

شوند، آن چنان كه شاگردان از مسير درس  خود نزديكتر مي رود به خداي  آنها باالتر مي
  . شوند خواندن و دانا شدن به استاد خود نزديك مي
  :فرمايد خداوند متعال در ادامة اين حديث مي

اند،  مجهز شده ه به علم و دانش الهي عاقبت مؤمنين و مؤمنات ك
 را بهتر و بهتر  اسرار خلقت و طبيعت و ساخت و سازندگي

خود آن چه را بخواهند  شوند كه مانند خداي  اند؛ چنان مي دانسته
  .خواهند شود كه مي چنان مي

كند ساخته  خواهد به محض اين كه اراده مي  آنها آن چه مي همان طور كه خداي
 آنها به علم و قدرت خود بر همه كائنات در زمين و  همان طور كه خدايشود و  مي

آسمان محيط و مسلط است، بندگان مؤمن او هم به همين كيفيت بر زمين و آسمان و 
رود قدرت سازندگي  به هر ميزان كه علمشان باال مي. شوند طبيعت محيط و مسلط مي

 بدون رنج و  خواهند فوري ود آن چه ميخ رود تا عاقبت مانند خداي  آنها هم باال مي 
  .سازند زحمت مي

توانند   علم و دانش است كه هر چه بيشتر بدانند بهتر مي پس اين خاصيت طبيعي
. شود خواهند كمتر مي و هر چه بهتر و بيشتر بتوانند، رنج و زحمت آنها در آن چه مي

 به عليه السالم ئمه اطهار قرآن و ا ها از مسير هدايت و راهنمايي  پس الزم است انسان
زيرا هدف خداوند از . پيدا كنند و آشنايي   آگاهي  و الهي ساخت و ساز صنايع طبيعي 

ها به علم و دانش مجهز شوند و رنج و زحمت و  خلقت انسان همين است كه انسان
                                                           

 ٧٠١ث قدسی،صفحهيات حديه،کليالجواهرالسن  -٢٥
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ديگر از آنها بر طرف گردد، چنان شوند و چنان باشند كه خدا بهشتيان را  هاي  مصيبت
  . كند ريف ميتع

 آشنايي  در اين رابطه الزم است با تفكر و مطالعه با ساخت و ساز صنايع طبيعي
بهترين آرزوها . پيدا كنيم پيدا كنيم تا در نتيجه به علم و قدرت خدا آشنايي  

ها به علم و دانش كامل مجهز   مهربان اين است كه انسان  كامل و خداي هاي انسان براي
بسيار با شكوه و  مت و مصيبت از آنها بر طرف گردد و يك زندگي شوند تا رنج و زح

تعبير   آنها آماده گردد، كه خداوند متعال از آن زندگي  مجلل بدون رنج و زحمت براي
  :از آن جمله . فرمايد و در آيات بسياري از قرآن به آن اشاره دارد  مي» جنات عدن«به 

  26 الْأَنْهار خالدينَ فيها و ذلك جزاء منْ تَزَكَّىجنَّات عدنٍ َتجري منْ َتحتها
هـاي   ماننـد بـاغ   را به صورت باغي  » جنَّات عدنٍ َتجري منْ َتحتها الْأَْنهار     « ها    بعضي

زيرا مسلم است كه يكي . شود مي گيرند كه از زير درختان آن نهر جاري  دنيا در نظر مي 
ديگـر    باغ و زراعت و توليدات طبيعيِ       . ها آب است     و زراعت  ها  از عوامل حيات بخش باغ      

ها هم به همـين       زراعت. خشكد  ها مي   اگر آب نباشد درخت   . بدون آب قابل ظهور نيست    
  :فرمايد مي. كند كيفيت، حيوانات نيز همين طور، خداوند در قرآن آب را تعريف مي

كُلَّ شَي نَ الْماءلْنا معج و  يح 27ء  
به طوري كه امروز .  موجودات از آب و به وسيله آب است حيات تمامي    يعني    

اند كه جمادات و نباتات و  اند و چنين فهميده  تجربه كرده دانشمندان علوم طبيعي
ها  ها و كوه همين سنگ. كنند ها و هوا و فضا بدون آب حيات پيدا نمي حيوانات و انسان

ندارد، وليكن عامل اصلي   رطوبت در آنها نمايشي كه ظاهراً خشك و خشن است و آب و
داستان سنگ و سيمان به همين كيفيت است كه . ارتباط مواد كوه و سنگ، آب است 

ها را  ها را تبديل به سيمان كنند، با آتش و حرارت آب سنگ بخواهند سنگ وقتي 
 بود كه  حكميم هاي  اين سيمان همان سنگ. شود گيرند و تبديل به پودر سيمان مي مي

ها در آوردند و به كوره آتش سپردند، آب آن را گرفتند تبديل به سيمان شد و  از كوه
به همين كيفيت خداوند . شود اگر دو مرتبه به آن آب بدهند تبديل به سنگ اول مي

                                                           
  ٧٦ ، آيهطه  -٢٦
  ٣٠ه انبيا، بخشي ازآيسوره  -٢٧
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ء  و جعلْنا منَ الْماء كُلَّ شَي«: فرمايد موجودات قرار داده و مي آب را منشأ حيات تمامي 
يحيات هر چيز از آب و به وسيله آب است »ح .  
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  حيات آب كه ماية حيات است، ناشي از چيست؟

  
به وسيله آب است، حيات آب  در اين جا الزم است بدانيم كه اگر حيات هر چيزي 

ها به چه وسيله حيات پيدا نموده و زنده شده و موجودات ديگر  به وسيله چيست؟ آب
  .ها به وسيله روح حيات، حيات پيدا كرده است نند؟ آبك را هم زنده مي
ماده . شما تعريف كرديم ماده و روح را براي   گذشته حاالت ابتدايي  هاي در بحث

خلقت چيست و چه طور است؟  شود، در ابتداي كه از اجتماع آنها اجسام درست مي
  »ظلمت و سياهي«مواد عالم را پيش از ساخت و ساز تعبير به  خداوند وضعيت ذاتي 

شود،  گويد ماده كه از اجتماع آنها و ارتباط آنها با يكديگر اجسام درست مي مي. كند مي
ذرات بسيار كوچك و سياه كه روي  يعني .  خلقت به صورت پودر سياه است در ابتداي

 به يكديگر ندارد تا بتواند هم مانند دودي سياه است و اجزاء آن هيچ ارتباط و اّتصالي  
چنان كه . كند  ميُظلمت و ُظلُماتدر آيد، خداوند از آن تعريف به  به صورت جسمي 

  :فرمايد در بخشي از آية نخست سورة انعام مي
  رو جعلَ الظُّلُمات و النُّو

  .را خلق نموده است است كه نور روشن و ماده ظلماني  خدا كسي 
فرمايد  اما خداوند مي. چهي گويند ظُلُمات عدم مطلق است، يعني  مي  بعضي 

  .است نه عدم مطلق » ماده سياه و ظلماني«ظلمات 
شوند و به  با يكديگر تركيب مي  را كه وقتي  خداوند ابتدا اين ماده سياه ظلماني

گردند، به وسيله نور و نيرو به  ظاهر مي شوند، به صورت جسمي  يكديگر متصل مي
سابقاً . باشد ن تمام مواد عالم نور و نيرو ميبي » رشته اتصالي«. كند يكديگر متصل مي

شود، همين  كشف مجردات كه از آنها تعبير به روح و نور مي هاي  از راه گفتيم يكي 
خاصيت ماده و جسم اين است كه به . بين ذرات عالم و اجسام است رشته اتصالي 

ر و نيرو اين خداوند به وسيله نو.  خود از يكديگر جدا هستند و رابطه ندارند خودي
مواد عالم در طبيعت و هوا و فضا مانند بدن . دهد ذرات پراكنده را به يكديگر ارتباط مي

از شما و  ما از مسير بدن و جسم از يكديگر فاصله داريم من جداي . باشد ها مي ما انسان
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د و ها يك يك از مسير اَبدانِ خود با يكديگر فاصله دارن انسان شما جدا از من و تمامي 
، كه از جنس نور است، به يكديگر متصل  و فكري وليكن از نظر روحي . متصل نيستند

به يكديگر داريم كه اگر يك نفر در  چنان اتصالي . بينم و شما مرا من شما را مي. هستند
اگر چه ما . شوند مشرق كشته شود يا بميرد، ديگران در مغرب، از مرگ او متأثّر مي

   معين، ولي ت و ساز بدن از يكديگر فاصله داريم و هر يك در جايها از نظر ساخ انسان
  .باشيم از نظر روح و فكر و نورانيت و عقالنيت به يكديگر مّتصل مي

را كه به » مواد سياه پراكنده«خداوند اين . تمام ذرات عالم به همين كيفيت
به وسيله نور كه . دكن نمايش پيدا كرده به وسيله نور شارژ مي صورت ظلمت و تاريكي 

با همين نور و روح . كند مي  ماده را تبديل به سفيدي  دهد، سياهي در دل ماده قرار مي
ها از نظر مواد  آب. آورد مي كه در دل ماده قرار داده، در ماده، حيات و حركت بوجود

د دود و و ماديت و جسمانيت از يكديگر جدا هستند و در ابتدا پودر سياه يا مانن ابتدايي 
خداوند متعال در ذات مواد . اند بوده) يعني بدون هيچ نوع اثر و خاصيت(دوده، سياه 

تمام مواد را به يكديگر مربوط  قرار داده و با همين نور و روشنايي  عالم، نور و روشنايي 
در عين حال . اند پيدا كرده و متصل كرده است، و مواد گوناگون صفا و طراوت و زيبايي 

ها كه از  مانند ما انسان. آب از يكديگر جدا هستند به يكديگر متصلند هاي  لكولكه م
متصل   و فكري  از نظر ساخت روحي از يكديگر منفصل، ولي  نظر ساخت و ساز بدني 

  .هستيم
به همين كيفيت همه جا خداوند ابدان را خواه به صورت حيوان يا كوه يا ستاره و 

اند، در ذات آنها حيات و حركت و نورانيت  بوده» پودر سياه«اجسام ديگر، كه در ابتدا 
تمام موجودات در زمين و آسمان در حالي كه از يكديگر منفصل . قرار داده است

پس نور و روح . به وجود آمده است اند و يك چنين جهان زيبايي  اند، متصل شده بوده
كند و حيات و  پيدا ميسرمايه بزرگي است كه اگر باشد ارزش  در وجود هر مخلوقي 

  .بيش نيست»  پودر سياهي«كند و اگر نباشد  حركت پيدا مي
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  افاضة علم از سوي خداوند، ماية حيات ابدي مؤمنين در بهشت

  ) معناي حقيقي جنات عدن (
  

سازد كه اين  ظاهر مي به صورتي  ها را از مسير اطاعت و بندگي  خداوند ما انسان
بهشتيان . شوند علم و عصمت و قدرت تبديل به باغ بهشت ميروح » افاضه«ها با  انسان

كه در ميان آن  پر از ميوه و نهرهايي  داشته و درختاني  چنين نيستند كه هر كدام باغي 
در ُكره زمين  معيني  در اختيار آنها باشد هر كدام در جاي   باشد؛ اگر چنين باغي  جاري

با اين كه خداوند به .  ديگر بروند د به جايتوانن شوند و نمي در باغ خود محبوس مي
و هر   بهشتي  دهم كه به هر جا بروي قرار مي انسان تو را در وضعي  گويد اي  انسان مي

آسمان و اعماق دريا و  از جمله در فضاي . تو بهشت است جا كه باشي همان جا براي 
همان طور كه   و خودت مجهز به علم و قدرت خدا هستي. صحرا، زيرا خودت بهشتي

خواهد؛  شود كه مي خداوند به محض اين كه بخواهد فضا را تبديل به باغ كند، چنان مي
شود كه تو  ، چنان مي را تبديل به باغ بهشت كني بيابان و صحرايي  تو هم اگر بخواهي 

  .خواهي مي
 و ها اين ميوه پرسيم تمامي  ما از شما مي. شود انسان مجهز به علم و قدرت خدا مي

ها از كجا به وجود آمده و  ها از درختان به وجود آمده، پس درختان و باغ ها و برگ گل
ها از كجا به وجود آمده؟ اين همه  ها از آب، پس حيات آب ها و زيبايي اين همه طراوت

» جنات عدن«زينت آالت از طال به وجود آمده، طال از كجا پيدا شده است؟ بزرگترين 
است كه از پيغمبران مشاهده شده  اش معجزاتي  نمونه.  انسان استارادة خدا و ارادة

 و آني  فوري اگر پيغمبران مجهز به علم و قدرت خدا نبودند و قدرت سازندگي . است
توانستند بر دشمنان خود غلبه كنند و مسير كفر و گناه را تغيير  نداشتند، چه طور مي 

 هستند، مانند خدا آن چه بخواهند دهند؟ پيغمبران كه مجهز به علم و قدرت خدا
  .شود به محض اين كه بخواهند آن چه بخواهند مي. سازند مي

»ا اْلأَْنهارهتنْ َتحري منٍ َتجدع نَّاتاست كه در وجود مرد و زن  علم و قدرتي » ج
همان طور كه در دنيا هر كس كه بخواهد كاري انجام دهد، . شود مؤمن پياده مي
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 خدا به دست  آخرت هم ساخت و سازندگي م و اراده داشته باشد، در زندگي عل بايستي 
  .كند انسان بهشتي ظهور پيدا مي
به  يعني . است» جنَّات عدنٍ َتجري منْ َتحتها الْأَْنهار« خود  پس انسان به خودي

ان هم. شود برايش آماده مي خواهد فوري  آن چه مي. شود علم و قدرت خدا مجهز مي
  .شود طور كه خدا هر چه بخواهد برايش آماده مي
اند كه در زمان او شير   فرموده عليه السالم  در احاديث مربوط به ظهور امام زمان 

ها و مايعات ديگر كه حيات بخش جامعه بشريت است، مانند نهر  و عسل و شربت
فرمايد   ميله صلي اهللا عليه و آخداوند متعال در سوره محمد. كند جريان پيدا مي

در آن ... ها و شير و شربت و  ها و لذت ام، تمام نعمت  كه من به شما وعده داده بهشتي
اهل بهشت  ديگر كه براي  هاي  نهر عسل يا شير يا شربت. مانند نهر در جريان است

هاي آب در دنيا است كه از  پرسيم كه آيا اين نهرها مانند چشمه حال مي.جريان دارد
كند؟ يا ارادة انسان است كه  جوشد و جريان پيدا مي ها مي و خاك و سنگها  دل كوه

  شود؟ او آماده مي براي  خواهد فوري  آن چه الزم دارد و مي
حقيقت اين است كه در آخرت انسان مؤمن با اراده خود حاكم بر طبيعت و 

زمين . تيمبه جاذبه زمين هس» محكوم«ها در كُره زمين  اآلن ما انسان. شود كائنات مي
خواهيم  گذارد به آسمان پرواز كنيم يا به هر جا كه مي ما را در خود حبس نموده و نمي

  .ها مسّلط است زيرا جاذبه زمين بر ما انسان. بدون زحمت برويم
بر » حاكم«شويم كه  مي ها مجهز به نيرو و قدرتي   آخرت ما انسان  در زندگي ولي

يا اگر در فضا پرواز كنيم جاذبه . كنيم  سقوط نمياگر به هوا برويم. كره زمين هستيم
ها در  به همين كيفيت جاذبه. سازد اطراف آن فشار بر ما وارد نمي زمين و يا هواي 

شود كه به محض اين كه  مي شود و انسان مجهز به بال و پري  ارتباط با انسان صفر مي
  .  رود بخواهد از مشرق به مغرب يا از زمين به آسمان مي

دنيا  اي از آن چه را كه در قرآن وعده داده است، در همين زندگي  خداوند نمونه
فرمايد  مثالً مي. خدا را باور كنيم هاي  ها وعده ظاهر ساخته تا ما با ديدن اين نمونه

بلكه ذات آنها و فكر آنها و . اند اند نابود نشده اند و از دنيا رفته كه مرده هايي  انسان
است كه خداوند  اين كره زمين مانند انباري . ر دل خاك دفن شده استمعلومات آنها د

از  كنند و روز معيني  كه در انبار ذخيره مي بندگان خود را مانند كاال و اجناسي  تمامي 
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ها هم همان اجناس  انسان. برند، به آن سپرده است كنند و به بازار مي انبار خارج مي
روز قيامت همه آنها را چنان . اند ل زمين ذخيره شدهخداوند متعالند كه در د تجارتي 

اي كه گفتيم جريان زنده  و اما نمونه. گذارد آورد و به نمايش مي كه هست بيرون مي
كنيم كه به وسيله پيغمبران بعضي  مشاهده مي. شدن مردگان در تاريخ است

. اند  برگشته زندگياند زنده شده و به  اند و خاك شده كه در دل خاك مرده هايي  انسان 
  .است در عالم نابود نشده و آن چه به وجود آمده به حال خود باقي  پس چيزي 
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  )عج(كيفيت زندگي آخرتي در دورة ظهور امام زمان

   
 آمده است كه آن  عليه السالم در اخبار و روايات مربوط به دورة ظهور امام زمان

ها  برد تا در ميان ستاره ان باال ميآسم ها انسان را به فضاي  ميليون حضرت گاهي 
در سطح . ديگر را از نزديك ببينند گردش كنند و خورشيد و ماه و ستاره و چيزهاي 

آن نور و  كنند كه چگونه دائم مواد انفجاريِ  شوند و مشاهده مي كره خورشيد پياده مي
 فضا ببرد و آنها را ها نفر را به خواهد ميليون در اين موقع كه مي. كند توليد مي روشنايي 
كساني كه   زند كه اي ايشان صدا مي  ستارگان به گردش دعوت كند، منادي  در فضاي

خود  براي  در اين سفر طوالني  داشته باشيد، كسي  خواهيد با امام خود سفر فضايي  مي
 انجام عليه السالماين سفرها كه به اراده امام . آب و غذا و ملزومات ديگر بر ندارد

شما در كره زمين با ماشين آالت نيست كه هر كدام چمداني  گيرد، مانند سفرهاي  مي
گيرد و شما  اين سفر به قدرت خدا انجام مي. از آب و غذا با خود برداريد باري  و كوله 

 با آن به معراج صلي اهللا عليه و آلهشويد كه حضرت رسول اكرم  مي مجهز به آن نيرويي 
  .رويد مي خواهيد برويد فوري به هر جا ب. رفته است

را الزم نداريد و به هر جا برويد و بخواهيد استراحت كنيد و از  دنيايي  هاي  مركَب
در اين سفر . گيرد آب و غذا استفاده كنيد، آن چه بخواهيد در اختيار شما قرار مي

ا نفر را  ه بينيد كه ميليون شود، مي  انجام مي عليه السالم كه در حكومت امام  فضايي 
رسند آن چه الزم دارند نقد و  دهد و به هر جا رفته و به هر جا كه مي به فضا حركت مي

  .آماده بدون رنج و زحمت در اختيار آنها هست
شود؟   چگونه پيدا مي آيد اين است كه چنين امكاناتي در اينجا سؤالي كه پيش مي
و آني   يك چنين حركات فوري روند؟ از به فضا مي ها  و چگونه و با چه مركبي انسان

  :فرمايد مي چنان كه خداوند تعالي . كنند مي» السماء طي «و » االَرض طي «تعبير به  
يوم نَْطوِي السماء َكطَي السِجلِّ للُْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خَلْقٍ ُنعيده وعداً عَلينا إِنَّا كُنَّا 

  28فاعلينَ 
                                                           

م، آن را همان گونه كه آفرينش را آغاز كـردي    ) سپس(پيچيم،    در آن روز كه آسمان را چون طومارى در هم مى           -١٠٤هانبيا،آيسوره    -٢٨
  . اى است بر ما، و قطعاً آن را انجام خواهيم داد گردانيم؛ اين وعده بازمى
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ها يا از مشرق به  آسمان به فضاي  ها را فوري   شد كه شما انسانخواهد روزي 
  .دهيم بريم و هر جا بوديد و هر چه خواستيد در اختيار شما قرار مي مغرب مي

 خداوند متعال  هاي وعده يك از  اگر انسان يك چنين حاكميتي پيدا نكند، هيچ
  : فرمايد در قرآن مي لي تعا خداي . آيد كند و دروغ از كار درمي حقيقت پيدا نمي
 مغْفرَةٍ منْ ربكُم و جنَّةٍ عرُْضها كَعرْضِ السماء و الْأَرضِ أُعدت للَّذينَ  سابُِقوا إِلى

  29آمنُوا ِباللَّه و رسله ذلك َفضْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاء و اللَّه ذُو الَْفْضلِ الْعظيمِ 
ها و  بر وسعت آسمانآن و وسعت آن برا ام كه فضاي  شما آفريده ي برا بهشتي 

بهشتي «. ام برسانيد كه برايتان ساخته  شتاب كنيد و خود را به بهشتي .ها است زمين
  ».باشد ها مي ها و زمين است كه وسعت آن برابر وسعت آسمان 

انسان قرار در اختيار  با چه مركبي  و يك چنين بهشتي  وسيعي  يك چنين فضاي 
هاي  يا با سفينه دنيايي  عادي  هاي  اگر انسان خواسته باشد كه با اين مركب گيرد؟  مي

نزديك به زمين  هاي  فضايي خود را از زمين به ماه و يا مريخ برساند كه همسايه 
 با چه صلي اهللا عليه و آله پيغمبر اكرم . كشد هستند، يك سال و يا چند سال طول مي

كند؟  او را در قرآن تعريف مي معراج رفته است كه خداوند سير معراجي به  مركبي 
تر از سرعت نور و  سريع شود خيلي   انسان مجهز به آنها مي هائي است كه وقتي مركب

  .رساند مي به جايي  برق خود را از جايي 
ها   كه انسان عليه السالماين است وضعيت بهشتيان در دوره حكومت امام زمان

زمين و آسمان در اختيار آنها قرار . شوند  عالم طبيعت مي  بر طبيعت و قوايحاكم
نه اين كه انسان در حاكميت طبيعت باشد كه . شود گيرد و محكوم به حكم آنها مي مي

پرورانند  خود مي ها در آرزوي  آن چه اآلن انسان. نتواند بدون مركب در فضا پرواز كند
سازند و چند  مي فضايي  هاي  ها سفينه دولت ست و بعضي ا  فضايي  كه از جمله سفرهاي

كنند، در حكومت   خرج مي ها دالر در هر سفري  به آسمان مي روند و ميليون كيلومتري
ها بدون رنج و زحمت و مركب و بدون   صدها هزار برابر اين عليه السالم امام زمان 

بهشتيان هميشه به  كارهاي . دهند كه در اختيار داشته باشند، انجام مي اي  بودجه

                                                           
 به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى كه پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين اسـت و                    - ٢١، آيه    حديد سوره -٢٩

دهـد؛ و خداونـد      است، اين فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد مى          اند؛ آماده شده     براى كسانى كه به خدا و رسوالنش ايمان آورده        
  !صاحب فضل عظيم است
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داستان . و استفاده از آب و خاك و طبيعت صورت معجزه است، نه به صورت طبيعي 
و نذر  ايشان بر اساس قضاوت ديني  مشهور است كه وقتي  سالم اهللا عليها حضرت مريم 

 برايشان  مادر مأمور شد در مسجد زمان خود شبانه روز مشغول عبادت باشد، اطاقي
اش را هم به عنوان كفيل و خدمتگزار او معين  پيغمبر، شوهر خاله زكرياي .  كردندآماده

 كه  سالم اهللا عليهاكردند تا آب و غذا و لوازم را در اختيار او قرار دهد، حضرت مريم 
بسيار با عّفت و با حجاب بودند دوست نداشتند از اطاق مخصوص خود خارج شوند و 

در آن زمان زنان را به . ، هيكل ايشان را مشاهده كنندكه در مسجد بودند مرداني 
چون مادر مريم نذر كرده بود كه بچه او در مسجد مشغول  دادند، ولي  مسجد راه نمي

در مسجد برايش ساختند و  پس اطاقي . جز قبول نذر او نداشتند اي  عبادت باشد، چاره
كرد كه  مشاهده مي برد ولي  زكريا برايش آب و غذا مي. شبانه روز مشغول عبادت بود

گفت  گفت مريم اين غذاها از كجا است؟ مي مي. بهترين آب و غذاها در اختيار او است
كه  مانند غذايي  غذا و آب بهشتي . شد برايش فراهم مي بهشتي  غذاي . از جانب خدا

ا  ادرار پيد از آب بهشتي.  نيست  خالص چيزي آنها به جز نيروي. ديگران دارند نيست
شود كه انسان احتياج به شستشو و تجديد  مدفوع پيدا نمي بهشتي  شود و از غذاي  نمي

كه در خانة خود بود احتياج به طهارت و شستشو نداشت و  تمام اوقاتي . وضو پيدا كند
  .برايش بكند ببرد و نذر و نيازي   برايش آب و غذايي  الزم نبود كه كسي

آنها نازل شده  براي  بران كه مائدة آسماني چه قدر مشهور است در تاريخ پيغم
اند، سفره آماده در برابرشان گسترده شده  خواسته به محض اين كه آب و غذايي . است
و اين . (اند استفاده كرده اند، از غذا و لباس بهشتي  دنيا بوده با اين كه در زندگي . است

  .)باشد هاي الهي مي اي ديگر از تحقق وعده هم نمونه
هر كس به هر جا  . آزاد مطلق هستند عليه السالم ها در حكومت امام زمان سانان

رود و هر جا باشد هر چه الزم داشته  مي كه بخواهد در زمين و آسمان باشد فوري 
روايات آمده كه يك خانم زيبا در  در بعضي . گيرد در اختيار او قرار مي باشد، فوري 

رود هر  كند و هر جا مي  تمام كره زمين گردش مي در عليه السالم حكومت امام زمان 
 نگاه بد به او  شود و كسي او نمي مانع آزادي  خواهد در اختيارش هست و كسي  چه مي

كنند، بدون اين كه نياز به مأمور  مي ها نفر در حكومت ايشان زندگي  ميليون. ندارد
هستند و  علم و قدرت الهي زيرا تمام مردم مجهز به . باشد كه امنيت بوجودآورد دولتي 
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اين وضعيت بهشتيان است كه با . نيت گناه ندارند چه برسد كه مرتكب گناه شوند
شود و بدان و بدكاران در محروميت   نيكان داير مي  براي عليه السالم ظهور امام زمان 

  .گيرند كامل قرار مي
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  هاي مؤمنين در بهشت چيست؟ سرمايه

  
آخرت به  مؤمن در زندگي  هاي  نيم كه اولياء خدا و انساندر اين جا الزم است بدا

شود  در وجود آنها پياده مي هايي  شوند و چه قدرت مجهز مي هايي  چه نيروها و سرمايه
  . كنند كه حاكميت بر كره زمين و همه كائنات پيدا مي

فه  و گوشت و خون و شكل و قيا ها ظاهراً از نظر ساخت و ساز بدني اگر چه انسان
با يكديگر ندارند، وليكن از نظر  شبيه يكديگر هستند و چندان فرق و تفاوتي 

شناختن  براي . با يكديگر تفاوت دارند و علم و ايمان خيلي  و روحي  فكري  هاي  سرمايه
آنها با يكديگر الزم است به آن  و رواني  ها و تفاوت روحي  انسان  وجودي  هاي سرمايه
ها چه قدر زياد با يكديگر تفاوت  ها انسان  كه با بودن آن سرمايهها توجه كنيم سرمايه

در عالم خلقت دو اصل به نام نور و ماده خلق  خداوند تبارك و تعالي . كنند پيدا مي
موجودات عالم را از جمادات و نباتات و حيوانات از اين دو اصل  نموده و تمامي 

همان طور كه . ز عالم خلقت هستنداين دو اصل مصالح و مواد ساخت و سا. سازد مي
ها بدون مواد و مصالح قابل ظهور نيست، صنايع خدا و مخلوقات خداوند  صنايع ما انسان

ما اگر بخواهيم كاغذ بسازيم، پنبه . باشد متعال هم بدون مواد و مصالح قابل ظهور نمي
شين آالت بسازيم، يا اگر بخواهيم ما. يا الياف ديگر الزم داريم تا از آنها كاغذ بسازيم

  .الزم داريم كه خداوند در معادن آفريده است فّلزاتي 
ها را در طبيعت آفريده و ما صنايع خود را  خداوند ابتدا مواد و مصالح صنايع انسان

ما و  هاي  از صنايع ما لباس مثالً يكي . سازيم  كه خدا آفريده مي از آن مواد و مصالحي
 مواد اوليه آن را كه پشم و پنبه باشد، آفريده است و ما خداوند. باشد ما مي هاي  فرش
پس هيچ مخلوق و . سازيم خود فرش و لباس مي ها از آن مواد اوليه براي  انسان

  .بدون مواد اوليه قابل ظهور نيست مصنوعي 
عالم خلقت از جماد و نبات و حيوان و زمين و آسمان همه و همه صنايع خدا 

الزم است بدانيم مواد . اند خدا بوجودآمده  و بافندگي سازندگي ي ها هستند كه از كارخانه
سازد؟  مي خداوند متعال چيست؟ خدا انسان و حيوان را از چه چيزي  و مصالح ابتدايي 

كند؟ قرآن در بيانات خود كيفيت خلقت   خلق مي كوه، دريا و صحرا را از چه چيزهايي
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ها قرار داده  ز عالم و آدم را در اختيار ما انسانآدم و عالم را و مواد و مصالح ساخت و سا
فرمايد ابتدا دو اصل را آفريدم و از تركيب اين دو با يكديگر موجودات  خداوند مي. است

ماديات همين . كند به ماديات و مجردات از آن دو اصل تعبير مي. عالم را خلق كردم
م و بدنه موجودات ساخته هستند كه از تركيب آنها با يكديگر اجسام عال چيزهايي 

هستند كه از تركيب آنها با مواد عالم و اجسام جهان حيات  مجردات چيزهايي . شود مي
  .آيد مي و اتصاالت بوجود و حركت و نورانيت و زيبايي 

خداوند ابتدا ذرات عالم را كه از يكديگر جدا هستند با نور و نيرو كه از مجردات 
و  ت و اجسام پراكنده و مختلف را كه در وضع ابتدايي كند و اين ذرا هستند، شارژ مي

كند كه سابقاً براي  خود از يكديگر جدا هستند، به يكديگر متصل مي در وضع ذاتي
مواد عالم  خواهيد سواي  شما گفتيم كه اگر مي را براي  كشف مجردات قاعده و قانوني  

تند به اتصاالت اجسام عالم هستند و در كجا هس مجردات را پيدا كنيد كه چه چيزهايي 
ها در ذات خود از يكديگر جدايند و  زيرا مواد عالم و ذرات جهان و جسم. توجه كنيد
ذرات . هوا هم چنين هاي  ملكول. آب از يكديگر فاصله دارند هاي  ملكول. فاصله دارند

و اين ذرات و اجسام عالم در عين حال كه از . خاك و سنگ و فلزات ديگر همين طور
 آن چيست كه رشته اتصال چيست؟. باشند يكديگر فاصله دارند به يكديگر متصل مي

 آب و هوا را كنار  هاي ذرات آهن و فلزات ديگر را به يكديگر اتصال داده يا ملكول
بين اجسام عالم و مواد عالم  يكديگر به هم اتصال داده است؟ اگر اين رشته اتصالي 

. گردد كه قابل نفوذ نيست بسيار محكم ظاهر مي نباشد، عالم خلقت به صورت جسمي 
كه  اتصالي  هاي  از اين رشته. از نوع مجردات است و جسمانيت ندارد اين رشته اتصالي 

كه از يكديگر جدا هستند به  ها را در حالي  تمام عالم را به هم مربوط ساخته و انسان
» مجردات« تعبير به هم ديگر مربوط نموده، و فاقد جسمانيت و جرمانيت است،

مجردات و ماديات، ماديات موادي . اند اصول عالم را به دو قسمت تقسيم كرده. شود مي
هستند كه حيات  شود و مجردات هم نيروهايي  هستند كه هيكل عالم از آنها ساخته مي 

از مجردات كه . گردد موجودات به وسيله آنها ظاهر مي و حركت و نورانيت و زيبايي 
رمانيت و جسمانيت هستند، تعبير به روح و نور و فرشته و مالئكه و رنگ و فاقد ج
  جسمانيت و جرمانيت خود روح و رواني سواي  هر موجودي . شود مي و روشنايي  زيبايي 

اگر خداوند مجردات بدن انسان را از جسم او جدا . دهد دارد كه ارزش او را تشكيل مي
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ريزد كه نه جسمانيت  زمين مي روي » پودر سياه«رت كند بالفاصله بدن انسان به صو
كه به  اي  بزرگترين سرمايه. و نه رنگ و نه چيز ديگر دارد نه حيات و حركت، نه زيبايي 

  . استمجرداتدهد   مي مواد عالم و اجسام جهان ارزش و زيبايي
. اشدب عالم مي و روشنايي  مجردات روح عالم و حيات عالم و قوه عالم و زيبايي 

 آن چه با حواس پنجگانه در عالم .باشد ماديات هم جسمانيت عالم و جرمانيت آن مي
. گردد باشد كه به صورت اجسام ظاهر مي قابل كشف است ماده و مشتّقات ماده مي

. وليكن مجردات كه جرمانيت و جسمانيت ندارند با حواس پنجگانه قابل كشف نيستند
توانيد اجزاء  شما مي. عالم» در ذات موجودات «يعني . دهستن» ماوراء طبيعت«آنها در 

دارند ببينيد و لمس كنيد، ولي  معيني بدن خود را كه هر كدام شكل مخصوص و جاي 
توانيد در  روح و روان خود را، نورانيت خود و فهم و شعور و حيات و حركت خود را نمي 

ند آن قطره آب را در خون و بدن توان بياشاميد مي اگر قطره آبي . بدن خود پيدا كنيد
شما و روح يا علم و شعور شما كه اين  حيات و حركت و نيروي  شما پيدا كنند، ولي 

  .همه ارزش و قيمت دارد با حواس پنجگانه شما قابل رؤيت و قابل كشف نيست
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   است»مجردات« در انسان مشروط به شناخت »عقل« و »روح«شناخت 

  
 و روان و عقل و شعور خود بحث كنيم كه خداوند هر الزم  است در اطراف روح

ها  چه ميزان حيات و حركت ما و روح و روان ما و عقل و شعور ما را باال ببرد، ما انسان
  .داريم كنيم و مقام باالتري  پيدا مي ارزش بيشتري 

در وجود ما هستند،  در اطراف مجردات كه منشأ حيات و حركت و رنگ و زيبايي 
باال و واال و بزرگان عالم از اين  هاي  دهيم تا بدانيم انسان را ادامه ميبحث خود 

به چه  عادي  هاي  مجرد به نام روح و روان چه قدر بهره دارند و انسان هاي  سرمايه
بين  تا از اين راه بتوانيم تفاوت وجودي . ها هستند مجهز به اين سرمايه ميزاني 

را بشناسيم و از خدا بخواهيم كه ما را در اطاعت خود و و اولياء خدا  معمولي  هاي انسان
كه منشأ حيات و حركت و علم و  هايي  خود قرار دهد و ما را به اين سرمايه اولياي 

  . حكمت است مجهز كند
به . الزم است بدانيم مجردات در جنسيت و ذات خود جرمانيت و جسمانيت ندارند

شكل و . باشند اقد شكل و قيافه و حدود و ابعاد مينامند كه ف اين دليل آنها را مجرد مي
مواد عالم كه . قيافه و حدود و ابعاد و قابليت انفصال و اتصال خاصيت مواد عالم است

شود در ذات خود جرمانيت و جسمانيت دارند، حدود و ابعاد  اجسام از آنها ساخته مي
خداوند مواد . ر متصل گردنددارند، قابليت دارند كه از يكديگر جدا شوند يا به يكديگ

دهد و از اين اتصاالت كوه و دريا و صحرا و اجسام ديگر  عالم را به يكديگر اتصال مي
دهد، اين نمايش،  كه خود را در شكل و قيافه نمايش مي هر چيزي . كند درست مي

مواد عالم كوچك يا بزرگ به وسيله حواس پنجگانه قابل . مواد است خاصيت ذاتي 
شود، جسم و   آنها شنيده مي شوند و با گوش صداي با چشم ديده مي. باشند كشف مي

حركت آنها با . شوند جرم آنها با بدن انسان قابل لمس است و با قوه المسه كشف مي
كنيد، مزة آن را احساس   ميل مي شما غذايي وقتي . ذائقه و شامه قابل لمس است

  و ترشي اين شيريني . ديگر هاي  زهگوييد شيرين است يا ترش يا م كنيد و مي مي
است كه خداوند متعال به صورت غذا در اختيار شما قرار داده  خاصيت حركت موادي 
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بدن شما كشف   دارد و اين حركت را همه جاي  حركت مخصوصي هر ماده غذايي . است
دست يا جاي  اگر شكر يا عسل را روي . كند كند بلكه سقف دهان و زبان كشف مي نمي

با سقف دهان و سطح زبان و  فهميد مزه آن چيست؟ ولي  ديگر از بدن خود بريزيد نمي 
همان طور . شيرين يا ترش بوده است فهميد كه اين ماده غذايي  اطراف دهان خود مي

شما در  خداوند از مسير بيني . كند شامة شما حركت بسيار لطيف عطريات را كشف مي
خوش يا  قرار داده كه آن غده بوهاي   مغز غدة كوچكي نزديك به سوراخ بيني  انتهاي 

  .بدبو است گويند اين غذا خوشبو يا آن يكي  مي. كند ناخوش را كشف مي
خواص پنجگانه كه به وسيله حواس پنجگانه قابل كشف است از نوع  تمامي 
ماديات در ذات خود به اجزاء كوچك و بزرگ قابل تقسيم و تجزيه . ماديات است

 خداوند اين اجسام يا ذرات منفصل را  ولي.  و در ذات خود از يكديگر منفصلندهستند
  .دهد به وسيله نور و نيرو به يكديگر اتصال مي

اگر . كند پس همه جا ماده و مشتّقات ماده در لباس شكل و قيافه نمايش پيدا مي
قابل ظهور به صورت ستارگان يا زمين و آسمان  اي  ماده نبود در عالم، شكل و قيافه

شود، خاصيت مواد عالم  مي گيري  شكل و قيافه كه همه جا به متر و متراژ انداره. نبود
و ماه و خورشيد  و انساني  كنند و به صورت حيواني  است كه با يكديگر ارتباط پيدا مي

اگر مواد عالم نباشند نه انوار عالم قابل رؤيت است . كنند يا آب و خاك نمايش پيدا مي
  . ديگر ارواح عالم، نه فرشته و مالئكه و نه چيزهايو نه 

قابل رؤيت و قابل لمس در زمين و آسمان شكل و صورتي  هاي  اشكال و قيافه
كه اجسام از آنها  اگر موادي . گردد است كه از مواد عالم و تراكم آنها با يكديگر ظاهر مي 

 نبودند، عالم خلقت در شود ها از آنها ساخته مي ها و صورت شود و قيافه درست مي
ها و  گرفت؛ زيرا مجردات كه روح و عقل و شعور و حيات و رنگ مطلق قرار مي تاريكي 

اگر چه علما نور را اين طور تعريف . و فرشتگان هستند، قابل نمايش نبودند روشنايي 
گويند نور  سازد و مي كنند كه نور خود به خود ظاهر است و غير خود را ظاهر مي مي
هم  هر جا نور باشد روشنايي . احتياج ندارد خود به چيزي  نشان دادن روشنايي  ي برا

رد مواد عالم و گذا  همان طور كه خود را به نمايش مي .هست، و اين نور و روشنايي
كنند  را اين طور تعريف مي پس نور و روشنايي . گذارد اجسام عالم را هم به نمايش مي

   .سازد غير خود را كه مواد عالم است ظاهر ميكه خود به خود ظاهر است و 
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  30ظاهرٌ بنفسه مظهرٌ لغيره
نور اگر چه در ذات خود روشن و . نمايش نور اشتباه است اين تعريف براي 

در عالم  اگر جسمي . به وسيله ماده قابل ظهور است است، وليكن اين روشنايي  روشنايي 
تواند خود را نمايش  نمي نباشد نور به تنهايي از اجسام عالم  اي  نباشد يا شكل و قيافه

  نور به جسمي وقتي .  تركيب شود قابل رؤيت است كه با جسمي نور در صورتي . دهد
اثبات اين  براي . گذارد و نور هم جسم را گيرد، آن جسم نور را به نمايش مي تعلق مي

يست و جسم هم به دهد و قابل رؤيت ن خود را نمايش نمي ادعا كه نور به تنهايي 
توانيد اين ادعا و بحث را از منظرة ماه و ستارگان كشف  قابل رؤيت نيست، مي تنهايي 

اي برابر ده  اند دايره نور خورشيد را گفته. عالم از نور خورشيد پر است مثالً فضاي . كنيد
يارد را كه سطح يا حجم آن فضا ميلياردها ميل فضايي  كند يعني   را پر مي سال نوري

كيلومتر ضرب در ميليارد ميليارد كيلومتر و حاصلِ ضرب، ضرب در ميليارد ميليارد 
  .كيلومتر است

كه قطر آن چندين  را به نظر بياوريد به صورت ُكروي  به تعبير ديگر فضايي 
حجم اين . ميليارد كيلومتر است و شعاع آن از مركز تا محيط چندين ميليارد كيلومتر

است بسيار وسيع كه در اين  فضايي . آوريد  طريق ضرب و تقسيم بدسترا از كره فضايي 
كروي  شما به اين فضاي . ها كره مانند زمين و ماه و ستارگان وجود دارند فضا ميليون

خورشيد مانند چراغي . اين فضا از نور خورشيد پر است. عظيم و عجيب توجه كنيد 
اين فضا  الزم است همه جاي . استرا روشن كرده   وسيعي  است كه يك چنين فضاي 

همان طور كه نور خورشيد به چهره ماه . روشن باشد، نه فقط چهره ماه و ستارگان
 بسيار وسيع است  دهد، اطراف كره ماه هم كه فضايي تابد و چهره ماه را نمايش مي مي

وزها وسيع تاريك است و ر ها اين فضاي  دارد كه شب چه دليلي . از نور خورشيد پر است
  ها و روزها در فضا هست؟ روشن، با اين كه نور خورشيد شب

فضا در روز به اين دليل ظاهر  شب چيست؟ روشنايي  روز و تاريكي  دليل روشنايي 
كره زمين نباشد،  اگر هواي . شود كره زمين تركيب مي شود كه نور خورشيد با هواي  مي

ز روشن و شب تاريك براي ما يكسان بينيم و رو ها روز روشن يكديگر را نمي ما انسان

                                                           
  ١٣٠ :،ص ٦٤ ج األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة ،األنوار بحار  -٣٠
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نور خورشيد هوا را . دهد كره زمين نور خورشيد را به ما نمايش مي اما هواي . است
  .گذارد كند و هوا هم نور خورشيد را به نمايش مي روشن مي

كند، مگر اين كه آن جا هوا يا  را روشن نمي جايي  پس نور خورشيد به تنهايي 
تابد چهره  همان طور كه نور به چهره ماه مي. ر را نمايش دهدباشد تا نو جسم ديگري 

كنيد كه  مشاهده مي تابد ولي   اطراف ماه هم مي دهد، به فضاي ماه را به شما نشان مي
خورشيد نمايش پيدا  باشد روشنايي  فضا تاريك است؛ زيرا فضا اگر از هوا خالي 

غير از چهره ستارگان تاريك فضا  كنيد همه جاي  شب تاريك مشاهده مي. كند نمي
گذارند و از چهره خود به شما نشان  است؛ زيرا نور خورشيد را ستارگان به نمايش مي

ها ميليون خورشيد هم در فضا باشد،  نباشد ميليون يا هوايي  اي  اگر ستاره. دهند مي
سمي دهد كه به ج خود را نشان مي قابل ظهور نيست، زيرا نور وقتي  روشنايي  اي  ذره

اگر در . برخورد كند؛ خواه آن جسم از نوع شفاف مثل آب و هوا باشد يا ماه و ستاره 
نور  اي  وجود نداشته باشد و هزاران خورشيد در گوشه و كنار عالم باشد ذره فضا جسمي 
  .آيد به وجود نمي و روشنايي 

اح باشد به گوييم ماديات و اجسام عالم، مجردات را كه انوار و ارو با اين حساب مي
را  جايي  پس نور به تنهايي . گذارند، انوار و ارواح هم ماديات و اجسام را نمايش مي
خود را  هم به تنهايي  جسمي . برخورد كند كند، مگر اين كه به جسمي  روشن نمي
  .دهد مگر اين كه در معرض تابش نور قرارگيرد نمايش نمي

ور هستند و نه هم اجسام و ماديات به قابل ظه نه مجردات به تنهايي  به طور كلي 
و انساني  تركيب و تزويج همه جا از لوازم صنايع طبيعي . قابل نمايش هستند تنهايي 

  .باشد مي 
هستند كه اگر بدن  پس در اين جا الزم است مجردات را بشناسيم كه چه اجناسي 

كنيم و  پيدا مي  داشته باشد، چگونه ما ارزش زيادتري ما از اين مجردات سهم بيشتري 
  .آوريم مي  بدست اگر سهم كمتر، ارزش كمتري 

. ها و مجردات كه ثواب اعمال نيك است بحث كنيم الزم است در اطراف ارزش
شايد بيشتر از اين سفره طمع خود را درِ خانة خدا بياندازيم تا بهتر و بيشتر ما را به نور 

  .و نيرو مجهز كند
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ها و  زيبايي ت را بشناسيم و بدانيم كه تمامي الزم است بيشتر از اين مجردا
اند، از مسير  ها كه در بدن ما پيدا شده ها و قوه و قدرت ها و حيات و حركت ارزش

 شما تعريف كرديم كه مواد عالم كه   خلقت براي اصل ماده را در ابتداي. مجردات است
 خود چه هستند و چه شوند در ذات از تركيب آنها با يكديگر اجسام و ابدان تشكيل مي

  .گيرد از جانب خدا به آنها تعلق مي فيوضات و بركاتي 
ظلمات همين مواد و ذراتي . كند  تعريف ميُظلُماتمواد عالم را خداوند با كلمه 

شوند از تركيب  كنند و با يكديگر تركيب مي با يكديگر ارتباط پيدا مي هستند كه وقتي  
ماده بدن در ابتدا، . شود ها و اجسام درست مي و كوهها  و ارتباط آنها با يكديگر بدن

از نظر اين كه فاقد رنگ است و رنگين نيست سياه است و از نظر . ظلمت محض است
حركت ندارد، ساكن است و  و از نظر اين كه نيروي . ندارد، تاريك است اين كه روشنايي 

 اين كه به مواد ديگر از نظر اين كه حيات ندارد و زنده نيست، ميت است و از نظر
  .كند، منفصل است اتصال پيدا نمي

ما به چه دليل زيبا شده و رنگ و رونق  خوب دقت كنيد تا بدانيد اين بدن زيباي 
در  داده، يعني » روح استمساك«ابتدا خداوند متعال به مواد بدن ما . پيدا كرده است

 متصل شوند و از اتصال آنها به قرارداده تا اين مواد به يكديگر مواد بدن ما نيروهايي 
از مواد بدن ما گرفته شود، بدن به  اگر اين رشته اتصالي . بوجودآيد يكديگر جسمي 

كنيد كه بدن  به همين دليل مشاهده مي. ريزد زمين مي روي  » پودر سياهي«صورت 
پس خداوند در آخرين . شود تبديل به گرد و خاك مي مردگان داخل قبر بعد از مدتي 

گيرد و لذا بدن ما تبديل به گرد و غبار  را از بدن ما مي» روح استمساك«رتبه م
تمامي . گيرد بدن ما از نور و روح است كه به بدن تعلق مي همين طور زيبايي . شود مي

گيرد و به آنها زيبايي  ديگر تعلق مي ها و چيزهاي  ها و برگ مختلف كه به گل هاي  رنگ 
رنگ  بتابد عالوه بر روشنايي،  نور به هر چيزي . شود ور وارد ميدهد، همه از مسير ن مي 

پيدا ......رنگ سرخ از نور سرخ و رنگ سفيد از نور سفيد و. كند هم توليد مي مخصوصي 
  .شود مي

انوار، رنگ و  هايِ   پنج نور آفريده كه از هر كدام از اين رنگ خداوند تبارك و تعالي
خداوند از مسير تركيب انوارِ مختلف با مواد عالم . ودش در اجسام پيدا مي روشنايي 

صورت و بدن  پس زيبايي . كند مختلف و متفاوت ايجاد مي هاي  ها ميليون رنگ ميليون
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از زيبايي  تواند ارقام سرسام آوري  خداوند مي. باشد ما از مسير تعلّق نور و نيرو به آن مي
همين طور حيات و حركت بدن . هر سازدو رنگ به وسيله انوار در صورت و بدن ما ظا 

هر چه افاضة نور به قدرت خدا در بدن ما . شود ما از مسير تعلق نور به آن پيدا مي
  .شود بيشتر باشد، حيات و حركت ما بيشتر و قدرت ما زيادتر مي

وجود مانند حيات و حركت و  هاي  ارزش الزم است بدانيم كه تمامي  به طور كلي 
شود و  همه از مسير تعلق نور به ماده بدن ما پيدا مي و قشنگي  يبايي قوه و قدرت و ز

شما به چه دليل . نهايت قابل گسترش است اين تعلقات با تركيب انوار با بدن ما تا بي
اگر خداوند نور چشم ما را . كه در چشم شما قرار گرفته است بينيد؟ به دليل نوري  مي

چرا وقتي . ندارد بينايي  اي  ختمان سالم است ذرهكه چشم از نظر سا بگيرد، در حالي 
زيرا نور . بيند را نمي بينيد؟ چشم افراد خوابيده سالم است، اما چيزي  خوابيد نمي مي 

چشم ما همراه نور حيات و حركت ما از بدن ما خارج شده و حواس پنجگانه ما تعطيل 
مگر اين كه . كند  لمس نميها شنود و بدن ها نمي بيند و گوش ها نمي چشم. شده است

  . خود برگردد و ما را بيدار كند روح ما به جاي
هستيم كه خداوند از » پودر سياه«ها چند كيلو  پس الزم است بدانيم كه ما انسان

و قوه و قدرت به ما  مسير شارژِ آن با انوارِ عالم، اين همه حيات و حركت و زيبايي 
خود را بشناسند و دست به  وجودي  هاي  رّ ارزشها س چه قدر خوب است انسان. دهد مي

خود شوند و از او بخواهند كه هر چه بيشتر از مسير شارژِ بدن ما با اين  دامن خداي 
ما در ساخت و ساز . نور و نيروها ارزش ما را باال ببرد و قدرت ما را بيشتر و زيادتر كند

و جنس  د از هر متاعي خداوند متعال هستيم كه خداون بدن خود حجرة تجارتي 
لبِ طاقچة وجود ما به وديعه گذاشته  مفت و مجاني  اي   كه آفريده نمونه ارزشمندي

همه جا خداوند به صورت يك تاجرِ ثروتمند و .  خود گرداند است تا ما را مشتري
گذارد تا با  كه آفريده است را در وجود ما به نمايش مي ارزشمندي  هاي  قدرتمند متاع

در خيابان و بازار كه  شما گاهي . خود گرداند  تبليغات و نمايشات ما را مشتري اين
كه  خود نشسته و از هر متاعي  بينيد كه در حجرة تجارتي  را مي كنيد تاجري  حركت مي

. را به آن حجره آورده تا مشتريان را جلب كند در انبار خود ذخيره كرده، نمونه كوچكي 
است كه همه اجناس او در حجره هزار تومان و صد  چه تاجري ممكن است بگوييد اين 

كه آگاهي  كسي . كند مي تومان بيشتر ارزش ندارد و چرا خودش را يك ثروتمند معرفي 
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بينيد يك  مي گويد آن چه شما در اين حجره تجارتي  به ثروت آن تاجر دارد به شما مي 
ثروت مهم او در انبار ذخيره . كندپيدا  خواهد مشتري  است كه مي نمونه كوچك مجاني 

  . شده است
نهايت ثروتمند و قدرتمند است كه اگر از  است كه بي خداوند متعال همان تاجري 

مال  زيرا ثروت او از نوع سازندگي . شود از ثروت او كم نمي اي  ازل تا به ابد ببخشد، ذره
دنيا  د در اين زندگي خداون. شود هرگز متوقف نمي و متاع است و اين قدرت سازندگي 

خود در آورده و از هر نوع مال و ثروت كه در  همين بدن ما را به صورت حجره تجارتي 
جلب كند و  به اين حجره آورده تا مشتري  انبار خود دارد، نمونة مختصر و كوچكي 

 است  بهشتي آنها را به انبار خود كه زندگي . محتاج را به خود مربوط كند هاي  انسان
  .نهايت قدرت و ثروت خود را در اختيار آنها قرار دهد برد و بيب

قدرت و ثروت را كه خداوند در وجود ما  هاي  ها الزم است اين نمونه پس ما انسان
كوچك را كامل كند،  هاي  بخشيده است بشناسيم و از او خواهش كنيم كه اين نمونه

از آن را در وجود ما قرار  اي  ونهكامل، قدرت كامل و از هر چه نم حيات كامل، زيبايي 
  .نداشته باشيم داده، كامل گرداند تا احتياج و كمبودي 
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  چيست؟» ثواب عمل «معنا و مصداقِ

  
قدرت . گيرد است كه از مجرّدات در بدن ما قرار مي هايي   ثواب اعمال همين نمونه

شود تا  ر و زيادتر ميهمين طور زيادت. گردد عقل و شعور ما بيشتر مي. شود ما زيادتر مي
در اين جا به . كنند را تعريف مي بهشتي  هاي  ما چنان شويم و چنان باشيم كه انسان

ها چه قدر در  رويم تا ببينيم و بدانيم كه آنها از اين نمونه كامل مي هاي  سراغ انسان
  .ايم چه قدر در اختيار خود داريم نشده اختيار دارند و ما كه هنوز مشتري 

چه . باشد مي خداوند متعال از نوع ساخت و سازندگي  هاي  ها و ثروت  نعمت تمامي
توانيد نيروي   سبك و سنگين مي قدر نيرو در بدن شما پياده كرده كه با برداشتن باري

توانم بردارم و يا يك  گويد من پنج كيلو بار مي مي يكي . كنيد گيري  بدن خود را اندازه 
گويد من ده كيلو بار  مي توانم بدوم و آن ديگري  يدان ميساعت و دو ساعت در اين م

ها از نظر قدرت و حركت و فعاليت و برداشتن  كنيد انسان مشاهده مي. توانم بردارم مي
وزنه برداران در ميدان مسابقه با يكديگر . سبك و سنگين با يكديگر تفاوت دارند بار 

و دويست كيلويي  تر از صد كيلويي  نگينس هاي  تواند وزنه كه مي كنند و كسي  رقابت مي
شود و هم چنين سامعه و گوش  شناخته مي برداري  بردارد و بگذارد قهرمان وزنه 

سبك و خفيف را از  ها صداهاي  بعضي. با يكديگر تفاوت دارد ها از نظر شنوايي  انسان
ه همين كيفيت ب. شنوند شديد را از نزديك نمي  صداهاي  شنوند و بعضي دور مي هاي  راه

ما پيدا  ما كه از مسير ساخت و ساز بدن ما و يا ساخت و ساز روحي  صفات وجودي 
  .شود، با يكديگر تفاوت دارد مي

، از  و شنوايي و يا بينايي  كوچك باربرداري  هاي  پس خداوند از طريق همين نمونه
تو آن  شنوايي  خواهي  كند كه به ما بگويد اگر مي مي معرفي  نظر تربيتي خود را به ما 

تو آن  و يا بينايي   خفيف را از آن طرف عالم بشنوي  قدر زياد و زياد باشد كه صداهاي
كه  همان خدايي  ها است ببيني؛  قدر زياد و زياد باشد تا آن چه در كُره زمين يا آسمان

ر و بيشتر تواند اين ارقام كوچك را بيشت به تو داده است مي نمونه كوچكي  از هر نعمتي 
پيشرفته مانند پيغمبران و ائمه  هاي  انسان. يا بزرگتر و بزرگتر در اختيار تو قرار دهد

  هستند، كساني قوي  و شنوايي  و دانايي   كه اين قدر در بينايي  السالم م عليهاطهار 
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اند  شده بزرگي  هاي  نعمت  خداوند متعال مشتري  هستند كه از طريق اطاعت و بندگي
مثالً چشم انسان . داوند در انبار وجود خود ذخيره نموده و به آنها وعده داده استكه خ

را در  شود كه ما بتوانيم سوزني  ممكن است چنان قوي  از مسير سرعت نور و روشنايي 
اين همه، . به همين كيفيت اعماق دريا ببينيم و پيدا كنيم و يا گوش ما از نظر شنوايي 

خود را به مسابقه گذاشته و همه جا مردم را  هاي   دنيا نعمت يخداوند در اين زندگ
شما وسعت ميدان . كند كه بهتر و بيشتر فعاليت كنند و خود را جلو ببرند دعوت مي

خود در آخرت مقايسه كنيد تا  خود را در اين دنيا با وسعت ميدان زندگي  زندگي 
مخلوقات است، چه قدر از آن در   كه فضاي  ببينيد و بدانيد در اين ميدان نامتناهي

 آن را بر اهل زمين قسمت  اگر سطح كره زمين را يا هوا و فضاي. اختيار شما است
شود كه  بيشتر از ميدان كوچكي  بهره او نمي برابر حجم بدن خود و يا  كنيم هر انساني 

  : فرمايد خداوند در قرآن مي. در آن ميدان كوچك فعاليت داشته باشد
سارِع تَّقينَ  وا إِلىولْمل تدأُع ضالْأَر و ماواتا السرُْضهنَّةٍ عج و كُمبنْ ررَةٍ مغْف31 م  

ام بسيار كم و   كه در دنيا به شما داده فرمايد اين ميدان زندگي ها مي به انسان
 بيا در ميدان مسابقه هر چه بيشتر از مسير دانستن و فهميدن و اطاعت. كوچك است

 تو برابر با وسعت عالم  خود فعاليت خود را زيادتر كن تا اين كه ميدان زندگي از خداي 
  .خلقت باشد

مال تو  و رسيدي  و به هر جا رفتي  و برسي  بروي  فوري  بروي  به هر جا بخواهي 
ابتدا به انسان  . باشد كه با سرعت خود صاحب آن جايزه شده باشي اي  مانند جايزه. باشد
و «: گويد دهد و مي وعدة مغفرت مي سير حركت و فعاليت و عبادت و دانشجويي در م

است كه در وجود  هايي  نيروها و قدرت  به معناي مغفرت. » مغْفرَةٍ منْ ربُكم سارِعوا إِلى
شود و قدرت  از مسير افاضه نورِ برق شارژ مي همان طور كه باطري . شود انسان پياده مي

به هر . شود د، بدن انسان هم از مسير افاضه فيض علم و قدرت شارژ ميكن پيدا مي
گردد تا عاقبت خود را  ميزان درجه قدرت باال برود، سرعت حركت بيشتر و زيادتر مي

آن چه دور است . زمين و آسمان مسلط شده است نامتناهي  بيند كه بر فضاي  چنان مي
همان طور كه ظرف يك ثانيه . او نزديك استاست كه به  او مانند همان چيزهايي  براي 

                                                           
؛ و براى  و شتاب كنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى كه وسعت آن، آسمانها و زمين است-١٣٣ه يل عمران،آآسوره  -٣١

   .پرهيزگاران آماده شده است
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تواند ده متر و بيست متر سرعت حركت داشته باشد، در يك ثانيه از نظر سرعت  مي
  .ها برساند ها و زمين آسمان تواند خود را به انتهاي  حركت مي
تواند مانند سرعت نور حركت كند و خود را  كنند كه انسان نمي ها خيال مي بعضي
خداوند متعال اين ارقام بزرگ و كوچك ثروت را به وسيله .  برساند جاييبه  از جايي 

ها با ديدن اين  پيغمبران و امامان و بندگان صالح خود به نمايش درآورده تا انسان
كه  شايد جوايز بزرگي را . بگيرند خدا را باور كنند و مسابقه را جدي  هاي  ها وعده نمونه

  .آورند خدا وعده داده است بدست
» السماء طي «و »  االرض طي « السالم م عليه از معجزات پيغمبران و ائمه  يكي

 بدهم كه در يك آنْ  دهد كه به شما چنان سرعتي ابتدا خداوند در قرآن وعده مي. است
  : فرمايد مي. بتوانيد خود را به ميلياردها كيلومتر آن طرف فضا برسانيد

قَّ قَدح وا اللَّهرما قَد و اتْطوِيم ماواتالس ةِ ويامالْق موي ضَُتهميعاً َقبج ضالْأَر و رِه
  32  عما يْشرِكُونَ بِيمينه سبحانَه و َتعالى

 ببينيد قدرت خدا و سرعت حركت بر پايه اين قدرت چه قدر زياد است كه بنده 
عالم خلقت رسانيده و در  هاي خود، پيغمبر اسالم را شب معراج در يك ثانيه به انت

تشكيل داده و چه قدر اسرار علم و حكمت كه به او  اي  خارج عالم خلقت با او جلسه
از معجزات مشهور  معراج يكي . نامند اين سرعت حركت را معراج مي. آموخته است

به او داده كه با يك حركت خود را به  خداوند چنان قدرتي  يعني . پيغمبر اسالم است
 اگر چه از نظر ساخت و ساز  عليه السالم  اآلن امام زمان . طرف عالم رسانيده استآن

تواند بنشيند و برخيزد، ولكين   كره زمين، يك متر و دو متر مي فقط در يك جاي بدني 
ها كه به اراده خدا در وجود او قرار گرفته  ها و نور و روشنايي از نظر نيروها و قدرت
 كره زمين   كه در انتهاي هايي انسان. در قبضه تصرف او استاست؛ تمام كره زمين 

نزديك خودش را  هاي  شنود كه انسان  آنها را مي بينيد و صداي هستند را همان طور مي
  . شنود بيند و صدايشان را مي مي در يك متري 

گويد  مي. كند ها دعوت مي ها را به همين مسابقه دين اسالم و آيات قرآن ما انسان
كه در وجود تو ذخيره  هايي  نيروها و قدرت  چه بهتر و بيشتر در اطاعت خدا باشي هر

                                                           
   ٦٧ه يزمر،آ سوره   -٣٢
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شود تا عاقبت مشاهده  كنم بيشتر و بيشتر مي كنم و با آن نيروها روح تو را شارژ مي مي
و همه چيز را در  اي  اجزاء عالم در زمين و آسمان مسلط شده  كه به تمامي  كني مي

 تكرار شده استغفارمغفرت در آيات قرآن كه اين همه با كلمه . يا اختيار خود قرار داده
ها است كه  پياده شدن همين نيروها از مسير مجردات در وجود انسان است به معناي 

  . تواند بر اجزاء عالم محيط و مسلط باشد كند كه مي مجهز مي خداوند او را به بال و پري 
 از مسير صنعت برق و توليد برق و باطري، ها دارند كه انسان اآلن از طريق صنايعي 

توانند صنايع  ها مي انسان. دهد ها نمايش مي خداوند كيفيت تسخير نيروها را به انسان
شوند  ها آن قدر پر از نيرو مي باطري. برق شارژ كنند خود را از مسير ارتباط با نيروي 

به همين . وشن كنندها را ر توانند ماشين و قطاري را حركت دهند و چراغ كه مي
شود كه عاقبت بر همه  مي كيفيت انسان از طريق اطاعت خدا مجهز به چنين نيروهايي 

اين نيروها كه از مسير مجردات به انسان تعلق . شود كس و همه چيز مسلط مي
ها پر از نيرو و پر از  است كه از مسير استغفار، قلب انسان هايي  گيرد، همان مغفرت مي

  . گردد بزرگتر و بزرگتر  از جهاني  تواند  د، تا آنجا كه عاقبت يك انسان ميشو قدرت مي
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  خواص ماده و نور

  
در اطراف خواص ماده و نور بحث كنيم تا اين دو جنسيت را  الزم است قدري 
  . كه دارد بشناسيم كامالً به آن حقيقتي 

داوند آنها را كه خ موجوداتي  مسلم است كه مخلوقات يا عالم طبيعت و تمامي 
آفريده و به نمايش گذاشته است، از طريق تركيب دو اصل با يكديگر ظهور پيدا 

 الزم دارند تا  همان طور كه صنايع ما، ماشين آالت و صنايع ديگر، يك اصولي. كنند مي
 ظاهر شوند كه قابل استفاده باشند؛ صنايع خداوند  از مسير ساخت و ساز به صورتي

 كيفيت اصول اوليه الزم دارد تا از طريق تركيب آن اصول با متعال هم به همين
خداوند . خود و ديگران قابل استفاده باشند يكديگر مخلوقات خدا ساخته شوند و براي 

فرمايد من پيش از خلقت عالم و آدم ابتدا دو اصل آفريدم و از تركيب اين  در قرآن مي
آن دو اصل عبارت است از . ها درآوردم دو اصل با يكديگر عالم و آدم را به اين صورت

ها و بدنه   است كه از مسير ماده به اضافه ماده هيكل مواد عالم چيزهايي. نور و ماده
خود بسيار كوچك هستند و در  مواد عالم در ساخت ابتدايي . شود مخلوقات ساخته مي

فه ماده به ماده به اضا. باشند و قابل رؤيت و قابل لمس هستند ذات خود جسماني مي
ديگر به    يك جا به صورت زمين و جاي. كند موجود ظهور پيدا مي هاي  اين صورت
عالم  ها و درياها و هواها و حيوانات و حشرات، كه از اين ساخت و ساز مادي  صورت كوه

  . گويند عالم طبيعت، عالم خلقت مي. كنند تعبير به طبيعت مي
 انسان قابل كشف است و انسان  اي كه از مسير حواس پنجگانه بر هر چيزي

تواند آن را ببيند يا لمس كند يا صدايش را بشنود يا حركتش را احساس كند،  مي
نظر به . شوند آن چه از مسير حواس پنجگانه قابل كشف است ماده شناخته مي تمامي 

هم چنين . هوا از ماده درست شده است. باشند اين كه جسم هستند، قابل كشف مي
كه قابل كشفند، از مسير ماده به اضافه ماده  چيزهايي  ها و تمامي  ها و كوه  خاكها، آب

ها، و خواه غليظ و  هر جسمي خواه لطيف باشد مانند هوا يا عطر گل. اند ساخته شده
ها در  كثيف باشد مانند جمادات و نباتات همه از مسير ماده به اضافه ماده به اين صورت

از . هستند الم در ذات خود چنان كه گفته شد انفصالي وليكن مواد ع. آمده است
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ها از يكديگر فاصله  ها و ستاره همان طور كه اجسام بزرگ مانند كوه. يكديگر جدايند
دارند، ذرات بسيار كوچك هم از يكديگر فاصله دارند و اين ذرات و مواد كه از يكديگر 

ر متصل شوند و به صورت اجسامِ الزم دارند كه به يكديگ فاصله دارند يك رشته اتصالي
خود كه مواد منفصل  اگر موجودات عالم در وضعيت ابتدايي . قابل نمايش درآيند

اجسام عالم به  را از آنها بگيرد، تمامي  هستند، ظاهر شوند و خداوند آن رشته اتصالي 
از   يا گلي يا سفالي  به طوري كه ساختن قطعه سنگي . شوند صورت پودر سياه ظاهر مي

الزم دارند تا به يكديگر  اين ذرات سياه يك رشته اتصالي . آنها قابل ظهور نيست
بين مواد عالم و  رشته اتصالي .  بزرگ يا كوچك در آيند بچسبند و به صورت جسمي

مواد «ذرات جهان، نور است، كه خداوند پيش از خلقت عالم و آدم، دو اصل ساخته كه 
  . باشند» نور عالم«و » عالم

مانند ماده نيست كه قابل رؤيت و . نور در ذات خود جسمانيت و جرمانيت ندارد
انوارِ عالم  ولي . مواد عالم كه جسمانيت و جرمانيت دارند، قابل لمسند. قابل لمس باشد

توانيم نور را مانند مواد  نمي. كه فاقد جسمانيت و جرمانيت هستند قابل لمس نيستند
كنيم و همان طور كه خاك و سنگ را در يك جا جمع عالم با دست خود تصرف 

 ذخيره  توانيم انوار را به اين كيفيت تصرف كنيم و آن را در خانه يا انبار كنيم، نمي مي
كل آفرينش را به يكديگر متصل نموده . است نور در عالم، يك رشته اتصالي . نماييم
ه آسمان و ستارگان متصل جاذبة خود كه از جنس نور است، ب زمين با نيروي . است
به كره  ها سال نوري  جاذبه از ميليون ستارگان هم به همين كيفيت با نور و نيروي . شده

ها و  ها و حيات و حركت است و جاذبه پس نور يك رشته اتصالي . اند زمين متصل شده
ژ نموده، و خداوند هر ذره از ذرات عالم را با نور و نيرو شار. شود نيروها از نور پيدا مي
ذرات عالم هم تركيبي  باشيم، تمامي  از بدن و روح مي ها تركيبي  همان طور كه ما آدم

شود، متصل   خود كه از آن تعبير به جاذبه مي داخلي از ماده و نيرو هستند و با نيروي  
  . به يكديگرند

 در كه دارند و قابل نمايش است، موجودات عالم غير از هيكل و بدني  پس تمامي 
   داخلي داخل هيكل خود مجهز به روح و نيرو يا نور هستند كه اين نور و نيرو اجزاي

اصل .  از دو اصل است اآلن عالم خلقت تركيبي. آنها را به يكديگر مربوط نموده است
نه روح تنها قابل ساخت و ساز است كه به . جسمانيت و ماديت و اصل نور و روحانيت
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ظاهر   يا بدني  هم ماده تنها قابليت دارد كه به صورت جسميظاهر شود و نه  صورتي 
ماده همين . از ماديات و مجردات هستند همه جا موجودات عالم تركيبي . گردد

توانيم آن را  گردد و مي است كه به صورت اجسام بزرگ و كوچك ظاهر مي چيزهايي 
 وسيله ماديات يا حواس هستند كه به ببينيم و لمس كنيم، اما نور و مجردات چيزهايي 

توانند نور را به تصرف خود درآورند،  ها نمي انسان. پنجگانه قابل لمس و تصرف نيستند
  . گذارد كند و به نمايش مي  كه خداوند آنها را با نور و روح شارژ مي مگر از مسير موادي

پس اصول اوليه عالم كه خداوند از آن اصول اين همه مخلوقات و موجودات را 
از ماده جسمانيت اجسام . گذارد، اصل نور و اصل ماده است سازد و به نمايش مي يم

و اتصال و  شود و از نور و روح در اجسام عالم حيات و حركت و روشنايي  ساخته مي
  .شود ارتباطات پيدا مي

 عالم و آدم هستند، كامالً  الزم است خاصيت اين دو اصل را كه مصالح ساختماني
بدانيم و ببينيم چگونه مخلوقات عالم در عين حال كه از يكديگر جدا بشناسيم يا 

 عالم خلقت به صورت طبيعت و اجسام قابل رؤيت،  هستند به يكديگر متصلند و تمامي
الزم است مجردات و ماديات را چنان كه هستند بيشتر از اين . نمايش يافته است

  . پيدا كنيم شنايي بشناسيم تا به كيفيت خلقت خود و موجودات ديگر آ
مواد عالم كه اجزاء كوچك و بزرگ و محدود به ابعاد ثالثه هستند و در ذات خود 

باشند، هر يك برابر حجم بدن خود جا الزم  جسمانيت قابل لمس و قابل رؤيت مي
شود، يا  كه به اراده خدا ساخته مي اي  پشّه. در محاصره زمان و مكان هستند. دارند

اند و  يعني اول نبوده. باشند شود، از نظر زمان حادث مي  كه خلق مي اي مگس و حشره
نظر به اين كه . اند اند و از طبيعت متولد شده در طبيعت ساخته شده. اند بعداً پيدا شده

از نظر مكان هم برابر حجم بدن خود . گوييد حادث هستند اند، مي اند و پيدا شده نبوده
 براي   پر شده باشد جايي عالم از چيزي اگر فضاي . دارندكه ابعاد ثالثه است مكان الزم 

پس . خواهد خلق كند، در آن جا خلق كند شود كه آن چه مي مخلوقات خدا پيدا نمي 
. هستند كه جا و مكان الزم دارند ماده و مشتقات ماده بزرگ باشند يا كوچك، اجسامي 

گوييد طبيعت و  لذا مي. باشد ي توانند خود را به نمايش در آورند كه خال مي در جايي 
مشتقات طبيعت كه همين اجسام قابل رؤيت و قابل لمس هستند، در زمان و مكان 

ها  همان طور كه ما انسان. نباشد،كجا خلق شوند يا مكاني  اگر زماني . شوند خلق مي
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 باشد تا بتوانيم بنشينيم و اگر پر بنشينيم، الزم است خالي  خواهيم جايي  مي وقتي 
اين خاصيت ماده و مشتقات ماده است كه از نظر . شود ما پيدا نمي براي  باشد جايي 
را اشغال  اند و از نظر مكان هم كوچك باشند يا بزرگ، جايي  اند و پيدا شده زمان نبوده

اند، چيز ديگري  اند و به تصرف در آورده كه آنها اشغال كرده اند و در همان جايي  كرده
اصل تزاحم بين .( شود زيرا بين آنها و اجسام ديگر مزاحمت پيدا مي. ندده را راه نمي 

  ) مواد
هستند، قابل لمس و قابل  اين خاصيت ماديات است كه در ذات خود جسمي 

ندارند، حيات و  در ذات خود رنگ و روشنايي . كماالت هستند رؤيت و فاقد تمامي 
 صفر را با اعداد مقايسه  وقتي. دصفر مطلق هستن. قوه و قدرت ندارند. حركت ندارند

اگر ميلياردها صفر را در . هست اما مثل اين كه نيست گويند صفر چيزي  كنند مي مي
اما در عين حال اين صفرها . شود اختيار شما قرار دهند برابر يك ميليونيم عدد نمي

، اعدادي دارند كه به يكديگر متصل شوند و با اتصال خود كم و زياد لياقت و آمادگي 
كه خداوند در عالم ساخته است از نظر ارزش  موادي . بسازند كه ارزش داشته باشند 

بسازند  دارند كه از مسير تركيب و اتصال با يكديگر شكلي  ، وليكن آمادگي  برابر صفرند
باشند، از  باشد و اين اعداد كه صفر مطلق مي كه ارزش داشته باشد و قابل نامگذاري 

اند، به يكديگر اتصال پيدا  شوند يا نور شناخته شده  كه روح ناميده ميمسير مجردات
  . شود كنند و از اين اتصاالت اشكال موجود و قابل رؤيت در عالم پيدا مي مي

 خود جا و مكان الزم  اكنون الزم است بدانيم كه مجردات مانند ماديات براي
كه بسيار  ها و اجسامي  ها و خاك مجردات از نظر جنسيت چنانند كه در دل كوه. ندارند

آزادند و  خالي  كنند كه در فضاي  سخت و محكم است همان طور آزادانه حركت مي
 از اين طرف عالم به  ها فوري ها كه انوار مجردند از دل كوه مثالً فرشته. كنند حركت مي

برق را در  مثالً نيروي . شوند روند و در رفتن و آمدن مزاحم مواد عالم نمي آن طرف مي
اين . گذارد از مجردات است كه خداوند در اختيار انسان مي اي  برق نمونه. نظر بگيريد

 در عبور خود  اي كند ولي ذره ها عبور مي ها و خاك ها و آب نيرو با سرعت از دل سيم
تواند  توانند راه عبور را بر آن ببندند و نه برق مي ها مي نه سيم. شود نمي مزاحم چيزي 

پس مواد . خود پيدا كند براي  ها شود و راه عبوري  ها مزاحم سيم  عبور از دل سيمدر
گيرند و  خود قرار مي هر كدام در جاي . كنند پيدا مي عالم با يكديگر ارتباط جسماني 
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آنها گشاد است كه به آساني  جاي  گاهي . يكديگر را اشغال كنند توانند جاي  نمي
وليكن . شود آنها پيدا نمي براي  تنگ كه كوچكترين حركتي  اهيتوانند عبور كنند و گ مي 

خود  اند، براي  نور و روح و فرشته و حيات و نيرو شناخته شده هاي  مجردات كه به نام
يك فرشته به امر خدا در دل . جا و مكان الزم ندارند همه جا آزاد مطلق هستند

و نهنگ  ا در دل دريا آن همه ماهي سازد و ي مي و حيواني  اي  ها حشره ها و كوه سنگ
ها، مجردات در  شوند و نه ماديات مزاحم فرشته ها مزاحم ماديات مي نه فرشته. سازد مي

 را در نظر بگيريد كه يك ميليمتر مكعب  مثالً اگر جسمي. گيرند  مي ذات ماديات جاي
 وجود اين ديگر، در  يا آهن و فلزي  مانند قطعه سنگي باشد، جسم كوچك يا بزرگي 

دهد يا هوا را به وجود  يك قطره آب به خود راه نمي. شود وارد نمي قطعه سنگ يا آهن، 
. ندارد ورود مواد ديگر راه ورودي  است بسيار محكم كه براي  جسمي . دهد خود راه نمي

را بخواهند در اين قطعه آهن يا فلز ديگر وارد كنند مزاحمت پيدا  اگر نوك سوزني 
دهد كه تن آن را سوراخ كند و وارد قطعه آهن  ه نوك سوزن اجازه نميشود و ب مي

  . شود
و بدون زحمت همان طور كه در فضا آزادند، در دل آهن و  مجردات به آساني  ولي 

  شوند كه آنها را از جاي نه مجردات مزاحم ماديات مي. كوه و صحرا و دريا هم آزادند
د و نه اجسام و ماديات عالم مانع ورود مجردات و آنها را بگيرن خود بيرون كنند و جاي 

بين مجردات و . آنها بنشينند  آنها وارد شوند و در جاي  شوند كه در جاي ها مي فرشته
اندازه حجم خود  وارد دريا شود به  اگر نوك سوزني . ماديات تزاحم قابل ظهور نيست

ور خورشيد فرشته وارد عالم اما اگر ميلياردها ميليارد برابر ن. شود مزاحم دريا مي
  . الزم ندارد  شود و در ورود و خروج جايي نمي و چيزي  طبيعت شود، مزاحم كسي 

عالم را در ارتباط با مجردات در نظر  اگر فضاي . اين خاصيت مجردات است
 را   يا چيزي  بسيار محكم در دل خود كسي بگيريم، در حالي كه اين فضا مانند جسمي

  . ها و مجردات گردد تواند مزاحم ورود فرشته  اما نميدهد، راه نمي
ها و درياها كجا  ها و كوه گويند اگر خدا همه جا هست پس ما آدم لذا فالسفه مي

من . شود حساب مي و هر چيزي يك جا و يك مكان   هركسي  هستيم؟ هر فضايي براي
تواند در دل   چه طور ميايم؛ پس خدا و شما يا كوه و دريا همگي جا و مكاني را پر كرده

  را براي نگردد و جايي   و چيزي  ها و درياها وارد شود و با ورود خود مزاحم كسي كوه
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ندارند  اين فالسفة مادي گرا چون به حقيقت مجردات آگاهي . خود تنگ و گشاد نمايد
. شوند توانند ببينند يا احساس كنند، منكر خدا و فرشتگان مي و وجود آنها را نمي

خدا و فرشتگان پيدا   براي   خالي عالم پر از مواد و اجسام شده و جاي گويند فضاي  مي
غير خود  و اين مواد براي . پس عالم هر چه هست ماده است و مشتقات آن. شود نمي

  . نگذاشته است  باقي  جايي
كنند آنها هم مانند مواد  بينند و خيال مي نظر به اين كه خدا و فرشتگان را نمي

اند   الزم دارند، منكر مجردات به نام خدا و روح و فرشته شده عالم هر كدام جا و مكاني
الزم . نيست كه طبيعت را بوجودآورده چيزي در عالم  اند به جز طبيعت و موادي  و گفته

است آنها يا حقيقت مجردات را ببينند كه چگونه و چه طور است تا اقرار به وجود آنها 
توانند مجردات را لمس كنند و ببينند، منكر آنها  يا از آن جا كه نميداشته باشند، و 

  . نيست گويند به جز طبيعت و مشتقات آن چيزي در عالم هستي  مي. شوند
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  هاي تمثيلي لزوم توجه به عدمِ اتقانِ استدالل

  )قياس به نفساز جمله (
  

زم است در مكتب  ال السالم م عليهكه طبق دستور ائمه اطهار  از مسائلي  يكي 
اين است كه آن چه را   در اينجا به معناي قياس.  استبطالن قياسآنها رعايت شود 

بينيم و  بدانيم كه مي دانيم از راه تمثيل مانند چيزهايي  بينيم و نمي به چشم خود نمي
 ها را كه از مجرداتند دانيم، اما فرشته بينيم و مي ها را مي مثالً ما انسان. دانيم مي
آيد او را  به نظر ما مي اي  هر وقت فرشته. دانيم كه جنسيت آنها چيست بينيم و نمي نمي

به ما  وقتي . دارد و هيكل و قد و قامتي  دانيم كه دست و پايي  مي مانند انساني 
 كه به  اي به آن فرشته گويند فرشته از آسمان آمده و بر پيغمبر نازل شده، فوري  مي

كنيد كه  مشاهده مي. دهيم مي ايم، بال و پري   خود پرورش دادهصورت انسان در فكر
سازند آن عكس را به صورت آدمِ بال و پر دار و يا دختر پر  مي عكسي اي  از فرشته وقتي 

اند، دو بال هم  آن فرشته درست كرده كه براي  عالوه بر دست و پايي . كشند دار مي
گويند اين عكس جبرائيل و آن  مي. كنند ياو درست م مانند بال و پر پرندگان براي 

 قياسهايي را  يك چنين استدالل. ديگر اي  ميكائيل و آن يكي عكس فرشته
خوب را مثل  هاي  آورند يا آدم ها به حساب مي ها را مثل آدم فرشته يعني . 33گويند مي

فتم و خدا پيغمبر اكرم به مسلمانان فرمودند من به معراج ر. دهند ها بال و پر مي فرشته
در تمام عالم خلقت گردش داد و من بهشت را ديدم و . ها باال برد مرا از زمين به آسمان

 موجودات عالم برابر چشم من نمايان شدند و  تمامي. فرشتگان را ديدم. جهنم را ديدم
و مركَب  ها باال رفتي  اي به آسمان  از او پرسيدند با چه وسيله وقتي. نمايش پيدا كردند

 تعريف كرد و سرعت حركت آن مركب را به اين براق به نام   چه بود، ايشان مركبيتو
بود كه سرعت  ركبي  م34» ُخَطاه مد بصرِه«: بود كيفيت تعريف كرد و فرمود مركبي 
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 .باشد  كه جزو يقينيات نميباشد تمثيلي مي
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   الْعرف الْأَيمنِ فَوقَّفَه
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شما سرعت ديد خود را با سرعت رفتن خود مقابله . قدمش برابر سرعت چشمش بود
بينيد كه ميلياردها به  را مي اي  كنيد ستاره ن نگاه ميبه محض اين كه به آسما. كنيد

اگر . بينيد مي آن ستارة بسيار دور را فوري . توان ميليارد كيلومتر از شما دور است
سرعت حركت شما برابر سرعت ديدن شما باشد، همان طور كه با يك نگاه هزارها سال 

يا مثالً شما كه در بيابان . ايد ايد، به آن طرف عالم رفته  آن طرف عالم را ديده نوري
بينيد با اين كه خورشيد سيصد  آن را مي كند، فوري هستيد خورشيد و ماه طلوع مي

اگر حركت شما آن قدر سريع باشد كه هر چه را . ميليون كيلومتر از شما فاصله دارد
به آن جا رسيديد و سرعت رفتن شما برابر سرعت ديدن شما باشد پس  ديديد فوري 

بينيد و به همان سرعت در يك آن به آخر عالم  عالم خلقت را در يك آن مي امي تم
  . رسيد مي

ايشان  براي  به نام براق بوده فوري  اند پيغمبر سوار مركبي  در اين جا كه شنيده
اند كه ايشان سوار آن اسب شده و به معراج رفته و به انتهاي  تصور كرده داري  اسب بال

دانيد و  گويند كه شما آن چه را نمي را قياس مي اي   يك چنين مسأله.عالم رسيده است 
. عالم غيب را مانند عالم ظاهر بدانيد. بينيد بدانيد كه مي بينيد، شبيه چيزهايي  نمي

بدانيد كه در ظاهرِ عالم و در  هستند، مانند موجوداتي  ها را كه موجودات غيبي  فرشته
بينيد قابل  بينيد با آن چه مي هرگز آن چه نمي. ندا سطح كره زمين به نمايش درآمده

را به موجودات حاضر و ناظر قياس  كه موجودات غيبي  پس كساني . قياس نيست
مثالً خداوند . شوند مي گرفتار اشتباهات بزرگي  شناسي  شك در غيب كنند، بي مي
. باشد مي هي ها و بركات ال نعمت پر از درخت و معدنِ تمامي  فرمايد بهشت باغي  مي
  دهد بهشت باغي ظاهر آيه نشان مي» جنَّات عدنٍ َتجري منْ َتحتهِم الْأَنْهار«: گويد مي

 شما به صورت  پس بهشت براي. شود  مي پر از درخت است كه از زير آن نهر جاري
 در آيه. گردد  مي كند كه از زير درختان نهر آب جاري  پر درخت نمايش پيدا مي باغي

  :فرمايد ديگر مي
  35.عالم خلقت است تمامي  ام به وسعت فضاي  كه به شما وعده داده بهشتي

همه آنها براي  نامتناهي  ها و اين فضاهاي  ها و آسمان تمام عالم خلقت زمين يعني 
باشد كه ما فكر  پس اگر بهشت به صورت باغي . بندگان مؤمن خدا بهشت است 
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پر از درخت باشد و همه جا نهر آب جريان پيدا  ستي كنيم، تمام عالم خلقت باي مي
كه قابل رؤيت است قياس  هايي  ها و جنگل بهشت خدا را كه غيب است به اين باغ. كند
 خود چنين بهشت و تفريحگاهي  ها براي گويند غربي مي. مانند باغ من و شما. كنيم مي

گاهي . اند  كرده كشي ا لولهدرختان و برگ و بار آن، و همه ج اند كه پاي  درست كرده 
جنَّات «گويند  شويند و به عقيده خود مي ها را مي ها و گل دهند و ميوه برگها را آب مي 

الْأَنْهار هِمتنْ َتحري منٍ َتجدايم مانند بهشت خدا ساخته بهشتي . ايم درست كرده» ع .
 آخرت  در زندگي. ياس نيست دنيا قابل ق هاي آن بهشت كه خدا ساخته با اين باغ ولي 
ها  نشينند خواه در فضاها يا زمين روند و هر جا مي هر جا مي. ها خودشان بهشتند آدم

خواهند از باغ و بوستان و ميوه،  كنند آن چه مي ها، به محض اين كه اراده مي يا قله كوه
ر كه خداوند آن همان طو. اراده آنها توأم با اراده خدا است. گيرد در اختيار آنها قرارمي

سازند، براي  مي خواهند فوري  سازد، بهشتيان هم آن چه مي  مي خواهد فوري چه مي
خواهند فوري  آن چه مي. ندارند ها احتياج به كار و كاسبي  ها و لذت ساخت و ساز نعمت 
 از آنها  اند كه وقتي است كه پيغمبران داشته نظير معجزاتي . برايشان آماده است 

 اين مرده خاك شده را زنده كن تا برخيزد  فوري ند كه اگر پيغمبر خدا هستي ا خواسته
كند، به محض اين كه پيغمبر آن مرده را صدا زده، زودتر از  و خودش را به ما معرفي

  . شود، زنده شده و به او سالم داده است كه از خواب بيدار مي كسي 
شود، بهشت  ماده ميآ خواهند فوري  يك چنين علم و قدرت كه آن چه مي

پس كساني كه بهشت را به صورت باغ دنيا . اند است كه در اطاعت خدا بوده هايي  انسان
كنند و هرگز از طريق قياس كسي  آخرت را با دنيا قياس مي كنند زندگي  تعريف مي

تواند حقايق عالم غيب را بداند و بشناسد و به همين دليل است كه جبرائيل و  نمي 
  . كنند  مي نقاشي دار  هاي بال ا به صورت آدمميكائيل ر

گويند زمين و آسمان از مخلوقات خدا پر شده و  فالسفه و طبيعيون هم كه مي
مزاحم  تواند بنشيند و برخيزد كه كسي  اند، پس خدا در كجا مي ها همه جا را گرفته آدم

اگر غير . بينيم گويند عالم خلقت همين است كه مي نشود، مي خدا يا خدا مزاحم كسي 
هستند خود را به ما نشان دهند و اّلا به دليل اين كه فضاي  و فرشتگاني  از اينها خدايي 

باشد، خدا چيست و اگر هست در  ها مي مثل كوه و دريا و ستاره عالم پر از مخلوقاتي  
  . تواند باشد  عالم مي كجاي
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موجودات ظاهري و را به  شوند و موجودات غيبي  چون از راه قياس وارد مي
گويند اگر خدا هم باشد  دانند، مي كنند و خدا را مثل مخلوقات مي محسوس قياس مي

.  مزاحم او نگردد  نشود و كسي تواند بنشيند و برخيزد كه او مزاحم كسي در كجا مي
  .) تزاحم پيش نيايد(

يگر ها و حيوانات د عالم غيب را به عالم ظاهر و فرشتگان غيب را به صورت آدم
ها  خدا و فرشته براي  اند و جايي  ها پر كرده ها و آدم گويند همه جا را عالَم مي. پندارند مي

كه از طريق قياس پيدا  قياس در مذهب اسالم باطل است علمي .  نمانده است باقي
هر چيز را چنان كه هست الزم است انسان . شود قابل اعتماد و اطمينان نيست مي

تعليمات خداوند از طريق نمايش دادن معلومات . عد آن را تعريف كندببيند و بداند و ب
روح و فرشته را به آنها نشان . دهد است، خدا فرشتگان را به پيغمبران نشان مي

سازد و در انتها كه انسان كامل مانند  بهشت و جهنم را در نظر آنها نمايان مي. دهد مي
دهد و حالت  ودش را هم به آنها نشان مي شدند خداوند خ عليه السالم امامان معصوم 

بينند و آن چه  گويند، مي پس پيغمبران آن چه مي. سازد آنها فراهم مي براي  لقاءاللهي 
به اين دليل . دانند بينند و مي عالم غيب را مانند عالم شهود مي. گويند بينند، مي مي

  . كنند معصومند و در گفتن و نوشتن اشتباه نمي
را كه همه جا هستند، وليكن قابل   موجودات غيبي نشانيِته در مباحث گذش

بينيد در  رؤيت نيستند به شما گزارش داديم تا شما بدانيد آن چه را به چشم خود مي
بودن و چيزي   خالي   به معنايخألدر عالم خلقت . بينيد، صفر است مقابل آن چه نمي

ماديات در مقابل مجردات صفر .  آفرينش از مجردات مأل است نبودن محال است، فضاي 
مجردات كه جسمانيت . نهايت قابل نمايش نيست صفر در مقابل بي. آيند به حساب مي

عالم  خداوند همان طور كه در فضاي . هستند و ماديت ندارند، يك موجودات نامتناهي 
د عالم كه ماده را آفريده و از تراكم مواد با يكديگر اجسام را آفريده است، در مقابل موا

شوند، جا و مكان دارند، در برابر  جسمانيت دارند، قابل تصرّفند، قابل لمسند، ديده مي
. كه جسم نيستند موجوداتي  مجردات يعني . ماديات، مجردات را هم خلق نموده است

  .باشند ها قابل تصرف نمي به وسيله انسان
كه  يك چنين موجوداتي را . از نظر اين كه جسمانيت ندارند جا و مكان هم ندارند

مجردات يعني . نامند جسمانيت و جا و مكان ندارند و قابل تصرف نيستند، مجردات مي
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نه محدوديت دارند نه رنگ و رونق، نه طول و . نيستند كه به جز خود چيزي  چيزهايي  
كه در مواد عالم و در اجسام جهان  صفاتي  هيچ يك از . و بلندي عرض، نه كوتاهي 

را در  اي  ما اگر گلوله. عالم از مجردات پر است فضاي . بينيم در مجردات وجود ندارند مي
 را در هوا حركت دهيم كه با سرعت  بپرانيم، يا موشكي به جايي  عالم از جايي  فضاي 

اي   يا جسم و ماده هزاران كيلومتر در ثانيه، اين موشك حركت كند، اگر به هوايي
 برخورد كرده كه مزاحم  اي زيرا با ماده. شود كتش كم ميبرخورد كند، سرعت حر 

نهايت  كند بي كه حركت مي  همين موشك در مسيري  حركت موشك شده است ولي
نه موشك با مجردات برخورد . نور و روح و فرشته و مجردات ديگر سر راهش هست

ت شوند تا از سرع كند كه سرعتش كم شود نه مجردات مزاحم حركت موشك مي مي
جسمانيت ندارند . شوند نمي زيرا مجردات مانع و مزاحم حركت چيزي . حركتش بكاهند

  . كه با هواپيما برخورد كنند و از سرعت حركت آن بكاهند
  همه جاي.  است از مجردات هم، نيرو استنور از مجردات است، روح از مجردات

شود كه ما  بدن ما خارج ميما از   روح يا نيروي  گاهي. ما هست بدن ما، روح و نيروي 
 كه از بدن ما خارج شده به بدن ما بر  هم روحي خوابيم و گاهي  ميريم يا مي مي
بخوريم آن قطره آب به  ما اگر قطره آبي . شويم شويم و زنده مي ما بيدار مي. گردد مي

  آبهاييخوريم و  كه مي غذاهايي  لذا خداوند براي . اندازه خودش در بدن ما جا الزم دارد 
آن باشد، وليكن روح  ما درست كرده تا جاي  به نام معده براي  اي  آشاميم، كيسه كه مي

بدن ما كه چندين ميليون برابر بدن ما وسعت دارد، بدون اين  و عقل و شعور و نيروي 
شود ولي جايي  وارد بدن ما مي. شود شود يا خارج مي كه احساس كنيم، وارد بدن ما مي

وارد بدن  اگر بگوييم چيزي . كند نمي را خالي  شود اما جايي  كند و خارج مي را پر نمي 
از بدن ما خارج نشد كه خوابيديم يا مرديم، خالف  ما نشد كه بيدار شديم و چيزي 

شويم يا وقتي  شود، بيدار مي آن چيست كه وقتي وارد بدن ما مي. ايم حقيقت گفته
ها روشن  شود، چراغ ها كه مي  وارد سيمخوابيم؟ آن چيست كه شود، مي خارج مي

را  توانيم نوك سوزني  شوند؟ ما نمي ها خاموش مي شود، چراغ شوند يا خارج كه مي مي
وليكن اين همه نيرو و برق وارد . دهد وارد سيم كنيم، زيرا سيم اجازه ورود به آن نمي

را   ورود خود جايي نيروي برق نه با. شود بدون اين كه جا و مكان الزم داشته باشد مي
برق از مجردات  روح و نيروي . كند مي  را خالي  كند و نه با خروج خود جايي پر مي
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 عالم خلقت از نور و فرشته و مجردات پر  تمام فضاي. هستند و جا و مكان الزم ندارند
ند را بگير ماديات جا الزم دارند كه با ورود خود جايي . است اما مثل اين كه خالي . است

و رنگ و زيبايي  اما مجردات كه اين همه روشنايي . و با خروج خود جايشان را رها كنند
كنند و جايي  را پر نمي اند، جايي  در بدن ما يا در عالم به وجود آورده و قدرت و توانايي  
 كه وارد بدن ما  ها يا روحي همان طور كه فرشته. زيرا جسم نيستند. كنند نمي را خالي  

كند و جا و مكان الزم ندارند، خداوند متعال هم كه  شود ما را زنده يا بيدار مي مي
شود يا   يا چيزي  الزم ندارد كه مزاحم كسي تر از مجردات است، جايي  نهايت لطيف بي

  . مزاحم او گردد و چيزي  كسي 
عالم جا   باشد در كجاي  گويند اگر خدايي كه مي اي  به طبيعيون يا فالسفه

او را پيدا كنيد، اما  بينيد تا جاي  گوييم درست است كه شما خدا را نمي گيرد؟ ما مي مي
شود و جا  مانند برق وارد بدن شما مي دانيد نيرو يا روحي  بينند و مي روح خود را كه مي

شويد كه روح   نميملتفتكند و شما   نمي را خالي شود و جايي  الزم ندارد يا خارج مي
شوند و  ها نه مانع ورودش مي مانند برق است كه سيم. يا خارج شده استوارد بدن شما 

چند مرتبه بدن شما را  روزي  توانيد منكر روح شويد كه شبانه اگر مي. نه مانع خروجش
توانيد منكر خدا هم بشويد كه اين همه حوادث و عجايب  كند، مي روشن يا خاموش مي

ا بر اين خداوند و روح و علم و حكمت و عقل و بن. كند در بدن شما يا در عالم خلق مي
  .شعور كه وجودشان كامالً واضح و روشن است، از مجرّداتند

توانيد  اگر مي. مجرّدات جسمانيت و ماديت، ندارند كه قابل لمس و تصرف باشند
توانيد  ها هستند، اما قابل رؤيت نيستند، مي برق شويد كه در فضا و سيم منكر نيروي 

  . دا و فرشتگان هم بشويدمنكر خ
عالم است، به ماديات كه  توانيد مجردات را كه فرشته يا خداي  پس شما نمي

توانند جاي  جسمانيت دارند و قابل رؤيت هستند قياس كنيد و چنين فكر كنيد كه نمي
  . ماديات را بگيرند و مزاحم آنها شوند 

زيرا . دات متعدد استچنان كه در مباحث گذشته روشن شد اصول خاليق و موجو
همه جا تغييرات از اصول مختلف . از يك اصل دو چيز مخالف يكديگر قابل ظهور نيست

هاي   و يا مزه يا شيريني مثالً شما از آب تنها كه ظاهراً فاقد تلخي . قابل ظهور است
اي ديگر، مگر اين كه بر هاي بسازيد كه شيرين باشد يا مزه توانيد شربتي  ديگر است، نمي 
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آب را با شكر . آورد استفاده كنيد بوجود مي  كه شيريني  از اصل ديگري سازي  شربت 
  . ديگر هاي  مخلوط كنيد يا با ميوه

به نام حرارت  ها از يخ تنها بدون استفاده از چيز ديگري  گفته شد كه انسان
كنند الزم يعني اگر بخواهند يخ را تبديل به آب . خود آبي بسازند براي  توانند   نمي

 به نام حرارت استفاده كنند و يا اگر بخواهند آب را تبديل به يخ  است از اصل ديگري
 كه حرارت است استفاده كنند و حرارت را از آب بگيرند تا تبديل  كنند از اصل ديگري

عالوه بر اين دو اصل كه آب يا حرارت . به يخ شود يا به يخ بدهند تا تبديل به آب گردد
الزم است كه از آب يخ بسازد يا از يخ آب، با اين كه اين تبديل  ل ديگري باشد عام

است كه مانند صنايع ديگر عقل و شعور و كار و كارگر الزم ندارد،  ترين صنعتي  ساده
كه در دل مخلوقات عالم يا ظاهر و باطن آنها موجود  چه برسد به اين اختالفات فاحشي 

نشيند كه با يك طبيعيدان  مي  به كرسي يه السالم  علهمان فرمايش امام باقر . است
فرمايند اگر ماده و يا اجسام عالم در ذات خود حيات و حركتند  مي. گويند سخن مي 

   يا چيزي  از ذات كسي چنان كه در ذات خود جسمانيت و ابعادند، هرگز خاصيت ذاتي
 يا ابعاد ثالثه را از ماده تواند جسمانيت را از جسم بگيرد و نمي كسي . قابل سلب نيست

تواند حيات و حركت آن را از آن بگيرد يا بخواهد، حيات و  و اجسام سلب كند، اما مي
روشن بگيرد و فضا را به  هاي  را از چراغ تواند روشنايي  مي. بدهد حركت را به جسمي 

  . ا روشن كندتاريك ر بدهد و فضاي  روشن روشنايي  هاي  برگرداند و باز به چراغ تاريكي 
است بسيار واضح و روشن كه طبيعت  ها در عالم طبيعت برهاني  اين سلب و اثبات

اصل ماده كه طبق فرمايش قرآن در . اند و خاليق عالم از اصول مختلف سرچشمه گرفته
گيرد و اين اجسام و   مي خود را از اصل ديگري ذات خود تاريك و سياه است، روشنايي 

 خود را از اصل ديگري  هستند، روشنايي ات خود تاريك و ظلماني مواد عالم كه در ذ
و  و سفيدي، يا سياهي  پس اختالف موجودات عالم در سياهي . كنند استفاده مي 

 و روشنايي، سكون و حركت، موت و حيات،  و سبزي، تاريكي و زردي  سرخي، يا سياهي 
 واضح و  است خيلي يرات، برهاني  اين تغي  و اتصالي، تمامي  و زشتي، انفصالي زيبايي

كه در ماده  مثالً آن نوري . الزم دارد اي  روشن كه هر يك از اين تغييرات اصل جداگانه
كه در مواد  آورد، ممكن نيست در ذات خود سفيد باشد يا آن نوري  مي بوجود سرخي 

موجودات . باشد آورد، ممكن نيست سرخ يا زرد يا رنگ ديگري  مي بوجود عالم سفيدي 
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تبديل به رنگ ديگر . رنگ سرخ در ذات خود مستقل است. عالم در ذات خود مستقلند
روح حيات و حركت در ذات خود مستقل است و تبديل به موت و سكون . شود نمي
در ذات خود مستقل است و تبديل به ظلمت و  شود و همين طور نور و روشنايي  نمي

ر جسمانيت و ابعاد خود مستقلند و جسمانيت و ابعاد و يا مواد عالم د. گردد نمي تاريكي 
  . دهند خود را از دست نمي

است كامل كه  با اين حساب ظهور تغييرات و اختالفات در عالم طبيعت برهاني 
از يك اصل كه در ذات خود ميت . گيرد اين اختالفات از اصول مختلف سرچشمه مي

ت خود حيات است، موت قابل ظهور است، حيات قابل ظهور نيست و يا اگر در ذا
كه در ذات خود فاقد علم و دانشند و جهل مطلق هستند،  باشد و عالوه اصولي  نمي
باشند و اين اصول كه در ذات خود فاقد علمند  توانند منشأ حركات عقالني  نمي
 مبدأ خاليقِ عالم به طور كلي . بسازند كه علم و دانش داشته باشد توانند موجودي  نمي

باشد كه از تركيب آن اصول با يكديگر اين همه عجايب و اختالفات  مي اصول مختلفي 
است روشن بر اين كه  بودن حوادث عالم برهاني  و هم چنين عقاليي . شود ظاهر مي

اگر علم و دانش نبود هرگز يك صفت . عالم و آدم، علم و دانش است از مبادي  يكي 
افتد و قطعه  كه از دست انسان مي اي  مان جام شيشهمثل ه. قابل ظهور نبود عقاليي 

وضعيت . شود اي ديگر كه در اختيار مهندس قطعه قطعه مي شود و جام شيشه قطعه مي
شما در . است كه آنها را به قطعات، قسمت نموده است نظام عالم نمايشگر علم عالمي 

نيد كه خود به خود پيدا ك اي  توانيد قطعه عالمِ وجود گردش كنيد، نمي تمامي 
. به كره زمين نگاه كنيد. قابل استفاده نباشد و چيزي  كسي  بوجودآمده باشد و براي 
خود، درياها و صحراها همين  ها در جاي ها و زمين خود، بيابان سلسله جبال در جاي 

ديگر صحرا  توانيد ايراد بگيريد كه چرا در اين جا جنگل به وجود آمده و جاي  نمي. طور
 سقوط  از قّله كوهي كنيد قطعه سنگي   ديگر مشاهده مي جاي.  دريا ساخته شده استو

گوييد اين سنگ يا اين  مي. نموده و به هزاران قطعه غير قابل استفاده قسمت شده است
 خورد شده و قطعه قطعه شده، وليكن اين درختان و  جام شيشه به يك عامل طبيعي

  . ها در آمده است به اين صورت و علمي  دي ها به يك عامل ارا ها و گل ميوه
توانيم اصول اوليه  كه در عالم خلقت قابل رؤيت است، مي پس از مسير اختالفاتي 

در عالم  و عقاليي  آفرينش را پيدا كنيم و از اين مسير كه اين همه ساخت و ساز علمي 
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علي است بسيار دانا و توانيم به وجود آفريننده عالم يقين پيدا كنيم كه فا پيدا شده مي
  .توانا كه اين همه خاليق را آفريده است
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  راه كشف اصول خاليق از فروع آنها 

  
توانيم مخلوقات و موجودات را در  پيدا كردن اصول اوليه عالم خلقت مي براي 

به قول دانشمندان، اَشكال موجودات را به هم بزنيم و . مسير تجزيه و تركيب قرار دهيم
ا را اوراق كنيم تا بعد از اوراق بدنه مخلوقات عالم، به اصول اوليه آنها آگاهي بدنة آنه

را در نظر بگيريد و ببينيد چه چيزهايي از اين برگ گياه  مثالً برگ گياهي . پيدا كنيم 
كنيد رنگ اين  مشاهده مي. باشد قابل سلب است و چه چيزهايي از آن قابل سلب نمي

سبز از برگ گياه گرفته شد، تبديل به رنگ سياه يا رنگ رنگ . برگ قابل سلب است
كه رنگ سبز را از برگ گياه بگيريم آن چنان كه رنگ  وقتي. زرد و يا رنگي ديگر گرديد

روي . داريم بدون رنگ گيريم، در انتهاي اين تجزيه برگي  رنگ مي سبز را از پارچه سبزْ
ها در  رنگ. گردد بر مي  به سياهي كه رنگ آن را بگيريم از هر جسمي  قاعده طبيعي  

هاي  به رنگ هايي  توانيم چراغ مي. در فتيله چراغ است اجسام عالم مانند روشنايي 
سرخ  آورد و چراغ ديگر روشنايي  مي زرد بوجود يك چراغ روشنايي . مختلف بسازيم 

 به  يكند و آن ديگر كند و باز آن چراغ ديگر به رنگ سفيد نمايش پيدا مي ايجاد مي
نور . گردد  بر مي كه رنگ آن را بگيريم به تاريكي از هر چراغي . رنگ سرخ و بنفش

نور زرد را بگيريم به . گردد بر مي و تاريكي  سفيد را از چراغ سفيد بگيريم به سياهي 
كه در برگ سبز يا برگ گل ظهور  رنگي . همين طور نور سبز و سرخ و بنفش . سياهي

سرخ و سفيد و زرد ظاهر  هاي  است كه از چراغ هايي  روشناييكند، مانند  پيدا مي
بر   و تاريكي  از چراغ روشن به سياهي همان طور كه با سلب روشنايي . گردد مي
 و  گردد، با سلب رنگ سبز از برگ درخت يا رنگ سرخ از برگ گل هم به سياهي مي

هاي  يم بعد از سلب رنگرا كه از پارچه بگير اي  رنگ هر پارچه. گردد برمي تاريكي 
از  و اما سياهي . گردد برمي مختلف آن پارچه يا برگ درخت يا برگ گل به سياهي  

لذا اين جمله كه .  كه سياه است يا از برگ گل سياه قابل سلب نيست اي پارچه
در هر جا كه . باشد اي علمي مي  كامالً جمله» .نيست  رنگي  باالتر از سياهي«گويند  مي

   به نورهاي هايي  كرده و يا چراغ مختلف نمايش پيدا هاي  به رنگ اي  يا پارچه لي برگ گ
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ها را كه از پارچه يا برگ درخت  مختلف نمايش پيداكرده است، هر يك از آن رنگ
ها يا  سرخ و سفيد بگيريد، بعد از سلب رنگ هاي  ها را از چراغ بگيريد يا آن روشنايي

ماده   خاصيت ذاتي  گردد و سياهي  برمي راغ شما به سياهيها پارچه شما يا چ روشنايي
خداوند از ماده تعبير . سياهي رنگ، يعني و بي. رنگ است خلقت بي ماده در ابتداي . است

  . نامند مواد سياه را هم ظلمت مي. نامند مي سياه را ظلماني  فضاي . كند به ظلمت مي
سفيد  گيرد و به روشنايي  مي  روشنايي  كره زمين از نور خورشيد مثالً روزها هواي

بر  شود، به تاريكي  از قامت هوا گرفته مي ها كه روشنايي  گردد اما شب ظاهر مي
پس بر اساس قضاوت قرآن و تجربه علمي دانشمندان مواد عالم در ابتداي . گردد مي

هر چيز كه . رنگي  بي و ظلمت يك حقيقت است به معناي سياهي . خلقت سياهند 
رنگين نباشد، سياه است و اگر رنگين باشد به رنگ سفيد يا سرخ يا زرد يا سبز يا 

  . شوند ها از نور پيدا مي رنگ. كند بنفش نمايش پيدا مي
خود را به نمايش  دارد و روشنايي  همان طور كه در ذات خود روشنايي  هر نوري 

در . نگ يك حقيقت استو ر روشنايي . گذارد گذارد، رنگ خود را هم به نمايش مي مي
  : گويد مي. كند  نور را تعريف مي عليه السالم اين جا موال امير المؤمنين 

رنگ سرخ در .مختلف آفريده است هاي  مختلف به رنگ خداوند متعال نورهاي 
رنگ سبز در اجسام عالم از نور سبز ، سفيد از . گردد اجسام عالم از نور سرخ ظاهر مي

  36.گيرد زرد و سرخ سرچشمه مي و سرخ از نورهاي نور سفيد و رنگ زرد 
و ظلمت هم يعني  سياهي .  نيست و ظلمت چيزي مطلق به جز سياهي  رنگي   بي

 به نام رنگ سياه خلق كند و  نه اين كه خداوند متعال رنگ مخصوصي . رنگي بي 
  . را به رنگ سياه رنگين نمايد موجودات فاقد سياهي 
و  اجسام عالم در تاريكي   ابتدا از اختالف ذاتي لسالم  ام عليهپس ائمه اطهار 

گويند ابتدا خداوند مواد عالم را  مي. كنند روشنايي، اصول عالم را به دو اصل تقسيم مي
اين  براي . خلق كرد، كه اين مواد در ذات خود سياه و تاريكند و از يكديگر جدا هستند

سيله نور مواد عالم را به يكديگر متصل كه از مواد عالم جسم مخلوقات را بسازد به و
                                                           

 منْـه  أَحمـر  نُورٍ أَربعة أَنْوارٍ من تَعالَى و اركتَب اللَّه خَلَقَه الْعرشَ ِنإ : ١ : ،ص١٠، ٥٥ ج األطهار، األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار -٣٦
ترمةُ احرمالْح نُورٍ و أَخْضَر نْهم تةُ اخْضَرالْخُضْر نُورٍ و أَصْفَر نْهم تةُ اصْفَرالصُّفْر ضَ نُورٍ ويأَب نْهضَّ مياض ابيالْب   
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نظر به اين كه ذرات عالم در ذات . نمود و از اتصال آنها به يكديگر اجسام عالم را ساخت
باشند، اتصال ذرات عالم  تسبيح از يكديگر جدا مي هاي  هستند، مانند دانه خود انفصالي 

الزم دارد تا   رشته اتصاليها ساخته شود، يك ها و جسم به يكديگر تا با اين اتصال بدن
ذرات منفصل را به يكديگر متصل كند و از اين اتصال اجسام بزرگ و كوچك ساخته 

روح عالم يا نور عالم يا نيروي . كنند شود، از آن رشته اتصال تعبير به نور يا روح مي
كند از آن تعبير به  در اجسام نمايش پيدا مي وقتي . عالم يك حقيقت بيشتر نيست 

 بوجود  كند تا جسمي از اين كه ذرات عالم را به يكديگر متصل مي. كنند  مي شناييرو
آورد از آن  كه در اجسام عالم حركت بوجود مي كنند و در جايي  آيد، تعبير به روح مي

  . كنند تعبير به نيرو و حيات مي
پس .  كه متحرك است به وسيله روح حيات تحرك پيدا نموده است هر موجودي

ام و از تركيب اين دو  گويد ابتدا دو اصل به نام نور و ظلمت در عالم خلق كرده  ميقرآن
  . ام اصل موجودات ديگر را آفريده

  :فرمايد  مي عليه السالم ديگر موال  جاي در 
ها  ها و زيبايي ها و رنگ ها و حيات و حركت ل نور كه عامل پيدايش روشنايي اص

  .نور سفيد، زرد، سبز، سرخ و نور بنفش: ج نور استباشد، اين اصل در ذات خود پن مي
از اين شش اصل موجودات عالم ساخته .  عالم شش اصل است  پس اصول ابتدايي

هم  يكي . شود اصل ماده كه پيكره مخلوقات و جسم آنها از آن ساخته مي يكي . شود مي
بوجود  و زيبايي  پنج اصل نور كه از آن در مواد عالم حيات و حركت و رنگ و روشنايي 

هم شش اصل است كه مبدأ  و اصل نور پنج اصل، روي  اصل ماده يكي . آيد مي
مخلوقات شده و اصل هفتم ذات مقدس خداوند متعال است كه از مسير تركيب اصول 

  . ششگانه با يكديگر خاليق را ساخته و ساخت و ساز او هم چنان ادامه دارد
يك اصل .  عالم خلقت هفت اصل استگوييم اصول اوليه پس در اين جا مي

است كه مبدأ  آفريننده كه خداوند متعال است و پنج اصل ديگر اصل نور و روشنايي 
ها شده و اصل هفتم، مواد عالم  ها و زيبايي اتصاالت و ارتباطات و حيات و حركت و رنگ

  . شود كه از تركيب و اجتماع آنها با يكديگر پيكره عالم ساخته مي
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  تركيب اصول خاليق با يكديگركيفيت 

  
 پيش از خلقت مخلوقات هفت اصل است كه از اين اصول  بنا بر اين اصول ابتدايي

شود و بحث آينده در اطراف كيفيت  هفتگانه اين همه خاليق و عجايب ساخته مي
  . تركيب اصول خاليق با يكديگر است

نمايش پيدا  جگانه در صورتي انوار پن. قابل نمايش نيستند اصول نام برده به تنهايي 
ها در صورتي  مثالً رنگ. كنند كه با ماده تركيب شوند و از ماده منعكس گردند مي

نور سرخ يا رنگ سرخ با ماده سياه  وقتي . كنند كه با ماده تركيب شوند نمايش پيدا مي 
. دهكند و هم رنگ به وسيله ما شود، هم ماده به وسيله رنگ نمايش پيدا مي تركيب مي

گردد كه از آن تعبير به تاريكي  مطلق برمي اگر رنگ را از ماده بگيريم ماده به سياهي 
پس نور به تنهايي، يا رنگ به . گردد رنگ هم به اصل خود كه نور باشد برمي. شود مي 

اگر بتوانيم .  قابل نمايش نيست ماده هم به تنهايي. قابل رؤيت و نمايش نيست تنهايي 
ها را از مواد عالم  را كه در عالم هستند، از يكديگر جدا كنيم و رنگ تي موجودا تمامي 

مطلق بر  بگيريم و حيات و حركت را از موجودات عالم بگيريم، عالم آفرينش به تاريكي 
  . قابل نمايش نيست چيزي  گردد و در تاريكي  مي

يزي كه چ جايي  يعني » عدم مطلق«يكي . دو چيز در عالم، تاريك مطلق است
قابل نمايش نيست، آن جا كه ظاهراً خأل مطلق يا عدم  وجود ندارد و نور و روشنايي  

دو چيز . كنند كند كه از آن، تعبير به ظلمت مي نمايش پيدا مي مطلق است، به سياهي 
گوييم دو چيز از باب مسامحه است، چرا كه لغتي  اين هم كه مي. است در عالم، ظلماني 

ماده فاقد نور و حيات و حركت هم سياه . عدم مطلق، سياه است. ريمنداريم به كار بب 
قابل رؤيت نباشد، آن فضاي  نباشد، و چيزي  بسازيم كه در آن چيزي  اگر فضايي . است

يعني  سياهي . يك حقيقت بيشتر نيست و تاريكي  سياهي . گردد برمي به سياهي  خالي  
 نيست،  مكن است بگويند اگر آن جا چيزيم. عدم مطلق هم يعني  عدم مطلق، تاريكي  

هم  اي  و كلمه و لغتي  نيست الزم است اسمي   هست؟ اگر چيزي  و سياهي چرا تاريكي 
 وجود داشته  قابل استعمال است كه معنائي زيرا كلمات در جايي . قابل استعمال نباشد

گر نور و ا. اگر خاك و سنگ نباشد كلمات خاك و سنگ هم قابل ظهور نيست. باشد



 
 

  حكمت 
 

 

١٧٠ 

آن جا كه عالم خلقت . هم قابل ظهور نيست نباشد، كلمات نور و روشنايي  روشنايي 
 خلق نكرده است، در آن جا لفظ و كالم هم قابل  عدم مطلق بوده و خدا چيزي

آن كلمه ظلمت درست  معرفي  عدم مطلق است، چرا براي  اگر تاريكي . استعمال نيست
نيست  زيرا عدم چيزي . هم نداشته باشند م مطلق اسمي اند؟ بهتر اين بود كه عد كرده

اگر ظلمت عدم مطلق است، . كنيم برايش بسازيم و با آن اسم آن را معرفي كه اسمي 
هم  اگر معنا نباشد اسم و لفظي . كلمه ظلمت از كجا آمده كه يك اسم بدون معنا باشد

  ت هست؟  نيست، ظلم پس چرا آن جا كه چيزي. برايش قابل ظهور نيست
  هر جا چيزي. مالزم يكديگر هستند جواب اين است كه همه جا مثبت و منفي 

گوييم  همه جا مي. نباشد، قابل ظهور است باشد، همان جا هم تصور اينكه آن چيز 
. گوييم نيست نباشد مي گوييم هست و اگر كسي  باشد مي اگر كسي . هست، نيست

آن درست  براي  اي   كه نبوده چرا كلمه زياز كجا آمده؟ چي» نيست«پرسيم كلمه  مي
. است قابل فنا و نابودي  زيرا هر چيزي . باشد  آن مي  عالم مالزم نيستي هستي. كنند

وجود و عدم دو . گردد عارض مي بر نيستي  شود، و هستي   عارض مي بر هستي نيستي 
. ل نمايش استباشد، عدم آن هم قاب هر جا چيزي . كلمه هستند كه مالزم يكديگرند

موجودات به جز خداوند متعال قابل  ، براي تمامي و نيستي هستي مفاهيم كلمات 
ها و درياها هستند،  كوه. آدم نيست. آدم هست. نور نيست. نور هست. تصور است

هم قابل  قابل استعمال باشد همان جا كلمه نيستي  هر جا كلمه هستي . نيستند
.  انسان شده است  وارد زندگي ه بركت كلمه هستيپس كلمه نيستي، ب. استعمال است

نيرو هست، . گوييم نور هست، نيست بريم، مي را بكارمي ما در اين جا كه كلمه هستي 
گويند ظلمت به جز  فالسفه مي. برند  ظلمت را به كار مي ها گاهي نيستي براي . نيست

نيست، چرا خداوند  يها چيز نيست و در اين جا كه ظلمت به جز نيستي چيزي  نيستي 
  . ام گويد من ظلمت آفريده ام، و باز مي متعال ادعا دارد كه من نور آفريده
جعل الظلمات و  «.ام من نور و ظلمت آفريده: فرمايد در آيه اول سوره انعام مي

 است كه نور و ظلمت   يعني خدا كسي.داند ها مي نور و ظلمتجاعلِ  و خود را »النور
دهد و تو بايستي  مي  هست كه روشنايي  گوييم پروردگارا نور چيزي  مي.را آفريده است

نيست  عدم چيزي  . نيست كه آن را خلق كرده باشي اما ظلمت چيزي  . آن را خلق كني 
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فرمايد من ظلمت را  اگر ظلمت عدم مطلق است، چرا خدا مي. كه قابل آفرينش باشد
  . ام آفريده

   دو جا قابل ظهور است يك جا به معنايجواب اين است كه كلمه ظلمت در
نيست، و   باشد، تاريكي  روشنايي وقتي. »عدم نور « ديگر به معناي  و جاي» ماده تاريك«

شود، در  پيدا مي كه از عدم روشنايي  اين تاريكي . هست نباشد تاريكي  اگر روشنايي 
نور هست و باز گوييم  مي. نور است نيست، عدم مطلق است منفيِ  ذات خود چيزي 

ديگر ظلمت كه به اراده خدا ساخته شده ماده تاريك  اما معني . گوييم نور نيست مي
 ساخت مخلوقات عالم دو چيز آفريده كه آن  خداوند براي. است، نه فقط عدم روشنايي
 ماده تاريك كه با آن جسم  يكي. سازد كند و مخلوقات را مي دو را با يكديگر تركيب مي

شود و مخلوقات به دليل جسمانيت قابل رؤيت   هيكل مخلوقات ساخته ميموجودات و
بينيم در ذات خود جسم است كه از تركيب مواد با يكديگر  آن چه را مي. هستند

  .هم نور ساخته شده است و يكي 
ماده تاريك   عدم مطلق نيست، بلكه به معناي  پس در اين آيات، ظلمت به معني

اند كه خداوند  شده ذات خود تاريكند به عنوان ظلمت معرفي مواد عالم كه در . است
.  ماده تاريك در اين جا ظلمت معنا دارد يعني. آنها را آفريده تا پيكر عالم را بسازد

عدم  هست، و اين تاريكي  اگر برود، تاريكي  روشنايي .  ديگر ظلمت عدم نور است معناي
اد سياه و تاريك هستند و اين مواد تاريك  برود مو  ديگر اگر روشنايي جاي. مطلق است

در عالم طبيعت دو معنا  پس ظلمات و ظلمت و تاريكي . و سياه، عدم مطلق نيست
 ديگر مادة  شود و معناي و عدم مطلق، كه از نبودن نور پيدا مي  عدم روشنايي  دارد، يكي

  . شود ها ساخته مي تاريك كه از اجتماع آنها با يكديگر بدن
اند  و در اين جا معطل مانده. گويند همه جا تاريكي، عدم مطلق است ميفالسفه 

 باشد قابل  عدم مطلق كه تاريكي. كند عدم مطلق آفريده است كه چرا خدا ادعا مي
آن هم قابل تصور  هست، نيستي  دهند هر چيزي كه  فالسفه جواب مي. آفرينش نيست

. با اين كه نيستي، نيست. بريم رميهم بكا همه جا همراه كلمات هستي، نيستي . است
گويند خدا به َتبع روشنايي  مي. در فكر انسان نمايش يافته است وليكن به بركت هستي 

مثل . است به كار برده است كه وجود مطلق است، كلمه ظلمت را هم كه عدم روشنايي  
 ما به آنها وليكن. باشد خدا آفريده است اين است كه اين عدم مطلق را هم كه تاريكي 
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بلكه از نظر اين كه . را آفريده است» عدم«تواند ادعا كند كه  گوييم خدا هرگز نمي مي
 مخلوقات را خلق كرده است،  را آفريده و از تركيب آن با نور و روشنايي» ماده تاريك«

ام و ماده تاريك، عدم مطلق نيست، بلكه مواد تاريك  كند ماده تاريك را آفريده ادعا مي
مجعول به جعل خداوند متعال است و خدا آن را آفريده است، ماده در ذات خود . ستا

  .تاريك است، نه اين كه عدم مطلق باشد
و  سازد و از انوار عالم به اجسام نور و روشنايي  خدا از مواد عالم، اجسام عالم را مي

اند، و هم مواد  ميدهظلمت نا ها را  بنا بر اين هم نيستي. دهد و حيات و حركت مي زيبايي 
  . اند عالم را در عالم هستي، ظلمت گفته

آن چه مسلم است اين حقيقت است كه از يك جنس ساده و بسيط كه به جز 
قابل ظهور نيست، خواه آفريننده خدا  نيست، ساخت و ساز و آفرينندگي  خود چيزي 

در . كند  پيدا ميباشد يا خلق خدا، همه جا ساخت و ساز از طريق منها و اضافه تحقّق
شود، و يا  ها آب است كه تبديل به يخ مي ترين صنعت مطالب گذشته گفتيم كه ساده
گردد، همين تبديل و تغيير ساده پيش از اين كه آب را  يخ است كه تبديل به آب مي

بدون هر يك از اين سه . تبديل به يخ، يا يخ را تبديل به آب نماييم، سه چيز الزم دارد
  . ش يك چنين صنعت ساده محال و ممتنع استاصل پيداي

خواهد از آب يخ بسازد يا  كه مي يا چيزي   كسي  يعني» عامل سازنده«اولين اصل، 
و  اي پيش از آب سازي  وجود يك چنين عامل سازنده. ها را تبديل به آب كند يخ

ل به آب  كه تبدي اصل دوم، آب كه تبديل به يخ گردد و يا يخي. الزم است سازي  مايع
آب به دليل آب بودن كه يك مايع سيال است و مواد آن به يكديگر اتصال و . شود

و اما . ارتباط ندارند، به دليل همين سيال بودن آب شناخته شده و قابل استفاده است
محكم است و قابل استفاده  يخ يك موجود جامد است كه سيالن ندارد، مانند سنگي 

الزم داريم كه به  خ را تبديل به آب كنيم، غير از يخ چيز ديگري اگر بخواهيم ي. نيست
ها حرارت بدهيم تا تبديل به  الزم است به يخ. ناميم آن را حرارت مي. آن اضافه نماييم

آن را  ها را تبديل به يخ كنيم، الزم است حرارت داخلي  آب شوند و باز اگر بخواهيم آب
تا ذرات آن به يكديگر اتصال پيدا كنند و تبديل كه ذرات متحرك است، از آب بگيريم 

ها تبديل به  اگر در قطب شمال يا جنوب كه همه چيز منجمد است و آب. به يخ شوند



 
 

     حكمت
 
١٧٣ 

را  تواند بدون ايجاد حرارت قطعه يخي   شده است، انسان تشنه باشد، نمي يخي هاي  كوه
  . نجات دهد تبديل به آب كند و خود را از تشنگي 

محال ) عامل سازنده، حرارت، يخ(ت ساده بدون اين سه اصل يك چنين صنع
چه برسد به اين خاليق عجيب و غريب كه تغييرات آن چه قدر با يكديگر تفاوت . است
هر دو در جسمانيت . مثالً يك انسان مرده را با انسان زنده مقايسه كنيد. دارند

زنده است و حيات و حركت  اما يكي . پنجاه كيلو وزن دارند. هر دو جسمند. مشتركند
گوييم اگر حيات و  در اين جا مي. مرده است و فاقد حيات و حركت دارد، و ديگري 

نيست؛ پس اين دو نفر كه هر  حركت عين جسمانيت است و به جز ماده و جسم چيزي 
پس آن جسمِ . فاقد آن است از آنها حركت و حيات دارد و ديگري  دو جسمند چرا يكي 

ات و حركت و عقل و شعور عالوه بر جسمانيت و ماديت كه بدن او را تشكيل حي داراي 
خداوند متعال در قرآن . دارد كه مبدأ حيات و حركت شده است داده، چيز ديگري 

موجود زنده  يعني . آورم گويد من از يك اصل مرده و فاقد حيات، زنده بوجودمي مي
  : گويد مي. گردانم ر ميسازم و باز موجود زنده را به اصل مرده ب مي

 ككَذل ها وتوم دعب ضيِ الْأَرحي و ينَ اْلحم تيالْم خْرِجي و تينَ الْمم ياْلح ْخرِجي
  37ُتخْرَجونَ 

گوييم  مي. سازم سازم، و از موجود زنده مرده مي از موجود مرده، زنده مي
يدا كرده، حيات از كجا آمده و داخل وجود مرده پروردگارا، اين جسم مرده كه حيات پ

دهم و  دهد من به جسم مرده روح مي شده و آن را زنده نموده است؟ خداوند جواب مي
پس از موجود مرده كه روح تنها يا بدن تنها باشد زنده . شود با دميدن روح زنده مي

و باز اين موجود زنده را كه » خْرِج اْلحي منَ الْميتيُ«گويد  آورم، كه مي بوجودمي
كه به نام روح و بدن با يكديگر تركيب شده  از روح و بدن است، اين دو اصلي  تركيبي 

نه روح به . گردند هر دو كه زنده بودند به موت مطلق بر مي. كنم را از يكديگر جدا مي
وقتي . استزنده  زنده است كه حيات و حركت داشته باشد و نه بدن به تنهايي  تنهايي 

شوند، از تركيب آن دو با يكديگر حيات و حركت پيدا  اين دو اصل با يكديگر تركيب مي 
  . شود مي

                                                           
 ١٩هيروم،آ سوره  -٣٧
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ماده سياه . دهد نمي روشنايي  نور به تنهايي . و تاريكي همين طور است روشنايي 
در اين جا من نور را با ماده . دهد نمي  تاريك مطلق است و روشنايي  هم به تنهايي

ماده را برطرف  نور تاريكي . شود روشن پيدا مي كنم و از اين تركيب جسمي  ميتركيب 
  هر دو با هم تبديل به جسمي. گذارد نور را به نمايش مي كند و ماده هم روشنايي  مي

  . شوند روشن مي
پس اين تغييرات عجيب و غريب، از موت به حيات و از حيات به موت، از حركت 

به روشنايي، از يك  و از تاريكي  به تاريكي  حركت، از روشنايي به سكون و از سكون به 
 به   روشن بسازد، ابتدا بايد چيزي خدا اگر بخواهد جسمي. اصلِ تنها قابل ظهور نيست
اين جسم تاريك را با نور روشن .  به نام ماده  ديگر چيزي نام نور خلق كند و جاي

سازنده خدا باشد يا خلق خدا، از يك . ودپيدا ش تركيب كند تا از اين تركيب روشنايي 
اختالف موجودات .  بسازد شود، اشياء مختلفي تواند، يا بگوييم نمي اصلِ سادة بسيط نمي

است واضح و روشن كه اين موجودات مختلف مانند موت و  عالم با يكديگر برهاني 
گر ساخته و يا ساكن و متحرك از اصول مختلف با يكدي و ظلماني  حيات و نوراني 

توانيم اصول اوليه را كه منشأ اختالف شده  با اين حساب از مسير اختالفات مي. اند شده
آفريننده را كه از اين اصولِ فاقد خاصيت و فاقد حيات و  پيدا كنيم و هم چنين خداي 

پس . كند زنده و تاريك و روشن خلق مي موجوداتي  و تاريكي  حركت و روشنايي 
يكي . گذارند قابل نمايش نيستند به نمايش مي  را كه در وضع ابتدايي موجودات دو چيز

اند و به صورت ماه و ستاره و انسان و حيوان در  اصول اوليه كه با يكديگر تركيب شده 
اند، فرع بدون اصل  زيرا اين مخلوقات و موجودات كه از مسير فرعيت پيدا شده. اند آمده

كه در ذات خود فاقد عقل و شعور و علم و  وداتي و هم چنين موج. قابل ظهور نيست
توانند خود را يا موجودات ديگر را بسازند، بلكه در آن جا موجودي  باشند، نمي دانش مي

 و فاقد ارزش  عالم و قادر و حكيم و دانا و توانا الزم است كه اين موجودات فاقد هستي 
ه صورت موجودات پر بركت و پر را به ثمر برساند و اصول اولية فاقد خاصيت را ب

  . خاصيت درآورد
گويند موجودات از يك اصل  فالسفه يا طبيعيون عالَم كه مي با اين حساب ادعاي 

اصول . نبوده است، پيدا شده؛ قابل قبول نيست بسيط و ساده كه به جز خود چيزي 
پس موجودات . دندارند كه خود را بسازند و حيات و حركت پيدا كنن مرده علم و دانشي 
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اصل . كنند كه قابل انكار نيست  كه با هم دارند سه اصل را ثابت مي عالم و اختالفاتي
وجود عالم و دانا و توانا كه قدرت دارد اين همه عجايب و . »سازنده و آفريننده«اول، 

و يا نور و » ماده«و » روح«اصل دوم و سوم، الاقل دو اصل مختلف به نام . خاليق بسازد
لمت كه با يكديگر تركيب شوند و به صورت اين همه خاليق عجيب و غريب جلوه ظ

اين سه اصل قابل ظهور است،  هر كس بخواهد ادعا كند كه آفرينش عالم منهاي . كنند
بنشاند، در اين صورت  خود را به كرسي  بايد به ميدان علم و منطق وارد شود و ادعاي 

  . در بساط خود ندارد چيزي  گويي  و ياوه ي خوان خواهد دانست كه به جز باطل



 
 

  حكمت 
 

 

١٧٦ 

  
  باشند  ميائمه اطهار  عليهم السالم، شاهدان خلقت

  
اند، خاليق را از اصول   كه شاهد خلقت عالم و آدم بوده عليهم السالم ائمه اطهار 

ابتدا خداوند در قرآن آنها را شاهد . اند ها به نمايش گذاشته ما انسان آن براي  ابتدايي 
آن جا كه من انسان يا حيوان يا چيز : فرمايد مي. كند مي قت عالم و آدم معرفي خل

التحصيل مكتب   كه شاگردان فارغ عليه السالم معصوم  هاي  سازم، اين امام مي ديگري 
آنها هستم  بينند كه چگونه و چه طور من كه خداي  كنند و مي من هستند، مشاهده مي

كنند،  بينند و مشاهده مي ن ساخت و ساز خاليق را ميو چو. سازم انسان و حيوان مي
زيرا بهترين تعليمات كه كامالً در . شوند خود سازنده و آفريننده مي عاقبت مانند خداي 

شود، مشاهدة صنايع طبيعت و يا صنايع  فكر شاگردان چنان كه هست ثابت مي
كه  و بنويسي  دت بگويي  به شاگرد خوقلم كاغذ و  اگر هزار سال روي. باشد ها مي انسان

با اين قلم و كاغذ و . ها چيست و چه طور است خاك چيست و چه طور است و آب
تواند جنسيت آب و خاك را بشناسند مگر زماني  گفتن و شنيدن هرگز شاگرد شما نمي

دانا و دانشمند پيش از آن كه در محضر استاد حاضر  هاي  انسان. كه آب و خاك را ببيند
خاك را  اول بايستي . آشنا شوند گيرند، الزم است به معاني   و كاغذ بدستشوند و قلم

بزرگترين . كاغذ بنويسيم  كنيم يا روي  ببينيم بعد از ديدن نام آن را بر زبان جاري
 كه هنوز آب و غذا نخورده و مزه آن را نچشيده،  كودكي. عامل دانستن، ديدن است
آب و غذا چيست، مگر زماني كه تشنه شود و آب فهمد كه  هرگز با گفتن و شنيدن نمي

توانيم  بعد از آشاميدن آب و خوردن غذا مي.  بخورد بياشامد يا گرسنه شود و غذايي
كند، بعد به او  بيند و مشاهده مي اول پدر و مادر را مي. بگوييم اين آب است و اين غذا

در را نديده باشد با گفتن كلمه اگر پدر و ما. گويند اين خانم مادر است و اين آقا پدر مي
خداوند متعال ابتدا انسان را وارد مكتب . كند به آنها پيدا نمي پدر يا مادر، آشنايي 

از همان ابتدا كه در رحم مادر ساخته شده، رحم مادر مكتب طبيعت . كند طبيعت مي
ب و غذا و شب و روز، آ. فهمد مي آيد كم كم نور و روشنايي را  بعد كه به دنيا مي. است

 پيش از آن كه قلم و كاغذ  تقريباً در سنين هفت سالگي. فهمد انسان و حيوان را مي
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 اشياء و اشخاص را در طبيعت  سر كالس داشته باشد تمامي گيرد يا معلمي  بدست
گويد اين آسمان است و آن زمين و آن كوه و دريا و  مي. گيرد كند و ياد مي مشاهده مي

  . ديگر چيزهاي 
الزم است بدانيم آيا طبيعت را از مسير گفتن و شنيدن و نوشتن ياد  طور كليبه 

ايم؟ اول زمين را  گيريم؟ يا گفتن و شنيدن و نوشتن را از مسير طبيعت ياد گرفته مي
آب و غذا را خورديم و شناختيم و . ديديم و شناختيم و بعد به ما گفتند اين زمين است

به همين كيفيت، بهترين راه دانستن و شناختن، .  استبعد به ما گفتند اين آب و نان
اند و  شنيده. اند ها را نديده ها فرشته مثالً انسان. ديدن كار خدا است. ديدن است

. اند اند، اما نديده اند و نوشته هم چنين خداوند متعال را شنيده. اند اند، اما نديده نوشته
 ديگران  اند براي نند فرشته را كه نديدهتوا هرگز نمي. بهشت و جهنّم را همين طور

  . ها را ببينند ممكن است كه فرشته تعريف كنند، زيرا اين تعريف زماني 
اند،  بهشت و جهنّم را گفته. اند اند، اما نديده ها را و خدا را گفته چه قدر زياد فرشته

  . اند و همين طور حقايق ديگر را اما نديده
كه قرآن  هايي   انسان ناختن و ديدن بود تمامياگر گفتن و نوشتن دليل ش

اند، الزم است مانند پيغمبران  درس خوانده و پيغمبري  اند يا در محضر استادي  خوانده
اند، بشناسند؛ با  ها و بهشت و جهنم را آن چنان كه پيغمبران شناخته خدا را و فرشته

  . شناسند اين كه نمي
شناسيد؟ زيرا برادر  ها را نمي اما فرشته شناسيد،  چرا شما برادر و خواهر خود را مي

از دالئل  يكي . كه بشناسيد بينيد  ها را نمي اما فرشته شناسيد،  و مي بينيد  و خواهر را مي
آن را  تواند قرآن را تفسير كند و معاني  نمي اين كه به جز امامان و پيغمبران كسي 

. گويد غير قابل رؤيت را در قرآن مي غيبي مسائل  بداند، همين است كه خداوند تمامي 
دانيم خالف حقيقت  دانيم و آن چه هم مي شنويم، اما نمي را مي ما آن مسائل غيبي 

بينند و با  ها را مي فرشته. بينند خوانند، مي اما امامان و پيغمبران آن چه را مي. است
ند و آن را به تصرف خود در بين روح را مي. دهند زنند و به آنها دستور مي آنها حرف مي

كنند، همان طور كه روح و ماده در  بينند مرده را زنده مي  كه مي با روحي. آورند مي
سازد، حضرت  اختيار خدا است و خداوند از مسير تركيب روح و ماده انسان را مي

را بگيرد و دو  قدرت دارد جان كسي . كند هم به همين كيفيت مرده را زنده مي عيسي 
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بدون اشتباه از  و واقعيِ  حقيقي  هاي  همه جا دانستن به طور كلي . رتبه به او برگرداندم
را كه  اما چيزي . شناسيم را كه ببينيم خوب مي چيزي . شود مسير ديدن ثابت مي

توانيم آن چه  ها درس بخوانيم با خواندن و نوشتن نمي بينيم هزاران سال در مدرسه نمي
  . ايم، بشناسيم شتهايم و نو را خوانده

شناسيد؟ چرا پدر و  ها را نمي شناسيد، وليكن فرشته ها را خوب مي چرا شما انسان
شناسيد؟ پس  ايد نمي شناسيد، وليكن پدر و مادر ديگران را كه نديده مادر خود را مي

را ديدند و  يا چيزي  كسي  وقتي . شود است كه از راه ديدن حاصل مي بهترين علم علمي 
  . ديگران تعريف كنند توانند درباره آن كتاب بنويسند و براي  تند، ميشناخ

 است كه  ها علومي  اين مسأله حقيقت دارد كه بهترين علم پس به طور كلي
  اما كودكي. درياها را هم چنين. شناسي و مي بيني  ها را مي كوه. شناسيم بينيم و مي مي

خداوند در . تواند بداند و بشناسد نمي نيد، كه كوه و دريا نديده هر چه برايش تعريف ك
كند كه آنها شاهد خلقت عالم و آدم  ان را اين طور تعريف مياي از قرآن امام آيه

بينند چگونه خدا حيات و  مي. سازد بينند خدا چگونه انسان و حيوان را مي مي. هستند
ها را  فرشته. ندبين دانند، مي آن چه مي دهد و همين طور تمامي  حركت به انسان مي

 خودشان  شناسند كه گويي ها را، بهشت و جهنم را چنان مي شناسند كه آدم چنان مي
  . اند و از اين قبيل ساخته

شود كه امامان  اختالف بين امامان و ديگران در علم و دانش از همين جا پيدا مي
.  يكسان استغيب و شهود در نظر آنها. گويند بينند و مي را مي حقايق غيبي  تمامي 

دانند و آن چه را  كنند، مي آن چه را مشاهده مي. وليكن در نظر ساير مردم تفاوت دارد
  . دانند كنند، نمي مشاهده نمي

تواند بداند  را مي كند كه انسان چيزي  اين معنا را ثابت مي اين بحث به طور كلي 
  .دتواند بدان اگر نبيند با گفتن و شنيدن و نوشتن نمي. كه ببيند

  :فرمايد مي تعالي  در اين رابطه خداي 
ما أَْشهدُتهم خَلْقَ السماوات و الْأَرضِ و ال خَلْقَ أَنْفُسهِم و ما ُكْنت متَّخذَ الْمضلِّينَ 

  عضُدا
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من شياطين و ظالمين را شاهد خلقت عالم و آدم و شاهد خلقت خودشان 
  گيرم و به آنها چيزي  و شياطين را به خدمت نميام و هرگز ظالمان و ستمكاران ننموده

  38.آموزم نمي
شياطين شاهد خلقت عالم و آدم : فرمايد   پس اين آيه كه خداوند در آن مي

ضد شياطين كه انبياء و ائمه باشند، شاهد خلقت  هاي  اند، دليل است كه انسان نبوده
برم، معنايش  ا به بهشت نميمثل اين كه اگر خدا بگويد من كافر ر. عالم و آدم هستند

مؤمن اثبات  شود، براي   مي آن چه از كافر نفي. برم اين است كه مؤمن را به بهشت مي
  . گردد مي

 ارتباط با محسوسات به  ها يا به طور كلي ها و شنيدن الزم است بدانيم كه ديدن
 و باز ديدن ظواهر عالم و ديدن باطن عالم،: وسيلة حواس پنجگانه بر دو قسم است

ها در ظاهر يك  خود ما انسان. ظاهر و باطن با يكديگر فرق دارند.  عالم باطنِاطنِب
جسم يكديگر را، زنده باشد يا مرده، . معين هستيم جسم متحرك با قد و باالي 

پس زماني كه انسانِ . بينيم وليكن روح انسان را خواه زنده باشد يا نباشد، نمي. بينيم مي
ها قانون و  ميليون ولي . ما قابل نمايش است ، فقط بدن و جسم او براي بينيم زنده را مي

ها  قاعده در ساخت بدن او به كار رفته يا در ارتباط روح او با بدن به كار رفته، آن قانون
در عين حال . ما قابل كشف نيست ها و ارتباط روح با بدن، با ديدن بدن براي  و قاعده

بكار رفته تا آب و   و آبي  ماده خاكي  كه روي  هايي  و قاعدهبينيم، قانون كه بدن را مي
بينيم تا بدانيم و مخصوصاً  خاك ساده تبديل به بدن انسان يا حيوان شده را نمي

شود،  آورد يا با خروج آن مرگ پيدا مي كيفيت ورود روح به بدن كه حيات بوجودمي
دانشمندانِ عالم موت و حيات  تمامي . بينيم تا بدانيم اين ورود و خروجِ روح را هم نمي

شود، بدن  گويند روح از بدن خارج مي مي. دانند را به خصوص ورود و خروج روح را مي
با اين كه موت و حيات به دليل . كند گردد، بدن حيات پيدا مي ميرد و داخل مي مي
. روح از بدن است» قطع رابطة«بلكه به دليل . روح در بدن نيست» ورود و خروج«

آيا آن جا كه خدا . رابطه روح با بدن يا قطع رابطه آن، عامل موت و حيات انسان است
، يا »كند خارج مي«اين است كه جان انسان را از بدن  گيرد، به معناي  جان انسان را مي

نامتناهي . هستند كند؟ روح و نور از موجودات نامتناهي  رابطه روح را از بدن قطع مي
                                                           

 ٥١هيسوره کهف،آ  -٣٨
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حد و حدود . كند  خود شكل و قيافه پيدا نمي ويند كه به خوديگ را مي موجودي  
ها كه در عالم پيدا شده  ها و محدوديت اين شكل. شود كوچك و بزرگ نمي. پذيرد نمي

ها جسم نيستند كه  وليكن روح و نور و فرشته. خاصيت مواد عالم و اجسام جهان است
ها را در شكل  ا روح يا فرشتهاگر هم خدا بخواهد نور ي. شكل و قيافه داشته باشند

كند  انسان قابل رؤيت باشد، آن را با هوا و فضا تركيب مي ظاهر كند تا براي  مخصوصي 
  . كند و از مسير تركيب روح با هوا يا آب،آن امر مجرد نمايش پيدا مي

اند كه نور خورشيد در جِرم  اآلن دانشمندان به تجربه اين حقيقت را دانسته
نور خورشيد . شود خورشيد همه جا ديده مي جرم نوراني . مايش استخورشيد قابل ن

 كه هوا  شود، اما نور خورشيد در فضايي زمين يا ُكره زمين ديده مي هم در ميان هواي 
ها كه به آسمان نگاه  شما شب. شود نيست و ستاره هم وجود ندارد، هست اما ديده نمي

عالم كه پر از نور  چرا فضاي . ابل نمايش استها ق كنيد، فقط نور خورشيد از ستاره مي
شود؟ نور خورشيد در چهرة  ندارد و نور خورشيد ديده نمي خورشيد است، روشنايي 

آن كه جسم است  كند، در چهره زمين و هواي  ستاره كه جسم است نمايش پيدا مي
، نور ها كه هوا نيست بين زمين و ستاره كند، وليكن در فضاي  نيز نمايش پيدا مي

ها  عالم بين زمين و ستاره ها فضاي  شب. وجود ندارد خورشيد وجود دارد، اما روشنايي 
  وجود ندارد، مگر در چهره ستارگان و هواي روشنايي  اي  اما ذره. پر از نور خورشيد است

روح و فرشته هم كه از جنس نورند . قابل رؤيت نيست ُكره زمين، پس نور به تنهايي 
كه از طريق تركيب با هوا و فضا  قابل رؤيت نيستند، مگر در صورتي  ه تنهايي آنها هم ب

پس ما اگر بخواهيم هر چيز را چنان كه هست . شكل پيدا كنند و قابل رؤيت باشند
ممكن است كه جنس آن را پيش  ببينيم و بشناسيم، اين ديدن و شناختن در صورتي 

روح است،  اگر چه بدن ما داراي . ا بشناسيماز تركيب و ارتباط با هوا و جسم ببينيم ت
بينيم تا  خود روح را نمي. بينيم روح را كه حيات است در بدن مي وليكن ما اثر تركيبيِ 

كنند و به  مواد بدن ما را جا به جا مي. كنند فرشتگان دائم در بدن ما كار مي. بشناسيم
 فرشتگان را در بدن  ثار وجوديگيرند، وليكن ما آ دهند يا نيرو را مي بدن ما نيرو مي

پس آن قاعده . بينيم ايم، وليكن فرشتگان را نمي يا ضعيف شده بينيم كه قوي  مي
خدا مواد . شناسيم كه ببينيم؛ كليت دارد مي را در صورتي  كه گفتيم هر چيزي  ابتدايي 

ر جهان گذارد وليكن روح عالم و نو عالم و اجسام جهان را مقابل چشم ما به نمايش مي
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. ما قابل نمايش نيستند تا آنها را چنان كه هستند ببينيم و بشناسيم براي  به تنهايي 
الزم است انسان در مسير اطاعت خدا خود را به جهان روح و نور برساند تا نور و روح را 

كنند، كه اين  ها نور عالم را به عنوان برق تصرف مي انسان. بشناسد در جنسيت ابتدايي 
را با اين  شود، وليكن برق و روشنايي   توليد برق انجام مي هاي به وسيله ماشينتصرف 

نور را كه در دل . شناسند اند، از نظر جنسيت و ماهيت نمي كه در اختيار خود گرفته
زيرا در . گويند نور هم از جنس ماده است و ذرات است بينند، مي مواد عالم و ذرات مي

 كه شاگرد مكتب خدا هستند از مسير ايمان و  هايي انسان. اند لباس ماده، آن را ديده
كنند و خداوند آنها را از صورت عالم طبيعت، به باطن  تقوا، خود را به خدا مربوط مي

ها را يا  در آن جا فرشته. كشاند فكر آنها را به عالم مجردات مي. دهد عالم انتقال مي
كساني كه ايمان به خدا . شناسند و ميبينند  مجردات ديگر را چنان كه هستند، مي

روح و . ندارند كنند، وليكن تكامل روحي   پيدا مي  و فكري ندارند، تكامل جسمي
كنند هر چه هست همين  خيال مي. بينند تا بدانند فرشته را و باالتر از همه، خدا را نمي

لذا نه در . يستبيش ن اي  گويند روح و فرشته افسانه مي. باشد ماده و مشتقات ماده مي
  . كنند و نه در آخرت دنيا توفيقِ ايمان پيدا مي

از خدا  فرمايد همان طور كه آدم نابينا چشم خود را بايستي  مي خداوند تعالي 
  را از خدا بايستي بيني   هم كه چشم باطن ندارند آن چشم باطن بگيرد تا ببيند كساني

  .بگيرند تا ببينند
 بدانيم كه موجوديت اجسامِ موجود و خاليقِ موجود، پس اين حقيقت را الزم است

 كه در عالم نمايش دارد در  هر چيزي يعني . از دو اصل با يكديگر تركيب شده است
دو اصل غير قابل رؤيت و غير قابل لمس، با يكديگر . ذات خود مركب از دو اصل است

  .اند ايش گذاشتهها را به نم تركيب شده و از تركيب خود اين همه اشكال و صورت
از دو  هر چيزي . "ذاته و وجوده موجود تركيبي في  ء كل شي": گويند  فالسفه مي

اصل به وجود آمده است، دو اصل و دو چيز با يكديگر تركيب شده و از تركيب خود با 
و بر طبق قوانين عقلي  به طور كلي . اند ها را به وجود آورده ها و شكل يكديگر اين صورت

آن يك حقيقت اگر ماده است . كند مختلف پيدا نمي هاي  يك حقيقت صورت  و حسي 
نيست و يا اگر آن يك حقيقت در  كه از آن بسازيم به جز جسم و ماده چيزي  هر چيزي

نيست  چيزي  است، هر چه از آن بسازيم به جز نور و روشنايي  ذات خود نور و روشنايي 
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مختلف نمايش پيدا  هاي  پيدا كند و در شكلمختلف  هاي  تواند صورت يك حقيقت نمي
توانيد از اين پودر سياه  از پودر سياه در اختيار داريد، نمي مثالً شما خَرمني . كند

از اين پودر سياه آن چه بسازيد به جز . را كه سفيد يا سرخ يا زرد باشد، بسازيد جسمي 
بسازيد، رنگ سفيد  يدي اگر بخواهيد از اين پودر سياه جسم سف. نيست  چيزي  سياهي

يك اصل و يك  به طور كلي . پيدا كند الزم داريد تا به آن جسم سياه بدهيد و سفيدي 
  . حقيقت به دو شكل و دو خاصيت قابل نمايش نيست

اختالف . كنيم كه چه قدر موجودات مختلف و متفاوت در عالم هستند مشاهده مي
 يا حركت و سكون برهان اين حقيقت يا موت و حيات و رنگي  موجودات در رنگ و بي

همان طور كه قبالً نيز . اند است كه اين موجودات مختلف از اصول مختلف ساخته شده
كند و آن دانشمند  بحث مي  با يك دانشمند طبيعي عليه السالم اشاره كرديم، امام باقر 

اين  يكي، عقيده دارد كه فقط يك حقيقت به نام ماده در عالم هست كه از آن  طبيعي 
شود و آن يك حقيقت خود به خود و  ها ساخته مي ها و قد و قامت همه شكل و قيافه

الزم  كند و به جز خود چيزي  ها را پيدا مي به نام خدا، اين شكل بدون دخالت كسي 
اگر آن يك حقيقت كه : گويد امام عليه السالم به او مي. ها درآيد ندارد كه به اين صورت

از آن قابل  ناخته شده در ذات خود حيات و حركت دارد، پس موجودي به نام ماده ش
ظهور نيست كه فاقد حيات و حركت باشد و اگر آن يك حقيقت و يك اصل كه شما 

ها از كجا  خوانيد در ذات خود ساكن است، پس حركت دانيد و مي آن را به نام ماده مي
شود؟ اگر آن  ز كجا پيدا ميشود؟ يا اگر در ذات خود متحرك است، سكون ا پيدا مي

شود و اگر در ذات خود  يك حقيقت در ذات خود ميت است، حيات از كجا پيدا مي
شود يك حقيقت و يك اصل منشأ پيدايش  نمي. شود حيات است، موت از كجا پيدا مي

ما اگر آب ساده و يا خاك ساده در اختيار داشته باشيم . اين همه اختالفات باشد
. باشد بسازيم كه در ذات خود چيز ديگري   اين يك حقيقت ساده چيزي توانيم از نمي

 به نام يخ  اگر بخواهيم از آب ساده چيزي. در آورند آب است آب را به هر شكلي 
بسازيم، الزم است حرارت را از آن بگيريم تا تبديل به يخ شود يا حرارت به يخ بدهيم 

ها آب  توانيم از يخ ميريم و نمي مي ز تشنگي نباشد ا اگر حرارتي . تا تبديل به آب گردد
هاي  مختلف و قيافه هاي  از يك حقيقت شكل. ها يخ درست كنيم بسازيم يا از آب

آن يك حقيقت اگر در ذات خود حيات باشد، موت قابل . متفاوت قابل ظهور نيست 
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ر اگر ساكن باشد، حركت ظهو. ظهور نيست و اگر موت باشد، حيات قابل ظهور نيست
  . كند و اگر حركت باشد، سكون قابل پيدايش نيست پيدا نمي

رنگي  اختالف موجودات عالم در موت و حيات يا در سكون و حركت يا رنگ و بي
يا علم و جهل برهان اين حقيقت است كه موجودات عالم از اصول مختلف و متفاوت با  

سازد و از روح  سان را ميخداوند از مواد عالم جسم جهان و ان. اند يكديگر ساخته شده
از مواد عالم اجسام را . دهد حيات و حركت به آن چه ساخته حيات و حركت مي

پس اين اختالفات . دهد به آن اجسام كدر و تاريك نور مي سازد و از نور و روشنايي  مي
 كه در موجودات عالم قابل مشاهده است برهان اين حقيقت است كه موجودات  اساسي

بلكه الزم است اصول مختلف باشد تا از تركيب .  يك اصل قابل ظهور نيستندمختلف از
  .آنها با يكديگر اين همه موجودات مختلف ظهور پيدا كند

 در اين جا الزم است كيفيت تركيب آن اصول مختلف را با يكديگر به نمايش 
  . يم به مخلوقات خدا قدرت و عظمت خدا را درك كن بگذاريم تا از طريق آشنايي

 در عالم ساخته  است كه خداوند تعالي بحث ما تا اين جا مربوط به اصول مختلفي 
و گفته شد كه اصول . سازد و از تركيب آنها با يكديگر اين همه خاليق و عجايب را مي

در  هر چيزي . مختلف پيش از ساخت و ساز قابل رؤيت يا قابل لمس و تصرف نيستند
در لباس . كند كه شكل بگيرد و قيافه پيدا كند يدا ميانسان نمايش پ براي  صورتي 

اصول اولية آفرينش پيش از . باشد محدوديت و ابعاد ثالثه قابل رؤيت و قابل لمس مي
قابل رؤيت و قابل تصرف . اند  بسازد، فاقد شكل و قيافه آن كه خداوند از آنها چيزي

و نيز گفته . آنها خبر داردفقط خدا كه همه چيز را خودش آفريده از حقيقت . نيستند
شد كه نظر به اين كه آن اصول فاقد شكل و قيافه و فاقد ابعاد ثالثه هستند، خداوند در 

گويند چه فايده از اين  كنند و مي مردم سوال مي. كند قرآن از آنها تعبير به حروف مي
حروف فقط ...  و الم، ص، حم، عسق: گويد كه خدا در قرآن آورده است و مي حروفي 

بنويسيم و  اگر كتابي . حروف هم كه خود به خود معنا ندارند. كند را در قرآن ذكر مي
اندازه يك كلمه كوچك معنا  ميليون ميليون از حروف الفبا در آن كتاب بياوريم، به 

تواند بخواند و بداند جز اين كه اسم   نمي آن كتاب پر از حروف را هيچ دانشمندي. ندارد
  . كند  زبان خود جاري آن حروف را بر
  :گويد كند، مي  كه با فالسفه بحث مي  السالم در يك مجلسيامام عليه
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  39.ندارند حروف خود به خود به غير از خود معنايي 
اگر ميليون جلد كتاب . است» ب، س، د«همان » ب، س، د« الف و  الف، يعني 

به  كند و چيزي  نميپيدا   آن حروف باشد، كوچكترين ارزشي  بنويسند كه همه جاي
حروف چه معنايي . پس خداوند چرا در قرآن حروف را ذكر كرده است. فهماند آدم نمي

  ها حروفي را آورده است؟  سوره دارد كه خداوند در ابتداي برخي از  
اين عالم خلقت . در طبيعت است» اصول آفرينش«حروف در قرآن نمايشگر 

ها و موجودات ديگر هر كدام كلماتي   آدمما. خداوند متعال است » كتاب تكويني«
. ها كلمات صفحات عالم هستند انسان. ايم هستيم كه در صفحه عالم نوشته شده 

هستند كه » خدا كلمات تكويني «ها كلمات، حيوانات و همه چيزِ ساخته شده،  درخت
تند، نيس ساده كه به جز خاك و سنگ چيزي  هاي  بيابان. اند در صفحه عالم نوشته شده

كنيد  فصل بهار مشاهده مي.  نيست مانند صفحه كتاب هستند كه به جز كاغذ چيزي
اين . اند ها و گياهان و حشرات و حيوانات شده  پر از گل كه اين بيابان خشك و خالي

هستند كه به دست قدرت خدا در صفحه بيابان كاشته و  ها و گياهان كلماتي  گل
كنيم، به جز آبِ ساده چيزي  يا و اقيانوس نگاه ميهمين طور به در. اند نگاشته شده

ها و جانوران  كنيم سطح آب دريا پر از اقسام مختلف ماهي فردا مشاهده مي. نيست 
 صفحه دريا نوشته  هستند كه روي مانند كلماتي  حيوانات دريايي . ديگر شده است

صفحه صحرا  وي هستند كه ر كلماتي  همين طور درختان و نباتات صحرايي . اند شده
  . اند نوشته شده

كلمات در صفحه عالم، كه مخلوقات خدا هستند، مانند كلمات و عبارات قرآن 
ها پيش از اين صاف و خالي  روزنامه و كتاب اين كاغذهاي . صفحه كاغذ هستند روي 

كنيم كه پر از كلمات و  در آن نوشته نشده بود و امروز مشاهده مي بودند و چيزي  
  . هستندعبارات 

  مخصوصي معناي  اي   اند و هر كلمه همان طور كه كلمات از حروف درست شده
كه كلمات از آن ساخته شده، خود به خود معنا ندارد، كلمات  دارد، وليكن حروفي 

طبيعت و مخلوقات جهان مانند همين كلمات و عبارات نگاشته شده در صفحه كاغذ 
اند و حروف خود به خود معنا  وف ساخته شدهاز حر همان طور كه كلمات لفظي . است

                                                           
  هاه هاه إِن هاهنَا و أَشَار بِيده إِلَى صَدرِه لَعلْماً جماً لَو أَصَبتُ لَه حملَة، ٢٤٩:  أمالي المفيد، ص -٣٩
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اند  ساخته شده ها از اصولي  ها و حيوانات و درخت ندارد، كلمات طبيعت هم مانند آدم
شكل و شمايل ندارد، حد و حدود . كه آن اصول خود به خود فاقد صورت و قيافه است

 نور به تنهايي .هستند، اما قابل رؤيت و قابل لمس و تماس نيستند چيزهايي . ندارد
دهد و نه قابل  مي پيدا كند، نه روشنايي  پيش از آن كه با ماده تركيب شود و شكلي  

روشنايي  اي  اما ذره. تمام عالم پر از نور است. كند رؤيت است و نه هم ارزش پيدا مي
  . شود كه انسان بتواند خود را ببيند پيدا نمي 

توانيم  قابل رؤيت نيست، نمي ما چيزي هم چنين تمام عالم پر از ماده است، ا
ها و  زيرا مواد عالم كه از آن شكل.  پيدا كنيم كه آن را ببينيم و لمس كنيم جسمي

آن چنان . اند  خود فاقد شكل و قيافه شود، در ساخت و ساز ابتدايي ها درست مي قيافه
  . كوچك و كوچكند كه قابل رؤيت و لمس نيستند

» اصول« نساخته، به نام  خود كه خداوند چيزي بتدايي پس عالم خلقت در وضع ا
شناخته » حروف«خود به نام  همان طور كه كلمات در وضع ابتدايي. شوند مي معرفي 

  . شوند كه حروف هم خود به خود معنا ندارند مي
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  باشد؟ چرا خداوند متعال قابل رؤيت و لمس نمي

  
 و فهم حقيقت وجود خداوند توان براي شناخت از آنچه تا كنون گفته شد مي

متعال، چنين نتيجه گرفت كه خداوند متعال به اين دليل قابل رؤيت و قابل لمس 
غير خود مربوط  با چيزي . فاقد حد و حدود است. نيست كه فاقد شكل و قيافه است

مانند موجودات ديگر با . از ازل تا به ابد به يك حال و يك وضع است. نشده است
لذا خداوند متعال را .  پيدا كند و قابل رؤيت باشد تركيب نيست تا شكليقابل  چيزي 

زيرا هر . شناسيم، نه با دالئل حسي و از طريق رؤيت مي» دليل عقلي«تنها و تنها با 
گذارد  دهد، خالق خود را هم به نمايش مي همان طور كه خود را نمايش مي مخلوقي 

  . باشد چرا كه مخلوق بدون خالق هرگز ممكن نمي
بگيرند و قابل  هم راجع به اصول خلقت پيش از آن كه شكلي  در اين جا بحثي 
. گذاريم كنيم و بعد كيفيت خلقت عالم و آدم را به نمايش مي نمايش باشند بيان مي

است كه كامالً اصول خلقت و كيفيت خلقت را در  هايي  ها و بحث اين مباحث درس
  . گذارد اختيار علم و دانش مي

شوند و اين تقسيمات  گفته شد كه موجودات عالم ابتدا به دو قسمت تقسيم مي
است كه از مسما  اسمي . اصول اولية عالم خلقت است مربوط به وضعيت ذاتي 

ها و  بهترين اسم. حقايق است است كه نشانگر وضعيت وجودي  بوجودآمده و كلماتي 
مثالً . ا و موصوف، ريشه داشته باشندهستند كه در ذات مسم ها اسماء و اوصافي  وصف
 دنيا  كنيم كه حقيقتاً خود را از اين زندگي ي م گذار نابتولتوانيم با كلمه  را مي كسي 

داشته باشد و   تمايل به اين زندگي  اي اگر ذره. اعتنا باشد منقطع كرده باشد و به آن بي
  عليرا  يا ديگري . نيست ري  قابل نامگذابتولآن را هدف خود قرار دهد، ديگر با كلمه 

. داشته باشد كنيم كه در ذات خود بر همه مخلوقات و موجودات برتري  مي نامگذاري 
. نيست قابل نامگذاري  علي اگر نباشد، به كلمه . باالتر از همه كس و همه چيز باشد

ه با كلم ابتدا اصول هستي . شود از اين قبيل است اصول گفته مي كه براي  اسمائي 
شوند و قابل لمس  هستند كه ديده مي  اصولي  يعني. شوند ماديات و مجردات تعريف مي
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و . شوند و قابل لمس و تصرف نيستند  كه ديده نمي و رؤيت هستند و اصول ديگري
در ابتدا اصول اوليه . شوند شوند يا ديده مي فقط به دليل عقل و شعور شناخته مي

ف و قابل تماس هستند يا نيستند به ماديات و خلقت را از نظر اين كه قابل تصر
. كه قابل رؤيت و تصرف هستند چيزهايي  ماديات يعني . كنند مجردات تعريف مي

نامند كه از مسير  را ماده و جسم مي يك چنين اصولي . دارند و مكاني  محدوديت زماني 
شود و در برابر،  يها درست م ها و قد و قيافه ماده به اضافه ماده، اجسام عالم و هيكل

هستند كه به وسيلة انسان قابل تصرف و قابل لمس نيستند و هيكل و  اصول ديگري 
و مكاني  محدوديت زماني . شكل و محدوديت در آنها قابل ظهور نيست. ندارند اي  قيافه

كنند، قابل لمس و  با خود و موجودات ديگر مزاحمت ايجاد نمي. شود در آنها پيدا نمي 
يك چنين .  دارند، بدون اين كه قابل رؤيت باشند هستند و آثار وجودي. ستندتماس ني
مسلح و غير مسلح قابل رؤيت نيستند و به جز خداوند تبارك  هاي  را كه با چشم اصولي 

ندارد، مجردات  از ماهيت و حقيقت آنها آگاهي كه آنها را خلق نموده، كسي  و تعالي 
.  همراه خود ندارد ُلخت و عور كه به جز خود چيزي موجودي  مجرد يعني . نامند مي

اين مجرد و . نامند زن يا مرد بدون همسر را مجرّد مي. نامند انسانِ برهنه را مجرّد مي
كه قابل  شود تا برسد به موجوداتي  عدم تجرد از لمس موجودات قابل رؤيت شروع مي

  . رؤيت نيستند و مجرّدند
ظر مزاحمت دادن به موجودات متحرك يا عدم آفرينش از ن مجردات در فضاي 

را به فضا پرتاب كنند و سر راه  مثالً اگر موشكي . است مزاحمت، بود و نبودشان مساوي 
كند و هرگز در  نواخت حركت مي نباشد، تا ابد يك اي  و ماده يا آب و جسمي  آن، هوايي 

اي  در حركت خود با ذرهاما اگر آن موجود متحرك . شود تر نمي تر و قوي حركت ضعيف
و يا اگر . شود تر مي برخورد كند، به ميزان برخورد خود، در حركت خود ضعيف اي  و ماده 

پس ماديات و جسمانيات در برخورد با . گردد برخورد كند، متوقف مي به جسمي 
كنند، وليكن مجردات  شوند و حركت يكديگر را متوقف مي يكديگر مزاحم يكديگر مي

و چيزي  بروند و نه هم در برخورد با كسي  به جاي   دارند كه از جايي  ذاتينه حركت 
طبيعت از وجود خدا و مجردات ديگر به نام روح و  فضاي . آورند مي مزاحمت بوجود 

ها محال است و در عين  از وجود خدا و فرشته فرشته و امثال آن پر است و خأل فضايي 
يكديگر يا مواد عالم  از نظر اين كه مزاحمت براي . حال كه فضا از مجردات پر است
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را از  توانند فضايي  لذا ماديون و طبيعيون مي. ايجاد كنند، مثل اين است كه نيستند
از هر نوع مثل هوا و آب در آن نباشد، وليكن   كنند كه ماده يا جسمي  مواد عالم خالي

ديگر  ضعيف و جاي  را در جايي  كنند، يا مجردات  توانند فضا را از مجردات خالي نمي
مجردات كه فاقد جسمانيت و محدوديت هستند، قابل لمس و . و متراكم نمايند قوي 

كنند،  را از مواد عالم پر يا خالي  و ظرفي  اي  توانند كيسه ها مي انسان. باشند تصرف نمي
ها قابل  انسان ي مجردات برا. نمايند توانند آن ظرف را از مجردات پر يا خالي  وليكن نمي

ها و اجسام محكم چنان  ها و سنگ ميلياردها فرشته در دل كوه. تصرف و رؤيت نيستند
اين مجردات . كنند آزادند و حركت مي خالي  كنند كه در فضاي  آزادند و حركت مي

قابل درك اما غير قابل لمس و تصرف، اصل دوم هستند كه خاليق از تركيب آنها با 
ها درست  از ماديات اجسام عالم و هيكل. كنند و نمايش پيدا مي. شوند ماده ساخته مي

و كماالت ديگر در اجسام پيدا  از مجردات حيات و حركت و رنگ و زيبايي  ولي . شود مي
قابل ظهور است و نه هم از ماده و  يا موجودي  نه از مجردات تنها، مخلوقي . شود مي

از موجودات عالم كوچك يا  هر موجودي . باشد قابل ظهور مي  و هيكلي  ماديات جسمي
ماديات به هيكل و ذات و جسمانيت خود .  از ماديات و مجردات است بزرگ، تركيبي

وليكن مجردات جسمانيت و هيكل و شكل و قيافه ندارند . قابل رؤيت و تصرف هستند
 است، به جز خداوند متعال كه يك حقيقت فوق مجردات. كه قابل لمس و تصرف باشند

تواند اين مجردات را كه مبدأ پيدايش حيات و حركت هستند، تصرف كند و  نمي كسي 
  .بسازد از آنها چيزي 

هايي  وجودات و هستي  پس تا اين جا الزم است بدانيم كه اصول اولية عالم، يعني 
ح اسم اول، ماده و ماديات و اسم دوم، رو. شوند  مي كه خدا آفريده به دو اسم نامگذاري 

قابل ساخت و  نه مجردات به تنهايي . از اين دو اسم هستند خاليق تركيبي . و مجردات
   بسازد و نه هم ماده و ماديات، كه خدا از آنها چيزي ساز هستند كه خدا از آنها چيزي

ماده به وسيله . همه جا پيدايش خاليق از مسير تزويج و تركيب قابل ظهور است. بسازد
سازد و مجردات هم به وسيله مواد  كند و خود را ظاهر مي يدا ميروح حركت و حيات پ

خداوند متعال هم به اين كلمه تزويج و تركيب اشاره . گذارند عالم خود را به نمايش مي
مخلوقات را از طريق تركيب  تمامي » ء َخلَْقنا زوجين و منْ ُكلِّ شَي«: فرمايد مي. كند مي
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ريم و اگر تزويج و تركيب نباشد، اصول اوليه خلقت به تنهايي گذا و تزويج به نمايش مي
  . قابل نمايش نيست 
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مجرداتشناخت اسماء و صفات ،   

  راهي به سوي شناخت خداوند تبارك وتعالي
  

كنيم و  مجردات گفته شده است يادآوري را كه براي  الزم است اسماء و صفاتي 
. تا بهتر و بيشتر مجردات را بشناسيمدالئل اين اسماء و صفات را هم روشن كنيم 

توانيم موجوديت   هستند كه اگر نتوانيم آنها را بشناسيم هرگز نمي مجردات موجوداتي
انسان با قدرت فكر و  ذات مقدس خداوند متعال براي . خدا را بشناسيم و قبول كنيم
 آثار علم و همه جا. خدا از ازل تا به ابد غيب مطلق است. علم انسان قابل كشف نيست

گذارد و مردم را دعوت  قدرت خود را كه خاليق و مخلوقات هستند، به نمايش مي
كند كه از مسير ارتباط با اين آثار و يا از مسير فكر و اراده خودشان كه بزرگترين  مي

نمونه كه  وليكن براي . اثر علم و قدرت خدا هستند، وجود خدا را بشناسند و قبول كنند
يا چيزي  باشد كه همه جا هست، وليكن نه خدا مزاحم كسي  مي ي خدا چه جنسيت

  .برخورد به ذات خدا دارد، مجردات را آفريده است يا چيزي  شود و نه هم كسي  مي 
  : گويند كنند مي  صفات خدا را كه تعريف مي

   نه محلّ نه مركّب بود و نه جسم و نه مرئي و «
   40.»دان خالق شريك است و معاني، تو غني بي                                           

نيست كه از اجزا و اجناس  و صنعتي  خداوند مانند موجودات يك وجود تركيبي 
از . الذّات است خدا يك واحد اَحدي. مختلف تركيب شده باشد و شكل و قيافه پيدا كند

د خود اضافه كند بر وجو قدرت خدا خارج است كه در وجود خود تصرف كند و چيزي 
از ازل تا به ابد يك حقيقت غير قابل تصرف و دست . از وجود خود بكاهد يا چيزي 

ها درجه  مثالً در شرايط ميليون. گذارد در ذات خدا اثر نمي چيزي . باشد نخورده مي
داند  به علم خودش مي. كند نمي و گرمي  حرارت يا به عكسِ آن برودت، احساس سردي 

يخ چند درجه زير صفر برودت است يا  هاي  درجه حرارت است و يا كوهكه جهنم چند 

                                                           
ُء الْأَشْياُء لَه إِلَّـا بِالْمباشَـرة و    لك صفَةُ الْمخْلُوقِ الَّذي لَا تَجِيهو أَجلُّ من أَن يعانِي الْأَشْياَء بِمباشَرة و معالَجة لأَن ذَ       ،  ٨٥: ، ص ١ كافي، ج  -٤٠

  الْمعالَجة و هو متَعالٍ نَافذُ الْإِرادة و الْمشيئَة فَعالٌ لما يشَاء
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همه . غير محكم است محكم و ديگري  سبك و يكي  اين جسم سنگين و آن ديگري 
. برخورد كند يا چيزي  داند بدون اين كه با كسي  كس و همه چيز را به علم خودش مي

در ذات خود . گردد د و اضافه هم نميشو از وجود او كم نمي اي  پس از ازل تا به ابد ذره
وليكن . فاقد شكل و قيافه و محدوديت و جسمانيت است. قابل تجزيه و تركيب نيست

از وجود او كم  كه از ازل تا به ابد چيزي  افكار مردم به يك چنين حقيقتي  آشنايي  براي 
جردات را آفريده نمونه، همين م گردد، براي بر وجود او اضافه نمي شود و يا چيزي  نمي
نور . است كه فاقد جرمانيت و جسمانيت و محدوديت است نور در عالم جنسيتي . است

كم باشد و در  چنان نيست كه در جايي . باشد هم در ذات خود فاقد شكل و قيافه مي
ضعيف و كم نور و  هاي  شود، چراغ كه در نور ديده مي ديگر زياد و اين كم و زيادي  جاي 

و  ديگر مانند چهره ستاره، قوي  و پر نور، يك جا مانند چهره خورشيد و جاي   يا قوي
مثالً خداوند . گردد ضعيف است، اين شدت و ضعف از مسير تركيب نور با ماده ظاهر مي

ها با شدت و ضعف  متعال كه يك حقيقت بدون تغييرات است در برابر عقل انسان
خيلي  كنند و بعضي  ف وجود خدا را ادراك مي ضعي ها خيلي  انسان بعضي. نمايش دارد

پس اين شدت و ضعف معرفت خداوند . دانند بينند و مي قوي، چنان كه هست مي 
متعال از مسير ارتباط انسان با خدا و شدت و ضعف معرفت انسان است، نه اين كه خدا 

  . باشد در ذات خود يك جا ضعيف و يك جا قوي 
يك نفر انسان . كنند يات شدت و ضعف پيدا ميمجردات هم در ارتباط با ماد

بسيار ضعيف و كم  روحي   و پر قدرت و انسان ديگر داراي  بسيار قوي روحي  داراي 
شدت و ضعف پيدا  برق كه از مسير ساخت و ساز وسائل برقي  مانند نيروي . قدرت

مان طور پس ه. باشد ديگر قوي  نه اين كه در ذات خود يك جا ضعيف و جاي . كند مي
 در  نواخت هستند، ولي خود همه جا يك جور و يك كه مجردات در جنسيت ابتدايي 

ارتباط با صنايع يك جا مانند چهره خورشيد و يك جا مانند ماه و ستاره؛ ذات مقدس 
خدا هم در ارتباط با خاليق و از مسير استعداد بندگان با شدت و ضعف نمايش پيدا 

بسازد، الزم نيست انوار   بخواهد در يك جا خورشيدي  گر كسيانوار چنانند كه ا. كند مي
مانند مواد . بسازد نوراني  كند تا بتواند خورشيدي  آوري  بيشتر جمع بيشتر را از جاهاي 

از اطراف  بيشتري  هاي  الزم است آب بسازي  بزرگي  درياي  عالم نيست كه اگر بخواهي 
انوار و ارواح كه از .  كمتر  كمتر و جاهاي هاي كوچك، آب يا درياي . عالم جمع كني
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خود چنان نيستند كه يك جا كم باشند و يك جا  مجردات هستند در وضعيت ذاتي 
اما از مسير تعلّق و تركيب با مواد عالم بر . زياد، همه جا يك جور و يكنواخت هستند

ا زياد نمايش خواهد نور را به نمايش بگذارد، يك ج كه مي اساس ساخت و سازِ جسمي 
اين كم و زياد . كند نمايد و يك جا كم نمايش پيدا مي  مي كند و بسيار قوي پيدا مي

گذارد، نه اين كه  است كه نور را به نمايش مي مربوط به كيفيت ساخت و ساز اجسامي 
برق از  مثالً نيروي .  خود يك جا زياد باشد و يك جا كم نور يا روح در جنسيت ذاتي

 و بيشتر و زيادتر و يا از مسير جذب  و هزار شمعي مختلف صد شمعي  هاي  مسير چراغ
در  ولي . كند مي مختلف شدت و ضعف پيدا هاي  برق از طبيعت به وسيله دينام نيروي 

و يك جا كم و  خود چنان نيست كه يك جا ضعيف باشد و يك جا قوي  جنسيت ذاتي 
نامتناهي . جسمانيت و محدوديت هستندمجردات در ذات خود فاقد . ديگر زياد جاي 

 هم با آنها برخورد  و چيزي كسي . ندارند و چيزي  هستند، وليكن برخورد با كسي  
از آنها به نام روح يا به وسيله  پس اگر ما مجردات را كه غالباً شعاعي . كند نمي پيدا

 ذات مقدس خداي توانيم با ها در اختيار ما هستند، چنان كه هستند بشناسيم، مي چراغ
لذا خداوند در كتاب خود همان طور . كنيم خود آشنا شويم و معرفت بيشتر به خدا پيدا 

كه موجودات قابل رؤيت را كه ماده و مشتّقات ماده باشند، مانند اجرام ماه و خورشيد و 
و » نور«يا به نام » مالئكه«گذارد، مجردات را هم به نام  ستاره، همه را به نمايش مي

گذارد و ما  در كتاب خود به نمايش مي » كرسي«و » عرش« هاي  يا به نام» روح«
كند كه چنان كه در ماديات و اجسام عالم مطالعه داريم، مجردات  ها را دعوت مي انسان

است كه  خدا يك حقيقتي . را هم بشناسيم تا بهتر و بيشتر معرفت به خدا پيدا كنيم
گيرد و اگر  عالم در اختيار ما قرار مي شديم تمامي اگر او را شناختيم و تسليم او 

  . كند نشناختيم و تسليم نشديم، قدرت و ثروت ما به صفر و زير صفر تنزّل پيدامي
كنيد كه پيغمبران و اولياء خدا چگونه خود را به ذات خدا متصل  مشاهده مي

  . به خداوند متعال هستند همه جا مربوط و متكي . اند نموده
است كه خداوند در » حركت نيروي «كه نمايشگر مجردات است،  هايي   ناماز جمله

قرار داده تا با آن نيرو بتواند حركت كند و از جايي  نيرويي  و هر بدني  ذات هر جسمي 
حركت در عالم طبيعت يك اصل بزرگ و يك اصل حاكم بر مخلوقات و . برود به جايي  

اهر و باطن طبيعت كشف و كوشش اين همه دانشمندان در ظ. موجودات است
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اند كه  بزرگ يا كوچك برخورد نكرده يا جسمي  اي  يا ماده اي  اند، هنوز به ذره نموده
همه چيز در ذات خود متحرك است و سكون اشياء . ساكن باشد و حركت نداشته باشد

تاده نامند كه از حركت اف ميت را به اين دليل ميت مي. با موت است و اشخاص، مساوي 
فرمايد شما به  خداوند در قرآن مي. و اجزاء و ابعاض بدن او ساكن و ساكت مانده است

  :كنيد ساكن هستند و حركت ندارند كنيد و خيال مي ها نگاه مي كوه
  و تَرَى اْلجِبالَ َتحسبها جامدةً و هي تَمرُّ مرَّ السحابِ

الَّذي أَتَْقنَ كُلَّ شَي اللَّه ْنعلُونَ صَخبيرٌ بِما تَْفع إِنَّه 41ء  
كنيد در يك جا ساكن و صامتند و حركت  كنيد خيال مي ها نگاه مي  شما به كوه

  . شوند ها مانند ابرها در حركتند و جا به جا مي ندارند، با اين كه كوه
ها دو نوع حركت محسوس دارند كه اگر دقت كنيم اين دو حركت را  همين كوه

دانشمندان . باشد مي كه حركت انتقالي  حركت جا به جايي  يكي .  كنيمتوانيم كشف مي
ها را جا به   كيلومتر انسان  سي اي ها در هر ثانيه اند كه كره زمين همراه كوه ثابت كرده

 ثانيه است را ضرب در سي كنيد تا ببينيد در هر  شصتيك دقيقه كه. كند جا مي
اآلن كه  يعني . دقيقه هزار و هشتصد كيلومتردر هر يك . شود دقيقه چند كيلومتر مي

شويد كه يك دقيقه  اي مي مثالً در تهران هستيد، در يك دقيقة ديگر شما وارد نقطه
اين . رود آمريكا مي قبل، شرق هندوستان در آنجا بوده است و باز هندوستان به جاي 

 ديگر ساخته است كه با اين حركت برف و باران و گياه و موجودات حركت انتقالي 
حركت شود، تمام موجودات داخل آن  اگر كره زمين يك جا ساكن و بي. شوند مي

. ميرند كنند و حيوانات مي ها رشد نمي زراعت. ميرند شوند و مي حركت مي ساكن و بي
شوند و جا به جا  ها و خاليق كه زنده مي ها و رويش ها، تمام اين نمايش هم چنين انسان

كرة زمين  و جا به جايي  ين تحوالت و تغييرات مولود حركت انتقالي ا شوند، تمامي  مي
 با پشت و رو شدن مقابل  سازد و از طرفي ما مي از يك طرف فصول مختلف براي . است

. ها است كوه حركت دوم حركت تكاملي . كند ما درست مي خورشيد، شب و روز براي 
اگر . كشند شوند و قد مي رگ و كوچك ميرويند و بز ها مي ها و گياه ها مانند درخت كوه

شايد  اند الاقل هر سالي  ها و ميلياردها سال كه عمر كرده چنين نباشد ظرف ميليون
شود و   متر به وسيله شسته شدن با برف و باران از قد آنها كاسته مي برابر يك سانتي

                                                           
  ٨٨هينمل،آ سوره  -٤١
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ها كه در  گاين همه ري. الزم است ظرف چند ميليون سال برابر سطح زمين شده باشند
ها بوجودآمده يا به  است كه از كوه شود، تراشي  ها و صحراها و نهرها پيدا مي بيابان

ها   متر هم از قد كوه يك ميلي اگر سالي . ها شستشو شده است ها و تگرگ وسيله باران
ها محو شود نظام طبيعت  گردند، و اگر كوه ها سال بايد محو  كاسته شود، ظرف ميليون

  . خورد و برف و باران و امثال آن قابل ظهور نيست  به هم ميزمين هم
فرمايد در هر  ها ساكنند، با اين كه خدا مي گوييم كوه به همين كيفيت ما همه مي

حركت در موجودات . كشند كنند يا قد مي  كيلومتر شما را جا به جا مي سي اي  ثانيه
ذرات كوچك  تمامي . با مرگ است سكون مساوي . است و ابدي  عالم يك مسأله عمومي 

اين مواد . سازند مي ما زندگي   حركت هستند و با حركات خود براي  و بزرگ داراي
به . گردد دهد و باز از بدن ما دفع مي شود و به ما نيرو مي داخل بدن ما مي غذايي 

 اند كه ساكن و صامت باشد و حركت نداشته در عالم پيدا نكرده همين كيفيت چيزي 
حركت در صنايع ماشيني  حركت در ذرات و مواد عالم مانند نيروي  نيروي . باشد

حركت نداشته باشد و مانند آب باشد  باشد كه اگر بنزين يا نفت و نيروي  ها مي انسان 
ها در بدن خود  ما انسان. حركت از مجردات است اين نيروي . دهد ماشين را حركت نمي

مثالً مواد . دهيم شويم و تغيير مكان مي  كه جا به جا ميهستيم» حركت نيروي «داراي 
» حركتي نيروي «نفت و بنزين از نظر ماديت مانند مواد آب و هوا هستند، اما خداوند 

است كه در ذرات  تر و زيادتر از نيرويي  قوي زا قرار داده است، خيلي  كه در مواد آتش 
  :فرمايد و ميدر تعريف همين نير. آب و خاك قرار داده است

دادالظٌ شَكةٌ غالئها مَلي42 ع  
مشاهده .  مسّلطند كه بسيار خشن و شديد هستند هايي  بر اين مواد آتش فرشته

صد . كند كنيد يك كيلوگرم مواد انفجاري، يك ساختمان بزرگ را به هوا پرتاب مي مي
پس نيروي . دهد يزا كه منفجر شود قطار و ماشين را حركت م گرم بنزين و مواد آتش

ما اگر نيروي . حركت در بدن انسان است حركت در موجودات عالم مانند همين نيروي  
خداوند با . نداشته باشد هستيم كه ماده انفجاري  حركت نداشته باشيم مانند ماشيني  

. برساند دهد تا آنها را به مقصد واقعي  همين نيرو ميلياردها عاَلم و آدم را حركت مي

                                                           
و الْحجارةُ علَيها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصُون اللَّه ما   قُوا أَنْفُسكُم و أَهليكُم ناراً وقُودها النَّاس يا أَيها الَّذين آمنُوا،  ٦هيم ،آ يسوره تحر  -٤٢
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ها و مواد عالم، كوچك باشند يا  ها و جسم حركت از مجرّدات است، و هيكل يروي پس ن
»  حركت نيروي«حركت و . توانند حركت كنند و جا به جا شوند بزرگ، بدون نيرو نمي

 از دانشمندان  آن چنان در جهانِ خلقت عموميت دارد و گسترش يافته است كه بعضي
حركت است كه عالم خلقت  لم هست، همين نيروي در عا اند اگر خدايي  و فالسفه گفته

حركت اسباب و ابزار  وليكن خبر ندارند كه نيروي . كمال حركت داده است را به سوي 
دهد به اين كيفيت  خداوند كه موجودات عالم را حركت مي. دست خداوند متعال است
ن و صامت خداوند در ذات خود ساك. را بجنباند و هل بدهد نيست كه خودش جسمي 

دهد كه آن نيرو جسم را حركت  در دل موجود متحرك قرار مي وليكن نيرويي . است
گويند همين نيروي  كه مي كساني . كند انتقال پيدا مي به جايي  دهد و از جايي  مي

بيند، اما رانندة  هستند كه حركت ماشين را مي عالم است، مانند كسي  حركت خداي  
حركت از  داند كه نيروي  بيند و نمي ت به دست اوست نميماشين را كه فرمان حرك

است كه فرمان  دهد، كسي  ماشين كه آن را حركت مي برق و بنزين است، وليكن خداي 
است كه در تمام اجزاء  حركت نيرويي  به همين كيفيت نيروي . حركت به دست او است

شمندان عالم از يك طرف به اآلن كه دان. و موجودات عالم قرار گرفته و حاكميت دارد
را از نزديك ببينند يا به دل اجسام  اي  اند ماه و ستاره اند و توانسته ها رفته آسمان فضاي 

اي   و ماده اند، هنوز به جسمي  كرده شكافي خود اَتُم هاي  اند و با ميكروسكوپ عالم رفته
كت در دل مواد عالم از حر پس اين نيروي . حركت باشد اند كه ساكن و بي برخورد نكرده 

جسمانيت و ماديت » حركت نيروي «موجودات جسمانيت دارند، وليكن . مجردات است
يا  صد كيلويي  وزنه سنگيني  دهيد و گاهي  مثالً شما دست خود را حركت مي. ندارد

دهد يا نيروي  آيا فقط دست شما است كه وزنه را حركت مي. دهيد بيشتر را حركت مي
اگر دست شما . دهد دست شما وزنه را حركت مي مسلّم است كه نيروي دست شما؟  

تواند باال و پايين ببرد، چه برسد كه  نيرو نداشته باشد و ضعيف باشد، خودش را هم نمي
. دست شما غير از گوشت و خون و استخوان شما است پس اين نيروي . را اي  وزنه

  .  از جنس نور و روح استاست مجرد كه از جنس ماده نيست، بلكه نيرويي 
  : فرمايد است كه خداوند متعال مي» روح«ديگر از اسماء مجردات،  يكي 

 ُتهيووحيَفإِذا سنْ رم فيه نَفَْخت ساجِدينَ و وا لَه43 فََقع  
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يعني . نامند دهند، نيرو مي را حركت مي  همان مجردات را از نظر اين كه جسمي 
دهد و از نظر اين كه در وجود انسان و حيوان آرامش و  ركت ميكه اجسام را ح اي  قوه 

كند و  حيوان از يك طرف حركت مي. نامند آورند، روح مي مي بوجود آسايش و راحتي 
به دليل .  و آسايش دارد نيرومند است و از طرف ديگر حيات و احساس و راحتي

يل اين كه موجود را نامند و به دل روح مي و شوق و نشاط فكري  احساس و راحتي 
و  وليكن روح و نيرو يك حقيقت است و تفاوت ذاتي . نامند دهد، نيرو مي حركت مي

وليكن احساس و شعور .  حركت و نيرو هستند جمادات داراي.  با هم ندارند جنسي
. فهمند جمادات سرما و گرما نمي. ندارند كه از صادرات و واردات بدن خود آگاه شوند

 وجود خود جاذبه دارند، وليكن حيوانات از صادرات و واردات بدن خود وليكن در داخل
كنند و اين احساس و شعور را  شوند به دليل اين كه احساس و شعور پيدا مي آگاه مي
  :فرمايد خداوند متعال هم در قرآن مي. نامند روح مي

  44 ين فََقعوا َله ساجِد َفإِذا سويُته و نََفْخت فيه منْ روحي
آدم روح حيات و حركت پيدا كرد شما فرشتگان  گويد وقتي   به فرشتگان مي

و باز همين روح حيات و حركت را از نظر اين كه . تسليم او باشيد و او را سجده كنيد
علم و  هاي  آورد به نام مي شود و در وجود انسان علم و شعور بوجود مبدأ علم و شعور مي

 بفهمد يا بداند  ممكن است چيزي انسان يا حيوان در صورتي . كنند مي اري زعقل، نامگ
اگر روح نداشته باشد كه زنده باشد و حركت كند، . روح حيات و حركت باشد كه داراي 

خودش  براي  كند كه از سرما و گرما فرار كند و پناهگاهي  عقل و شعور هم پيدا نمي
  . كند پيدا

را بر  كند و تاريكي  كه نمايش پيدا و همين روح حيات و حركت را در صورتي 
نور از جنس روح است و روح هم از جنس نور، و اين هر دو از . نامند طرف كند نور مي

كه دارند، اسماء  مختلف و ظهورات متفاوتي  هاي  جنس نيرو هستند و به مناسبت
. ندو يك نوع مخلوق بيشتر نيست ها كه يك موجود  مانند انسان. كنند مختلف پيدا مي

نامند كه زمين   ميآدمآنها را  است وليكن گاهي  قد و قيافه و شكل و شمايل آنها يكي 
نامند كه از نظر ساخت و ساز   ميبشرآنها را  به وجود آنها بركت يافته است و گاهي 
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  است كه بايستي چنان جنسي . دهد بشارت مي ها را به آينده خوبي  خود انسان وجودي 
نامند كه با يكديگر اُنس   ميانسانها را  و باز همين آدم.  بسازد بهشتياو  خداوند براي 

يك موجود است، اما شايد در . كنند و با يكديگر مهر و محبت دارند پيدا مي و آشنايي 
نامند،  آنها را مجرّد مي. مجردات هم از اين قبيلند. حدود بيست يا سي اسم داشته باشد

هاي  مانند اجسام نيستند كه اعضاء مختلف و لباس. نيستند چيزي خود زيرا به جز 
 نور. آورند مي و آسايش بوجود نامند از نظر اين كه راحتي   ميروح. مختلف داشته باشند 

  . سازند مي نامند كه روشنايي  مي
از اين جهت كه . خود يك حقيقتند به همين كيفيت، مجردات در جنسيت نوري 

 فرشتهآورد، آنها را  بوجودمي ه وسيله آنها نظام طبيعي در اختيار خدا هستند و خدا ب
بزند كه  برق اگر به اختيار خودش باشد و انسان دست به سيمي  مثالً نيروي . نامند مي

مهندس خودش هم اگر اشتباه كند و . كشد دارد، آن نيرو انسان را مي برقي  نيروي 
در اختيار علم و دانش باشد كه و همين برق اگر . شود دست به سيم برق بزند كشته مي

عقالني  ديگر، از اين جهت كه كارهاي  شود يا وسائل برقي  به وسيله آن چراغ ساخته مي
دهد و وسايل برقي  ها را حركت مي كند و ماشين را بر طرف مي دهد، تاريكي  انجام مي 
ا كه به اراده در طبيعت، اين نيروها ر. گرداند، مفيد و سازنده است چرخاند و مي را مي 

دهند، گياه و علف را  انجام مي عقالني  چرخانند و كارهاي  خدا صنايع عالم و آدم را مي
علمي  دهند، از اين جهت كه مجردات كارهاي  پرورانند، حيوان و انسان را رشد مي مي

  . نامند آور بين خدا و خلق خدا هستند، آنها را فرشته مي دهند و پيام انجام مي عقالني  
آن جا كه . باشند مي برق در صنايع برقي  درست مجردات در عالم مانند نيروي 

رسان  برق كه پيام رسانند، بر روي همان نيروي  ها را به يكديگر مي كالم و بيان انسان
  . گذارند  ديگر مي هاي است، تلفن و تلگراف و اسم

گر انسان خود يك جنس نامتناهي، كه ا. مجردات يك حقيقت هستند به طور كلي 
را بتواند به عالم مجردات برساند، كل عالم آفرينش را پر از نور و نيرو و جبرائيل و 

شتگان  كه از فر  در تعريفاتي عليه السالم موال اميرالمؤمنين. بيند ميكائيل و اسرافيل مي
  : فرمايند دارند مي
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ره به آنها بگوييد  كه شما با اشا45فرشتگان افراد قابل شماره و قابل اشاره نيستند
جبرائيل  كل آفرينش از نظر پيام رساني . آن جبرائيل است و آن اسرافيل و آن عزرائيل

ها حيات و حركت  شود و باز كل آفرينش از نظر اين كه با ورود خود در بدن شناخته مي
كشاند، به مناسبت ورود در  سازد و با خروج خود موجودات زنده را به مرگ مي مي

به مناسبت . عزرائيلشود و به مناسبت خروج از اَبدان   خوانده ميميكائيلاَبدان، 
شود و به مناسبت اين كه پيام خدا را به كائنات   شناخته ميجبرائيل رساني  پيام
برق هم به نام راديو، هم  همان طور كه نيروي . شود  شناخته مياسرافيلرساند  مي

ست فرشتگان هم در عالم طبيعت به يك ديگر ا تلفن، هم تلويزيون و صنايع برقي 
 ديگر  هاي مناسبت جبرائيل و به يك مناسبت ديگر اسرافيل ناميده شده و به مناسبت

ها  است كه جان آدم كنند كه عزرائيل مانند قاتلي  مردم خيال مي. ديگر دارند هاي  اسم
از نظر اين كه . عزرائيل همان جبرائيل و ميكائيل است. ترسند گيرد و از او مي را مي
ميرد عزرائيل است و از نظر اين كه رابطه  شود و انسان مي اش با انسان قطع مي رابطه

  . شود دهد، جبرائيل ناميده مي آورد و حيات و حركت مي بوجودمي
پس مجردات يك حقيقتند، وليكن در عالم طبيعت و در ميان اَبدان و اجسام 

مختلف، اسماء مختلف و متفاوت پيدا  هاي  شبه تناسب نماي. مختلف دارند هاي  نمايش
كند،  ها را متوجه فرشتگان مي آن چه مسلم است خداوند كه اين همه انسان. كنند مي

اين است كه مردم بدانند فرشتگان اسباب و ابزار دست خدا هستند كه خداوند با  براي 
گويند همين  السفه مياز ف اي  زيرا عده. دهد انجام مي به كار بردن آنها افعال مختلفي 

ها ايجاد  و عقل و شعور در انسان كه اين همه حيات و حركت و رنگ و زيبايي  عاملي 
  عالم را خداي هاي  بدن انسان يا زيبايي روح انسان يا نيروي . كند، همين خدا است مي

گويد اين حيات و حركت و نيرو و قدرت، اسباب و  خداوند به آنها مي. دانند عالم مي
كنم و مخلوقات  بزار دست من هستند كه با به كار بردن آنها حيات و حركت ايجاد ميا

  . سازم را مي
پس ماده و روح يا به تعبير ديگر ماديات و مجردات كه همين اجسام و فرشتگان 

مواد و مصالح   عالم هستند، زيرا هر صنعتي  باشند، اينها مواد و مصالح ساختماني
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ها اگر بخواهند خانه و ساختمان بسازند، خاك و سنگ الزم   انسان.الزم دارد ساختماني 
خداوند متعال . ميز و مبل بسازند، چوب و تخته، و يا لباس بسازند پشم و پنبه. دارند

را بسازد اصول اوليه و مصالح ساختماني  هم كه بخواهد انسان يا حيوان يا هر موجودي 
  . الزم دارد 

دهيم و آنها را به  به وسيله برق نيرو مي الت برقي همان طور كه ما به ماشين آ
آوريم خداوند متعال هم با روح و فرشته در ابدان و اجسام عالم حيات و  حركت مي

نه اين كه خودش وارد ابدان شود و آنها را . كند كند و آنها را زنده مي حركت ايجاد مي
  . رداندزنده كند يا وارد كره زمين شود و زمين را بچرخاند و بگ

در قرآن اصرار دارد كه شما مردم هم به خدا ايمان بياوريد كه  تعالي  لذا خداي 
سازد و هم به روح و فرشته و نور و نيرو، كه مواد و مصالح عالم و آدم  عالم و آدم را مي

   46.هستند
ها، همه جا اسباب و ابزارِ آفرينش از  بنا بر اين در تاريخِ فكر و فرهنگ انسان

است كه با آن اسباب و ابزار و يا مصالح ساختماني  آفريننده كسي . نده جدا استآفرين
نه اين كه ذات خود يا وجود خود را به . گذارد سازد و به نمايش مي صنايع خود را مي 

  .صورت صنايع و مخلوقات نمايش دهد
 و كه غالباً با فكر) فالسفه و طبيعيون( دو طايفه از متفكرين در جامعه بشريت 

اند همه جا خاليق خدا و يا  دانش خود افكار بشريت را مسخر نموده و به اختيار گرفته
اند خدا همان كسي  گفته. اند صنايع خدا را به صورت نمايشي از ذات خداوند جلوه داده

ديگر به صورت  دهد و جاي  ها نمايش مي است كه يك جا خود را به صورت انسان 
اين خاليق عجيب و غريب . ت آسمان و زمين و كوه و دريا ديگر به صور حيوان و جاي

كه صنعت خدا هستند و خداوند با ساخت و سازِ آنها علم و قدرت خود را به نمايش 
فالسفة . دانند، نه صنعت خدا به اراده خدا گذارد، اين خاليق را نمايش وجود خدا مي مي

ها ميليون انسان دانشمند  ليونيونان كه آفريننده مكتب بزرگ فلسفه هستند و افكار مي
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اند، قائل به  اند و موجوديت خدا را در افكار مردم به لغويت كشانيده را به انحراف كشيده
گويند موجودات عالم از نظر وجود يك حقيقتند و از نظر  مي. هستند» اشتراك وجود«

يك  ايي گويند در دل عالم خلقت و در وضع ابتد مي. باشند صورت و قيافه مختلف مي
مختلف نمايش  هاي  حقيقت است به نام وجود كه آن يك حقيقت، خود را به صورت

گويند مانند  مي. يك جا به صورت كوه و دريا و يك جا به صورت ماه و ستاره. دهد مي
آب كه يك حقيقت است، اما يك جا به صورت دريا و يك جا به صورت برف و باران و 

كه پيدا  هايي  عالم  از نظر صورت هاي  آب.  و امثال آنديگر به صورت يخ و تگرگ جاي 
گذارند، هزاران اسم و رسم پيدا  كه به نمايش مي اي  كنند و از نظر شكل و قيافه مي
مانند اسماء . كنند با اين كه همه اينها آب هستند، وليكن اسماء مختلف دارند مي

ها همان  ها هستند و برف ها همان برف يخ. مختلف نور و نيرو و روح حيات و حركت
  هاي به دليل شكل. ها و امثال آن ابرها و ابرها همان بخارها و بخارها همان باران

  . اند مختلف پيدا كرده هاي  كنند نام كه پيدا مي مختلفي
. بريم ها دو كلمه به كار مي كنيم در تعريف آب ها را تعريف مي كه ما آب وقتي

پس آب، خود را به اين . آب نهر، جوي، كوزه و امثال آنگوييم آب باران، آب برف،  مي
. ها صنعت آب باشند و آب آنها را بسازد دهد؛ نه اين كه اين صورت ها نمايش مي صورت

كند؟ يا  سازد؟ يا دريا باران و تگرگ درست مي سازد، يا برف و يخ مي آيا دريا باران مي
آورد؟ يا اين كه خاك و آب  مي خ بوجودخداوند متعال از آب دريا باران و ابر و برف و ي

ما گياه و علف  سازند؟ يا خدا از آب و خاك براي   ما گياه و علف و ميوه و برگ مي براي
از آب و خاك هستند، وليكن  ها نمايشي  ها و ميوه است كه گياه و علف سازد؟ بديهي  مي

و آب  اد خاكي خداوند از تركيب مو. بلكه صنعت خدايند. صنعت آب و خاك نيستند
ما گياه و  كه در طبيعت آفريده، از تركيب اينها براي  مرموزي  برف و باران و نيروهاي 
ما را برطرف كند  اگر بخواهد تشنگي . كند سازد و ما را تغذيه مي علف و ميوه و دانه مي

ف را برطر را و به وسيله غذا گرسنگي  كند، به وسيله آب تشنگي  ما آب توليد مي براي 
  . كند مي

ها  است كه به اين صورت غير از مواد و مصالحي  پس نمايش مصالح ساختماني 
مختلف و  هاي  خداوند اصول ساخت و ساز صنايع خود را به صورت. شوند ظاهر مي

سازد تا ما را به علم و قدرت خود آگاه كند و عظمت خود را به صورت  متفاوت ظاهر مي
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گويند خدا  است كه مي چه اشتباه بزرگي .  نمايش بگذارداين صنايع برابر افكار ما به
ها  خود را به صورت آب و خاك و حيوان و گياه و علف درآورده و خود را به اين صورت

مانند . اند خدا در آورده و پرستش نموده در واقع صنايع خدا را به جاي . دهد نمايش مي
كه هديه آورده اعتنا   شما به كسي شما بياورد و براي  اي  و تحفه اي   كه هديه كسي

هديه را سجده  شما بايستي . آن هديه را ببوسيد و سجده و تشكر كنيد نكنيد، ولي 
با افكار  شما هديه آورده است؟ فالسفه يونان يك چنين خدايي   كه براي  كنيد يا كسي
اند   گفتهكه(اند  اند و بشريت را در اين فكر و فرهنگ غلط سرگردان كرده خود ساخته

گويند خاليق  مي. ) خدا خود را به صورت مخلوقات درآورده و به نمايش گذاشته است
مانند . از نظر شكل و قيافه، خدا نيستند، وليكن در ذات و حقيقت خود، خدا هستند

برف و باران كه از نظر شكل و قيافه دريا نيستند، وليكن در ذات و حقيقت خود همان 
  . آب دريا هستند

درست  اي  جاهل مجسمه هاي   را كه انسان پرستي فالسفه همان شرك و بتپس 
تمامي . اند دانستند، به صورتي ديگر مطرح كرده  خود مي كردند و آن را خداي مي

اند ما  اند و گفته خود شناخته يي را كه در طبيعت پيدا شده خداي  ها ها و مجسمه شكل 
اين . گذاريم ما به ذوات و وجود آنها احترام مي. نداريم ها كاري  ها و قيافه به صورت

 موجودات نمايش خدا  گويند تمامي  يعني اين عقيدة فالسفه كه مياشتراك وجود
 براي  و فني و شرك علمي  عمومي  پرستي  باشند نه اين كه صنايع خدا، يك بت مي

ا بدانيد و خود را ها شما خود را خد انسان تاريخ به وجود آورده است، كه اي  هاي  انسان 
آييد،  زيرا اگر چه از نظر شكل و قيافه زن و مرد و انسان به حساب مي. پرستش كنيد

  . ايد ها نمايش يافته وليكن در حقيقت خدا هستيد كه به اين صورت
دانشمندان عالم را از توحيد و  است كه تمامي  اي از دانش بشري  اين فلسفه شاخه

خداوند اصرار دارد كه تمامي . كشاند مي  شرك و بت پرستي واقعي، به دايره خداپرستي 
كه خداوند تبارك و تعالي . موجودات قابل رؤيت و قابل نمايش، صنعت خدا هستند 

ها را به نام نور و ماده آفريده و از تركيب نور و  آن ابتدا اصول اوليه و مصالح ساختماني 
شنويد و  بينيد و يا مي خوانيد و مي آن چه مي. ماده اين همه خاليق را ساخته است

خداوند مواد و مصالح ساخت و ساز . دانيد صنعت خدا بدانيد نه نمايش وجود خدا مي
. كند نور و ماده و جسم و روح و امثال آن تعريف مي هاي  مخلوقات خود را به نام
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يگر مربوط ام كه آنها را به يكد ها و اَبدان، ماده ساخته ساختن هيكل گويد من براي  مي
سازم و به وسيله نور و روح كه از  ها را مي ها و هيكل كنم و از اجتماع مواد عالم بدن مي

ها رنگ و رونق و زيبايي  مجردات هستند، جرمانيت و جسمانيت ندارند، به اين هيكل
  . دهم مي 

صنعت خدا، و خلق خدا . پس مخلوقات به تمام وجود و صورت غير از خدا هستند
خداوند به تمام وجود . داشته باشند ند، نه اين كه در ذات خود جنسيت خدايي باش مي

فرما   حكم و جنسي بين وجود خدا و وجود خاليق تباين ذاتي . باشد غير از خاليق مي
و  خدا هم شباهت ذاتي . خود ندارند  با خداي  و جنسي خاليق شباهت ذاتي . شده است
خاليق صنعت خدا  خدا آفريننده است و تمامي بلكه . با خاليق خود ندارد جنسي 

پس اين همه اصرار خدا در قرآن . پروراند سازد و مي هستند كه به اراده خود آنها را مي
گويد  و بيانات پيغمبران كه از جسم و ماده و روح و فرشته و حيات و حركت سخن مي

خدا شباهت به مخلوقات ها خدا را منزّه بدانيم از اين كه  اين است كه ما انسان براي 
را به مخلوقات ندهيم و مخلوقات را در شأن خدا و  نشان خدايي . خود داشته باشد

  . شبيه وجود خدا نشناسيم تا موحد خالص باشيم
را كه قائل به اشتراك وجود است، بازگو  در اين رابطه بد نيست كه شعر شاعري 

اند و  شمندان گرفتار مكتب فلسفه شدهدان شعرا و گاهي  كنيم تا بدانيم كه چگونه گاهي 
گويند خاليق با خالق از نظر هستي  مي. قائل به اشتراك وجود بين خلق و خالق هستند

و شكل و قيافه و قانون و هندسه فرق دارند غير خدا هستند، وليكن در اصل حقيقت و  
كه   وقتي اين شاعر. هستند و يك حقيقت هستند و يا در اصل وجود با خدا يكي  هستي 
داند يا در  اند كه چرا خودش را خدا مي نموده و مردم او را مالمت كرده  خدايي  ادعاي

كه از آن شجره،  داند، در جواب آنها داستان شجره نوراني  اصلِ وجود مثل خدا مي
  :گويد مي. آورد سخن گفته است را در شعر خود مي خداوند با موسي 

  !بختي؟ چرا نبود روا از نيك               از درختي » اناالحقّ«روا باشد
 سخن گفته و او را به طرف خود جلب و جذب  كه خداوند با حضرت موسي شبي

  :نموده و به او گفته است كه اي موسي
  47 و أَقمِ الصالةَ لذكْري  أََنا اللَّه ال إِله إِالَّ أََنا َفاعبدني إِنَّني

                                                           
 ١٤هيسوره طه،آ  -٤٧
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ام  من كه تو را به اين جا كشانده موسي  گويد اي  مي  از آن شجره خداوند به موسي
بندة  موسي  پس تو اي . به جز من نيست خدايي . زنم، من خدا هستم و با تو حرف مي

  . و مرا فراموش نكني نماز را بخوان تا به ياد من باشي . من باش و از من اطاعت كن
ا همسر خود به همراه ب چنين است كه موسي  داستان تماس گرفتن خدا با موسي 

از  زيرا موسي . كه داشتند از مدائن به طرف فلسطين حركت كردند گوسفندان زيادي 
است كه ابراهيم آن را ساخته و  اوالد يعقوب و ابراهيم است و فلسطين هم سرزميني 

به طرف فلسطين حركت  موسي . آباد نموده و به صورت باغ و زراعت درآورده است
ه كه در بيابان هستند، شب تاريك همسر او گرفتار درد زايمان وسط را. كند مي
همسرش روشن  براي  افتد كه آتشي   به فكر مي سرد بوده و موسي هوا قدري . شود مي
  اند، هرجا آتشي  مانند كبريت و برق در اختيار نداشته ها كه وسيله آتش زايي قديم. كند

  . اند آورده  به خانه خود مي روشن بوده، از آن جا آتشي
 سخن بگويد و او را مأموريت بدهد كه به جنگ  كند با موسي خداوند كه مقدر مي

مانند درختي  جلب و جذب او در آن شب تاريك يك شجره نوراني  فرعون برود، براي 
گويد آن جا آتشي  به همسرش مي موسي . آورد  مي كه آتش گرفته باشد، به نظر موسي 
به طرف آن  فوري . آتش بياورم و تو را در اين حال گرم كنم اي  روشن است، بروم پاره 

  بيند درخت سبزي رسد، مي درخت مي  به پاي  وقتي. كند حركت مي درخت نوراني 
در حالي . ور و روشن است، بدون آن كه آتش گرفته باشد، روشن است و شعله نوراني 

از درون  ور است، صدايي  بدون آتش شعله كند كه چه طور درخت سبزي  كه تعجب مي
تو را به اين .  تو هستم من خداي. مرا بشناس گويد موسي  شود كه مي آن شجره بلند مي

به طرف مصر  از حاال به بعد مأموريت داري كه . جا كشانيدم تا به تو مأموريت بدهم
د، رسان گناه به قتل مي كار كه اين همه بندگان خدا را بي و با فرعونِ جنايت برگردي 
  . و او را از سلطنت بركنار كني بجنگي 

را از گوشة بيابان در شب تاريك به طرف  اين كه موسي  در اين جا خداوند براي 
گردد تا زن و بچة خود را از سرما  مي جذب او كه دنبال آتشي  خود جلب كند، براي 

است و به خيال كند آتش  را به نمايش درآورده تا موسي نجات دهد، آن شجرة نوراني 
 بوده  آن درخت به منزلة بلندگويي. طرف آن جلب و جذب شود و خدا با او سخن بگويد

را به طرف خود جلب كند و از آن طريق با او سخن بگويد و به او  تا خداوند موسي 
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سخن گفته و همان درخت خدا   با موسي گويد همان درخت شاعر مي. نبوت داده است
خواند  گوييم راديو قرآن مي مثل اين كه ما مي.  درآورده استبوده كه خود را به نمايش

قرآن  قرآن است، نه اين كه قاريِ  با اين كه راديو و تلويزيون اسباب و ابزارِ پخشِ صدايِ 
خدا بوده است، نه اين كه  هم اسباب و ابزار پخش صداي  آن درخت نوراني . باشد

دانند  و همه مخلوقات را نمايش خدا ميبر پاية فلسفه كه همه چيز . خودش خدا باشد
ديگر نمايش وجود خدا است و  هاي  هم مانند درخت نه صنعت خدا، آن درخت نوراني 

خواهد به مردم بگويد منِ شاعر را مالمت نكنيد كه چرا  شاعرِ فيلسوف با شعر خود مي
اََنا  نَّني ا«: گويد مي به موسي  كنم؛ آن درخت هم در مقابل موسي  مي ادعاي خدايي 

  است كه با موسي) مثل راديو(دانست آن درخت يك بلندگو  مي با اين كه موسي » ...اهللا
وليكن شاعر . كند نه اين كه خودش خدا باشد خدا را پخش مي صداي . گويد سخن مي

كه درخت  در صورتي . گويد مگر من از درخت كمتر هستم خود مي اثبات ادعاي  براي 
در حالي كه درخت . دا هستم، من هم حقّ دارم بگويم من خدا هستمگويد من خ مي

روا باشد انا الحق . ( كند نه اين كه خدا باشد  خدا را پخش مي مثل ابزار است كه صداي
  )از درختي    چرا نبود روا از نيكبختي

پس طبق نظر ايشان از اين راه كه ما عالَم و مخلوقات آن را نمايش خدا بدانيم و 
شناسيم كه  قات را در اصلِ وجود خدا بشناسيم، خاليق را مانند همان درخت ميمخلو

همان طور كه خداوند خود را به . خدا بوده كه خود را به صورت درخت جلوه داده است
موجودات عالم هم حقّ  صورت درخت نمايش داده و با موسي سخن گفته است، تمامي 

ا خدا بدانند و فقط در هندسه و تركيب و شكل توانند در اصلِ وجود، خود ر دارند و مي
  . و شمايل خدا را غير خود بدانند

اند، نه صنعت خدا؛  از اين راه كه فالسفة يونان خاليق را جلوة خدا دانسته
اند يك حقيقت در عالم بوده  گفته. اند  كشانيده ها انسان را به ضاللت و گمراهي ميليون

رشته و درخت و به صورت مخلوقات ديگر به نمايش كه خدا بوده و خود را به صورت ف
را سجده كند مثل اين است كه خدا را سجده كرده  هر كس مخلوقي . درآورده است

همان طور كه  هر كس آب باران را تعريف كند، مثل اين است كه دريا را تعريف . است
درخت و هر كس كه شاخ و برگ درخت را تعريف كند، مثل اين است كه . كرده است

به  به اين كيفيت اكثريت بندگانِ خدا را از خداپرستي . را تعريف نموده است
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ها  اند كه خود را به اين صورت و خدا را اصل مخلوقات دانسته. اند  كشانيده پرستي خلق
  . جلوه داده است

پس در اين جا الزم است ما اصول اولية مخلوقات را كه خداوند از آن اصول 
سازد به نمايش درآوريم تا بدانيم كه خود ما و ساير مخلوقات صنعت  مخلوقات را مي

مواد اوليه  و هر مصنوعي  الزم است بدانيم كه هر صنعتي . خدا هستيم، نه نمايش خدا
گويند كه به  را مي مواد اوليه همان چيزهايي . درآيد الزم دارد تا به شكل مخصوصي 

واهيم خشت بسازيم، خاك و گل الزم داريم، اگر بخ. شوند مختلف ظاهر مي هاي  صورت
و . يا اگر بخواهيم ميز و مبل بسازيم، چوب الزم داريم تا به شكل ميز و مبل درآوريم

اگر بخواهيم ماشين و هواپيما و وسائل نقليه بسازيم، آهن و سنگ آهن الزم داريم تا به 
يق خدا هم صنعت خدا خال. مواد اوليه الزم دارد پس هر مصنوعي . آنها شكل بدهيم

. سازد هم اسب و پرنده مي تعالي خداي . سازيم ها ماشين و هواپيما مي  ما انسان.هستند
يك جا آب ساخته و يك جا هوا و يك . بينيم مصنوعات خدا هستند آن چه در عالم مي

بدون مواد اوليه  هيچ صنعتي .  ديگر جا كوه و دريا و جنگل و حيوان و انسان و چيزهاي
 من بباف،   براي من بساز، قالي براي  به شما بگويد لباسي  اگر كسي . ابل ظهور نيستق

. ببافم پشم و پنبه بياور تا برايت قالي . تو لباس بدوزم گوييد پارچه بياور تا براي  شما مي
خداوند متعال پيش از آن كه . بدون اصول و مواد اوليه قابل ظهور نيست هيچ مصنوعي 

ها صنايع خدا  ق كند، زمين و آسمان و كوه و دريا بسازد كه همه اينرا خل خلقي 
سازد،  هستند، ابتدا اصول اوليه را كه از تركيب آنها با يكديگر اين همه مخلوقات را مي

  :فرمايد در قرآن مي. كند ايجاد مي
الزم دارد تا به  اي  شكل و قيافه  مخلوقات كه دانستم هر مخلوقي خلق  براي 

 نمايش پيدا كند، ابتدا مواد عالم را ايجاد كردم تا از اين مواد كه قابل  خصوصيصورت م
   48.لمس و قابل رؤيت هستند، هيكل مخلوقات را بسازم

ماده از همان ابتداي . بدون ماده قابل ظهور نيست زيرا هرگز صورت و جسمي 
فاقد جسم   اگر مخلوقي. قابل رؤيت و قابل لمس و قابل تصرف است. خلقت جسم است 

به ديگران نمايش  تواند خود را در جايي  و جسمانيت باشد قابل رؤيت نيست و نمي
ها را از ماده كه جسمانيت دارد  ها و قيافه لذا خداوند اين همه شكل و صورت. دهد

                                                           
   و لَقَد خَلَقْناكُم ثُم صَورناكُم، ١١ه يسوره اعراف،آ -٤٨
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ماده به اضافه ماده . ماده در ابتدا كه بسيار كوچك است، جسم است. ساخته است
ها را مانند  ها و شكل سازد و آن ماده اصلي است كه بدن مياجسام بزرگ و كوچك را 

ها نمايش پيدا  سازد و از اين رو است كه شكل ها و هواها از آن مي  خورشيد و ماه و آب
يا هيكلي پرِ كاه باشد يا كوه، قابل ساخت و ساز و  اگر ماده نباشد جسمي . كنند مي

  . قابل نمايش نيست
ماده در . شود ها درست مي  آن اَبدان و اجسام و هيكلماده اصل اول است كه از

سياه است، و از نظر  رنگي  از نظر بي. سياه و بسيار كوچك است اي  خلقت ذره ابتداي 
. فقدانِ روشني، تاريك، و از نظر فقدانِ حيات، ميت و از نظر فقدانِ نيرو، ساكن است

ماده ذاتاً .  الزم دارد صل ديگريو حيات و حركت، ا آوردن رنگ و روشني  بدست براي 
حركت دادن به آن، قوه و نيرويي الزم است تا به آن بدهيم و حركت  ساكن است، براي 

خوابد، جسم او موجود است، اما چون حركت و  ميرد يا مي مي انسان هم وقتي . كند
و اگر خدا بخواهد به جسمِ ساكن، حيات و حركت بدهد، نير. حيات ندارد، ساكن است

  . ها اضافه كند تا موجودات ساكن و مرده حيات و حركت پيدا كنند الزم دارد تا به بدن
ساختن مخلوقات خود كه قابل رؤيت و شماره باشند، ماده  پس از يك طرف براي 

 اصل  پيدايش حيات و حركت و رنگ و زيبايي ها را از آن بسازد، و براي  الزم دارد تا بدن
شده الزم دارد تا با نيرو و نور به موجودات عالم حيات و حركت كه نور شناخته  ديگري 

  . و قوه و قدرت بدهد
ساختن راديو، فلزاتي  ما براي . باشد ها مي ما انسان صنايع خدا مانند صنايع برقي 

برق الزم  الزم داريم كه هيكل آن را بسازيم، و بعد از آن كه بدنه را ساختيم نيروي  
بدن جمادات و .  هم همين طور تعالي خداي .  و حركت بدهيمداريم تا به آن حيات

نباتات و حيوان و انسان مانند هيكل راديو تلويزيون است كه مواد اوليه الزم دارد، و 
ها بدمد   آنها نور الزم دارد تا به هيكل و رنگ و رونق و روشني حيات و حركت و زيبايي 

  :فرمايد در قرآن مي. نندو موجودات ساكن و مرده حيات و حركت پيدا ك
:  ساختن آنها دو چيز و دو اصل ايجاد كردم  من ابتدا پيش از خلقِ خاليق، براي

ها را و از نور روشن به آن ابدان حيات و  بدن از ماده ظلماني . ماده ظلماني، و نور روشن
   49.دادم و روشني  حركت و رنگ و زيبايي 
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     حكمت
 
٢٠٧ 

ايجاد اصول اوليه آنها است تا انتها كه اين با اين حساب مخلوقات خدا از ابتدا كه 
كنند، همه و همه صنعت خدا هستند كه با علم و قدرت  همه شكل و صورت پيدا مي

پروراند و  سازد و مي ها ميليون مخلوق را مي خود آنها را ايجاد نموده و هر لحظه ميليون
دا خود را به اين گويند خ كه مي چه قدر احمقانه است حرف كساني . رساند به ثمر مي

كند،   پيدامي از نظر صورت كه نام مخصوصي ها نمايش داده است و هر مخلوقي  صورت
 عالم است كه خود را به صورت زمين و آسمان و غيره جلوه  در اصلِ وجود همان خداي

همان طور كه يك . آنها در علم و دانش هرگز قابل قبول نيست ادعاي ! داده است
سازد  د را از اصول اوليه تا رسيدن به شكل و قيافه به ارادة خود ميمهندس، صنايع خو

 حيات و  هم خاليقِ خود را از اصول و مواد اوليه تا انتهاي  تعالي  نه از ذات خود، خداي
  . سازد حركت و شكل و صورت به اراده خود مي

 در .موجودات در اصل و فرع غير از خدا هستند و صنعت خدا هستند نه جلوة خدا
دهد كه ابتدا نور و ماده را  خبر مي» جعل الظلمات والنور«: سوره انعام آيه اول با كلمات

  . ساخته و از تركيب آنها با يكديگر اين همه خاليق را درست كرده است



 
 

  حكمت 
 

 

٢٠٨ 

  
  فرق ساخت و ساز خداوند با ساخت و ساز انسان

  
با ساخت و  الي در اين رابطه الزم است بدانيم ساخت و ساز خداوند تبارك و تع

 با يكديگر تفاوت  و آفرينشي ساز خاليق در دو جهت فرق دارد و اين دو از نظر ذاتي 
ما  آفرينش براي  مخلوقات را از ابتداي  و رواني   ذاتي امام باقر عليه السالم تفاوت. دارند

سه عمل مخصوص ذات مقدس   و سازندگي  در آفرينندگي: فرمايد مي. دهد توضيح مي
. تواند انجام دهد فقط او مجهز به اين سه عمل است كه مي. وند متعال استخدا
  :فرمايد مي

 و لن يجعلَ الشئ ،العدم اال اهللا  ولن يخرجه الي ،لن يخرج االشياء من العدمِ اال اهللا
  50شيئاً اال اهللا

توانند سرّ آن را  بدانند و نه  نه مي.  اين سه عمل از دست مخلوق ساخته نيست
 ذات مقدس خداوند  از امتيازات خصوصي. از اين سه عمل را انجام دهند توانند يكي  مي

است كه اين سه عمل از دست  قابل ظهور باشد، كسي  ديگري  اگر خداي . متعال است
  . است اختصاصي  عملي . آيد او برمي

                                                           
    20 رجوع شود به پاورقي - 50



 
 

     حكمت
 
٢٠٩ 

  
  تبديل ذوات به يكديگر محال است

  
اختصاصات . رد كه مال خود او است دا با ذات و وجود خود مختصاتي هر چيزي 

دارند كه مردان ندارند و  ها در ذات خود صفات و حركاتي  اين است كه مثالً خانم ذاتي 
هر كدام در ذات خود وضعيت . جماد و نبات و حيوان هم همين طور. مردان همين طور

به همين دليل ذوات موجودات قابل تبديل به . دارند مخصوص و صفات مخصوصي 
گويند  مي. دارند باشند و صفات مخصوصي  مي هر كدام موجود مستقلي . كديگر نيستندي

دانند كه هندسه مخصوصي  نمي. را تبديل به زن كند يا بالعكس خدا قدرت دارد مردي 
. ها زن، قابل تغيير و تبديل نيست شوند و زن كه براساس آن مردها مرد ساخته مي 

او چه به ظاهر و چه وضعيت باطن،  يص مردانگي خصا شود تمامي  كه زن مي مردي 
با حفظ صفات  شود مردي  هرگز نمي. شود آن صفات زنانه پيدا مي شود و جاي  محو مي

مختلف به يكديگر از محاالت  تبديل دو ذات و دو شيء . مردانه زن شود و بالعكس
اجتماع «ه دانشمندان اعتراف دارند ك.  نكردن  نشدن نه به معني محال يعني. است

.  نيستنشدن  به معناي نكردن. محال است» طفره«و » اجتماع مثلين«يا » نقيضين
هر . اين تقاضا غلط است. بسازد كه هم باشد و هم نباشد گويند خدا موجودي  مثالً مي

، نيستياما . سازد  سازنده الزم دارد و خدا مي هستي. يا هست يا نيست مخلوقي 
هستي، . و عدم را بسازد ت نيست كه از خدا بخواهيم نيستي درس. نيست كه خدا بسازد

پس اين سؤال . سازند  مي ها هم بخواهند، چيزي انسان. سازد مخلوق خدا است و خدا مي
دو  يعني . اجتماع مثلين هم همين طور. غلط و سفيهانه است و تقاضا، سؤال و تقاضايي 

 يك طرف دو نفرند و با نگاه ديگر از. يك باشند و هم دوبسازد كه هم  نفر را جوري 
  . يك نفر

هر يك .  نباشد دو نفر نيستند اگر امتيازي. امتيازات باعث دو نفر شدن است
دو دانه گندم، دو عدد ميوه، اجباراً هر كدام امتياز . است  دارد كه غير آن يكي  امتيازي

، اين است كه يناجتماع مثل. اند  دارند كه به خاطر آن امتياز دو عدد شده مخصوصي
امتياز باشد كه دو عدد باشند و امتياز نباشد تا يك نفر .  بيافريند از خدا بخواهيم نيستي



 
 

  حكمت 
 

 

٢١٠ 

عدم  داده و  امتياز مخصوصي خدا به هر عددي . موجود است  شيئي امتياز. باشد
  . قابل آفرينش نيست نيستي . باشد مي نيستي   هم به معناي امتياز



 
 

     حكمت
 
٢١١ 

  
   محال است»فرهَط«
  

از مبدأ حركت بدون عبور از وسط در  كسي  يعني .  هم از اين قبيل استرهطف
. من شما باشم يا شما جاي   كنم جاي  من بدون اين كه فاصله را طي. انتها قرار گيرد

اين سؤال هم مثل . گذارد اين خط وسط است كه مبدأ و منتها را به نمايش مي
اگر . خط وسط باشد و نباشد بگويي كه . است» اجتماع مثلين«و » اجتماع نقيضين«

خط وسط باشد، مبدأ و منتها قابل ظهور است و اگر خط وسط نباشد، مبدأ و منتها هم 
  .نشدن گويند، يعني   ميمحالرا  يك چنين اعمالي . قابل ظهور نيست



 
 

  حكمت 
 

 

٢١٢ 

  
  ايجاد بدونِ سابقه محال نيست

  
ها كلمات را از حروف  نسانمثل اين كه ما ا. اما ايجاد بدونِ سابقه قابل تصور است

سازيم، و بعد با آن  اول حروف را مي. كنيم سازيم و حروف را بدون سابقه ايجاد مي مي
 هم اول اصول خاليق را كه نور و  تعالي خداي . سازيم حروف كلمات و مكتوبات را مي
خود كند و از تركيب آن اصول با يكديگر به مخلوقات  ماده باشد، بدون سابقه خلق مي

پس ايجاد اصول خاليق به دست خدا است و انسان شايد . سازد دهد و مي شكل مي
يعني اين . هم همين طور است» اعدام خاليق«. نتواند به حقيقت آن آگاه شود تا بسازد

هايي كه در  البته اعدام. از آن نماند را چنان نابود كند كه چيزي  كه خداوند مخلوقي 
كنند  صورت آب را اعدام مي. ها است نه ذوات يم، اعدام صورتبين اين طبيعت مادي مي

. شود كنند، تبديل به برف و باران مي شود و صورت بخار را محو مي تبديل به بخار مي
همان طور كه ذوات را آفريده است، . تواند اعدام كند نمي را كسي جز خدا  ذات شيء 

  . تواند آنها را اعدام كند مي
قط از دست خدا ساخته است و خاليق شايد نتوانند به سرّ و مسأله سوم كه ف

مثالً مردگان در . است» جعل ذوات«يا » جعل ماهيت« پيدا كنند،  حقيقت آن آگاهي
دهد و زنده  ذات خود روح حيات ندارند و خدا روح حيات را در ذات آنها قرار مي

دهد و   آنها نور قرار مياجسام در ذات اوليه خود سياه هستند و خدا در ذات. شوند مي
  . شوند سفيد مي



 
 

     حكمت
 
٢١٣ 

  
  كيفيت تعلق نور به اجسام

  
كنيد،  چراغ را روشن مي. اول به صورت تابش. تابد نور به دو كيفيت بر اجسام مي

خداوند با . گردد اول برمي كنيد، نور اتاق به جاي  شود، خاموش مي مي اتاق نوراني  هواي 
آفرينش . شود گيرد، تاريك مي ، سپس نور هوا را ميكند نور خورشيد هوا را روشن مي

مثالً . زيرا نور در ذات ماده قرار نگرفته است. نامند مي» خلق«به كيفيت تابش را 
شود  تلويزيون و راديو كه داتاً نور برق را ندارند، بلكه نور به صورت تابش بر آنها وارد مي

 ذات آنها ثابت نگهداريم، احتياج به برق اگر بتوانيم نور برق را در. شود و باز خارج مي
  .ممكن نخواهد بود و خاموشي آنها هم ديگر  نداريم و تاريكي 

تواند ماده   نمي ماند و كسي در ذات ماده ثابت مي» ثبوت«نور عالَم، اول به صورت 
اني تمام اينها در ابتدا مادة ظلم. بلور، شيشه، آبمانند . برگرداند را به تاريكي  نوراني 

در . اند  شده اند و سپس خدا در ذات آن مواد نور قرار داده و آنها سفيد و نوراني  بوده 
 قرار داده، با صفا شده است و باطنش از ظاهرش  ذات آب هم چون خدا نور و روشني

نه . روح را در ذات حيوان ثابت نموده است. قابل رؤيت است و ظاهرش از باطنش
تواند  مي د را از وجود خود بيرون كنند تا بميرند نه ديگري توانند روح خو خودشان مي

شود  شود و زنده مي اين كه روح وارد ذات مي. روح موجود زنده را از ذات او بيرون كند
است و از دست انسان  تعالي  ميرد، فقط به دست خداي  شود، مي و از ذات خارج مي

آن هم از قدرت انسان خارج .  برگرداندتواند بداند و آيد و كيفيت آن را هم نمي برنمي
اين . جعل حيات و روشني، جعل ماده و جعل نور. نامند  مي»جعل«اين عمل را . است

تواند بدهد يا  مي. عمل مخصوص ذات خداوند است چرا كه فقط خدا بر نور مسلط است
اد نوراني فقط از مو. تواند خود را بر ذات نور و جنسِ روح مسّلط كند انسان نمي. بگيرد

دهد  اولين مرتبه خداوند ذات مخلوقات را با افاضة نورِ حيات تغيير مي. كند استفاده مي 
اند و به  اثر و خاصيت شده كند و اين ذوات مرده را كه داراي  و ذوات مرده را زنده مي

گذارد تا از آن  اند، در اختيار انسان مي صورت آب و سنگ و خاك و فلزات در آمده
  .  كننداستفاده



 
 

  حكمت 
 

 

٢١٤ 

پس اين مسأله اختصاص به خدا دارد مواد عالم را از سكون به حركت و از موت به 
كه در  و موجوداتي . دهد به رنگ، و از انفصال به اتصال تغيير مي رنگي حيات و از بي

اين تغيير ذاتي . شوند  خلقت مرده و بدون خاصيت هستند، زنده و با خاصيت مي ابتداي
شود، مردگان به  مي مانند جرم خورشيد نوراني  كه ماده ظلماني نامند،  را جعل مي 

  .گردند مي حيات بر
 الزم است بدانيم كه انوار عالم و ذات مقدس خداوند متعال از نوع مجردات 

شود، جسمانيت و   از آنها پيدامي مجردات كه فرشته و نور و روح و روشنايي. هستند
شود كه مثالً ماده نور را در ذات  عالم تزاحم پيدا نميبين آنها و مواد . جرمانيت ندارند

چنانچه گفته شد مواد عالم و .  ندهد خود راه ندهد و يا نور، ماده را در ذات خود جاي
ها، اين اجسام  اجسام جهان كوچك باشند مانند ذرات اوليه يا بزرگ، مانند كرات و كوه

   هستند و در عين حال كه انفصال ذاتياز يكديگر جدا. دارند » انفصال ذاتي«از يكديگر 
 كه  در حالي. اجسام عالم را به يكديگر متصل نموده است دارند، خداوند تمامي 

اتصال مواد عالم و اجسام جهان به اين كيفيت نيست كه هر جسمي . منفصلند، متصلند
 اگر مواد عالم به كيفيت چسبيدن به. به جسم ديگر بچسبد و به آن متصل گردد 

غير قابل نفوذ ظاهر  عالم خلقت به صورت جسمي  تمامي . يكديگر به هم متصل شوند
كنيم  مشاهده مي. عالم حركت كند  نيست كه بتواند در فضاي  گردد كه ديگر كسي مي

و حيات و حركت  ها از يكديگر فاصله دارند و در عين فاصله با نور و روشنايي  كه ستاره
و  ها از نظر بدن از يكديگر فاصله داريم، وليكن از نظر فكري ما آدم. به يكديگر متصلند

ها مانند مردگان قبرستان است كه  آدم انفصال بدني . باشيم  به يكديگر متصل مي روحي
ما زندگان در يك طرف كره زمين  ولي . اند و از يكديگر خبر ندارند هم خوابيده پهلوي 

  .  طرف ديگر متصل هستيم هاي به انسان
ها  نامند كه در ذوات اجسام و بدن اتصال را نور مجرد يا روح مجرد مي نيروي اين 
بياشاميم، همان  اگر شربت آبي . ورود خود الزم ندارند  براي  خالي شوند و جاي  وارد مي

به  اي  آب و غذا كيسه الزم دارد كه خداوند براي  شربت آب و لقمه غذا در بدن ما جايي 
است، وليكن روح با اين عظمت و فكر و معلومات ما در بدن ما نام معده درست كرده 

پس مجردات . شود شود و مزاحمت پيدا نمي شوند، تمام ذرات بدن ما زنده مي وارد مي
 خود راه  را به جاي را پر كنند و ديگري  جرمانيت و جسمانيت ندارند كه هر كدام جايي 
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را پر  هر كدام جايي . سمانيت دارندوليكن اجسام و مواد عالم جرمانيت و ج. ندهند
  . شوند يكديگر وارد نمي كنند و در جاي  مي

خداوند به وسيله نور و روح، مواد عالم و اجسام جهان را به تصرّف خود درآورده 
ولي . دهد ما را تغيير مي به وسيله روح ما بدن ما را و قيافه ما را و زشت و زيبايي . است

اگر بدن نبود، روح . توانيم روح را به اختيار خود درآوريم  بدن ميها به وسيله ما انسان 
  . گرفت حيات و حركت در اختيار ما قرار نمي
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  معناي عرش و كرسي و ارتباط اين مفاهيم با روح و نور و مجردات

  
از يك جهت در اختيار خداي متعال هستند و خدا در . لذا مجردات دو جهت دارند

اين روح . آورد مي  با افاضة آنها در اَبدان حيات و حركت بوجودكند و  آنها تصرف مي
كه از مجردات است، جسمانيت و جرمانيت ندارد،  حيات و حركت و يا نور و روشنايي

 است كه خدا به وسيله همين انوار و ارواح بر موجودات عالم   خدا شناخته شده»عرش«
آورد و اين همه تغييرات از   در ميكند و همه چيز را به تصرف خود حاكميت پيدا مي

 و ظلمت بوجود و روشني  رنگي  نوع موت و حيات و حركت و سكون و رنگ و بي
ها كه جسمانيت داريم، به وسيله جسممان، روح ما به اختيار ما  ما انسان. آورد مي 

 روح و نور در. كنيم ها و روح تصرف مي آيد و با اين جسمانيت خود در روشنايي درمي
شود، و همين روح و نور در ارتباط با خدا عرش   شناخته مي» كرسي«ارتباط با انسان 
  . شود خدا شناخته مي
  : فرمايد يك جا مي

  51 وسع ُكرْسيه السماوات و الْأَرض
  : فرمايد  ديگر مي عظمت خدا همه چيز را به اختيار خود در آورده، و جاي  كرسي 

  52  عرْشِ استَوىالرَّحمنُ علَى اْل
باشد، تسلط  مي  خدا بر عرش عظمت خود، كه مجردات عالم و نور و روشنايي 

  . دهد دارد و با نور به موجودات عالم حيات و حركت مي
ها يا از راه حواس پنجگانه، قابل كشف نيستند؛ زيرا  مجردات به وسيله انسان

 وسيله اجسام از مجردات استفاده بلكه به. جسمانيت ندارند كه به تصرف انسان درآيند
  . آورند ها يا آب و آتش، برق را به تصرف خود درمي آن چنان كه به وسيله سيم. كنند مي

ندارد بلكه نور علم است و باالتر از  و جسمي  پس چون خداوند موجوديت مادي 
 بلكه به دليل. مجردات است به وسيله حواس پنجگانه قابل كشف و قابل رؤيت نيست

                                                           
  ٢٥٥هيبقره،آ سوره   -٥١
 ٥هيسوره طه،آ -٥٢
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بدون صانع و يا اثري  بدون خالق يا مصنوعي  شود كه هرگز مخلوقي  عقل شناخته مي
  . بدون مؤّثر قابل ظهور نيست 

گردد، صنايع  شود و ساخته نمي همان طور كه صنايع انسان بدون انسان پيدا نمي
پس همان طور كه با عقل خود بشر را خالق . شود خدا هم بدون اراده خدا ساخته نمي

كه منكر  كساني . شناسيم دانيم، با عقل خود خدا را خالق طبيعت مي ع خود ميصناي
. كنند و اعتنا به قضاوت وجدان ندارند شوند عقل و وجدان خود را سركوب مي خدا مي

كشد، وجدانش ناراحت  را مي گناهي  كه بي كند يا هر قاتلي  كه ظلم مي هر ظالمي 
  . را كشته يا به او ستم كرده است گناهي  را بيهمين وجدان عقل او است كه چ. شود مي

وجدان . شوند پس كفّار كه منكر خدا و فرشتگان و منكر روح و عالم آخرت مي
گذارند، و چون عقل خود را كنار  عقل خود را كنار مي. كنند خود را سركوب مي

با كنار اند و خبر ندارند  اند پيغمبران و ائمه اطهار و دين را كنار گذاشته گذاشته
توانند سرنوشت بد خود را كه همان جهنم است، تغيير دهند عاقبت  گذاشتن اينها نمي

  . شوند مي و بدراهي  گرفتار بدكاري 
بينيم؛ حيات و  پس همان طور كه اجسام و مواد عالم را قبول داريم، زيرا كه مي

ور است را هم عالم را كه فوق نور و روح و عقل و شع حركت و عقل و شعور را و خداي 
  .ها شده باشيم ها و حقيقت توانيم منكر واقعيت قبول كنيم و نمي بايستي 

اند فكر  شود و توانسته ها ساخته شده و ساخته مي كه به فكر انسان خداياني 
دانشمندان عالم را مسخّر كنند، همين طبيعت و مصالح ساخت و ساز عالم طبيعت 

اين .  نظر ذات و جنسيت سه اصل متباين استالزم است بدانيم عالم خلقت از. است
. باشد سه اصل در ارتباط با يكديگر مانند ارتباط روح با ظلمت و ارتباط روح با بدن مي

اين سه اصل قابل تعريف كنار يكديگر مانند سه جسم يا سه بدن يا سه ماده كنار 
يكديگر شوند و يا داشته باشند و مانع ورود  معيني  يكديگر نيستند كه هر كدام جاي 

  . تزاحم پيدا شود گيري  بين اين سه اصل از مسير جاي
حجاب  ديگري   دارند و براي  معيني سه اصل كنار يكديگر كه هر كدام جاي 

شوند، مانند سه نفر انسان است يا سه قطعه جسم كنار يكديگر است كه هر جسمي  مي
  اي پرده دهد و باز هر جسمي  ه نمي خود را دارد و جسم ديگر را در جاي معيني  جاي  

اين سه جسم كه كنار . گردد شود كه مانع رؤيت جسم ديگر مي كنار جسم ديگر مي



 
 

  حكمت 
 

 

٢١٨ 

كه موجوديت عالم خلقت را  دارند؛ اما سه اصلي   معيني  يكديگر هستند هر كدام جاي
د ان تشكيل داده و همه كس و همه چيز از اين سه اصل به وجود آمده و شناخته شده

شما روز روشن به هواي . كره زمين است از شعاع خورشيد در هواي  مانند روشنايي 
  . است همه جا هوا و همه جا روشنايي . روشن نگاه كنيد 

روشن هم هست و هر جا هوا هست نور هم  خورشيد است هواي  هر جا روشنايي 
ر واقع روشنايي گوييد روشن است؛ اما د بينيد و مي ظاهراً شما يك حقيقت مي. هست

هوا از نور خورشيد است  روشنايي . است هوا غير از هوا، و موجوديت هوا غير از روشنايي  
و جسمانيت هوا است كه  كه داخل هوا شده، موجوديت هوا هم، فقط ماده هوايي 

  . كنند كنند و خود را با آن سرد يا گرم مي ها از آن تنفس مي انسان
كنيد، و به آب صاف، كه مانند آينه باطنش از   نگاه مييا مثالً به آينه شفاف

صفحه آينه يا صفحه آب صاف جسم است . شود و ظاهرش از باطنش ظاهرش ديده مي
كنيد و در قضاوت  همه جا نگاه مي. آينه و آب صاف، از نور است و قابل لمس، اما صفاي 

آب و نور يك حقيقت گوييد  مي. بينم گوييد همه جا آب و همه جا آينه مي خود مي
اول . است با اين كه آب در جنس خود دو حقيقت است كه در يكديگر ادغام شده است

سنگ و آهن . جسمانيت آب و آينه كه در اين جسمانيت با اجسام ديگر شريك است
ندارند كه  هم جسم است، پارچه هم جسم است؛ اما اين خاك و سنگ صفا و روشنايي 

 ديده شود، وليكن آينه و آب و هوا غير از جسمانيت كه براي باطنشان از ظاهرشان
آن چنان روشنايي . هم دارند انسان قابل تصرف و قابل لمس است، صفا و روشنايي  
. شوند ها و موجودات ديگر در اعماق آن ديده مي ظاهر و باطن آب را فراگرفته كه ماهي 

 فرا گرفته كه پرندگان و موجودات كره زمين را ظاهر و باطن هواي  و چنان روشنايي 
 روشن كه حدود صد كيلومتر  اند، و هم چنين اين هواي ديگر در اعماق هوا قابل رؤيت

ها و ماه و خورشيد را  ها را بگيرد، بلكه ستاره نيست كه جلو ستاره اي  ضخامت دارد، پرده
است، فقط گوييم آب و هوا در ذات خود يك حقيقت  گذارد، پس ما مي به نمايش مي

جسم است نه چيز ديگر، وليكن خداوند متعال كه آب و هوا ساخته، دو حقيقت را با 
اصل اول . يكديگر تركيب نموده و از تركيب اين دو اصل متباين آب و هوا ساخته است

آب و هوا از آن پيدا شده و اصل دوم ماده، كه جسم آب و هوا از آن  نور است كه صفاي 
آب و هوا را از آن بگيرند، آب و هوا تبديل به پودري  گر روشنايي ا. آمده است بوجود
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 در دل ذرات آب و  خداوند تعالي. را به نمايش بگذارد تواند چيزي  شود كه نمي سياه مي 
   و صفاي قرارداده، آب و هوا را از ماده و نور تركيب نموده، روشني هوا نور و روشنايي 

  .  جرمانيت آنها از مادهآن دو از نور است و جسمانيت و
توانيد آب را چنان ببينيد كه جسمانيتش از نورانيتش جدا باشد؟ يا نه  آيا شما مي

آن هست،  و هر جا صفا و روشنايي . هر جا جسم آب باشد، صفا و نورانيت آن هم هست
پس اين صفا و جسمانيت آب دو اصلند، آن چنان در يكديگر . جسم آن هم هست

آن صفا و روشنايي  آب جسمانيت آب است و همه جاي  د كه همه جاي ان ادغام شده
  .دو اصلند در يك ظرف، بدون اين كه مزاحم يكديگر باشند. آب 

. آن بدن بدن ما روح است و باز همه جاي  همه جاي . مانند روح ما و بدن ما
كه نوك  ي وقت. پيدا كنيم كه روح ما نباشد در بدن خود جايي  توانيم سر سوزني  نمي

 كه در  اثري يكي . شود دهيم، دو اثر در بدن ظاهر مي سوزن را به بدن خود فشار مي
شود و ديگر، احساس درد، كه از آن نوك سوزن درد گرفته  پوست بدن ما ظاهر مي

 است سوراخپوست كه  اما اگر سوزن را به بدن مرده فرو بريم اثر اول بر روي . است
. كند گردد و مرده درد را حس نمي  است ظاهر نميدردر دوم كه اما اث. شود ظاهر مي

 روح در بدن ما حيات و حركت بوجود. اين اثر دوم كه درد است، خاصيت روح است
كنيم و عكس العمل  به پاي شما فرو رود، درد آن را احساس مي اگر خاري . آورده است
  . دهيم نشان مي

دو اصلند در يك جا، و به . دن روح استب بدن ما روح، و همه جاي  پس همه جاي 
در همين . بيند نه روح شما را بيند، فقط شما را مي هر كس شما را مي. صورت يك اصل

ها و هواها و درياها و صحراها ذات مقدس خداوند متعال است  جا اصل سوم در دل آب
بر بدن  مي كند كه زخ مي كه او به آن چه بر شما وارد شده عالم است، و شما را نهي 

شود سه اثر ظاهر  پس همين جا كه نوك سوزن بر بدن ما وارد مي. خود وارد سازيد
  . معين و مشخص است گانه مربوط به اصلي  شود كه هر يك از اين آثار سه مي

  . اين اثر مربوط به بدن است كه جسمانيت دارد. سوراخ در پوست: اثر اول
شود،   ناله من بلند مي ن پيدا شده و صداياست كه در روح بدن م دردي : اثر دوم

  . كنم احساس نمي كه اگر روح نباشد دردي 
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كه آن زخم را بر بدن شما وارد كرده  كسي . علم به اين حادثه است: اثر سوم
كند، درد  پيدا مي زخم بهبودي  تواند انكار كند كه زخم زده است و بعد از مدتي  نمي

. خود محفوظ است علم به اين حادثه هميشه به جاي رود، وليكن  زخم هم از بين مي
كنند كه اين شخص زخم زده  زخم زننده اگر منكر شود، دو نفر شاهد عادل اقرار مي

يك شاهد، نفس شما كه درد زخم را احساس كرده و يادش مانده، و ديگري : است
 شما را كند، و خدا اگر شما فراموش كرده باشيد، خدا فراموش نمي. خداوند متعال 

شناسد و او را  را كه زخم زده ظالم مي ايد، و كسي  داند كه زخم خورده مظلوم مي
  . كند مجازات مي

از اين  در اين جا سه اثر قابل ظهور است كه هر يك از اين سه اثر مربوط به يكي 
اصل دوم . اصل اول ماديت و جسمانيت بدن شما، كه زخم دارد. گانه است اصول سه
 كه  ج بدن شما، كه مربوط به روح شما است، و اصل سوم، علم به چاقوكشيدرد و رن

اين اصل سوم مربوط به ذات . كشاند جنايتكار است و عاقبت او را به دايره انتقام مي
 قدرت ندارد آثار سه گانه را آن چنان از بين ببرد كه  كسي. مقدس خداوند متعال است

 و رنج چاقو را فراموش كند، خداوند متعال اگر انسان درد.  واقع نشده است گويي
  . كند فراموش نمي

توانيد منكر اين  شما در هر جا باشيد در فضا، دريا و صحرا يا وجود خودتان، نمي
اصل ماديت و جسمانيت، اصل روح و روحانيت، و اصل وجود . گانه باشيد اصول سه

  . كند ازات ميشناسد و محكوم را مج خداوند متعال كه حاكم و محكوم مي
و باز در اين رابطه الزم است بدانيد كه اصول سه گانه باال بر اساس سه نوع 

جسمانيت و ماديت مخلوقات : اصل اول. شود  مي  كه دارد به سه اسم نامگذاري خاصيتي
به دليل جسمانيت و ماديت قابل رؤيت و قابل  و هر موجودي  هر مخلوقي . است

موجودات عالم در زمين و آسمان و همه جا به  تمامي . تمشاهده و قابل تصرف اس
در زمان ما كه دانشمندان . دليل جسمانيت و به دليل ماديت قابل لمس و قابل رؤيتند

. اند ها درست كرده ها و ميكروسكوپ تلسكوپ. اند  مسلح شده هاي عالَم مجهز به چشم
هاي  آسمانند و به چشم ضاي زياد دور هستند، در ف كه خيلي  از موجوداتي  بسياري 

ها بر اساس ساخت و  تلسكوپ. ها قابل رؤيتند قابل رؤيت نيستند با تلسكوپ معمولي  
و  تر از چشم عادي  تر و روشن كه دارند چشم و ديد انسان را بسيار قوي ساز مختلفي 
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 را اند كه ديد انسان و رؤيت ساخته بسيار قوي  هايي  اآلن تلسكوپ. كنند مي معمولي 
كه در اعماق فضا از  هايي  ستاره. كنند بيشتر مي چندين ميليون برابر از ديدن معمولي 

شوند با  ها ديده مي فاصله، به صورت ذرات پراكنده و به صورت كهكشان بسياري 
خود  هاي به صورت گرد و غبار، در جاي  بينند كه اين كهكشان مي قوي  هاي  تلسكوپ

به صورت ذرات كوچك ديده  ها از كثرت دوري  خورشيد. اند هميلياردها خورشيد و ستار
  . شوند مي

كنند تا آن چه در باطن  از آن طرف به باطن عالم و به دل اجسام و ذرات سفر مي
ها ذرات بسيار كوچك را كه با چشم  ميكروسكوپ. موجودات است ببينند و بشناسند

. كنند تا قابل رؤيت باشد بزرگتر ميقابل رؤيت نيستند، چندين ميليون و ميليارد  عادي 
. دهد كه از فيل و شتر بزرگتر است يك پشّه زير ميكروسكوپ آن قدر بزرگ نمايش مي

قابل رؤيت  شوند و هرگز با چشم عادي  كه ميكروب ناميده مي حشرات ذره بيني 
يك قطره آب زير ميكروسكوپ به صورت حوض . ها قابل رؤيتند نيستند با ميكروسكوپ

هر كدام به  اي  ذره هاي  ميكروب. باشد مي شود كه پر از آب و ماهي  ديده مي گي بزر
  مسلح، هم به فضاي هاي  دانشمندان زمان با چشم. كنند  جلوه مي بزرگي صورت ماهي 

اند و هم به دل ذرات و اعماق  بسيار دور را ديده اند، موجودات فضاهاي  عالم سفر كرده
دل و روده يك پشه و كوچكتر از پشه را به صورت . اند  كردهزمين و موجودات ريز سفر

توانيم بگوييم كه  مي به طور كلي . اند تن آنها را ديده ريسماني، و پشم و موي 
مسلح خود به ظاهر و باطن عالم سفر كرده و هر چيز  هاي  دانشمندان زمان ما با چشم

   فضايي اند در سفرهاي  نتوانستهاند و در عين حال اعتراف دارند كه را از نزديك ديده
عالم، خود را به مبدأ  دروني  اند در سفرهاي  خود را به آخر عالم برسانند و نتوانسته

  :فرمايد خداوند متعال هم مي. موجودات برسانند
عالم خلقت در تصرف او است من هستم كه به ظاهر و   كه تمامي   تنها كسي

اهم از حشرات و كوچكتر از آن در باطن عالم باطن عالم احاطه دارم و آن چه بخو
  53.سازم ها در ظاهر عالم مي سازم و آن چه بخواهم از خورشيد و ماه و ستاره مي

ت و  ح آن چه ميو مسّل قوي  هاي  ت با چنين چشمبشريبيند، در لباس جسماني
بيني حيوانات ذره . اند  باطن بدن انسان را مانند ظاهر بدن ديده ماديت است يعني
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اند   بزرگ ديده يك قطره خون را مانند حوض آبي. اند اند و پيداكرده داخل خون را ديده 
با يك .  كه در آن حوض شناورند داخل خون را به صورت ماهي بيني   ذره هاي و ميكروب

فقط جسمانيت . پيدا كنند اند به جز مواد عالم چيزي  مسلح نتوانسته هاي  چنين چشم
  روحانيت عالم، و باالتر از آن، خداي. كند در نظر آنها نمايش پيدا ميجهان و انسان 

زيرا مجردات . قابل رؤيت نيست قوي  هاي  ها و ميكروسكوپ عالم در برابر چنين تلسكوپ
اند، جسمانيت ندارند كه قابل لمس و  روح و نور و فرشته شناخته شده هاي  كه به نام

كه لباسي به نام جسم و  موجودي  مجرد يعني . اتندقابل رؤيت باشند، بلكه آنها مجرد
آورد  مي كه بوجود روح در ماده به دليل آثاري . روح صرف است. ماده در تن خود ندارد

شود موجوديت آن  انسان مجبور مي. قابل كشف است به نام حيات و حركت و روشنايي 
ح شويم كه در بدن ما حيات توانيم منكر رو چه طور مي. بينيد را قبول كند، اگر چه نمي

ايم و همه چيز هستيم، و اگر نباشد صفر مطلق،  و حركت بوجودآورده، كه اگر باشد زنده
آورد يا منكر نور شويم  مي توانيم منكر روح شويم كه حيات و حركت بوجود چه طور مي

ست، برق ما بوجودآورده ا هاي  در خورشيد و ماه و ستاره و چراغ كه اين همه روشنايي 
  . است بر تن اجسام ها مانند روح حيات لباسي  در چراغ زيرا روشنايي 
وجودات عالم را يا به تعبير قرآن زوجيت اصول آفرينش م دوگانگي توانيم  پس نمي
. كه نگاه كنيم در ذات خود زوج است و دو موجوديت دارد به هر چيزي . را منكر شويم

كت، و اصل سوم را كه ذات مقدس خدا است، روح حيات و حر تن و بدن و يكي  يكي 
را كه ببينيم غير از حيات و حركتي  ما هر صنعتي . كند همين ساخت و سازها ثابت مي

ها ظاهر نموده  كه دارد، مهندس و آفريننده هم دارد كه آن را ساخته و به اين صورت 
قّ    آنها را رعايت كنيم و ح ها را قبول مي سازنده همان طور كه در صنايع انساني . است
 هم الزم است سازنده آنها را كه خداوند متعال است، قبول  كنيم، در صنايع طبيعي مي

  . كنيم و حقّ او را رعايت كنيم
نتيجه اين كه ظاهر عالم، باطن عالم را كه روح حيات و حركت باشد نمايش 

اند و هر  د و پيدا شدهان دهد و باز اين ظاهر و باطن كه موجودات زنده هستند و نبوده مي
كنند، همان طور كه هيكل خود  شوند و نمايش پيدا مي برابر چشم ما ساخته مي زماني 

گذارند، سازنده خود را كه خداوند متعال است  را و حيات و حركت خود را به نمايش مي
  . دهند نمايش مي
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كنيم و حقّ  ميباشد كه صنايع خود را با سازنده آن قبول  مي انصافي  بي اين خيلي 
كنيم، اما حقّ سازنده صنايع طبيعت را كه خدا است رعايت  سازنده را رعايت مي

  . كنيم نمي
ديدن و دانستن دو سرمايه در اختيار ما گذاشته است كه با  خداوند متعال براي 

،  بينيم با سرمايه ديگر آن چه را نمي. دانيم بينيم، مي بينيم و آن چه مي يك سرمايه مي
دانيم، همين حواس پنجگانه و تفكر  بينيم و مي كه با آن مي اي  سرمايه. توانيم بدانيم مي

ما  با حواس پنجگانه خود موجودات عالم در قيافه و شكل براي . باشد ما مي مغزي 
ها كوه و دريا و صحرا، آن چه در ظاهر عالم يا  ها و زمين كند؛ آسمان نمايش پيدا مي

هستند  الهي  شكل و قيافه هستند و هر كدام صنعتي  ه داراي باطن آن است همه و هم
حواس پنجگانه ما . كه به اراده خود ساخته و برابر چشم ما به نمايش گذاشته است

را كه در شكل و قيافه قابل رؤيتند،  موجوداتي   ما تمامي  همراه تفكر ما و عمليات مغزي
 و حيوان همين است كه حيوانات فرق انسان. دانند بينند و با همين ديدن مي مي
  . دانند بينند و مي ها مي وليكن انسان. دانند بينند، اما نمي مي

كند  بيند و كشف مي را مي  ما فقط چيزهايي  حواس پنجگانه ما با تفكرات مغزي
 كه در ماوراء طبيعت هستند و هنوز شكل و  موجوداتي. شكل و اندام باشند كه داراي 

ها و از مسير حواس پنجگانه قابل ديدن و دانستن  اند، در نظر انسان ردهپيدا نك اندامي 
  . نيستند

به نام عقل در اختيار ما گذارده كه با استفاده از  ديگري  در اين جا خداوند نيروي 
موجودات ماوراء . ها را بدانيم و بشناسيم ها و شنيدني توانيم ماوراء ديدني اين نيرو مي

با اين كه ديده . ايم ايم و تكرار كرده به در اين كتاب گفتهطبيعت را چندين مرت
گذشته گفتيم كه موجودات عالم خلقت كه از  هاي  در بحث. شوند شوند، دانسته مي نمي

اند، همه در لباس ماده و در لباس شكل و قيافه قابل  طريق حواس پنجگانه قابل كشف
 هر كدام در سه  موجودات مادي. تكشفند و اين شكل و قيافه از لوازم ماده و جسم اس

 قابل كشفند و طول و عرض و عمقگذارد،  بعد كه جسمانيت آنها را به نمايش مي
شوند  گفته شد كه موجودات عالم در لباس جسمانيت و ماديت و شكل و قيافه ديده مي

هم ها از نظر بدن و شكل و قيافه با  همين طور كه ما انسان. و از يكديگر فاصله دارند
فاصله داريم و متصل نيستيم، تمام موجودات عالم در زمين و آسمان هم از نظر 
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وليكن در عين اين فاصله طبيعي، كه در جايي . جسمانيت با يكديگر فاصله دارند
يك موجود . مرموز به يكديگر اتصال دارند نيستند، با يك نور و نيروي  هستند و جايي  

داستان . عالم است مربوط است ات ديگر كه در ابتداي عالم خلقت به موجود در انتهاي 
بين موجودات را به نمايش  دور رشته اتصالي  مخابرات و شنيدن صداها از جاهاي 

اند و صدها هزار كيلومتر   كه به فضا رفته مثالً افرادي. شود گذارد، اگر چه ديده نمي مي
گويند، اهل زمين صداي   مياند با اهل زمين سخن از زمين و اهل زمين فاصله گرفته

كنند، زمين  مي آنها از زمين عكسبرداري . شنوند و آنها هم به همين صورت آنها را مي 
است محكم كه گوينده و شنونده  دور برهاني  هاي  اين شنيدن صداها از راه. هم از فضا

ابت شده همه جا ث. به يكديگر اتصال دارند، با اين كه بدن آنها از يكديگر فاصله دارد
مثالً اگر بين من و . ها، مركَب الزم دارد ها و گوينده ها و شنونده  آدم است كه گفتگوي

سخنان من به وسيله هوا به گوش . شنويد و نه من شما هوا نباشد، نه شما سخن مرا مي
رسد و بالعكس، وليكن گوينده و شنونده زماني كه از يكديگر دور باشند، و  شما مي

مثل  رسد، در عين حال با وسائل مختلف مخابراتي  گوش يكديگر نميسخنانشان به 
  . رسد بلندگو و راديو، سخنانشان به گوش يكديگر مي

. رساند و بالعكس، نور است  كه سخنان شما را از راه دور به گوش من مي مركبي
ود در طبيعت موج گيرد، مانند نور برق، و گاهي  اين نور در اختيار ما قرار مي گاهي 

 سخن در اين جا نور مركبِ. رساند است كه سخنان ما را از راه دور به گوش يكديگر مي
   .است

موجودات دور و نزديك را   ؤيت شود و قابل ديدن باشد، تمامينور بدون اين كه ر
ها جدا  ها و عالم از ساير آدم   و آدمييدهد عالم به يكديگر متصل نموده و اجازه نمي

جسم و ماده نيست، بلكه از جنس روح و . گويند دات ميرا مجرّ  اتصالياين رشته . باشد
 اما به طور آزاد بدون تعلق به .قرار بگيرد قابل رؤيت است  نور اگر در جسمي. نور است

  . جسم قابل رؤيت نيست
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  حقيقت عقل

   
و . واضح است   خيلي،موجودات عالم كه ماده و نور يا بدن و روح است  دوگانگي

ها  همان طور كه چشم شما صورت (دهد، كه اين مجردات را به شما نمايش مي  ويينير
 اين نيرو حيات و حركت و روح )دهد، ها را در زمين و آسمان به شما نشان مي و هيكل
 ناميده عقلدهد، اين نيرو،  م را به شما نشان مي عاَلها و رشته اتصالِ پر فرشتهو و بال 

  . شود مي
 در مغز ما متصل به روح ما قرار داده كه با اين نيرو آن عقلبه نام   خداوند نيرويي

ها با چشم  بدن. شود ما قابل كشف مي  چه غيب است مانند آن چه ظاهر است براي
عقل، . شود  اما روح ما و علم ما و باالتر، وجود خدا، با عقل ما رؤيت مي.شوند ديده مي

دهد و اما چشم ما و حواس  را به ما نمايش ميها را و عالم آخرت و خدا  روح و فرشته
  . ندباش  ميدهد كه شكل دارند و قابل رؤيت را به ما نشان مي  ديگر ما، موجوداتي

اند و به  كنار گذاشته  كفار همان طور كه پيغمبران را و اولياء خدا را در زندگي
. كنند ن اعتنا نمي عقل خود را هم كنار گذاشته و به قضاوت آ،حرف آنها اعتنا ندارند

كند و  مي  رساند، عقل و وجدان او، او را نهي را به قتل مي   انسانييكه كافر وقتي
گويي،  يا چرا دروغ مي  دزدي يا مال مردم را مي  را كشتي  گويد چرا بنده خدايي مي

 وجدانم  ورا كشتم يا پدر و مادرم را اذيت كردم  كنند كه فالني خودشان هم اعتراف مي
كند و  اين وجدان كه انسان را در برابر جنايت و گناه و معصيت ناراحت مي. راحت شدنا

كند و از بديها نهي،  ها امر مي است كه انسان را به خوبي  و وجودي  يك پيغمبر داخلي
  .  استعقل  نيروياين همان 

د قيافه و شكل نيستن  ها را كه داراي است كه مجردات و فرشته  عقل انسان نيرويي
پس همان طور كه آن چه را به چشم . دهد باشند به انسان نمايش مي و قابل رؤيت نمي

 قبول ،دانيم كنيم، الزم است آن چه را هم به عقل خود مي بينيم قبول مي خود مي
گذارند و به اين باور كه در باطن آنها  كه عقل و وجدان خود را كنار مي  كساني. كنيم

كنند  را هم كه در عالم ظاهر آنها را هدايت مي   پيغمبرانيكنند، قهراً است اعتنا نمي
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ها و  آخرت را و آن همه نعمت   در نتيجه زندگي؛كنند گذارند و به آنها اعتنا نمي كنار مي
روند و   كافر از دنيا مي.كنند  قبول نمي،ها را كه خدا به آنها وعده داده است ثروت

  . سازند خود جهنم مي  باالخره براي
بينيد قبول داريد آن چه را كه به عقل خود در   همان طور كه آن چه ميپس

 صرف نظر از يك چنين  السالم م عليهيابيد قبول كنيد پيغمبران و ائمه اطهار  مي
 اين همه درس و بحث و كتاب ؛است  كه خدا در وجود شما قرار داده  گري هدايت  نيروي

چه قدر زياد افراد كافر و ظالم كه عقل . ندا و علم و دانش هم در اختيار شما گذاشته
 عاقبت گرفتار عوارض ظلم و  واعتنا هستند گذارند و به مقدرات خود بي خود را كنار مي
  . شوند جنايت خود مي
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  حس ظاهري و حس باطني 

  
دو حس هستند كه از اين دو،   ها داراي شود كه انسان در همين رابطه ثابت مي

حس ظاهري، همين حواس پنجگانه با . باطنيحس و   ظاهريحس كنيم به  تعبير مي
 كافر يا مؤمن، اين پنج حس را همراه تفكرات ،ها انسان  باشد كه تمامي مي  تفكر مغزي

كه در مغز خلق شده قبول دارند و بر پايه اين حواس   اي حافظه  و نيروي  مغزي
  . شوند  انسان شناخته ميبه عنوان ،ششگانه

دهد، اما حس تفكر كه عمل مغز  ها را نمايش مي ها و قيافه شكلحواس پنجگانه 
 علمها را  كشف اين رابطه. گذارد انسان است رابطه اشياء و اشخاص را به نمايش مي

  . گويند مي
 مغز او رابطه آن را با ديگران و رابطه ،شود روبرو مي  و چيزي  انسان با كسي  وقتي

رابطه    ولي،بيند را مي  يا مردي  مثالً زني. گذارد ش ميديگران را با آن چه ديده به نماي
 يا دختر فالني  گويد او پسر فالني مي. داند نمي  داند و گاهي مي  او را با ديگران گاهي

طبيعيون از مسير كشف عوامل طبيعت و . گويند  ميعلمها را  كشف اين رابطه. است 
بينند و رابطه آن را   هوا را مي.اند ود آوردهروابط آنها با يكديگر اين همه صنايع را به وج

كره زمين و رابطه آن را با فضا و هوا و خورشيد و ماه . كنند با طبيعت كشف مي
و   اند صنايع برقي  توانستهها كشف رابطهكنند و از طريق همين  دانند و پيدا مي مي

خود را   ص رويفهمند كه كره زمين جاذبه دارد، اجسام و اشخا مي. بسازند  ماشيني
 وليكن با ؛پرت شوند و از كره زمين خارج شوند  گذارد به جايي نمي. كند حفظ مي

كند،  كشد و ساقط مي ها و هواپيماها را به سمت خود مي كشف اين جاذبه كه پرنده
مجبورند يك عوامل ضد جاذبه در طبيعت پيدا كنند تا بتوانند خود را با صنايع خود از 

ضد جاذبه را پيدا كنند و بتوانند   اند تا نيروي در طبيعت گشته.  كنندجاذبه زمين آزاد
تواند با  كه مي  كنند تنها نيرويي مشاهده مي. بروند  به جايي  توسط هوا و فضا از جايي

بينند  مي. آتش است  جاذبه زمين مبارزه كند و خود را از اختيار آن خارج نمايد نيروي
پرد و از  آزاد قرار گيرد به آسمان مي  است كه اگر در فضاي  زا مجهز به نيرويي مواد آتش
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اند  آتش زا رفته  بينيم كه همه جا دنبال نيروي در تاريخ مي. گردد جاذبه زمين خارج مي
خداوند متعال هم در قرآن حركت . اند آن را پيدا كنند و از آن استفاده كنند و توانسته

  :ايدفرم كند و مي مواد آتشين را تعريف مي
 دادالظٌ شَكةٌ غالئها مَلي54ع  

بسيار شديد و   فرمايد نيروهاي  مي وكند  در اين آيه خداوند آتش را تعريف مي
مجهز است كه سر راه   بسيار قوي  خشن بر مواد آتش مسلط هستند و آتش به نيروهاي

اين صورت به  اآتش ر   در آيات سوره ذاريات، نيروي.كند خود همه چيز را نابود مي
   :كند كه تعريف مي

 موْفَتنُونَيَلى النَّارِ يع مِجلُون، هتَعتَس ِبه هذَا الَّذي كُنُْتم ْتَنتَكُم55ذُوقُوا ف  
 پرسند كه روزگار آخرت و روزگار حاكميت دين چه زماني پيغمبر از تو مي  اي

ها بگو روزگار پيدايش شوند؟ در جواب آن است كه در آن زمان مردم گرفتار جهنم مي 
شوند و به فكر اين هستند كه  آتشين مي  است كه كفار فريفته قواي  جهنم همان زماني

 در نتيجه اين همه .آتش استفاده كنند  ها از نيروي غلبه بر طبيعت و انسان  براي
بسازند كه به   كنند تا آتش را از طبيعت استخراج كنند و صنايعي مي  گذاري سرمايه

آتش مجهز شود و با سرعت حركت كند و در مسير حركت خود همه چيز را   ينيرو
ها از  غلبه بر انسان  براي  دانشمندان طبيعي  تمامي. و از سر راه خود بردارد. نابود كند

ها و  كش مانند گلوله آتشين و آدم  هاي اند و اين همه اسلحه آتش استفاده كرده  نيروي
ها، و كم  ها و كارخانه هم مثل حركت ماشين  صنايع ديگرياند و  انفجارات درست كرده

اين همه    آتش به نام برق استفاده كرده، و با صنايع برقيخالصِ  اند از نيروي كم توانسته
آتش   كه به نظر خودشان از نيروي  اي را بسازند و آخرين نتيجه  ها و روشنايي كارخانه

اين . باشد مي  اي  را نابود كند آتش هستهتواند طبيعت و كره زمين گيرند كه مي مي
ام  فرمايد من آتش را در طبيعت مهار كرده خداوند مي. خالص آتش است  آتش، نيروي

آن   كنم تا نيروي ب و نيرومند است با مواد ديگر كنترل ميزا را كه مخرّ  آتشهر مادة
اتم شكافان و . دآتش استفاده كنن  ها بتوانند از نيروي مهار و ضعيف باشد و انسان

شده را از كنترل مهار   هاي هستند كه آتش  اي، كساني استخراج كنندگان آتش هسته

                                                           
  ٦هره تحريم،آيسو -٥٤
 ١٣ه  سوره ذاريات،آي-٥٥
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توليد شود و بيشتر بهره   بيشتر و بزرگتري  كنند تا نيروي  آن آزاد ميمواد كنترل كنندة
قرار   خود را در معرض نابودي  سازند و زندگي مي  اي هسته  هاي در نتيجه بمب. برند ب
نامشروع ديگر، به   هاي و يا استفاده  اي هسته  هاي دهند و خبر ندارند كه همين آتش يم

ها  سوزاند، همه اين آتش كشد و مي گناه را مي كه مردم بي  انفجاري  هاي صورت اسلحه
  . است كه خدا خبر داده است  شود و همان جهنمي ذخيره آخرت آنها مي

 ظالمانه از آتش همان از طبيعت و استفادةنامشروع   هاي در هر صورت، استفاده
  هاي اند و انسان گردد كه آن را ساخته ميبر  به كساني  است كه در حكومت الهي  جهنمي

موفقيت انسان، در ساختن يك   در هر صورت خداوند براي. اند گناه را به قتل رسانده بي
ذخيره شده در   ند از نيروهايعالمانه و عادالنه، قدرت تفكر به او بخشيده تا بتوا  زندگي

خود را به   طبيعت كه خدا آن را آفريده است به كيفيت مشروع استفاده كند و زندگي
ها كه در طبيعت  ها و قدرت  وليكن آنها از اين قوه.تر در آورد بهتر و عالي  هاي صورت

را به خود   كنند و عاقبت زندگي ذخيره شده به طور نامشروع و خائنانه استفاده مي
ذخيره شده در خودشان،   ها از مسير قواي در همين رابطه كه انسان. كشانند هالكت مي

گيرند، اگر از اين نيروها به طور مشروع  و تكامل قرار مي  يا در طبيعت، در مسير ترقي
سازند و اگر  مي  بهشتي  خود زندگي  استفاده كنند و در خدمت يكديگر باشند براي

خود جهنم   سازي، براي بهشت  ه و خائنانه استفاده كنند به جاينامشروع و ظالمان
ها  انسان   بحث آينده در كيفيت حركات تكاملي؛شوند سازند و به عذاب آن مبتال مي مي

 يا ت مشروعفعاليآنها خواهد بود تا بدانيم چگونه انسان از طريق   ليساُفو َت  و يا تنزّلي
به نام  را  ، يا بدترين زندگيبهشترا به نام   ين زندگيتواند بهتر ، مينامشروع فعاليت
  . خود بسازد    برايجهنم
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  ها لي انسانساُفكيفيت حركات تكاملي و َت

  
ها همه جا در  كه انسان  و انساني  پيدايش نظام عادالنه طبيعي  خداوند متعال براي

عامل   يكي. استخدمت به يكديگر باشند نه در خيانت به يكديگر، دو عامل آفريده 
به نام خدا و   طبيعي  وجود انسان به نام عقل و معرفت، و ديگر عامل خارجي  داخلي

و   دار، اينها عوامل طبيعي و دين  مؤمن و متقي  هاي و اولياء خدا و انسان خدا. اولياء خدا
مت و عدالت، همه جا مردم را به خد  پيدايش نظام انساني   براي.م هستندعاَل  اجتماعي

 انبياء و اولياء خدا و ائمه اطهار . دارند كنند و از خيانت به يكديگر باز مي يكديگر امر مي
و خداشناس و خداپرست، اين   مؤمن و صالح و متقي  هاي  و انسان السالم معليه

 اي اند تا اندازه ها همه جا عوامل صلح و عدالت و امنيت و تقوا هستند و توانسته انسان
ها را در خدمت به يكديگر قرار  انسان  وجود آورند و تماميب  و انساني  عينظام اجتما 

صالح و   هاي خداوند متعال هم پشت كار اين انسان. دهند نه در خيانت به يكديگر
پيدا   محبوبيت اجتماعي. رساند پروراند و به ثمر مي آنها را مي. گيرد مؤمن را مي

 ظلم و كفر و گناه هستند، در مسير كفر ه در خطّك   بشر و كسانيكنند و عاقبت كلِّ مي
شوند دست  آيند و عاقبت مجبور مي كنند و به زانو در مي خود را فلج مي  و گناه زندگي

  . از كفر و گناه بردارند و در نظام ايمان و عدالت و خدمت به يكديگر قرار گيرند
را در نظر   ينده زندگيها داده و آ كه خداوند متعال به انسان  هايي لذا طبق وعده

بر    عاقبت ايمان و عدالت و علم و معرفت و عقل و شعور انساني،آنها به نمايش در آورده
 بوجود  و انساني  كند و در كره زمين يك اجتماع الهي كفر و گناه و ظلم و ستم غلبه مي

  . آورد مي 
را به   نياگر جامعه انسا. اركان ايمان و عدالت هستند  اين عوامل اجتماعي

 هاي  پايه،كه مجهز به ايمان و تقوا هستند  الهي  هاي تشبيه كنيم، انسان  ساختماني
كه به   او نابود شود تا روزي  بشريت و زندگي. گذارند محكم اين ساختمان هستند و نمي 

. اصل و اساس ايمان و تقوا هستند  اين عوامل اجتماعي. صالح و عدالت كامل نائل شوند
 خود و دين خدا مربوط هستند و از طرف ديگر به جوامع انساني  رف به خداياز يك ط
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 وليكن اين . يت با ظلم و ستم و كفر و گناهو دعوت آنها به ايمان و تقوا و عدالت و ضد
صالح و مؤمن هستند، بر پايه عوامل   هاي كه انبياء و اولياء و انسان  عوامل اجتماعي

  . توانند فعاليت كنند ميكه عقل و شعور باشد   طبيعي
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وسائل نيل به تكامل و اولياء خداوند،  هفتگانهحواس   

   
: دو چيز است  بهشتي  گفته شد كه عوامل ايجاد تمدن و عدالت و پيدايش زندگي

 عوامل وجودي  كه انبياء و اولياء و مؤمنين و متقين هستند، يكي  عوامل اجتماعي  يكي
او   عقل در وجود هر زن و مردي، پيغمبر باطني. شود عقل ميانسان، كه از آن تعبير به  

  و تكامل انسان و براي  ايجاد ترقي  براي  آيد كه گفته شد خداوند تعالي به حساب مي
ها  استفاده كند و خود را از عذاب  خدادادي  هاي اين كه بتواند از عوامل طبيعت و نعمت

حواس اين عوامل عبارتند از . فريده استو بالها نجات دهد، هفت عامل در وجود او آ
نظام دادن به عوامل    برايعلم به نام حس ششمارتباط با طبيعت، و    برايپنجگانه

نظام دادن به حواس پنجگانه    برايعقل به نام حس هفتمطبيعت و استفاده از آنها، و 
  .و حس ششم و ارتباط يافتن با عوالم غيب به نام خدا و دين خدا

داند كه بتواند با آنها ارتباط  بيند و مي را مي  نجگانه همان چيزهاييحواس پ
ها  ها و لمس شدني ها و بوييدني ها و چشيدني ها و ديدني شنيدني. پيدا كند  وجودي
 ة اين حواس پنجگانه در وجود انسان به منزل.ارتباط انسان با طبيعت هستند  مجاري

ها  كنند و انسان بيعت به وجود انسان سرازير ميهستند كه علم و دانش را از ط  نهرهايي
از اين حواس   هر حسي. كنند كه خدا آفريده مربوط مي  هايي را به طبيعت و نعمت
آورد و عاقبت او  مي  است كه علم و دانش در وجود انسان بوجود  پنجگانه مانند نهر آبي

  . كند علم و دانش مربوط مي  را به درياي
تم كه عقل انسان است، انسان را به خدا و ماوراء طبيعت در اين ميان حس هف

زيرا حواس پنجگانه و حس ششم كه عامل كشف روابط موجودات با . كند مربوط مي
ها و  انسان را به همين شكل. كند م مربوط مي انسان را به ظاهر عاَل،يكديگر است

توانند انسان را به  دهند و نمي ها كه قابل رؤيت و قابل لمس هستند ارتباط مي قيافه
 مربوط كنند زيرا آن چه در ،آفريننده هستند  باطن عالم كه عوامل طبيعت و خداي

ماوراء . شود م سرازير مي به ظاهر عاَل،م از باطن عاَل،كند ظاهر عالم نمايش پيدا مي
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كره زمين است و ظاهر طبيعت مانند برف و باران و   طبيعت و باطن عالم مانند درياهاي
  ...گ وتگر

ها، درياها   وليكن مبدأ پيدايش باران.دارد   زمين به آب باران بستگيي حيات كره
شود، مانند برف و  چه با حواس پنجگانه در عالم ديده مي به همين كيفيت آن. هستند

شود و ماوراء طبيعت و باطن عالم اقيانوس  باران است كه در ظاهر عالم نمايان مي
  . انش استحيات و حركت و علم و د

الزم است بپرسيم درياها از كجا . اند وجود آمدهها از درياها ب گوييم باران مثالً مي
ها از باران   و رزق و روزيها هگوييم حيوانات و نباتات و ميو اين جا مي. اند وجود آمدهب

  .اند  وليكن الزم است بپرسيم ابر و باران و دريا از كجا آمده،اند پيدا شده
آورد و اين عوامل  مي  را بوجود  سازد و مواد اوليه زندگي ه دريا ميك   عواملي

  نيروهاي، اما اصل و اساس حيات و حركت در عالم هستند،شوند سازنده كه ديده نمي
حيات و حركت و نيرو و فرشته و مالئكه شناخته   هاي ماوراء طبيعت هستند كه به نام 

عوامل عقل در وجود انسان همين   نيروي. ست آنها خداوند متعال اشده و فرمانده كلّ
 بيند و گاهي خود را زنده مي  مثالً انسان گاهي. دهد را به انسان نمايش مي  ماورائي

 پرسد يا از دانشمندي، كه آن زمان كه زنده بودم چه چيزي از خود مي. خوابيده يا مرده 
 چه چيز از بدن من خارج ،ام هكه مرده يا خوابيد  در من بود كه با آن زنده شده و زماني 

ها در طبيعت از ماوراء طبيعت   حيات و علم و شعور و زيباييشده است؟ اين آمد و شد
  . دهد را عقل انسان به انسان نمايش مي   آن موجودات ماورائيوگيرد  سرچشمه مي

 كه خدا و فرشتگان  جايي  كه وجود انسان را به ماوراء طبيعت يعني پس تنها عاملي 
عقل   كافرها كه فريفته همين طبيعت هستند نيروي. است» عقل«كند  هستند مربوط مي

آن جا كه از مسير . كنند گذارند و به قضاوت عقل اعتنا نمي را در وجود خود كنار مي
دهد و آنها  كشند، عقل و وجدان آنها به آنها هشدار مي ظلم و ستم، بندگان خدا را مي

كند وليكن آنها به اين نيرو كه روح حيات و حركت را نمايش  مي  را از ظلم و ستم نهي
گذارد و انسان را متوجه باطن عالم و عالم  عالم و آدم را به نمايش مي  دهد و خداي مي

عقل، در خود و عوامل اين نيرو در جامعه، كه پيغمبران و   كند، به اين نيروي آخرت مي
كشانند و  مي   و بشريت را به فساد و تباهيخود  كنند و زندگي نيكان هستند اعتنا نمي
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تر از همه  ها و انفجارات آتشين و خطرناك موفقيت خود متوسل به آتش  عاقبت، براي
  . شوند كه همان جهنم موعود است مي  اي هسته  هاي اينها، بمب

تواند آنها را از اين  پس اين دو عامل در وجود انسان و در جامعه كه مي

 عقل  بياموزد، يكي سازي  جهنم سازي، بهشت دهد و به جاي خطر بزرگ نجات 

.  هستندخداشناسان و خداپرستان و مؤمنين و متقين و  اولياء خداو ديگر
بر عواملِ كفر و گناه غلبه   نجات بخشِ مخفي، اين دو عاملِوليكن عاقبت 

  . ت را به صلح و عدالت خواهند كشانيدبشري خواهند كرد و زندگي 
  

   ان شاء اهللا تعالي                             
  

   اهللا و بركاتهه                              والسالم عليكم و رحم
  محمد علي صالح غفاري                             

  
    

  
  

  


