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٣ هندسة آفرينش 

  چکیدة کتاب
ها  بیان دو راه و دو دلیل موهوم، که عامل انحراف فکري و انکار حرکت در هستی .1

 .شده است
نمایش نیستی است و زندگی سراسر گویند هستی یک  کسانی که میذکر دالیل  .2

 .خیاالت و عدم است
عدم نه وجود دارد، نه هم . در مکتب انبیاء و قرآن همه چیز از نوع وجود است .3

.نمایش
 انتهاي کمال در مکتب قرآن کجاست؟ .4
 .حرکت در اسالم یک حرکت تکاملی است .5
وجود  اثبات این که مفهوم عدم به اعتبارِ وجود پیدا شده است و اگر حقیقتی .6

.شد داشت چنین مفهومی به نام عدم پیدا نمی نمی
 .تعریف وجود و عدم و این که هرچیزي در چهار جا موجود است .7
داند از بیان امیرالمؤمنین در پاسخ به یک  ها را خداوند نمی دلیل این که نیستی .8

.عالم نصرانی
ه؟داند یا ن  آیا خداوند مخلوقات آینده را که هنوز نیافریده است می .9
 .اعدام، آنچنان که وجود عینی ندارند، وجود علمی هم ندارند .10
علت این که فلسفه همراه وجود، عدم را مطرح کرده و وجود و عدم را به عنوان  .11

 دو قلو و دو مفهوم مستقل مورد بحث قرار داده چیست؟
عدم، هم عمر وجود ) سبق االوقات کونه والعدم وجوده(طبق فرمایش موال ع  .12

 .نیست
تی در ارتباط با هر آنچه هست بحث کرد و از وجودات ذهنی و یا خطی یا بایس .13

 .لفظی صرف نظر نمود
آیا رهائی و واگذاري معلومات ذهنی و فکري به معناي طرد علم و دانش از  .14

مکتب و دانشگاه است؟
 .زدایی از حوزه علم معناي عدم .15
تماس باشد که همیشه در علمیات و عقلیات خود با چیزهایی در انسان بایستی  .16

)مثل روح و خدا. (در آفرینش ثابت بوده و یا قابل اثبات است



٤ هندسة آفرينش 

بحث در اطراف وجودات خطی که چه موجودیتی دارند و همچنین در اطراف  .17
وجودات لفظی و تلفظی و موجودات ذهنی، و همچنین بحث در اطراف مفاهیم 

وقت،  ارزش است که بجز سرگردانی و تضییع  جا و بی هایی بی عدم، بحث
 .اي ندارد فایده

طرح مفهوم عدم، در برابر وجود . (توضیح این که عدم، هم عمر وجود خدا نیست .18
)ازلی و ابدي غلط است

مفهوم عدم در کجا قابل طرح است؟ .19
 .وجود مطلق هست، ولیکن عدم مطلق نیست .20
تواند ازلی و ابدي باشد ولیکن  توضیح این که مفهوم عدم، حادث است و نمی .21

.تواند ازلی و ابدي باشد ود، برابر وجود مطلق، قدیم است و میمفهوم وج
 .بیان دو دلیل عقلی و نقلی در حدوث مفهوم عدم .22
سبق االوقات کونه والعدم وجوده، عدم مفهومی است نه : منظور امام ع از جملۀ .23

.عدم مصداقی
چرا جایز نیست عدم مطلق و یا مفهوم آن، در برابر وجود مطلق مطرح گردد؟ .24
 .کلنگ عالم خلقت نامگذاري کردتوان  حث مبادي آفرینش را میمب .25
منظور . آثار و خواص و اشکال، بر دو قسم و به دو کیفیت ترکیبی و ذاتی هستند .26

از اثر ذاتی و ترکیبی چیست؟
.تعریف مبادي آفرینش یا مصالح ساختمانی .27
.هر شیئی از سه قسم مجرد، بسیط و یا مرکب خارج نیست .28
.مجرد، بسیطتعریف شیئ  .29
.معرفی لوازم ذاتی ماده .30
.تعریف بعد مکان و زمان .31
 .دلیل محدودیت ماده بین ابعاد ثالثه، وجود همین ابعاد است .32
  که این تا  نیست پذیر  علت  شیئی  ذاتی  لوازم  یعنی . یعلل ال  الذاتی: توضیح جملۀ .33

 .باشد  داشته  معلولی
لوازم ذاتی ماده، همان مکان است؟ گوییم ابعاد ثالثه بعنوان به چه دلیل می .34
.اثبات این که حرکت و سکون در ماده، از لوازم ذاتی آن نیست .35
 .حرکت در ماده نشان از بعد زمان در آن دارد .36
 .زمان و مکان، خلق مطلق نیستند .37



٥ هندسة آفرينش 

 شود؟ چه زمانی مفهوم زمان و مکان رفع می .38
 وجودي یک شیئ چیست؟ منظور از خصایص .39
 .شود می پیدا) وجودي و ترکیبی( اثر دو و خاصیت اثر دوبر  عالم در هر چیزي .40
 .است زوجیت بر متوقف حرکت، و خاصیت ظهور جا همه .41
 .ها در عالَم به سه دستۀ بسیط، مجرد، فوق مجرد، قابل تقسیم است هستی .42
 .تعریف خصیصه ذاتی .43
 را خلقی که از این پیش )خدا(اول  کائن آیا: پاسخ امام به سوال عمران صابی .44

 شناخت، می را خود و بوده آشنا خود به بیافریند، را چیزي یا کسی و کند خلق
 چه بود؟

 و است ظهور قابل شیئی، غیر آن با ارتباط در شیئی هر وجودي خواص و آثار .45
.نیست ظهور قابل ارتباط، این بدون

 .تعریف جامع مجردات .46
 .تعریف تجزیه کمی و کیفی، در مورد شیئ بسیط .47
 نه است مطلق صفر حال، در این ماده ندهد، انجام عملی ماده، روي خداوند اگر .48

محض، چرا؟ عدم
 .هستند اتصالی خود ذاتی وضع در محدودیت، مجردات به جهت عدم .49
 با مجردات ولیکن است، عالم مواد وجودي و ذاتی خصایص از تعانی و تزاحم .50

چرا؟. ندارند تعانی و تزاحم ماده با و یکدیگر
 طبیعت چیست؟ در مجردات کشف راه .51
پاسخ به کسانی که میگویند در هستی یک مبداء و یک حقیقت بیشتر نیست بر  .52

و همچنین استدالل امام باقر ع . الیصدر من الواحد اال الواحد: اساس اصل فلسفی
.در همین رابطه

کنیم؟ اثبات ماده غیر از دیگري طبیعت، حقیقت مظاهر توان در چگونه می .53
 است یا مالء مطلق؟ مطلق خالء عالم، اجسام و ذرات بین آیا .54
 ).رعد( رفَع السماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَها: تفسیر امام رضا ع از آیۀ .55
 .توضیح امام ع در مورد ارواح .56
 .عالم اجزاء بین فاصله و خالء وجود دلیل عدم .57
 .تعریف هندسۀ آفرینش بعنوان یک اصل مستقل از مبادي آفرینش .58



٦ هندسة آفرينش 

 یک ساختمانی، مصالح یا و خلقت مبادي سایر مانند رینشدر نظر فالسفه، آف .59
 کثرت، یعنی چه؟ جنبه یک و دارد وحدت جنبه

 بیشتر راه دو عالم، ساخت کیفیت یا و صوري علت نمایش در نظر فالسفه براي .60
 .نیست

ثُم دنا فَتَدلَّى فَکانَ قاب : فرماید می ص اکرم پیغمبر عروج وصف در خداوند .61
 تثنیه صورت به شریفه آیه این در که قوس منظور از دو). نجم( أَو أَدنىقَوسینِ 

است چیست؟ شده ذکر
.در حکمت قرآن نزولی قوس بر صعودي بیان تقدم قوس .62
.دانند فالسفه قوس نزولی را مقدم بر قوس صعودي می .63
.تعریف قوس نزولی از نگاه فالسفه .64
.بیان حرکات تکاملی انسان در حکمت قرآن .65
 .شوند می دسته دو عالم سیر حرکات تکاملی، متفکریندر  .66
 إِلَیه یصعد الْکَلم الطَّیب: سوره فاطر 10منظور خداوند از کلمات طیب در آیۀ  .67

 چیست؟
 و مفهوم ع، اطهار ائمه توحیدي هاي راهنمائی سایر و قرآن در توحید سوره .68

.است قائل مبدعیت و نموده نفی خدا وجود از را مبدئیت معناي
 یا و کیفیت و کمیت از ناشی که مفاهیمی و مصادیق تمامی آفرینش، مبادي در .69

.است لغو گردد، می وحدت و کثرت
چرا دیدن و دانستن خداوند متعال، محال و ممتنع است؟ .70
چیست؟ آفرینش مبادي .71
 .رتبی فاصله نه است زمانی فاصله قدیم، از حادث اثبات این که فاصلۀ .72
 در خصوصیت و وضعیت این به خواص، همۀ آیا قدیم؟ یا است حادث مبادي آیا .73

 و اند نبوده ها خصوصیت و کیفیت این با یا و اند شده ظاهر و اند بوده خود مبادي
اند؟ شده ظاهر "بعدا

 افالطونی چیست؟ مثل و ثابته منظور از اعیان .74
 خلق که از آن پیش بود، خواهد و هست چه آن و تمامی آفرینش اگر بگوییم .75

 ازلی خدا، علم خدا و همراه مخلوقات، موجودیت اند، بوده خدا علم در شوند
اثبات این که مخلوقات خدا به مانند خود خدا ازلی نیستند بلکه ! (شوند می

)حادث هستند



٧ هندسة آفرينش 

 چیست؟) بقره و انعام( بدیع السماوات و الْأَرضِ: منظور از کلمه بدیع، در آیۀ .76
 شناسیم چیست؟ بدیع و جاعل میعلت این که خدا را  .77
 یا و کسی خدا برابر در که این بدون خداوند خود براي خدا وجودي آثار ظهور آیا .78

بحث بین عمران صابی با امام هشتم (است؟  ممتنع و یا است ممکن باشد چیزي
)ع

.بحار 14 کتاب در حدیثی طبق باقر ع اثبات تعدد مبادي آفرینش از بیان امام .79
.بسیط و مرکبتعریف جعل  .80
عرضی آن چیست؟ و ترکیبی آثار با شیئ وجودي و ذاتی آثار بین تفاوت .81
.مفهوم قدیم بودن در مورد خداوند متعال .82
.تعریف زمان و مکان بعنوان لوازمات ذاتی ماده .83
.تعریف عرَض و جوهر .84
الیعلل به چه معنی است؟ الذاتی قاعده .85
.شود نه جعل مرکب میلوازم ذاتی در ماده به جعل بسیط ایجاد  .86
 .بروز و ظهور دو شیئ مختلف از حقیقت واحد، محال است .87
 کار آنها روي آفریننده که آن از پیش خود وجود و ذات در آفرینش ستّۀ اصول .88

.صفرند حد در درآورد، به شکلی را آنها و کند
.معرفی اصول ستّه یا مبادي آفرینش .89
.تعریف حروف تکوین .90
.انتها تا آفرینش بدو طبیعت از هفتگانه بررسی تحوالت .91
 .اثبات این که مبادي آفرینش، ازلی نیستند .92
 ماوراء یـا و آفرینش مبادي به را خود توانند نمی خود تفکر و قدرت با ها انسان .93

.برسانند طبیعت
 آفرینش هستند، یعنی چه؟ عوامل بعنوان طبیعت ماوراء در فرشتگان .94
 سه این به را فکر خود توانند نمی ها انسان که خدا وجودي مختصات از علم سه .95

.برسانند اصل
 .فیض و مستفیض و تعریف سه عبارت مفیض .96
 .ضرورت افاضه فیض خدا در هستی .97
 .تعریف جعل ماهیت .98
یکدیگرند؟ با متباین گانۀ سه وجودات یک فیض، و مستفیض و آیا مفیض .99



٨ هندسة آفرينش 

 که است جسم و روح یا و ماده و نور تباین نوع از خالق، و خلق هستی بین تباین .100
 .ندارند برخورد یکدیگر با و دارند معینی حد خود وجود در هرکدام

 منشاء و مبدأ که است نیرو و نور شده، ایجاد سابقه بدون که مبدئی اولین .101
 .است مواد و اجسام عالم در رنگ و روشنایی حیات، و حرکت پیدایش

 نور، موجودیت در که این نه است ماده به نور تعلق انوار، نتیجه ضعف و شدت .102
.شود پیدا ضعف و شدت ماده به تعلق از پیش

 .تعریف ماده بعنوان اصل ششم مبادي آفرینش .103
ذکر دلیل جمع بکار بردن لفظ ظلمت در آیه جاعل الظلمات و مفرد بکار بردن  .104

 .لفظ نور در جاعل النور
بیان اثبات تعدد مبادي آفرینش از . (در آفرینش تحوالت و بیان براهین تغییرات .105

)امام باقر ع
 .شود نه این که تبدیل حاصل شود بین دو جنس متباین، اثر مبادله می .106
 .ذاتی در هستی، برهان تعدد اصول آفرینش است و عرضی و صوري تغییرات .107
 .تعریف کلمۀ تبدیل .108
 .نیست رفع قابل ذات از ذاتی هیچ .109
رؤیت است، اثبات این که در طبیعت، تبدیل وجود ندارد، آنچه از تبدیالت قابل  .110

.مانند موت و حیات و ظلمت و روشنایی، همه اثر ترکیب و سلب ترکیب است
.نیستند قدیم آن مبادي یا و آفرینش توضیح این که اصول .111
.آفرینش مبادي ذاتی شرح خصایص .112
)بیان چهار کلمه حکمت. (است چهار علت به محتاج چیزي هر پیدایش .113
 .دانشمندانموجودات، از نظر  حدوث و ذوات تعریف حدوث .114
 زمانی بیان مطالبی که اکثر دانشمندان براي رهایی از مشکالت پیرامون حدوث .115

 .اند مخلوق گفته و خالق بین خالء و خالیق
 قائل زمانی ابتداي خالیق براي و باشیم خالق از خالیق زمانی تأخر به اگر قائل .116

شود؟ شویم، چه مشکلی پیدا می
.خالق از مخلوقات ذاتی و وجودي ذکر برهانی پیرامون حدوث .117
 .خدا ذاتی تعریف وحدانیت .118
 معناي در زمانی، تأخر نه دارد رتبی تأخر خالق، از خلق وجود اند کسانی که گفته .119

.اند رفته اشتباه به حدوث
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 .دارند احتیاج چیز به سه خود شیئیت و موجودیت براي صنایع .120
 خدا وجود لوازم از یا و بدانیم قدیم را خلقت اولیه اصول توانیم به چه دلیل نمی .121

بشناسیم؟
.تعریف تأخر رتبی و اثبات عدم وجود تأخر رتبی بین خالق و مخلوق .122
بدانیم؟ او ذاتی اثر یا و خالق ذات نمایش را توانیم مخلوق به چه علت نمی .123
نیست؟ کشف چرا فاصله زمانی بین خالق و خلق توسط خلق، قابل .124
 .است قدیم خدا و حادث خدا اثبات این که خلق .125
. گیرد می تعلق روح به ماده سرچشمه از شود، می پیدا ماده در که کماالتی تمام .126

 .شود نمی ماده جزء ولیکن گیرد می تعلق ماده به) روح( اصل این
 در مجذوبیت جاذبیت یا که اثر اولین ماده دل در اولین مرتبه چگونه در خداوند .127

)تعریف جعل ماهیت(کند؟  باشد ایجاد می عالم مواد
 .یکدیگر با جنسیت اشتراك حد از و خروج عالم عدم امکانِ تباین بین مواد .128
 به وجود، عدم انقالب یا عدم و به وجود انقالبِ معنايِ به هستی و وجود رهایی .129

 .است محال هر دو
 و افاضه شود، از مسیر می ظاهر ماده در ماده به نور تعلق از که هایی کیفیت .130

.است ماده اضافۀ
 نامند؟ می اهللا ظل را انسانی -الهی  هاي حکومتبه چه علت  .131
ألَم تَرَ إِلى ربک کَیف مد الظِّلَّ و لَو شاء : تأویل مفهوم امتداد ظل، در آیه شریفۀ .132

 چیست؟) فرقان( لَجعلَه ساکناً ثُم جعلْنَا الشَّمس علَیه دلیالً
 فکر که است نردبان هاي پله مانند بشري هاي ریاست و ها حکومت تمامی .133

 پیدا الهی حکومت ظهور براي آمادگی که روزي تا دهد می ترقی را ها انسان
.کنند

.شود می اضافه و افاضه، مجهز سرمایۀ دو به قدمی هر در تکامل مسیر در ماده .134
.نیست تکثیر و تقلیل قابل خود وجود و ذات خداوند متعال، در تکوینی فیض .135
.اصل نور معرفی اصل ماده و .136
.تعبیر اصول اولیه خلقت به حروف، از بیان امام صادق ع .137
 .تفاوت بین مستتر و مستور در تعریف الوان و انوار از بیان امام ع .138
 یا ماهیت جعل اصول، پیدایش از بعد گیرد، می انجام طبیعت در که کاري اولین .139

.موجودات است ماهوي ترکیب
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 .ءتعریف بدیع ، جعل ، خلق، برائت و ذرا .140
 قسم بر سه شود می آنها آثار یا و اجسام در اختالف پیدایش منشاء که عاملی .141

.هستند بیرونی دیگر، عامل دو و  درونی گانه، سه عوامل این از عامل یک: است
 .عالم مواد و ذرات کیفیت باروري .142
 .هم است کنار ذرات، حرکت سرعت مولود ماده، حجم تراکم و استحکام .143
 .و ذرات اثیریهتعریف روح استمساك  .144
 .نیست قابل ظهور تزاحم و تراکم مجرد، نیروهاي در .145
 .به چه دلیل اصول هستی در یک ظرف با یکدیگر تزاحم ندارند .146
 جمع آنها از انبوهی جا یک در که آورد بوجود تراکمی مجردات توان از چرا نمی .147

د؟باش جعل قابل آنها براي نامی و آورند بوجود جسمانیتی و جرمانیت و شوند
.هستند عالم مخلوقات، مواد امتیازات و مشخصات تمامی پیدایش عامل .148
 .درجۀ اهمیت مواد عالم نسبت به مجردات .149
 را خود که دارد راهی نیست، چیزي و کسی که در آنجا و مطلق خالء در خدا آیا .150

 نمایش به را خود موجودیت ارواح، و نفوس یا و عقول عالم در یا و کند معرفی
درآورد؟ نمایش به را خود وجودي آثار از اثري یا و بزند حرف اي کلمه بگذارد،

 یکدیگر با مختلف جنس دو  تزویجِ و ترکیب مسیر از چیز هر و هرکس نمایش .151
.است

.تعریف خأل داخلی و خأل خارجی .152
.نیست ظهور قابل کثرت و قلت مجردات توضیح این که در .153
.تعریف خاصیت نور و ماده .154
 خصایص مجردات چیست؟راه و مسیر کشف  .155
 مجردات ولیکن باشد مؤثر تواند نمی و است متأثر جا همه ماده: این جمله که .156

 باشند، به چه معنا است؟ متأثر توانند نمی و مؤثرند جا همه
 ماده و فیاضند خدا ارادة به هم مجردات است، دهنده فیض خود، ارادة به خداوند .157

.خدا فیض از مستفیضِ هم
.شود نه در مجردات صفتی است که فقط در مواد عالم پیدا مینقص و کمال،  .158
 .است انسان وجود میدان ماده، وجودي تحوالت میدان بزرگترین .159
به چه معنا ! دارد فعالیت خدا جهت ارادة برخالف جا همه طبیعت: این جمله که .160

است؟
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 ها به دو نام جنّ و انس چیست؟ علت نامگذاري انسان .161
 شود می واقع طبیعت و ماده جهان در تحوالت، و تحویل و تأثرات و تأثیر تمامی .162

 .قرار دارند طبیعت بستر عنوان به مجرداتو 
شوند  می حرکت و حیات پیدایش مبداء  که مجرداتی و خدا راه کشف وجود .163

 .فقط استدالالت عقلی است
.است محال حقیقت، یک در و جنس یک در ذاتی اختالف اثبات این که پیدایش .164
 .طبیعت بستر عنوان به مجردات وجود قطعی دالئلیکی از  .165
 و هوا و آب ذرات چیست؟ چرا یکدیگر عالم به منفصله ذرات اتصال عامل .166

 شوند؟ نمی یکدیگر به تر نزدیک یا و دورتر یکدیگر از دیگر گازهاي
 .هشتم ع از بیان امام. رفَع السماوات بِغَیرِ عمد تَرَونَهاتفسیر آیه دوم سوره رعد،  .167
نوع خطاب امیرالمؤمنین ع به رسول اکرم ص هنگام دفن و کفن آن حضرت،  .168

 .مطلق کمال به وصول تا ماده پیرامون تحوالت
سوره فرقان است که  45 آیۀ تفسیر از نمایش بهترین ماده، در تکامل و تحول .169

علَه ساکناً ثُم جعلْنَا ألَم تَرَ إِلى ربک کَیف مد الظِّلَّ و لَو شاء لَج :فرماید می
.الشَّمس علَیه دلیالً

 که است عدم نه .است مطلق صفر خـود ابتدایی وضع در اثبات این که ماده  .170
 خود ابتدایی وضع با و خود به خود که است عدد هم نه و داد تحول را آن نتوان

 .باشد داشته ارزشی
 سه از است گذاشته نمایش به و آفریده متعال خداوند آنچه یعنی آفرینش، عالم .171

.تشکیل شده است حیوانات و نباتات جمادات، نام قسمت، به
 .شرح حالت ابتدایی عالم آفرینش .172
 پیدا موجودیت عرَض، سه پایه بر عالم اجسام از توضیح این که هر جسمی .173

.شود می جمادات و اجسام پیدایش مایۀ ماده، بر گانه سه اعراض که ورود کند می
استحکام و عدم استحکام اجسام به چه دلیل است؟ .174
 تنوع در هستی از چه مسیري است؟ .175
 چیز سه بر متوقف شود می تعبیر نباتات به آن از که رویش و نماء حالت پیدایش .176

.است
 منظور از تغییر ماهیت چیست؟ .177
.است الزم گیاهی به جمادي مواد انتقال و  معرفی دو عملی که براي تبدیل .178
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 مستلزم سه باشد ذاتی تغییر یا و صوري تغییر خواه اشیاء، در تغییر ترین کوچک .179
.است اصل سه و عمل

.تعریف مواد آلی و استقاللی و وجه تمایز آنها باهم .180
 .قابلیت جذب و انجذاب در مواد عالم نیازمند دو سرمایه است .181
 قسمت شود سه ایجاد می ها گل و ها برگ دهندة تشکیل مواد ذرات در تحولی که .182

.گیرد می قرار یکدیگر عرض است که در
.حیوانیت مرحله به نباتیت مرحله از امالح، بیان سه قاعده در تحول .183
.است ادراکات سازمان و مغزي ساخت در ها با حیوانات فقط تفاوت انسان .184
.ها با یکدیگر بیان وجه اشتراك و تمایز انسان .185
 .تعریف عقل به عنوان حس هفتم در انسان .186
 و اراده به که است انتخابی و اختیار پاداش انسان، در تقوي و ایمان روح پیدایش .187

.شود می پیدا او در انسان مشیت
 خدا به ایمان که از آن پیش تقوي و ایمان اهل چه اشکالی هست که بگوییم اگر .188

 داده آنها به مخصوصی ابزار و خاصی نیروي خداوند کنند پیشه تقوي و بیاورند
 ایمان نور به مجهز و کنند می پیدا گرایش خدا اطاعت به آن، داشتن با که است

 شوند؟ می تقوي و
 از خدا دین مخالف راه انتخاب در یا و خدا دین خواهش و درخواست ها در انسان .189

 .شوند می تقسیم قسمت سه به نخواستن و مسیرخواستن
 عامل سه به قوي، یا باشد ضعیف ، بزرگ یا باشد کوچک شیئی، در تغییر نوع هر .190

.دارد احتیاج
منظور از ظلمت و سیاهی بعنوان یکی از خصایص ذاتی ماده چیست؟ .191
 .گرفته است انجام کیفیت دو یا و صورت دو به پیدایش عالم خلقت و مخلوقات .192
 قابل انسانی یا و الهی طبیعی صنایع در که اي ساخته پیش مواد یعنی طبیعت، .193

 .است استفاده قابل یا و جذب
) تغییر صوري و ماهوي( تغییر نوع دو اصلی، منابع و معادن مواد در خداوند .194

.آورند می وجود به) تغییر صوري( تغییر نوع یک فقط ها انسان و آورد می بوجود
ها  سه عمل اختصاص به خدا دارد که انسان: حدیثی از امام محمد باقر ع .195

.توانند در جریان این سه عمل قرار بگیرند نمی
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چهار کلمه . (باشد دلیل چهار به متکی اي پدیده هر که است این خلقت حکمت .196
 )حکمت

 عاجز و ساکت حکمت چهارگانۀ علل از علت دو بیان از تجربی و طبیعی علوم .197
 .است

 کامل، و فلسفه علم نه است علم دوم یک طبیعی و تجربی اثبات این که علوم .198
 و قرآن علم کامل، فقط ناقص، و علم بسیار هم آن است علم سوم یک فقط

 .است اسالم
تَعرُج الْمالئکَۀُ و الرُّوح إِلَیه فی یومٍ کانَ ( معارج با آیه خداوند متعال در سوره .199

 پنجاه تا مرد و زن از مردم،  عموم براي را تکامل دورة )مقْداره خَمسینَ أَلْف سنَۀٍ
.است کرده تحدید سال هزار

 تن دورة کودکستان آنها چه زمانی است؟بلوغ فکري بشریت و پشت سر انداخ .200
 متفاوت عبارات و بیانات با خود مقدس کتاب در را عالم خلقت کیفیت خداوند .201

.کند می تقسیم قسمت سه به "تقریبا
.تعریف فضاي عالم و وضعیت ذاتی آن .202
 .تعریف زمان و مکان .203
 مانند نامتناهی وجود یک بودن با پس است نامتناهی خالی، گفته شده فضاي .204

 نامتناهی خالء و یا نامتناهی فضاي یک توان می چگونه متعال خداوند وجود
کرد؟ تصور

 و ظلمت در آنها آفرید، را ها فرشته که زمانی خداوند: فرماید حدیثی است که می .205
 حضرت وجود نور خداوند .کردند شکایت خدا به تاریکی این از و بودند تاریکی

 تمامی و نجات یافتند تاریکی و ظلمت از داد، تابش فرشتگان آن بر را س زهرا
 فرشتگان چیست؟ تاریکی این از منظور. شدند زهرا حضرت به وابسته آنها

 مبداء و عدد فوق خودش وجودي جنسیت در است که خداوند متعال، واحدي .206
منظور از این فوقیت چیست؟. است

 راه معرفت به خدا چیست؟ .207
 .توضیح و تبیین ساختار آفرینش .208
 فضاي ستارگان چگونه فضایی است؟ .209
.خلقت عالم ساخت کیفیت تعریف خداوند متعال در بیان سه قسم از تعبیرات .210
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 بر ، مالکیت اشیاء بر مالکیت( مالکیت نوع دو متعال خداوند یا ها انسان  .211
.دارند) اشخاص

 . مملکت و ملک و تعریف سه کلمه ملک .212
 و جمع در قرآن کریم چیست؟ حکمت قید کلمه سماء و سماوات به شکل مفرد .213
 . اند کرده پیدا نمایش ستارگان صورت به که عوالمی بودن مسکونی بیان دالئل .214
 .ع مولی فرمایش طبق تعریف فرشتگان .215
 .بینید بیان حقیقت کسی که در خواب می .216
 مفهوم دابه در اصطالح قرآن چیست؟ .217
 عوالم، آن در و ددار وجود زمین کره مانند بسیاري عوالم فضا، اثبات این که در .218

 .هستند انسانها جنبندگان، و آن اند شده خلق بسیاري جنبندگان
 یحملن ال اال: (فرماید در مورد حکومت امام زمان عج می منظور از این حدیث که .219

 و آب با خود کس هیچ) حجره و موسی عصا معه فان "غذا ال و ماء معه احدکم
. بوده، با امام زمان عج است مشکالت حالّل که عصاي موسی زیرا ندارد بر غذائی

چیست؟
یوم نَطْوِي السماء کَطَی السجِلِّ  )زمر( السماوات مطْوِیات بِیمینه :آیات طبق .220

 وسایل از باالتر وسائل بایستی شود می ظاهر که روزي زمان امام ،)انبیاء( للْکُتُبِ
 .باشد داشته اختیار در خود زمان

 و ها میلیون بلکه ندارد زمین کرة به اختصاص مسکونی این که کرةاثبات  .221
 آنجا در که است موجود شمسی هاي منظومه در زمین کره مانند عالم میلیاردها

 .شوند می تربیت و کنند می زندگی ها انسان
 اسم آنها از جداگانه کلمات و لغات با خداوند که زمینی و آسمان طبقه آیا هفت .222

 باشد؟ ستارگان فضاي داخل در که است ممکن برد می
 است، محدود ستارگان فضاي اگر آیا فضاي ستارگان، محدود است یا نامحدود؟ .223

 پیدا و خاتمه رسد می جا آن به فضا که چیست ستارگان فضاي انتهاي در
 کند؟ می

 و زمین هفتگانه طبقات ستارگان، فضاي انتهاي در: طبق حدیثی از امام رضا ع .224
 .است شده خلق آسمان

 مانند آسمان در ستارگانی یا اي ستاره بیان احادیثی پیرامون این که هر .225
.است آباد زمین، شهرهاي ترین بزرگ



١٥ هندسة آفرينش 

 .ستارگان در فضاي حیات، وجود بر عقلی بیان دلیل .226
 کرده خلق خودش براي را انسان و است آفریده انسان براي را چیز همه خداوند .227

کرده  خلق خود براي را انسان خدا که دارد نفعی خدا براي انسان است، آیا
 است؟

 و شود خلق براي خودش، خودش و باشد خودش مطلوب انسان، است ممکن آیا .228
 کند؟ برداري بهره خودش وجود از خودش

 تعلیم نظر از بلکه نیست انسان کارِ به خدا احتیاج نظر از انسان به کارها واگذاري .229
.است انسان تربیت و

   به چه معناست؟ خداست نفع به انسان معارفاین که گفته شده  .230
 این به عالم در چیز همه که کنند ثابت است واجب خدا اولیاء بر خداوند متعال و .231

 هیچ باشد، استفاده قابل انسان براي و انسان خدمت در که شده خلق منظور
 ارتباط بدون شمسی هاي منظومه یا و ستارگان فضاي در خورشیدي یا ستاره و

. نیست آفرینش قابل ها انسان استفادة منهاي و ها انسان زندگی با
 .تعریف ستارگان سیار .232
 . تعریف ستارگان ثابت .233
 دلیل نامگذاري روي ستارگان بر چه اساسی است؟ .234
 .قسم هستند بر دو غیرمسلح یا مسلح چشم با انسان رؤیت در ستارگان .235
 دهد چیست؟ میشود خورشید جاي خود را تغییر  علت این که احساس می .236
 .شده است آفریده آدم عالَم، آن شده، در آفریده عالَمی توضیح این که در هرجا .237
 .شود می براي آنها پیدا وضعیت دو) دنیا و آخرت( انسان زندگی دورة دو پایه بر .238
 چرا دوره اول زندگی انسان، دنیا نام گرفته است؟ .239
 زمین کرة به منحصر را قیامت و قیام بیان آیات و روایات پیرامون این که خداوند .240

.آدم و عالم هزار هزاران به مربوط است اي مسئله بلکه داند نمی
 منظور از نفخ صور در قرآن به چه معناست؟  .241
و نُفخَ فی الصورِ فَصعقَ منْ فی السماوات و منْ فی (سوره زمر  68توضیح آیۀ  .242

 در ستارگان صورت به زیادي عوالم ن،زمی کره ، در اثبات این که مانند)الْأَرضِ
.کنند می زندگی ها انسان جا آن در که دارد وجود نامتناهی به نزدیک فضاي این

.سوره زمر 68هاي موازي در آیه  توضیح جهان .243
 .ها ها و آدم بیان دالئل عقلی در کثرت عالم .244
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 .تعریف فاصله رتبی و زمانی و مکانی بین خالق و مخلوق .245
 یکنواخت و یکجور عوالم تمامی در تربیت، و خلقت هاي نقشهاثبات این که  .246

.است
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  هندسۀ آفرینش

   :ها یهست در تشکیک
 به و راه دو از که است شده کشیده جا آن بهها  نانسا بعضی اي عقیده و فکري انحراف

 خود را خیال نتیجه در و اند هشد ها یهست حرکت منکر و یا هستی منکر ،موهوم دو دلیل
 و کتابی حساب و قیامتی اگر که فرض اند بر گفته و کرده راحت کردن زندگی و بودن از

 زندگی و حیات و کتاب و حساب آن دنبال به و نیست اصال آفرینش و نیستیم باشد ما
   . نیست هم

 نیست شآفرین یا که این وجود و برابر در عدم و ها یهست برابر در ها ینیست فرض این
 یک ،ودش می ینیست با مساوي هستی ،حرکت عدم ۀنتیج در ندارد که وجود حرکت یا و

مانند  هم قهرا نتیجه و است  خیاالت ، برهان این مقدمات .نیست بیشتر محض خیاالت
یک را آفرینش  ،آن  طبق که راه دو یا دلیل دو آن و خواهد بود غلط مقدمه خود 

 در چه آن و شما ویند خودگ می که است کیفیت این به ،اند شناخته خیاالت و موهومات
 قائل موجودیت آن براي انید ود می ینید وب می چه آن ینید، همهب می خود زندگی محیط

خود  ذات در هم عرض و هست عرض و نمایش دلیل هرچیز به یعنی .است  ضرَهستید ع
 عدم ،هستی آفرینش جزء که انسان اي هم تو . است عدم ،آفرینش نبرایبنا .است عدم

 آفرینش چگونه بپرسی اگر . هستی که نیک می خیال و نیستی تو پس ،اشیب می محض
 و شکل به هرموجودي و موجودیت یهرشیئ شیئیت که این ویند برايگ می ؟ است عرض

 و ،خشت وییگ می و نیز می قالب را به ها لمثال گ.  حقیقت و ذات به نه است هندسه
 و ابر آن باز و ،ابر و بخار وییگ می و هید می حرکت اقیانوس از پودري صورته ب را ها آب

 جاري نهري در را آنها و برف و باران ةرقط وییگ میو  هید می فشار قرار تحت را بخار
 دریا به مرتبه دو ها این ۀهم باالخره و جوي آب و رودخانه، وییگ می و ازيس می
  .نیک می تالش همه این که نیست تو مال هست اگر یا و نیست یا دریا هم ردند وگ میبر

 و بیشتر نبوده عرضی که ها شکل و ها صورت همین از است اي مجموعه آفرینش
 و است عدم بخار، عنوان  به آفرینش پس  شده بخار گیري شکل یک با دریا یعنی .نیست

 حالته ب برگشت باالخره و علف و گیاه و آب نهر باز و قطره دیگري گیري  شکل با
 ،ها يپذیر صورت و و ها صورت و قیافه و هندسه ها و شکل این ۀمجموع پس .شکلی بی
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 هر این ود کهش می تقسیم کیف و کم ۀدو مقول به آفرینش واقع در. یشتر نیستندب  میداعاَ
  .کیفیت چنینهم ود وش می ودناب شیئی کمیت .عدامندا قابل مقوله دو

 پس. اند بوجود آمده از عدم  ردند کهگ میبر عدم به کیفیت و کمیت دلیل این به
 یعنی. هستند عدم دو هر که داء و منتهامب دو بین تصور است یک کیف و کم موجودیت

موجودیت یک ،وجود در حال اند و اکنون بوجود آمده عدم از کیف و کم ر بیشت ضیرَع
 کیفیت و کمیت انتها این در و است خود عدم ذات در مه ضیرَع موجودیت نیستند که

اشند ب می کیف و فاقد کم وند کهش می منتقل حالی به موجودات یعنی. رددگ میبر عدم به
 .است مدع ،ءمبدا پس .ردندگ میبر عدم به نتیجه در و عدم یعنی ،فکی و کم فقدان این و

 مرتبه دو و .بیشتر نیست تصوراتی و خیاالت کیف و کم صورت مبداء به از حرکت
 در است عدم ،ها یهست پس .است عدم هم آن که کیف و کم فقدان حالت به برگشتن

 و ها یهست که آن ، نتیجه عدم سويه ب لباس خلع مرتبه دو و و خیاالت تصورات لباس
  .برود خیاالت دنبال به انسان که است غلط و نیست بیش خیاالتی یک ها یهست تصور

 و نیست یشترب  میاعدا و خیاالت یک آفرینش از تبعیت به هم انسان زندگی :دوم راه
 به خدا ود وش می مورد ایراد واقع خدا باشد، عمل وجود داشته جا خدایی این در هم اگر

 بین است اي مجموعه یک انسان ردد زیرا حیاتگ می محکوم کردن خلق و آفریدن دلیل
 نوع هر شما .ودش می حیات و لذت تعبیر به آالم دفع و آالم این از که آالم دفع و آالم

 ۀنتیج شما و حیات تاس ملَاَ دفع واقع در لذت آن ،هستید آن طالب دارید و که لذتی
 مثال تشنگی .ذاریمگ می حیات و را لذت آن اسم و شده پیدا آالم دفع در که است  مبارزه

 آب ، طبیعت عوامل .است شده ور حمله شما به که است رنجی و درد یک شما گرسنگی و
 براي گرسنگی و تشنگی در نتیجه. اند برده بین از را وجود شما مواد غذایی و شما تن

 مِلَاَ دفع براي شما .اند نموده و مبارزه جنگ به وادار را شما اند و آورده شما بوجود
 کاذب آسایش و خوشی یک آن رفع از و بعد ویدر می غذا دنباله ب تشنگی و گرسنگی

 میآال چنین بایستی چرا وییمگ می ما .ذاریدگ می اتحی و را لذت آن اسم و نیدک می پیدا
وجود  هم الم درد و از دفاع نتیجه در پس .نیست و الم درد که جاییه ب ویمر می .اشدب 

   .وجود ندارد است  بوده دفاع این محصول که لذتی و دفاع براي تحرک نتیجه در ندارد و
 نیستیم هم ما نیست حرکت و حیات چون و نیست هم حرکت و حیات هک آن نتیجه

 یک که هست اگر خدائی و .هستیم عدم با مساوي حرکت بی موجود هستیم اگر و
 و خیاالت چنین اسیر یک را انسانها نتیجه در ورد وآ می وجوده ب  میاسقا و آالم چنین
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 این به راضی و نیمک می محکوم آفرینش این دلیل به را خدا ند ما آنک می موهومات
  :ویدگ میشاعر  که چنان نیستیم آفرینش

  بود زور  نبودم خلقت  این به  راضی خود که من   بود ناجور ۀوصل یک ازل از من خلقت
 صشخ یا شیئی و است محکوم آفرینش این ، در هست خدا هم اگر هست هرچه

 با این .است غلط محکومیت با مأتو حرکت زیرا نیست که است این مثل هم محکوم
 مانند خود ها ینیست نمایش و است نیستی نمایش یک هستی نند کهک می اثبات مقدمات

 انسان .هیچ به چهی از نتیجه در و است عدم و سراسر خیاالت زندگی پس ،است عدم آنها
  . محتوا بی و خیاالتی است موجودي یک

 هست هرچه یعنی ،نمایش هم نه دارد ووجود  نه اوال عدم قرآن و انبیاء مکتب در
 عدم نام به چیزي آفرینش در و است حقیقت و واقعیت هست هرچه و ،است وجود
 یک ،هست چه آن هر .ندارد وجود هم عدم نمایش ،نیست عدم هک طور ، زیرا همان نیست

هستند  همیشه ها براي حقیقت ها و واقعیت و است حقیقت نمایش یا و حقیقت و واقعیت
  .ذیرندپ نمی نابودي و هرگز فنا و

 کمال نهایت بی صفر به از تکاملی حرکت یک ،انسان و جهان حرکت ، مکتب این رد 
 قرار کاروان این سأدر ر انسان  که است کاروان مانند یک تکامل مسیر در آفرینش .است

 ،خاصیت و لذت نوع فاقد هر و کیف و فاقد کم اصول یک از که کاروانی. است گرفته
 مقدار و و اشد مانند حجمب  یمک کمالِ چه( را روز خود هر و نموده آغاز را خود حرکت

 مخصوصی کمال به انسان همراه به )قدرت نیرو و و باشد مانند علم کیفی کمال چه
 و محرومیتی و المی و رنجی و نقصی هر نوع که است روزي آن کمال انتهاي .ساندر می

 و زحمت و رنج ببیند ارقام بگیرد که قرار در وضعی انسان و برود بین از تطمیعی تهدید و
 و قدرت و علم و شهوت و لذت و نعمت ارقام و است  رسیده صفر به مشقت و عذاب

 کند که پیدا وضعی چنان انسان . تاس گرفته قرار نهایتبی در طهارت و پاکیزگی و زیبایی
 آن از ،واهدخ می چه آن هر گیرد و قرار نامتناهی متنوع  هاي خواست و ها خواهش در

 .وجود آورده ب واهد بسازد وخ می چه آن زحمت بدون دارد که  توانایی نیرو و، ردب می لذت
 آندر : یعنی .االعین تلذ و االنفس هیتشته فیها ما :فرماید می رآنق خداوند در که چنان

 از چه آن هر و است آماده شما نید برايک می پیدا اشتها چه آن هر ،آینده آل ایده زندگی
  .است شما فراهم د برايیرب می ذتل آن

ابد  در انسان که نهایت بی اشد از صفر بهب می تکاملی حرکت یک اسالم در حرکت پس
 روه ب رو مخصوصی لذت و نعمت با حرکتی در هر دارد و انتها حرکت بدون زمان یعنی
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 انسان اوال است شایسته کهاشد ب می منطقی و عقالئی ،حرکتی چنین یک .ودش می
 کوشش و تالش حقیقتی چنین یک به رسیدن ثانیا براي کند و را درك آن حقیقت

  .نماید
بود و  عدم وجود بر سبقت و عدم وجود و مفهوم دو اطراف در کتاب ابتداي بحث

 وجود حقیقتی اگر و است شده اعتبار وجود پیدا به عدم مفهوم که حقیقت این اثبات
 الزم عدم وجود و بحث مقدمه در. دش نمی پیدا عدم نامه ب  میمفهو چنین اشتد نمی
 است موجودات همین ،وجود منظور از گردد که واقع مورد توجه حقیقت این که است
 عدم منظور از و ،است را آفریده و خدا آن هست و شده خلق عالم در که چیزهائی یعنی
 آنها قائل تمامی یا و فالسفه از زیرا بعضی .را نیافریده آن خدا و نیست که چیزهائی یعنی

 حکیم شاعر، .اشندب می )اربعه اکوان( عنوان به لفظی یا و یا خطی و ذهنی موجودات به
 :ویدگ می سبزواري

 االذهانی لدي هبنفس کون     االعیانی فی الکونغیر للشیئی
ود ش می جاري لفظ به چه آن ،وجود لفظی اول .است جا موجود چهار در چیزي هر

 ها و کتاب در چیزي هر موجودیت یعنی ،وجود خطی دوم .ها عبارت و بیان و مانند انسان
 یعنی وجود ذهنی ،سوم .است شده ها نوشته کتاب در که حیوان و ها مانند انسان کتابت

 ،نیمک می درك فکر خودمان با چه انسانها مانند آن فکر و ذهن در چیزي هر موجودیت
 یعنی وجود عینی چهارم .خداوند متعال علم در یا انسان ذهن در حیوان و انسان یعنی
 از حکمی را موضوع آن کرد و  اشاره آن  به وانت می و هست چه آن و موجودات اعیان
  .داد قرار احکام
 قرار اماحک از حکمی موضوع را آنها از هریک ،وجود دارد که نوع چهار این اطراف در
 وجوداتی یک خطی و لفظی و وجود ذهنی که است این حقیقت ولیکن .است داده

 از یکی در شیئی هم اگر .کند بحث آنها اطراف در انسان و باشند اثر منشاء هنیستند ک
 و مانند انسان. اشدب می اعتباري و وجود تبعی به آن وجود دارد موجودیت مرحله سه نای

 ،خطی و لفظی و یذهن وجودات .دیگر جاهاي و درآینه او عکس و انسان یا انسان سایه
 و لفظ ظرف سه در این اشیاء موجودیت واقع در .باشند منشاء اثر نیستند که وجودي

 ما .است پنج و سه براي فردیت چهار و براي زوجیت مانند موجودیت ،ذهن و خط
 یک فردیت و زوجیت این ولیکن است فرد هم عدد پنج و است زوج ،چهار عدد وئیمگ می

 بلکه د،گیرن قرار بحث موضوع و باشند درك و لمس قابل تنهایی  به نیستند که وجودي
 سه این ولیکن دارد عدب سه جسم هر که است جسم براي مانند ابعاد ثالثه زوجیت این
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 ییتنهابه  که نیست انفکاك قابل ،جسم آن از ،عالم در یا و خط در یا ذهن بعد در
  .گیرد قرار بحث موضوع
 اشند ولیکنب می منشاء اثر هستند و که برویم ها هستی آن  دنباله ب بایستیما 

 فرض در ما پس .ندنیست بحث اشند قابلب میمنشاء اثر ن یا نیستند و که ییها یهست
 آن انسان خداي یا انسان و هست چه آن و ها یهست یوجود یعن ،وئیمگ می عدمو  وجود

 را انسان آن چه آن یعنی ها ینیست ،برابر در و .واند ببیندت می یا و اندد می یند وب می را
  .تواند ببیند مین یند وب مین را آن هم خداوند متعال واند ببیند وت مین یند وب مین

 که این ، نیست اند کهد نمی جهت این از ،اندد نمی خداوند ها را نیستی که این دلیل
 ع علی از نصرانی عالم یک که است علمی جواب یک مطابق اندد نمی را خدا آن بگوئیم

 سئوال را مسائلی زمان ۀخلیف از آمد و مسجد پیغمبر به نصرانی عالم.  است فرا گرفته
 الؤس جواب در وقت ۀخلیف .اندد نمی خدا که چیست آن پرسید که جمله آن از. کرد

 چیزي که نیست ممکن .است شرك تو الؤس این که کرد پرخاش سائل به شد و معطل
 همان عین نصرانی عالم که آن از پس .اندد می را آن خدا هست هرچه .نداند خدا و باشد

اند د نمی خداوندیعنی  .شریکا له الیعلم اهللا ان: فرمودند پرسید حضرت ع علی از را الؤس
 نفی صورت به معلوم جا نفی این در ).نیست قائل شریکی خود براي( .دارد شریکی که

 شریکی اند کهد نمی جهت این از دارد یعنی شریکی اند کهد نمی خدا .است شده ایراد علم
اند د می را چیز خدا همه .اندد نمی خدا لیکن هست شریکی که این نه ،خدا نیست براي

 نیست درك قابل ها ینیست و خدا نیست شریک یعنی .اندد نمی شریکی خود براي ولیکن
  .دانست و کرد درك را ها ینیست وانت میو ن

 درك قابل وجودي ،انسان علم در ذهنی ا وجوداتی خدا و علم در علمی وجودات اگر
 موضوع انسان بیان در خدا یا بیان در خداوند متعال یعلم وجودات پس .باشد فهم و

 در خدا و علم نیستند در خارج در و وجود خود در که چنان آن دامعاَ .یردگ میقرار  بحث
 .است علم لوازم از و نیست علم جز به چیزي علمی وجودات این نیستند و هم انسان علم
جا  این در خدا معلومات .اندد می است هنوز نیافریده که را آینده د مخلوقاتخداون ،مثال
وجود  بر اضافه و خداست ذات خدا عین علم و علم بر اضافه چیزي نه خداست علم عین

ندارند وجود  یعین وجود که چنان آن دامعاَ وئیمگ می حساب بااین .نیست خدا چیزي
 قرار بحث موضوع انسان علم در یا خدا علم در که است الزم چه آن. ندارند هم علمی

مانند  یا و را آفریده دا آنخ و هست چه آن هر یعنی. اشدب می عینی وجودات گیرد همان
 عین و است علم عین خدا که  علمیِ مانند وجودات اشد یاب می ابد به تا ازل از که خدا
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 را عدم و وجود و کرده مطرح را عدم ،وجود همراه که فلسفه بحث این پس .خداست ،علم
 و ازلی را وجود که چنان آن و قرار داده بحث مورد مستقل مفهوم دو و قلو دو عنوان به

 و قدیم ،مانند وجود عدم وید اگرگ می اند ود می ابدي و ازلی هم را عدم ،اندد می ابدي
 مالزم هرچیزي که این باشد با نقیض وجود بدون که است این اش نباشد الزمه ازلی

  : ویدگ میشاعر که چنان .است عدم  وجود مالزم اشد یعنیب می خود نقیض
  نبودي ما جدا ما ز تو بود                    نبودي ما بود که روز آن
  نبودي ما بود  که بود بود                     کی ما بود بود تو بود تا

زیرا  .نیست درست وجود بدانیم عمر  هم را عدم ما  که  فلسفه در بحثی چنین یک طرح
 اعتبار مفهوم  نخواهی خواهی و است وجود اعتبار  اند به شده قائل مفهومی ،عدم براي اگر

 مشاهده .وجود باشد عمر واند همت مین و است وجود از مفهوم بعد مرتبه در ،عدم
 :ویدگ میوجود خدا  معرفی در اند ود می عدم بر سابق را وجود ع علی موال که نیمک می

 عدم اگر. دارد سبقت عدم و زمان بر وجود خدا: یعنی.  وجوده والعدم کونه االوقات سبق
  .است حقیقت موال خالف بیان در جمله این ،عمر او باشد  هم وجود و همتاي

 برابر وجود خدا در سابقه دونب و حادث مفهوم یک عدم که یریمگ می جا نتیجه این از
 بحث خالصه .است ندارد عدم وجود خارجی که اعتبار این به هم مفهوم این اشد وب می
 خطی یا و  ذهنی وجودات از و کنیم بحث هست هچ هرآن با ارتباط در بایستی ما که این

 وجودات تابع خطی و لفظی وجودات همچنین و ذهنی وجودات .صرفنظر نمائیم لفظی یا
 حسن اسم و انسان مثال لفظ. باشند منشاء اثر ندارند که وجود استقاللی هستند و عینی

 عباراتی و کلمات سایر و تعالی و خداوند تبارك لفظی صفات اسماء و همچنین .نحسی و
  .ودش می کاغذها نوشته و در کتاب ود یاش می جاري انسان زبان بر که

 نبودند کسی حسین و اگر حسن .خود معناي تابع و هستند وجود اعتباريها  نای همه
 یصفت یا و اسمی کسی ،نبود خدا افعال خدا و اگر همچنین. ردک مین را نامگذاري آنها

 و یا ما لفظ در یا و ما ذهن در چه آن تمامی کیفیت همین به. ردک مین وضع خدا براي
 لیدیگر وجود ظّ اصطالح به و اعتباري ها وجود این ۀاشد همب می ما کتابت و خط در

 درست پس.  است آفریده خدا و هست عالم در که هستند موجوداتی ۀسای یعنی .دارند
 که را چیزي یا کسی و دهیم خود قرار بحث وضوعم را چیزي یا کسی ۀسای ما که نیست

  . کنیم رها است اختهاند  هسای
را  خود ذهنیات یا و خطوط و الفاظ وانیمت می چگونه  جا بگوید که این در کسی اگر

 فقط و است انسان اختصاصی و برجسته صفات از یکی بیان و لفظ که این ، با کنیم رها
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 و ،دباش داشته کتابت و خط یا د وبگوی د سخنوانت می که است انسان خداي یا انسان
 بحث حقایقی اطراف در ما .هستند ما معلومات ،اتذهنی .ذهنی طور وجودات همین

 هایی آینده طور خداوند از همین .است نیافریده را آن هنوز انسان یا خدا و که نیمک می
 به راجع چه آن انسان یا خدا و اگر واقع در .است نکرده خلق هنوز آنها را هد کهد می خبر

 ردنواگذار ک ،کنند رها را ها یدانستن این ،نشده هنوز آفریده انند ود می که چیزهائی
 بین از کهها  هگذشت به مربوط چه و نشده هنوز خلق که آینده به مربوط چه ها یدانستن

 علم انسان و مانند خدا  مموجود عال اگر و است علم واگذاري با مساوي درست ،اند هرفت
 به ما پس .ودش می نیستی و عدم با مساوي علم منهاي ،آن موجودیت کند رها را خود 

 محور آنها در و ویمش می قائل هستند ارزش چه آن یعنی عینیات براي که دلیل همان
 اطراف در و شویم قائل ارزش خود هم علمیات براي بایستی ،داریم عملی و علمی حرکات

   .باشیم داشته یعمل امکان صورت در و علمی حرکات نیز آنها
 و کنیم متمرکز عینی موجودات در فقط را خود فکر وانیمت مینما  که این بحث ۀنتیج

خداوند  علمی معلومات یا و ما معلومات که ذهنی موجودات .بدانیم اثر منشاء راها  نهما
 وها  هقاعدو  طرح و ها کشی نقشه همه این. دنوش می واقع مورد بحث هم است متعال
 مربوطها  نای همه ،ها گذشته اطراف در بحث یا و گزارش همه و این ها فرضیه و ها فرمول

 معلومات این ما اگر  سپ .اشدب میها  نانسا ذهنی معلومات یا خداوند و علمی اتمعلوم به
 از و دانش مطرد عل معناي به فکري و ذهنی معلومات واگذاري و رهائی این کنیم را رها
 حسابه ب دانشگاه و مکتب ،دانش و علم منهاي دانشگاه و مکتب و است دانشگاه و مکتب

 و است ارزشمند عینی وجوداتمانند  علمی یا و ذهنی وجودات حساب این با .آید نمی
  .گیرد دانشمند قرار و عالم بحث موضوع بایستی
 با اطارتب در انسان خداي یا و انسان علمی معلومات :وئیمگ می سئوال این جواب در

 و طبیعت با ارتباطی  وقت هیچ که است از معلوماتی غیر عینی معلومات یا و طبیعت
با  تهس خدا و ازیمس می خود علم با که صنایعی و هستیم ما. ندارد عینی موجودات

 در انسان یا و خدا معلومات ،درست علمِ .آفریند می ند وک می خلق طبیعت در چه آن
 عینی مانند مرئیات علمی معلومات. اشدب می عینی مخلوقات و موجودات با ارتباط
ه ب اند ود می را چیزيطور  همین ود ور می آن دنبال به یند وب می را چیزي انسان .هستند
 و طبیعت مربوط به دو اند هرد می چه آن یا یند وب می چه آن پس. ودر می آن دنبال

ه ب که صورتی در( انسان  علم یا و خدا علم .هستند عینی موجودات به مربوط و واقعیت
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 ها هستی با ارتباط در نیست چه آن اند ود می هست چه چنان را واقعیات )برسد کمال
  .اشدب می انسان یا خدا و وديوج ۀسرمای و است علمها  نای همه. ندک می ارزشیابی
ظهور  عالم هرگز در واند باشد وت مین و نیست عالم در که است ذهنیاتی آن در بحث

 یا ود وش نمی ظاهر معالَ هرگز در که ذهنیاتی چنین یک اطراف دربحث  .ندک مین پیدا
 در هر .ندارد اي عمر ثمره ابطال و وقت جز تضییع به و است غلط ،عدم مفاهیم اطراف در

 بحث و شینندن می یکدیگر کنار دانشمندان ید وآ می ودوجه ب میعل بحث که مجلسی
 در و شود نوشته یا و گفته ییچیزها آن بایستی ،ویسندن می خود را معلومات یا نند وک می

 .ظهور باشد یا قابل است ظاهر طبیعت در و خارج در ر کنند کهتفک ییچیزها آن اطراف
 عممتن فلسفه اصطالح به که چیزهایی و مطلق نیستند مانند ذهنیات  که چیزهایی

 درست کردن بحث یا و نوشتن یا و گفتن چیزهایی چنین یک اطراف ، درالوجود هستند
را   چیزهایی پیغمبران و خدا ینیمب می نیمک می مراجعه پیامبران مکتب به ا وقتیم .نیست
 مطالبی نوشتن یا گفتن از اشد وب می ظهور قابل یا و  ظاهر بوده اند که نوشته یا و اند گفته

 آنها درباره اي ههرگز کلم اند و کرده امتناع است ظهور قابل و غیر است جزء ذهنیات که
  .اند ننوشته یا و نگفته

 تکتاب یا و مباحثه در فقط که است همین ،علم ةحوز از زدایی عدم بحث نتیجه
 ۀدر صفح عقلی و علمی برهان با گیرد که قرار مورد بحث و شود مطرح مطالبی بایستی

 آفرینش قابل ظهور و قابل که تفکراتی و تصورات .باشد آفرینش قابل و ظهور قابل عالم
 با. نکند گذاري آنها سرمایه  درباره کسی شوند و خارج کتابت و مکتب از نیستند بایستی

باشد  در تماس یبایست چیزهایی همان با ،عقلیات و علمیات در انسان همیشه حساب این
 هستند و با یا که چیزهایی همان .اشدب می اثبات  قابل یا و بوده ثابت آفرینش در که

 لمس قابل و کشف قابل آنها ار وجوديِآث یعنی ،اثباتند یا و کشف قابل پنجگانه حواس
  .اشدب می

 و عالم مانند مواد .امیمن می طبیعت است کشف و لمس لقاب پنجگانه حواس با چه آن
 آثار ولیکن نیست کشف قابل پنجگانه حواس با چه آن و ،آنها یشیمیای یا فیزیکی و آثار

اشد، ب می لمس قابل ،آثار آن که کیفیتی به ،است روشن و ثابت ما نظر در آنها وجودي
با  فرشته و وجود روح .امیمن می فرشته و روح یا و  مجردات نوع از را چیزهائی چنین یک

 در ما "مثال .است کشف آنها قابل يوجود آثار ولیکن نیست کشف قابل هپنجگان حواس
 مواد و ذرات  تمام و شویم جستجو مشغول و کشف به حیوانی بدن یا خود و بدن جاي هر

 را از آنها ر مسلحغی یا و مسلح چشم با ، نظر بگیریم در آنها ترکیبی هندسه همراه را بدن
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 به حیوان یا انسان هرگز در بدن ،کار بیندازیمه ب دیگر خود را حواس یا و ببینیم نزدیک
 حقیقتی یک حال عین در .بگذاریم را روح آن ماس بتوانیم که نیمک میبرخورد ن چیزي
  .است تر ملموس تر و واضح بدن ةماد از آن وجودي آثار که است

 و قوا تمام یابد و ود را میخ موجودیت بدن ،ودش می وارد بدن چون که چیست آن
 ،بدن ود،ش می خارج بدن از ونچ و ناسیمش می زنده را او ما فتد وا می کاره ب اعضاء آن
 آن ترکیبی هندسه یا و بدن یا مواد دنب وزن از که این با ،ندک می رها را خود موجودیت

 ما ود وش می روشن مانند چراغی کهرا  حقیقتی چنین یک .است نشده کم چیزي
 نیستی ود بهش می خاموش چون و نیمک می وجود خود احساس را در آن روشنایی

 نیست کشف قابل هپنجگان حواس با آن حقیقت و ذات که امیمن می روح ،ردیمگ میبر
 در وجود روح پس .است لمس باشد قابل حرکت و حیات که آن وجودي آثار ولیکن

 زیرا مسلما. وجود خدا راه همین از نباشد و یتؤر قابل گرچه است اثبات قابل طبیعت
 داللت طرفی از اند و شده پیدا اند و نبوده یعنی ،اند شده خلق مصنوعند و انجه و انسان
 سلب قابل غیر داللت یک یعنی ،اشدب می قهري و ذاتی داللت یک ،وجود صانع بر وعمصن
 اثبات را ودخ صانع مصنوع یا و نکند داللتثر ؤم اثر بر که کنیم کاري وانیمت مین.  است

  .ننماید
 بر و روشن عقاط است برهانی است ملموس و محسوس ما براي که مصنوعیت همین

 آن بگوئیم و کنیم خالصه را ها یهست وانیمت می جا این در پس .آفریننده و وجود صانع
 )ندک می داللت خود وجود خود بر یعنی( است درك قابل پنجگانه حواس به یا ،هست چه

 آثار ود ولیکنش نمی دیده خودش یعنی( است کشف قابل ذاتی و آثار وجودي با یا و
 و ارادي و آثار علمی به یا و )فرشته و مانند روح ،هدد می نشان ما را به خود وجودي
 ولیکن نیست یتؤر قابل اش یآثار ذات و خودش یعنی(  است کشف قابل یعقل داللت

 دلیل به که تعالی و د تباركمانند خداون ،است کشف قابل اش اراديآثار  از وجودش
  .)اشدب می و اثبات درك لقاب او ، وجود عالم مخلوقیت و مصنوعیت

دارند   موجودیتی  چه  که خطی وجودات اطراف در بحث ود کهش می ثابت مقدمه این با
 همچنین و ذهنی موجودات اطراف در و تلفظی و لفظی وجودات اطراف در همچنین و

 و جز سرگردانیب که است ارزش بی و جا بی هایی بحث ،عدم مفاهیم اطراف در بحث
 پیدا موجوداتی تبع به ،چهار مفهوم یا و چهار هستی این زیرا، ندارد اي فایده وقت تضییع

 ۀصفح در اگر که طوريه ب است  کرده خلق آنها را خدا هستند و خارج در اند که شده
ه ب عدم و مفاهیم اتذهنی و خطوط و الفاظ ،آن معرفی براي، باشد چیزي یا کسی عالم
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 غلط ،هم ذهنیات الفاظ و و خطوط نباشد جعل عالم در یا چیزي کسی اگر ود ور می کار
 کتابی یا د وکن بحث آنها درباره کسی نیستند که وجوداتی چنین یعنی است  ممتنع بلکه

مخصوصا ، شود خلق که نیست خدا قدیرت در و نشده خلق هنوز که مثال انسانی .بنویسد
 اطراف در. )ندارند رجیوجود خا امکان هک چیزهایی یعنی( الوجود ممتنع و محاالت

 تضییع ۀمای کاغذ آوردن روي عبارتی یا و شکلی اآنه از و کردن بحث مسائلی چنین یک
 آنها اطراف باشد در متبوعاگر  دارند یعنی وجود تبعی ،وجود چهار این زیرا .ودش می وقت

 ابدي و ازلی برابر وجود ثابت درها  نای از یک هیچ و نه ،اگر نباشد ،ودش می پیدا بحثی
 ملَع برابر وجود خدا در را عدم اند مفهوم آمده که این پس .نیستند بحث و قابل طرح قابل
 اند چون گفته اند و شناخته وجود عمر هم نتیجه در و وجود دانسته را نقیض آن و کرده
 دو مخالفت اش واال الزمه ،است حقیقت یک هم خلق و خدا وجود ،است حقیقت یک عدم

  .نیست وجود خدا عمر هم عدم یعنی .است غلط است، یکدیگر با نقیض
 حدوث عنوان به عدم مفهوم ، ثابت وجود برابر این در ،ودش می وجود خدا اثبات وقتی
 انسان علم با ارتباط در یعنی غیرخدا با ارتباط در مفهوم این ردد وگ می اثبات و فرعیت

 قابل ود و عدمشانوج هستند که حادث موجودات فقط .خدا علم در نه ،رددگ می ظاهر
 عدمه ب مسبوق نه که متعال خداوند مقدس ذات مانند قدیم موجود ولیکن است تصور
 غلط ابدي و برابر وجود ازلی در عدم مفهوم طرح ،خواهد بود عدم به ملحوق هم نه و بوده
  .است

قرارگیرد مانند  عداما معرض در موجودي یک که است طرح قابل جائی در عدم مفهوم
 .عدامندا هستند قابل که هم االن اند و پیدا شده اند و نبوده که این نظر از حادث وجودات

.  یظلّ و تبعی کیفیت به هم آن .است شده علم ۀوارد صحن عدم مفهومها  نای برابر در
 نیست اگر کنید و بحث آن عداما دارید درباره حق شما هست چیزي یا کسی اگر  یعنی
 مورد بحث وجود را آن عدم ،ابدي و ازلی برابر وجود در ولیکن .غلط است آن عداما بحث
 نهمی به .است وجود باشد غلط عمر هم وجود و نقیض که کیفیتی به هم آن دادن قرار

 :اند و فرموده هشناخت اوقات و عداماَ بر سابق وجود خدا را السالم علیه علی موال مناسبت
 بنابراین. دارد سبقت عدم و زمان بر وجود خدا یعنی. وجوده والعدم کونه االقات سبق

 قابل عداما مفهوم دیگر هم برابر موجودات در و نیست طرح قابل خدا ابربر در عدم مفهوم
  .عدم مفهوم نه است طرح
 هستند مربوط که  حقایقی به واسطه را بدون خود فلسفی هاي بحث حساب این با
 عقل و علم برهان وسیلهه ب یا پنجگانه حواس ۀوسیله ب خارج در که حقایقی .نیمک می
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 و ذهنیات و عدم شد مفاهیم اثبات وجوداتی چنین یک که آن از پس. اشدب می اثبات لقاب
  . رددگ می باشد مطرح الزم جا که آن هم خطی و لفظی وجودات
 عدمِ ولیکن هست مطلق وجود : وئیمگ می عدم وجود و مفهوم بیشتر در توضیح براي

یرد گ می قرار بحث موضوع ود وش می مطرح حکمت و علم در وجود مطلق .نیست مطلق
ایجاد  که وجودي وئیمگ می تعبیر دیگر  به یا .نیست طرح قابل علم در مطلق عدم ولیکن
  .است وجود خداوند متعال وجود مطلق آن ندارد و هم عدامباشد ا نداشته

 که  است نبوده جاعلی و یا عاملی. خواهد بود و ایجاد بوده بدون وجود خداوند متعال
. نماید عداما را باشد وجود خدا هداشت قدرت جاعل همان تا ،ایجاد کند را وجود خدا
 قرار فلسفه و علم موضوع اشد وب می طرح قابل ازل از وجود خدا.  است ازلی وجود خدا

 ندارد بحث آخر و اول که وجودي ای مطلق وجود اطراف در وانندت می دانشمندان. یردگ می
ایجاد  هايوجود من بلکه نشده ایجاد پیدا کیفیت به وجود مطلق که این نظر به کنند و

ه ب عداما از  عدم مفهوم ،نتیجه در تا نیست تصور قابل هم ود مطلقوج عداما ،است بوده
 بوده قلمط ،وجود مفهوم بلکه .وجود آمدهه ایجاد ب وجود از مفهوم که چنان آن ،آید وجود
 که نیست مطلق ،عدم زیرا نیست مطلق ،عدم مفهوم ولیکن. ایجاد وجود بدون یعنی
 بلکه ،گیرد قرار فلسفه و علم موضوع ،وجود مطلق همراه ایراد شود و بحثی آن درباره

 این با .مطلق عدم  ود نهش می پیدا عداما از هک  میعد اشد یعنیب می طرح ید قابلقم عدم
برابر وجود خداوند  در ود نهش می خدا مطرح برابر وجود خلق در عدم مفهوم حساب
 است شده ایجاد پیدا با که برابر وجودي در ،ودش می پیدا عداماز ا هک  میعد یعنی .متعال

  .است طرح قابل
وجود خداوند  هستند نه خدا مخلوقات، دنوش می پیدا ایجاد دلیل به که موجوداتی

 و است طرح قابل آن با هم عداما ۀکلم ،شود ایجاد منطبق ۀکلم که وجودي هر به.  متعال
 قابل مطلق ابر وجودبر در مطلق اگر عدمِ .وجود خالق هستند نه خدا مخلوقات ،ودوج آن

 که با این .است طرح خدا قابل وجود مفهوم وجود خدا با عدمِ جا مفهوم همه ،باشد طرح
وجود  آن عداما که عدم مفهوم براي ولیکن هست مصداق ،وجود مفهوم جا براي این در

واند ت مین و است حادث ،عدم مفهومِ  که است این بحث ۀنتیج .وجود ندارد مصداقی باشد،
 و واند ازلیت می و است قدیم ،مطلق برابر وجود ،وجود مفهومِ ولیکن باشد ابدي و ازلی
  .باشد ابدي

  عدم مفهوم حدوثعقلی و نقلی جهت اثبات  یلدال
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 و علم مکتب به وانیمت می را مفاهیمی چنان یک ما که معناست این  به عقلی دلیل
 در .باشد انطباق قابل مصداق با مفهوم باشد و داشته خارجی مصداق هک بیاوریم دانش

 مصداق با مفهوم اتباشد   داشته مفهومی که ندارد مصداق مطلق عدمِ که دانیم جا می این
خود  مصداق با واندت می دارد و مصداق ،مطلق وجود مفهومِ ولیکن .باشد انطباق قابل

 عقل دلیل به ،مقدمه بنابراین .وجود خداوند متعال وجود با مفهومِ یعنی ،گردد منطبق
از  هک میدع ندارد ولیکن خارجی و وجود عینی گردد که مطرح مفهومی جایز نیست

انیمد می حادث دما عر آن دارد که خارجی مصداق ،یدآ می وجوده ب عداما.  
 البالغه نهج در السالم علیه امیرالمومنین متقیان موالي فرمایش یکی نقلی دلیل اما و
وجود خداوند  ییعن .وجوده والعدم کونه االوقات سبق :ویدگ می خدا وصف در که است

 عدم ،عدم از امام منظور جا این در که است بدیهی. دارد سبقت عدم و زمان بر متعال
 مصداق وجود خدا پس .است عدم ،مصداقی عدم زیرا ،مصداقی عدم اشد نهب می مفهومی

 قرآن دیگر آیه دلیل و .باشد داشته مفهوم ندارد که وجود خدا مصداق عدم دارد ولیکن
این  .النهار سابق الالیل القمر و تدرك ان لها ینبغی الالشمس :فرماید خداوند می که است

روز  .دارد سبقت شب روز بر که این بر ندک می داللت ،ندارد سبقت روز بر بجمله که ش
 روشنایی ،روشنایی بزرگترین و روشنایی عدم از شب ود وش می داپی روشنایی مفهوم از

 پس .واالرض نورالسموات اهللا :فرماید می که خداوند متعالوجود  یعنی ،تاس وجود مطلق
  .دارد سبقت عدم بر آیه همین دلیله وجود خدا ب

 مطرح برابر وجود مطلق در آن مفهوم یا و مطلق دمع نیست جایز که این بحث نتیجه
 و شده پیدا ها عداماز ا که نیمک می بحث ییها عدم آن اطراف جا در همه بلکه .گردد

مورد بحث ایجاد آن که مخلوقی هر یعنی .دنوش می ادها وارد بحثبرابر ایج ها در عداما 
  .یردگ میقرار  مورد بحث هم آن عداما ود،ش می واقع

 مباحث در. ودش می وارد بحث اد مخلوقاتایج ةدر دایر و است حادث ،عدم مفهوم پس
 عداما دلیله ب هم آن عدم مفهومِ ،شود ایجاد وارد بحث دلیله ب که وجودي هر ،فلسفه

ود مانند وجود ش نمی واقع مورد بحث ،ایجاد دلیل به هک موجودي هر ود وش می وارد بحث
  .ودش نمی واقع وجود مورد بحث آن همراه عدم وممفه ، خداوند متعال

  آفرینش مبادي به مختصر اشاره
 تا پس کنیم اشاره آفرینش مبادي به مختصري است الزم آفرینش ۀهندس ۀمقدم در

 خلق عالم ،آن اساس بر که را آن مونتاژي و ترکیبی ۀهندس ،آفرینش مبادي شناخت از
 .کنیم نامگذاري خلقت عالم کلنگ عنوان به وانیمت می را بحث این .بدانیم است شده
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 ساختمانآن  گکلن عنوانه ب را قدم نند اولینک می شروع که را ساختمانی هر که چنان
 ساخته توانا و دانا مهندس یک را آن که است ساختمان یک آفرینش. نندک می معرفی

 الزم ساختمانی ابتدا مصالح ،دیگر صنایع وها  نساختما و هابنا سایر که طور همان .است
 آن سازنده فقط که اي هندسه و نقشه اساس رب ساختمانی مصالح ۀاز تهی بعد دارد و

 کیفیت همینه ب هم اجزاء آن و خلقت عالم ،سدر می انتها به ود تاش می بنا ،اندد می
  .است  شده ساخته
 مراحل در و  ایجاد فرموده را انسان و جهان ساختمانی مصالح خداوند متعالتدا اب در

و  مختلف هاي شکل به ترکیبات آن از و نموده یکدیگر ترکیب با را مصالح آن، بعد
 درآمده صورت نای به تا نمودهمونتاژ  اصطالح به یا و یکدیگر مربوط را به عالم ،متفاوت

 ، هست چه هر ها و رنگ زیبا و غیر و مناظر زیبا آثار و ها و خاصیت ها و شکل تمامی .است
 اگر که  کیفیتی به .یکدیگر است با آنها ساختمانی مصالح یا و آفرینش مبادي ترکیبی اثر
 و اول بصورت آفرینش برود و بین از اجزاء عالم هندسی روابط و ترکیبات ،تجزیه عامل با
 ود ور می بین مناظر از و ها شکل و آثار و ها خاصیت کلیه ،برگردد خود اولیه مبادي به یا
 مصالح ،ها نساختما و یعصنا تمامی که همانطور پس .رددگ میبر صفر مطلق به

 مصالح است ساختمان و صنعت یک در واقع که هم آفرینش ،دارد الزم ساختمانی
  .است شده آفرینش مبادي به تعبیر از آن دارد که الزم ساختمانی

 متعدد مبادي این یا و است ایجاد شده سابقه بدون چگونه ،مبادي که این اطراف در
 و دالئل با همراه آن توضیح آفرینش مبادي کتاب در ،است حقیقت یک که این یا و است

 واحد است که عالم ساختمانی مصالح به ريمختص جا این در ما ،است شده داده براهین
  .ردازیمپ می عالم هندسه و مبادي ترکیب کیفیت به آن از پس و نیمک می متعدد، اشاره یا

 به و است قسم دو بر ها شکل ها و خاصیت آثار و گردد که روشن بایستی حقیقت این
و وجود خود  ذات در ئییش هر یعنی .آثار ذاتی و آثار ترکیبی: ود ش می پیدا دو کیفیت

 را اثر دوم ما که ندک می پیدا اثر دیگري خود غیر با ترکیب از بعد دارد و مخصوصیاثر 
 ساخته مختلف هاي گیاه از کهها  ند معجومانن .امیمن می ذاتی اثر را اثر اول و ترکیبی اثر
 غیر با از ترکیب بعد دارد و خود را مخصوص اثر تنهایی  به هرکدامها  هگیا آن .ودش می

 وئیمگ می چیزهائی  به ساختمانی مصالح یا و آفرینش مبادي .ندک می پیدا دیگري خود اثر
 این از ابتدا در .باشد نداشته باشد یا داشته ذاتی اثر خواه ،اشدب می ترکیبی اثر فاقد که

 هر وئیمگ می ،کنیم تقسیم میواهخ می را آفرینش مبادي یا و ساختمانی مصالح نظر که
 .مرکب ،بسیط ،مجرد .نیست خارج قسم سه از شیئی



٣٠ هندسة آفرينش 

 که شیئی یعنی ،اشدب می اثر و خود فاقد شکل ذات در که وئیمگ می چیزي مجرد به
 مجرد یعنی .رددگ ظاهر عدهاب ها و حجم و ها شکل ،ابعاد ثالثه این از که ندارد ابعاد ثالثه

 دلیل ندارد به عد زمانیب. اشدب می عد مکانیب و عد زمانیخود فاقد ب در ذات که چیزي
 بوجود حرکت از زمان زیرا ،اشدب می جوهري فاقد حرکات و ذاتی فاقد تحوالت که این
 یا و عد زمانب انتها تعبیر به ابتدا و این از ود وش می انتها پیدا ابتدا و ،حرکت از ید وآ می

فاقد ،باشد حرکت و خود فاقد تحول خلقت و ذات در اگر شیئی. نندک می عد چهارمب عدب 
 پیدا) ارتفاع و عرض ،طول( ابعاد ثالثه ترکیب از مکانی عدب اما و .اشدب می هم زمان
باشد،  خود محدود و متناهی ذات در شیئی ود کهش می پیدا آنجا از ابعاد ثالثه .ودش می

خود  و در ذات خود فاقد ابعاد است ذات در که شیئی .باشد داشته مکانی آخر و اول یعنی
 ،باشد نداشته ابعاد ثالثه هک صورتی در ندارد و هم ابعاد ثالثه ،است نامحدود و نامتناهی

مجرد  .وئیمگ میمجرد  ،حقیقتی چنین یک به. اشدب می عد مکانیفاقد ب و نیست پذیر مکان
 دیگر ابعاد ثالثه و عد زمانیخود فاقد ب در ذات و نیست خود هیچ جز به که چیزي یعنی

  .اشدب می
 ابتدا و  مجردات این ناسند کهش می جزء مجردات را ارواح و فرشتگان ،دانشمندان

 در السالم علیه صادق امام از کافی کتاب در روایت یک طبق .ندارد زمانی یا مکانی انتهاي
 انتها ابتدا و :فرماید می اند ود می مجردات از را الهی  اسماء حسناي ،اسماء حسنا شرح
 شده  قطر برداشته حدود و ،اسماء آن از. االقطار مبعد عنه الحدود و عنه منفی. ندارد
  .است

 ، درباشد د قطرفاق ابعاد و خود فاقد حدود و ذات در خود و ساخت در که چیزي البته
 از هم عد زمانیب طرف آن از و ندارد ابعاد ثالثه نام به عد مکانیب یرد وگ می قرار المکان
 با چند شیئ یا و شیئ دو ترکیبی اثر  تحول و حرکت این و ودش می پیدا تحول و حرکت
  .است یکدیگر

 هم هستند فاقد حرکت فاقد ترکیب چون ند وا خود فاقد ترکیب ذات در مجردات 
 عد زمانب تعبیر به آن از انتها هستند که ابتدا و فاقد ،دنباش فاقد حرکت چون اشند وب می

  .ودش می عد چهارمب یا و
 فاقد تحول و ابعاد فاقد حدود و که حقیقتی: کنیم می ر تعریفطو را این مجردات پس

 این البته.  نیست خود مرکب ذات در دارد ولیکنرا خود  غیر با ترکیب قابلیت.  است آثار و
 صاحب ۀنظری از مختصات، باشد فالسفه اصطالحات خالف است ممکن گانه سه تقسیمات

.  نقلی و عقلی دالیلو ها  واقعیت  به است مربوط .ندارد فلسفی ۀریشو  است کتاب
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 در که است امند شیئین می ساده فارسی و به ساذج را آن عربی در بسائط که و بسیط
 ممکن اشد ولیکنب می ويماه و ذاتی فاقد ترکیب .نیست خود چیزي جز خود به ذات
 و ذرات صفت این. است ابعاد ثالثه  داراي خود ذات در .باشد داشته ذاتی محدودیت است

 با چنان د تا آنندار امتزاج و ترکیب یکدیگر قابلیت با گرچه ذرات این که است مواد عالم
 مختلف هاي شکل در مختلف آثار و ها خاصیت ترکیب این از  د کهنشو یکدیگر ترکیب

 خود چیزي جز به و ندنیست خود مرکب ذات در و اولیه وضع در ولیکن ظاهر گردد
 ،مادیت دلیل هب و است عدب ،مادیت دلیل به .ندنیست ذاتی فاقد لوازم البته .دناشب مین

 زیرا ،روشنایی و فاقد نور .اتصال خالف، است انفصالی ،مادیت دلیل به و است سکون
 مواد ترکیبی دیگر خاصیت بعضی  آنها به از بعضی اتصالِ و نورانیت و حیات و حرکت

  .است
 ذات در و است آثار کمال ها و خاصیت یخود فاقد تمام ذات در که شیئی باالخره

 ماده .است ماده اصل صفت بسیط ،امیمن می را بسیط آن ،نیست خود چیزي جز خود به
 ذاتی لوازم از ابعاد ثالثه این که است خود ابعاد ثالثه یابتدای خلقت در و اولیه وضع در
 نهایت اگر بی .باشد سلب قابل آن از که است نشده داده ماده به ابعاد ثالثه .اشدب می آن

 محدود بین  هم باز باشد بزرگ بسیار هم اگر و است ابعاد ثالثه باشد محدود بین کوچک
 با تناهی د زیرا عدمباش واند نامتناهیت مین و است خود متناهی ذات در ،است ابعاد ثالثه
 آن هم باز و باشد شیئی ذاتی لوازم از  ابعاد ثالثه  ود کهش نمی ،نیست سازگار ابعاد ثالثه

 را ماده سابقه بدون ابتدا که همان خداوند از. شود شناخته نامحدود و نامتناهی شیئ
  .است و محدود آفریده متناهی را آن ،فرموده خلق

 یکدیگر و آنها با اجتماع از دارد و خود جسمانیت ذات در که است شیئی آن ماده
 ها چه جسم آن تمامی آید که وجود میب فمختل هاي جسم یکدیگر، با آن ذرات اتصال

تعبیر  ،ابعاد ثالثه همین از که است حدود ابعاد ثالثه  محدود به ،بزرگ چه باشد و کوچک
 و نشده داده ماده به مکان زیرا است ماده ذاتی لوازم از هم مکان یعنی. ودش می مکان به
 ذاتی لوازم از ابعاد هم آن که است ابعاد همان از عبارت مکان .نیست سلب لقاب ماده از

 انتقال  تناهی عدم به تناهی از را آن و کنیم سلب ماده را از عدب اگر بتوانیم .است ماده
 شیئ محدودیت معناي به  مکان زیرا ،ودش می سلب ماده از هم مکان ،انتقال این با ،دهیم
 این به .دارد مکان ،محدودیت همان دلیل باشد به محدود خود ذات در که شیئی.  است
 به ارتفاع و عرض و طول جهت در که است شیئ ابعاد ثالثه همان مکان وئیمگ می دلیل

 چون ند وک می پیدا محدودیت ،سدر می انتها  به  که دلیل همین به. سدر می انتها 
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هستند  خود نامحدود ذات در که مجردات. ودش می مکان ند صاحبک می پیدا محدودیت
  .اشندب می هم فاقد مکان

 وها  نزما بر فوقیت اشد،ب می مطلق نامتناهی که باالتر وجود خداوند متعال  همه از
 ابعاد ثالثه بین ماده محدودیت دلیل. ذیردپ نمی حدود عد وخود ب ذات دارد و درها  نمکا

 خالفبر هرگز تغییراتی زیرا است ابعاد وجود همین ،کوچک خواه باشد و بزرگ خواه
 باشد داشته تمحدودی خود ذات در اگر شیئ یعنی .نیست وقوع قابل شیئ ذاتی لوازم
خود  ذات در اگر بالعکس گردد و مرتفع آن از ذاتی ۀالزم این کرد که ود کاريش نمی

 این کرد که ود کاريش نمی باشد آن ذاتی لوازم از ،محدودیت عدم اینو  ،نامحدود باشد
مورد  فلسفی ةقاعد یک زیرا طبق ،برگردد محدودیت به گردد و مرتفع از آن ذاتی ۀالزم

 شیئ ذاتی لوازمیعنی ،  یعلل ال الذاتی: اند گفته که دانشمندان عقال و نظر همه از قبول
 پیدا ترکیبی از لوازم ولمعل و علت .باشد داشته معلولی که این تا نیست پذیر علت
 در معلول و علت این ، ولیکن معلول پیدایش ود برايش می علت ،ترکیب همان ود کهش می

 ۀاولی عامل ها که علت کمک به واهیمخ می ما رازی .نیست اجرا قابل آن ذاتی لوازم و شیئ
 وجود معلول عدم این و است نبوده ،ظهور علت از شپی که ایجاد کنیم معلولی ستا

 شیئ وجود دلیل به که چیزهایی آن یعنی ذاتی لوازم .است شیئ ذاتی وازمبا ل مخالف
  . معدوم ، شیئ آنوجود  عدم دلیل به و موجود است

 عارضشیئ  بر علت دلیل به که و آثاري ها خاصیت یعنی ،معلول و علت ولیکن
 و آتش برابر در مانند سوختن. رددگ می مرتفع علت رفع دلیل به شیئ همان ازو ود ش می
 وجود دلیل به ماده و است ماده ذاتی لوازم از محدودیت و چون برابر یخ در شدن سرد یا

 سلب از  پس تا نیست سلب قابل ،ماده از ذاتی ۀالزم این اشد،ب می محدودیت خود ذات
مواد  پس. برگردد عدم به که این شود یا نامتناهی و کند پیدا محدودیت عدم ،محدودیت

 نبی معینی شکل در کدام هر و اند هکرد پیدا انتها و محدودیت که دلیل همین به  عالم
 این و است خود ماده ذات در  عد همب و ندسته عدخود ب ذات در ،اند گرفته قرار ابعاد ثالثه
.  معلولی و علت ۀالزم نه ذاتی ۀالزم کیفیت به، یکدیگر هستند مالزم ه،ماد با ابعاد ثالثه

 مرتفع ماده از عامل عمل به که است نشده پیدا ادهم در عامل عمل ابعاد به این یعنی
 تا است نشده پیدا عامل عمل به مجردات در محدودیت و تناهی عدم که چنان آن .گردد

 همین به .برگردد عدم به یا و محدودیت نامحدودها به آنو گردد   مرتفع عامل عمل به
دیگر  ريتعبی را به ابعاد ثالثه همین و ،است ماده ذاتی لوازم از ابعاد ثالثه وئیمگ می دلیل
    .امیمن می مکان
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 نه است  ماده بر عارض هم حرکت ود وش می پیدا ماده حرکت از ماده چهارم عدب اما و
 ۀالزم باشد این ماده ذاتی از لوازم مانند ابعاد حرکت اگر. باشد آن ذاتی لوازم از که این

 در سکون مفهوم پیدایش نیست سلب قابل چون و نیست سلب قابل ،مانند ابعاد ذاتی
 فاقد ابعاد باشد، کنند که پیدا نتوانستند جسمی که طوري  همان .است محال آفرینش

 جسمی چنین اگر باشد و فاقد حرکت پیدا کنند که نتوانند جسمی که است بوده الزم
 سکون امکان دلیل به وئیمگ می پس .نبود ظهور قابل عالم در سکون د مفهومش نمی پیدا
 عامل یک بلکه نیست ماده ذاتیِ لوازم از حرکت ، این حرکت مسیر در آن توقف و ماده

 خارجیِ عامل آن از شود که پیدا حرکت ماده در ود کهش می سبب غیرمادي و خارجی
 به ماده ند کهک می ایجاد نیرویی ماده خداوند در. نندک می قوه نیرو و  به تعبیر مادي غیر

 ،رددگ می ظاهر عد زمانیب ، حرکت پیدایش محض به ند وک می پیدا نیرو حرکت آن سبب
 که حرکت انتهاي همان مقصد یعنی .است مقصد محال بدون حرکت ، حکمت در زیرا

  .ندک می پیدا لغویت انتها از بعد حرکت ،سدر می انتها آن به شیئی وقتی
 نخواهی خواهی زیرا ،ودش می زمانی عدب انتها تعبیر به این تا حرکت ابتداي آن از

 یا حرکت ، عالم رشد موجودات مانند تکاملی حرکت خواه ،باشد شکلی هر به حرکت
ابتدا  آن از .گیرد می انجام ندکُ یا و سریع خیلی ،عالم موجودات شدن مانند جابجا انتقالی 

کوچکترین واحد (آن  تعبیر به آن از که ،باشد که هم خیلی کمی میزان به انتها این تا
ابعاد  دوم مفهوم ،مکان که طور همان .ودش می پیدا زمان یعنی چهارم عدنند، بک می) زمان
 نه است حرکت دوم مفهوم هم زمان ،باشد ابعاد ثالثه از جدا چیزي که این نه  است ثالثه

خدا  بگوئیم نیستند که مطلق خلق ،مکان و زمان یعنی .باشد حرکت از جداي چیزي
 بلکه ،نماید خلق را مخلوقات ،مکان و زمان آن کند و بعدا در ایجاد مکان و زمان ،اول

 ود وش می پیدا ماده حرکت پیدایش محض به هم زمان و ،ماده پیدایش محض به مکان
 که این بدون ،است قهري ،ماده محدودیت و حرکت مبناي بر مکان و زمان این ظهور
 که ودش می رفع صورتی در زمان مفهوم .کند خلق را بیافریند و مستقال آن  جاعل و فاعل

 ماده  که دلیل این به هم مکان مفهوم. گردد ساکن ،متحرك شیئی گردد و متوقف حرکت 
 .ودش می مرتفع ،برگردد عدم به گردد و نابود

    : بسیط مجرد و وجودي خصایص
به این معنی  ،خود با ارتباط در است شیئ ذاتی وضعیت ،وجودي خصایص منظور از

 ود وش می خود چه غیر با ارتباط در و خود چیست ذات در وجود خود و در چیزي هر که
 پیش است بسیط مجرد و وجودي خصایص ما جا بحث این ورد؟ درآ می بوجود اريآث چه
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 آینده هاي بحث در زیرا .دهد انجام کاري ،بسائط یا و مجردات روي آفریننده که آن از
  :ودش می اثر پیدا دو و خاصیت دو عالم در چیزي هر از که خواهد شد ثابت

   .خود با ارتباط در وجودي آثار: اول
  .غیرخود با ارتباط در ترکیبی آثار : دوم

 هم نباشد اثري اگر شیئی که رددگ می ظاهر وجودي آثار مبناي بر ترکیبی آثار گرچه
 که است خود غیر بر متوقف چیزي هر و کس هر ظهور آثار وجودي نخواهد بود ولیکن

 یک به و است معدوم دلیل دو به چیزي هر واقع در .نیست خود هم نباشد آثار اگر غیري
   .موجود دلیل

 ،دیگر چیزي یا شما و یا و من گاهی که معناست این به شیئ معدومیت دلیل دو
 خود وجودي آثار وانیمت مین ولیکن هستیم گاهی و است نکرده خلق را ما خدا و نیستیم
 و ترکیب نای تا است نیامده بوجود ارتباط و ترکیب دیگري و ما بین زیرا ،کنیم را ظاهر
  .است عدم با مساوي ،فمتوق موجود یک واقع در. گردد وجود ما ظهور آثار منشاء ،ارتباط

 خود حرکت ماشین با ندارد که ماشین آنها از  یکی ،بگیرید نظر در را نفر مثال شما دو
دارد  ماشین دیگري و نماید استفاده مسافرت در صنعت این از واندت مین  نتیجه در کند،

 که این نظر نفر از دو ند، اینک می حرکت پیاده و است کرده متوقف را آن ولیکن
حاال  .اند مانده باقی فقر نفر در دو هر هستند و د مساويکنن استفاده ماشین توانند از نمی
 چنین گاهی آورید که حسابه ب ماشین وانید مانند یکت می را شخص یا و شیئ هم شما

 مساوي ،توقف ،فلسفه و حکمت لذا در .است متوقف ولیکن هست گاهی و نیست ماشینی
 آن ولیکن است جلوتر معدوم شیئ از قدم یک متوقف موجود شیئِ گرچه .است عدم با

 داشته هم حرکت و باشد شیئی بایستی واقع در پس .است  عدم با مساوي مه قدم یک
 ممکن فردي تک آثار با ظهور این و سازد ظاهر را خود وجودي آثار ،حرکت باشد تا با

و شما نیز  خود را ظاهر سازم وجودي اثر وانمت می خود با غیر ارتباط در من یعنی تنیس
  .همچنین

  :فرماید می قدسی حدیث در خداوند متعال
منظور  این براي ،سازم ظاهر را خود وجودي آثار یعنی ،شوم شناخته تا داشتم دوست
 خلق اگر عظمت آن با خداي که است مهم قدر آن وجودي آثار ظهور .آفریدم را مخلوقات

 وضعی چنان ود وش می عدم با مساوي نامتناهی فیض منبع نیافریند آن موجودي نکند و
  . ندک می پیدا موجودیت دلیل دو به چیزي هر پس .نیست گویی ند کهک میپیدا 
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 ظاهر را خود وجودي آثار و نمودن حرکت دلیل به دیگري و بودن دلیل به یکی
 فرموده و است کرده را مطرح زوجیت قانون ،آفرینش خداوند در دلیل همین به .ساختن

   .اثنین جعلنا زوجین شیئی کل من و است
   .آفریدیم جفت را چیزي هر ما یعنی

 تخصیص و ءجا استثنا هیچ در گفت وانت می دارد که حاکمیت چنان شریفه آیه  این
جا  همه باشد و هرچه باشد و که هر .است خاصیت بی ،جا فرد همه یعنی .ندک مین ولقب

 با غیر خود ارتباط در چیزي هر که است زوجیت بر متوقف ،حرکت و خاصیت ظهورِ
 که  گوئی ،هم شیئی نباشد آن،  غیر آن اگر سازد و را ظاهر خود وجودي واند آثارت می

 مجردات بدونط بسائ نه .دارد حاکمیت زوجیت ،آفرینش اصل منظور در همین به .نیست
وانند ت می بسائط ارتباط با  بدون مجردات هم  نه دهند و نشان خود خاصیتی د ازنوانت می
  . سازند ظاهر آثاري خود از

 مجرد بحث و بسیط ذاتی و وجودي هاي خاصیت اطراف در است  الزم ابتدا جا این در
 و ترکیبی خصایص اطراف در ،شد شناخته دو وجود این خصایص که آن از بعد و کنیم
   .مدهی ادامه را خود بحث آنها ظهور
با یکدیگر  دسته سه این که کنیم تقسیم دسته سه به را ها یهست وانیمت می واقع در
   .دارند وجودي تباین

یکدیگر  به تبدیل قابل آنها از کدام هیچ که است این وجودي تباین از منظور ما
  :  وئیمگ می ود کهش می انبی کیفیت این به دسته سه آن نیستند و

   .بسیط مجرد و فوق :  .سوم      .مجردات : دوم          .بسائط:  اول
بسائط  نوع ردد ازگ میبر ماده به آید و وجود میه ب  ماده از چه آن  یعنی مادیات : اول

   .است
 ید وآ می وجوده ب حیات و حرکت ،ماده با آن ترکیب از چه آن  یعنی ، مجردات : دوم
  . ودش می پیدا اثر و  خاصیت

 و منشاء اثر ماده با ارتباط و ترکیب وجود آنها ضمن هستند که چیزهایی مجردات
  . هستند خاصیت اثر و خود فاقد ذات در ود ولیکنش می خاصیت
 که است بسیط رد ومج نوع از نه که وجودي یعنی بسیط و مجرد وجود فوق : سوم
 تا است بسیط مجرد و با ترکیب قابل هم نه ود باش  داشتهآنها  با ذاتی و وجودي شباهت

 و وجود خداوند تبارك آن ببخشد و بسائط و مجردات به را خود وجودي آثار ،راه این از
 ندارد چه وجودي شباهت ،مورد بحث بسائط و مجردات با وجه هیچ به که است  تعالی
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 بدو به ما اگر وئیمگ می نتیجه در .دباش هداشت ترکیبی و عرضی شباهت که این برسد به
 گذاشته نمایش به خلق هستی و شده آغاز حرکت هجا ک آن به ، یعنی برگردیم آفرینش

 دیگري و تصور، غیرقابل و درك غیرقابل ود خداستوج یکی ینیمب می جا آن در شده
 بسائط یا و وجود ماده سوم و حرکت و حیات منشاء پیدایش و منبع یعنی مجردات وجود

  . اشندب می و حیات ظهور آثار حرکت محل که
  :  بسیط و مجرد وجودي و ذاتی خصایص

 همراه و ذات دلیل به که است هائی خاصیت و ها صفت آن ، ذاتی خصایص از منظور
 که هم تعبیر این .نیست ذات عداما همراه به یا و ذات عدم دلیل به و هست ذات
 به وجودي هاي زیرا خاصیت ،است مسامحه قدري ،وجودي و ذاتی خصایص وئیمگ می

   .کنیم معرفی صفت یا و خاصیت عنوان  به را آن بتوانیم تا ظهور نیست قابل ،وجود دلیل
 مثال شما.  است ظهور قابل آن با ترکیبِ یا و غیر با ارتباط در ها جا خاصیت همه
 کماالت همهمنشاء  و منبع و دارد قدرت و علم نهایت بی نظر بیاورید کهه ب را انسانی

 ارتباط شخصی با یا و یشیئ واند بات مین که گرفته قرار جایی در انسان این ولیکن است
 با هم نه و ستا روه ب رو یشیئ با نه ،ندک می زندگی خالء مطلق در کند یعنی برقرار

 ،بشناسیم صفتی و اسم ،انسان  آن براي وانیمت مین حال این در. دارد کار و سر شخصی
 خاصیت و صفت فعرِّم که لغات این زیرا ،دیگر صفات یا و است غنی ،است  معال بگوئیم

 ،باشد داشته بروز و خاصیت تصف آن هکگردد  می استعمالو  عوضی موقع ود درش می
   .است ممکن ،غیر با ارتباط در خاصیت و صفت بروز آن

 و تبروز صف امتناع با و است ممتنع خاصیت و صفت بروز تنهایی و وحدت حال در
ردد و گ می ممتنع هم باشد خاصیت و صفت آن فعرِّم هک  میکال یا و لغت وضع خاصیت

 کند تا  معرفی خاصیتی و صفتی را به چیزي یا و را کسی، از بروز واند پیشت مین کسی
 از آن علمی بحث مجلس در السالم علیه هشتم معاصر امام فالسفه از یکی که جائی

  . کند می سئوال حضرت
ند ک می سئوال .است بوده را از صابئینظاه دارد که نام صابی عمران کننده سئوال

 را چیزي یا کسی کند و خلق را خلقی که این از پیش )خدا(  اول آیا کائن اهللا رسول ابنی
 این فرمودند که جواب در ناخت؟ حضرتش می خود را و  بوده آشنا خود به ،بیافریند

ه ب توجه این با تا غیرخود باشد که است ممکن جائی خود دره ب توجه و خودشناسی
خود  از غیر را غیر آن و آن از غیر خود را. بزند خود کنار خودیت از غیر خود را آن ،خود
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 ظهور قابل خود همه ب توجه و خودشناسی آن نیست غیري نچنی که صورتی در .بشناسد
   .نیست
خود  وجود غیر زمینه خود در را به خود علم السالم علیه امام ینیمب می جا این در
 بروز یک که جائی در. ماردش می ممتنع هم را علمی ظهور یکچنین االّ اند ود می ممکن
خود  غیر به که آثاري چگونه ،دارد الزم خود را غیر ،خوده ب علم یعنی اي ساده اثر چنین
   .است ظهور غیرقابل آن ود بدونش می مربوط

 شیئی آن با غیر ارتباط در شیئی هر وجودي هاي خاصیت ار وآث که آن بحث نتیجه
 وآثار ها خاصیت ظهور تمامی.  ظهور نیست قابل ،ارتباط این دونب و است ظهور قابل

 خود ذات در طور که همان خداوند متعال .است زدن مانند حرف شخص یا شیئی وجودي
نفسانی کالم را تکلم و قول این که اشد هرچندب می هم قائل و متکلم ، است معال 

خداوند اگر . رددگ می ظاهر در مخاطبه هک سخنی و لفظ معنايه ب کالم نه بشناسیم
 را او دیگران یا گوینده و خود بگوید به که قول ظهور این شود وصف گویندگی  بخواهد به

ظهور نباشد  دو این اگر دارد که الزم وجود خود از چیز غیر بشناسند دو متکلم و قائل
  .است ممتنع قول

 با انسان که چنان ، شخص باشد یا شیئی مخاطب آن که خواه وجود مخاطب:  اول
اشد ب می عبث شیئی با گفتن سخن بزند گرچه حرف دریا و کوه با بگوید یا سخن درختی

ور ظه حال عین در ولی ،نیست مخاطبه قابل و ادراك شعور فقدان دلیله ب شیئی آن که
. دانا حکیم یک از آن بودن عبث دلیله ب مگر است ممکن هم با شیئی ارتباط در کالم
   .است ممکن با مخاطب ارتباط در خطاب پس
 که است جوهري یا و خطاب ردد معروضگ می منشاء ظهور خطاب که دوم عامل اما و

 هوا و مانند موج است عرض ظهور از نوع در سخن و ود زیرا کالمش می استوار آن بر عرض
 از هردو زیرا است ممتنع اهتزاز هم یا و موج نباشد پیدایش یا نور هوا اگر. اهتزاز نور یا

 هست خدا فقط جا که آن در پس .ظهور نیست قابل عدم در عرض اشند وب می عرض نوع
 با ،کند را ظاهر خود بخواهد سخن که خدا این ،است مجرد فوق حقیقت یک خدا و

 زدن حرف ،وجود ندارد چیزي یا و کسی چنان که صورتی بزند در حرف چیزي با و کسی
   .است محال حکیم خداي از ظهور آن که است سفاهت و عبث

 که است موج دیگر یک حوادث صداي یا و انسان خدا مانند سخن سخن که این دوم
 که است  این بحث. رددگ مینور استوار  بر که است اهتزاز یک یا ود وش می ظاهر هوا در
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 موج باشد، وجود ندارد که وجود خدا غیر که دیگري چیز یا نور و یا هوا و جا که آن در
   .نیست ممکن کالم پیدایش دهد، دیگر انتقال جایی به نموده ثبت خدا را کالم

 مانند جنبش شیئی یک وجودي خصایص و صفات کلیه وئیمگ میجا  این در پس
 یا و شیئی آن غیر وجود  زمینه در خداوند متعال مانند صفات شخص یک یا و ها درخت
 و مجرد وجودي خصایص در که جا این در پس .اشدب می محال االّ و است ممکن شخص

 ا بدانیماشد تب می آنها ذاتی خصایص شناختن منظوره ب آوردیم میان به بحثی ا بسیطی
 یا ترکیب صورت خود به با غیر ارتباط در خود چیستند و به خود بسائط و مجردات
  . خواهند بود چه انعکاس
اشند ب می زمانی یا اصوال فاقد حدود مکانی که هستند چیزهایی مجردات وئیمگ می
  .ندارند عد چهارمب یا و ابعاد ثالثه یعنی

 آنها چنین ذات در گردد ولیکن آنها ظاهر در مسامحه نوع یک ابعاد با است ممکن
 دست به عرضی و طول ،کنیم باال پیدا و قد مجردات در وانیمت مین .ندارد وجود ابعادي
در  .مغرب تا مشرق از دیگري آن و است آسمان تا زمین از مجرد آن مبگوئی که بیاوریم

   . بشماریم وانیمت می جا که آن تا یک از را آنها بتوانیم تا نیست ظهور داد قابلاع ،مجردات
با  را ند آنهاک می وصف را فرشتگان که آنجا در السالم علیه منینؤامیرالم لذا مولی

 وها  نآسما  یعنی .مالئکته اطوارا من هنفمأل: رمایدف ند میک می اطوار معرفی کلمه
بودند افراد  ثالثه ابعاد داراي فرشتگان اگر .کرد پر مختلف اطور درها  هفرشت از راها  نزمی

 بدن. هستند انسان در بدن مانند روح آفرینش در فرشتگان .اطوار دند نهش می شناخته
 قابل ،ودش می اعداد قسمت به که افراد است اجزاء و داراي وجود آمدهه ب ماده از که

 و نیست تجزیه قابل بدن در روح لیکن ،دنک می پیدا اتصال و انفصال و است تجزیه
اعداد  بوسیله نمود تا تصور اجزایی آن کرد و براي تقسیم مانند بدن را ود آنش نمی

  .رددگ می ظاهر مختلف ايطوره در شود ولیکن شمرده
 صورته دیگر ب جاي و علم صورته ب جا یک در جا شنوائی یک در و بینایی جا یک در
 به یعنی. اشدب می اتصالی حقیقت یک خود ذات در دیگر ولیکن چیزهاي یا و اراده و عقل

 در فرشتگان .وردآ می بوجود هم دانایی و بینایی ،وردآ می وجوده ب شنوائی که دلیل همان
 و جبرائیل ،مختلف هاي اسم به را آنها هک این مجرداتند و نوع از، طورند همین آفرینش
 دارند که معینی باالي و قد آنها از هرکدام که نیست نای باب اند از کرده معرفی میکائیل

 در که برق مانند نیروي ،یرندگ میقرار  مختلف طورهاي در بلکه باشند، یکدیگر جدا از
 با .دیگر اوضاع دیگر با جاهاي ،دیگر سیما جایی در هد ود می جا خود را صدا نمایش یک
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و مواد  از مسیر بسائط ابعاد هستند ولیکن خود فاقد حدود و ذات در مجردات حساب  این
   .نندک می پیدا نمایش مختلف هاي در صورت عالم

 عدم و اتصال آنها ذاتی ابعاد هستند وضع فاقد حدود و رداتمج که همین اساسبر
ود ش نمی .وندش نمی قطعه قطعه و پاره پاره .دارند وجودي اتصال عنیاشد یب می تناهی

 یدآ می وجوده ب اجسام در که مانند قطعاتی کرد، دیگر جدا قسمت را از از آنها قسمتی
   .منفصل گاهی متصلند و گاهی هک

 و تفاقد کمی خلقت بدودر  خود و ذات نیز در آنها هستند که موادي ،بسیط اما و
 آنها جاري رب  یمک تجزیه قانون نه. نیستند متقسی قابل کیف و کم به .اشندب می کیفیت

   .کیفی قوائد تجزیه هم نه ود وش می
ابعاد  در یعنی است حجم و جسم داراي اي ماده یک که این معنايه ب  یمک  تجزیه

 قابل ابعاد ثالثه در که برسانیم جائی را به ماده که این براي .تقسیم است قابل ثالثه
 جسم ،نیمک می شروع تقسیم و تجزیه از راه را عمل نباشد این تقسیم قابل و تجزیه

 دیگر را به قسمت باز و نیمک می تقسیم قسمت دو را به آن، اختیار داریم را در کوچکی
 هیمد می ادامه را آن تقسیم کیفیت همین به ،قسمت دو دیگر را به قسمت و دو قسمت

 )) یتجزي ال جزء(( به تعبیر آن از  فلسفه در  که نباشد تقسیم قابل  که برسد جائی به تا
 آن ود و تقسیمش نمی کسر چیزي آن ابعاد ثالثه از قرار بگیرد که وضعی در ود یعنیش می

 وانیمت می. است آخر رسیده به ماده یکم تجزیه جا این در .خواهد بود آن عداما با مساوي
 به یتکم زیرا نیست یتکم که است اي ماده است))  کم((فاقد  حال این در ماده بگوئیم
 چنین شود و کم چیزي ماده ا از ابعاد ثالثهی و ماده وزن از که است تقسیم قابلیت معناي
   .است یتفاقد کم وئیمگ می پس .نیست اجراء قابل تجزیه در جزء غیر قابل قانونی
 رنگ .بگیریم ماده را از ماده خاصیت و شکل که است  این  معنايه ب کیفی تجزیه اما و
 ،ماده حیات و نورانیت و ماده وضعیت، ماده حجم و همچنین بگیریم از ماده را ماده

باشد  جاذب  نه گیرد که قرار وضعی در ،بگیریم ماده را از ماده حرکت یا و محرك نیروي
  . دیگر هاي خاصیت و شکل و رنگ فاقد .مجذوب هم نه و

 و وجود خود فاقد ترکیب و ذات در که بشناسیم بسیط را ماده الح این در وانیمت می
 ،آن از .نیست استفاده قابل از صنایع صنعتی هیچ در حالت همین و با است  فاقد خاصیت

 و جذب قابلیت از تجسم و جسمانیت پیدایش آید زیرا وجود نمی هب  میو جس یحجم
بر  تا شود پیدا نیروئی ماده در که دارد این بر توقف ،قابلیت این ود وش می پیدا انجذاب
 اثر و در شود باشد جذب مغلوب گر نیرويا و کند باشد جذب غالب نیروي اگر آن اساس
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 این در ماده .جسمانیت و تجسم ،تراکم از گردد و حاصل تراکم ،انجذاب و جذب این
  میجس از آنو  بسازد چیزي ماده این بخواهد از خداوند اگر یعنی است بسیط ،حال

 از که بسازد ا حیوانیی باشد و نباتات از تا گیاهی یا آید و حسابه ب جمادات از سازد کهب
 .دهد انجام عملی ،بساطت وضع این در ماده آن روي بایستی ،آید حساب به حیوانات

 چیزي در ،حرکت و خاصیت وجود آورد تا در اثر آنه ب حرکتی و خاصیت ماده در یعنی
 خداوند به ود کهش می پیدا صورتی در حرکت و خاصیت این کند و پیدا مصرف قابلیت

وجود ه ب انجذاب و جذب نیروي اثر آن در ایجاد کند تا اي قوه آن در بدهد و نیروئی ماده
  . آید

 صفر مطلق لحا این در ماده ،ندهد انجام عملی حال این در ماده خداوند روي اگر
) آید وجود نمیه ب چیزي عدم از نخواهد بود و چیزي أمبد عدم که. ( محض عدم نه است
 را ماده وانیمت می .باشد ها حرکت و ها منشاء خاصیت که است خاصیتی با وجود هم و نه

عدد  ،اعداد دارد در پیدایش صفر که را نقشی همان یعنی بنامیم مطلق صفر حال این در
 جا چیزي در این هم ماده، ودش می اعداد ءمبدا یا و اعداد آورندهوجوده ب ولیکن نیست
 آن از دارد که آمادگی و قابلیت یعنی .ودش می چیزها أمبد و آورندهپدید ولیکن نیست
 انجام آن روي هک  میدو عمل با و تغییر شکل با شود مانند صفر که ساخته چیزي

 به صفر مطلق و است نباشد صفر مطلق دوم عمل اگر ود وش می عدد به ود تبدیلش می
   .است خاصیت بی تنهایی

 بگوئیم و بدانیم را ازلی ماده هم اگر یعنی .ندهست خود بسیط ذات در مواد آفرینش
 و خود بودهه خود ب بلکه نبوده جاعل جعل به خود مجعول و وجود مادي ذات در ماده که

 هست چیزي یعنی ،است عدم با مساويوجود خود  در ازلی ماده این هم بود باز خواهد
آفرینش تمامی طرفی از .کیفیت و یتفاقد کم است کیفیت و یتکم.   

 ،پیغمبران و قرآن .نیست قبول قابل پیغمبران فرهنگ در ماده ازلیت فرضیه که این با
 هستند که خود چیزهائی ذات در مجردات. انندد می وجود مجعول تمام به را خدا سواي

 .مکانی عدب یا باشد عد زمانیب ابعاد وجود ندارد، خواه رداتمج در .حدودند عد وب اوال فاقد
 محدودیت ند وک می پیدا محدودیت ،باشد داشته ثالثه ابعاد معنايه ب عد مکانیب اگر زیرا

 براساس. ودش می کمال و منشاء حیات ماده در که چیزي صفت نه است ماده صفت
 که اتصالی چنان ،هستند خود اتصالی ذاتی وضع در مجردات ،محدودیت عدم همین

 ،اشندب می تجزیه قابل و تفکیک قابل ،اجسام که طور آن  یعنی. نخواهند بود پذیر انفصال 
 قطعه هنیستند ک چنین مجردات د،نوش می قطعه و قطعه پاره پاره .هستند پذیر انفکاك
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 شود، پیدا جزء و کلی یا و درشتی و ریز وجود آنها در که این یا شوند و پاره پاره و قطعه
 سازگار محدودیتبا  و این .خود سواي هرچیزي ابعاد و حدود و از منزه مجرد یعنی زیرا

خود محدود  ذات در شیئ اگر .نامحدود یا محدود است خود یا در ذات شیئ .نیست
 در خود نامحدود باشد، ذات در ند و اگرک میپیدا  محدودیت اجزاء خود هم در ،باشد

 از کلِّ ،است محدود ،جزء که طور همان صورت این در. نامحدود خواهد بود هم اجزاء خود
 که خواهد بود پذیر انفصالا ذات ،کند پیدا کل اگر جزء و محدود خواهد بود و هم جزء این
   .است محدودیت صفت همان ،انفصال باز

 ،مجردات در اصطالح به. خود برخورد ندارند غیر با خود و خود با ذات در مجردات
 قامت و قد داراي که کنیم فرض شکلی را آنها ما اگر(  مثال فرشتگان .نیست تزاحم
 قرار کوچکی ظرف در اگر فرشته میلیارد میلیارد یعنی .یکدیگر ندارند با برخورد) باشند

 در هرکدام آورند و نمی وجوده ب تزاحم با ظرف ارتباط در یا یکدیگر و با ارتباط بگیرند در
    . یرندگ می قرار ماده وجود ظرف در و وجود دیگري ظرف

ه ب مخصوص ظرف اي هر ماده یعنی .و برخورد است تزاحم ،مواد عالم و ذرات خاصیت
   .بنامیم ماده وجودي ظرف را آن وانیمت می که دارد خود الزم
ابعاد  آن از هریک که است گانه  ابعاد سه داراي ،خود اولیه در وضع کنید ماده فرض

 یک آن حجم که است کوچکی جسم چنین یک ماده پس.  است متر میلی میلیاردیم یک
 اگر یرد وگ مین يجا دیگري ماده ،حجم این داخل در .است مکعب متر میلی میلیاردیم

 هر ردد وگ می ایجاد تزاحم مدخول و داخل شود بین داخل حجم این در دیگري ماده
 داخل در یرند نهگ می در کنار یکدیگر قرار مواد عالم. ندز می را کنار دیگري آنها از کدام

مثال .  نیست تزاحم مجردات در ولیکن است ماده تصف ،برخورد و تزاحم. وجود یکدیگر
 جسمی اگر دهد و نمی خود جاي در را دیگري هوا باشد جسم یا آب از پر که ظرفی
 وارد، جسم حجم میزان به. ودش می پیدا د تزاحمووارد و مور بین شود، ظرف این داخل
 تمامی اگر آب یا هوا از پر ظرف همین در ولیکن. ودش می خارج آن آب یا و ظرف هواي

 پیدا ظرف آب یا ظرف هواي آنها و بین برخوردي ترین وارد شوند کوچک عالم مجردات
 غیر یا با خود و مجردات وئیمگ می مناسبت همین به. وجود آیده ب مزاحمتی ود کهش نمی

 ظرف در مجردات. آید نمی وجوده ب آنها مزاحمت غیر آنها و بین ندارند و خود برخوردي
  . شود پیدا گشادگی ماده حجم در که این یرند بدونگ می قرار وجود ماده

 داخل در است الزم ،بیاشامد آب مقداري کند یا هوا تنفس بخواهد از اگر مثال انسانی
 انسان همین اگر و باشد وجود داشته معده و مانند ریه هوا و آب براي او ظرفی مجس
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 او موجود در جسم روح یا شود و او جسم وارد بر روح ،دارد که برابر روحی هزار چندین
 الزم ود وش نمی داپی تنگی یا و گشادگی انسان جسم در خروج ورود و این از ،گردد خارج
 این در هم انسان روح ،دارند الزم ظرفی انسان جسم در هوا و آب طور که همان نیست
 .است ماده و جسم خصایص از  پذیري ظرف و گیري ظرف .باشد داشته الزم ظرفی ،جسم
 قرار حجمی هر داخل در، نیست حجم .است فاقد ظرف است مجردات از که روح
 دو ارتباط در .نیست تزاحم مجردات در لذا ،ودش می ظرفی وارد هر ، نیست ظرف .یردگ می

را  دیگري و را تزاحم تحال دو این از یکی ود کهش می پیدا حالت یکدیگر، دو با شیئی
 رنج معناي عناء به از کلمه تعانی و مزاحمت و زحمت کلمه از تزاحم. امندن می تعانی
   .نندک می پیدا را حالت دو این یکدیگر برخورد با در جسم دو .است بردن رنج و دادن

ایجاد  زحمتی و رنج جسم دو آن رايب باشد که یکدیگر چنان با شیئی برخورد دو اگر
ود ش می ثرأمت شما گذارید قهرا دستب  میجس روي خود را شما دست که این شود، مثل

ثر أت و با رنج مأبرخورد تو چنین یک. رددگ میثر أمت شما برخورد دست از هم جسم آن و
 ظرف وارد در شیئی کهباشد طوري یکدیگر با شیئی ر برخورد دواگ امند ون می را تعانی

 کند و خود خارج جاي مورود را از شیئی واهد آنخ می که چنان ،مورود قرار بگیرد شیئی
د واهنخ می که شخص دو یا شیئی دو ورود و خروج این از ،بگیرد را آن وارد جاي شیئی

   .ودش می تزاحم به تعبیر ،گیرند وجود یکدیگر قرار ظرف در
 که این نظر از ماده .است عالم مواد وجودي و ذاتی خصایص از تعانی و تزاحم این
 وجود خود محدود و در خود دارد و به مخصوص حجم و است گانه  اد سهابع با مالزم

 ماده مکانی هر و است مکان اي ماده قهرا هر .ندک می پیدا مکانی اشد ظرفب می متناهی
 هم مکان ،است عدب که داخلی ظرف آن ،ابعاد ثالثه داخلی ظرف یعنی مکان .است 

 آفرینش در اگر که کیفیتی دارد به الزم ظرفی اي ماده هر مناسبت این به. اشدب می
 باشد یا خلق خدا چه زیرا هرکسی نبود آفرینش قابل هم عالم نبود مواد فضائی و خالئی

 خالء جاي آن را در دارد تا جسم الزم فضا خالء و اي ماده یا جسمی ساختن براي ،خدا
 واند مادهت مین اي ماده هیچ که است چنان آن اجسام و عالم مواد وجودي خاصیت .بدهد

برابر  مالء در .مالء است ماده وجودي دهد زیرا ظرف وجود خود جاي ظرف در دیگر را
 آفرینش ابتداي در گرچه مواد عالم. پر ظرف مالء یعنی ،خالی ظرف خالء یعنی .خالء

جزء  یا و موهوم نقطه به ا تعبیرآنه از که کوچک چنان آن ،هستند بسیار کوچک
دیگر  ماده وجود ندارد که خالئی ،ابتدائی ذرات همین داخل در ود ولیکنش می الیتجري

 دیگر قرار اي وجود ذره داخل بخواهد در اي ذره اگر بلکه دهد وجود خود راه ظرف را در
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مورود را  ماده وارد بایستی ماده یعنی .ودش می پیدا تزاحم ،ورود و دخول این از ،گیرد
 یک ،گیرد مورود قرار کنار ماده وارد در ماده که این یا بگیرد و را او کنار بزند تا جاي

 با یعنی نشود پیدا تعانی ،ورود این از تا برخورد باشد و اتصال بدون که قرارگیري چنان
 عناء تعبیر به رنج آن از نشود که پیدا برخورد رنجی این از و یکدیگر برخورد نکنند

 کیفیتی به و آفریده وريط را عالم مواد و ذرات خداوند متعال مناسبت همین به .ودش می
 یکدیگر قرار حجم داخل در. دنخود دار به مخصوص ظرف هرکدام که کرده خلق را آنها

 قرارباشد  وجودي اتصال آنها بین هک یکیفیت یکدیگر به کنار در همچنین ند وریگ مین
 طوري عالم مواد وضعیت بلکه ،شود پیدا تعانی و تزاحم ،قرارگیري این با یرند تاگ مین

 کم فاصله آن اگر که است گرفته جا معین فاصله در دیگري  به نسبت هرکدام که است
 ود وش می زیاد جسم وزن هد ود می نشان متراکم صورت به ، خود راجسم آن باشد مواد

 کمتر نمایش جسم وزن نتیجه در ،است مواد کمتر باشد تراکم زیادتر فاصله آن اگر
 دو داراي مکعب متر میلی مثال یک معین حجم یک در جسم دو است ممکن. هدد می
 مربوط سنگینی و سبکی نای. تر سبک دیگري و تر ا سنگینآنه از  کیی .باشند مختلف وزن

 و است گرفته قرار جسم آن داخل در که است ذراتی فاصله ا کثرتی و فاصله قلت به
 جسم آن داخلی ذرات فاصله که باشد نداشته وجود جسمی چنین طبیعت در هم شاید

 این جا همه بلکه وجود آید،ه ب  میتزاح یا تعانی که گیرد قرار وضعی صفر برسد و در به
 است ماده وجودي خصایص از تعانی و تزاحم این .است محفوظ ،زیاد یا ها کم فاصله
 جنسیت اختالف یکدیگر با ندارند زیرا تعانی و تزاحم ماده با و یکدیگر با مجردات ولیکن
  . دارند

  :  طبیعت در مجردات کشف راه
 گانه پنج حواس طریق از تنهایی به مجردات که است  حقیقت این است مسلم چه آن

 به فقط که کسانی. اشندب مین جزء محسوسات جهت این از نیستند و کشف قابل
 قبول موجودیت به را کشفیات این ذارند وگ می احترام گانه پنج حواس طریق از کشفیات

 راه اند از زیرا نتوانسته ،کنند را قبول ماوراء طبیعت اند موجودات هرگز نتوانسته ،دارند
 امکان عقلی برهان و محاسبه با فقط رداتمج کشف .نمایند کشف را آنها گانه پنج حواس

 ايچیزه مواد، و ذرات سواي طبیعت در که ندک می احساس انسان عقل یعنی. دارد
 یک که حالی در مواد را اند و شده آنها و انفصال الاتص و منشاء حرکت که هستند دیگري
 .اند داده جلوه مختلف انواع و متفاوت هاي صورت بیشتر نیستند، به حقیقت یک وجود و
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 حقیقت اضافه بدون حقیقت یک و جنس یک در که  است مسلم  عقلی برهان زیرا با
  الواحد الواحد اال من یصدر ال :ویندگ می فالسفه .نیست ظهور قابل تفاوت و اختالف ،دیگر

 فرض مثال .صدور نیست قابل نمایش یک و حقیقت یک جزه ب حقیقت یک از یعنی
 طور همین و ودش نمی ظاهر چیزي آب جزه ب آب از .است ، آب حقیقت یک آن کنید

   .دیگر بسائط
 بسیط حقیقت د یکوجود خو در ماده دارند که نظر اتفاق عالم مادیون و فالسفه

 که نیست ماده سواي چیزي وجود ماده در یعنی .نیست ماهوي و ذاتی تجزیه لقاب .است
در   ماده .گردد ظاهر مختلف جنس دو تجزیه و از استخراج بعد شود و استخراج از آن 

 وجوده ب آنها اجسام تراکم از دارد و تجزیه و تراکم قابلیت که است ماده ،خود ذات
 جنس از هم را نیرو و یا روح اند آن کرده کشف در ماده وجود نیرو را که کسانی. یدآ می

 در. مایدن می جلوه ماده صورته ب و ندک می پیدا تحول ،ویند نیروگ می. انندد می خود ماده
 قابل هستند که حقیقت یک پس .ودش می نیرو به تبدیل ماده و  ماده به تبدیل نیرو واقع

 دواویند مگ می و انندد می ماده جنس از را هم و روح نور آنها .اشندب می یکدیگر به تبدیل
 عالم مواد ولیکن د،نوش می بزرگ و کوچک ،دننک میپیدا  اختالف یکدیگر با ابعاد ثالثه در
 در ویند مادهگ می واقع در پس .ندارند جنسیت و ماهیت اختالف هم با جهان اجسام یا

    .است حقیقت یک وجود خود خود و ذات
 حقیقت یک و ظهور نیست قابل یک جزه ب یک از که باال قاعده روي وئیمگ می آنها به

 این چگونه ،گر سازد خود جلوه غیر صورت به خود را ،تغییرات و واند در تحوالتت مین
 با یکدیگر خود شیئی دو که جائی ترین است؟ بزرگ آمدهوجود ه ب در عالم اختالفات همه

 حقیقت و جنس یک از ناشی را اختالف این توانیم نمی هند کهد می نشان مختلف را
  .است ظلمت و نور در یا و موت و حیات اشیاء در اختالف ،بدانیم

 حقیقت یک مبداء و طرفدار یک که کسانی به السالم علیه پنجم جا امام در این
  :  فرماید بیشتر نیستند می

 ،است وجود خود نورانیت دلیل خود به ذات اگر در حقیقت یک مبداء یا یک آن
 پیدا کجا از نور است ظلمانیت تحقیق یک آن اگر و اشدب می ظهور قابل ظلمت چطور

  :فرماید  دیگر می تعبیر به ود ؟ش می
 موت ،است خود حیات ذات در اگر ؟مرده یا است زنده خود ذات در تحقیق یک آن

 قابل حیات است موت خود ذات در اگر و دیگر چیزي حذف مگر به نیست ظهور قابل
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 دو دارند و وجودي یکدیگر تباین با حیات و موت .دیگر چیزي به اضافه مگر نیست ظهور
   .نیستند ظهور مبداء قابل یک از متباین شیئی
 چون که است یکدیگر با حقیقت دو اثر ترکیبی  حیات و موت بگوئیم مجبوریم پس 
 یکدیگر از حقیقت دو شود و تجزیه چون آید و وجود میه ب گردد حیات ظاهر ترکیب این

 حقیقت یک وجودي و ذاتی اثر ،موت یا حیات اگر زیرا ،رددگ می ظاهر بگیرد موت فاصله
 در .است اثبات و نفی قابل ترکیبی و آثار عرضی .نیست رفع قابل وديوج اثر باشند این

 مرتفع ترکیبی اثر ،ترکیب آن رفع با ود وش می ظاهر ترکیبی اثر ،حقیقت دو بترکی
 زیرا ،نیست ظهور قابل اثباتی و نفی چنین یک حقیقت یک و ذات یک در ولی رددگ می 

 وانیمت می چطور .است حیات ،بودن جنس یک و بودن یک دلیل هب حقیقت یک آن
 یک و بودن یک دلیله ب حقیقت یک آن وئیمگ می یا دبرگرد موت به تا را بگیریم حیات
 رفع نیست چیزي ،خود آن جزه ب که را موتی وانیمت می چطور است موت اگر بودن جنس

 با دو آن اجتماع از که است الزم ،حقیقت دو و موضوع دو اثبات و نفی در نمائیم؟ همیشه
 اثبات را ظهور اثر در نتیجه. ودش  اثر محو آن ،دو آن افتراق از گردد و ظاهر یکدیگر اثري

   .امندن می را محو اثر رفع و
 دالئل از یکی جسم؟ پس از را جسمانیت یا و بگیریم نور از را نورانیت موانیت می آیا ما 

 با دو آن ترکیب از که هست دیگري حقیقت ،ماده سواي آفرینش در که بر این روشن
   .است اختالفات وجود همین ،شده پیدا جنسیت اختالف همه یکدیگر این

 طبیعت دو و حقیقت دو و جنس دو در آفرینش ما ود کهش می روشن جا در این 
 یک به را دو این وانیمت مین .است شده طبایع در منشاء اختالف دوئیت این که داریم

 ،یک کلمه و است میت و حی جا این دو در کلمه .دو بوجود آوریم ،از یک یا و برگردانیم
 همان برگردند زیرا حقیقت یک به میت و حی نیست ممکن. تنها حیات یا و تنها موت

 ،یک آن اگر ود وش می کجا پیدا از موت ،است حیات یک آن اگر ود کهش می رارتک برهان
 از میت و حی یا و حیات و موت که این ؟ بارددگ می ظاهر کجا از حیات ،است موت

  . انکار نیست قابل و است طبیعت و ملموسات محسوسات
 آن که کنیم اثبات ماده از غیر دیگري حقیقت وانیمت می مظاهر طبیعت در بنابراین 

  . ودش می منشاء حیات با ماده ارتباط در حقیقت
   .است ذرات و مواد فواصل خالء در عدم ،مجردات اثبات دیگر در برهان

 تجسمانی و است خود جسم ذات در ،خود خوديه ب ماده که انیمد می را حقیقت این 
 از آن اجسام که عالم مواد طرفی از .است ماده ،خود ذات در جسمی هر همچنین ودارد 
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 ود محدودیتخ ذات در ،دنردگ می بر ماده به تجزیه در که ،اجسام یا و وجود آمدهه ب
 ارتفاع و و عرض طول ،مادیت دلیله ب اي ماده هر یعنی .ندسته ثالثه ابعاد مالزم د وندار

 فرضیه همین پی در .است ماده ،وجود خود و ذات در ارتفاع و عرض و طول هر و است
 آیا که وئیمگ می است  ماده جسمانیت دلیله ب جسم و بوده جسم مادیت دلیله ب ماده که

 اي چاره شما ؟یکدیگر از انفصال حال در یا یکدیگر هستند و به اتصال حال در عالم مواد
 یکدیگر متناقض به نسبت انفصال و اتصال زیرا. بدهید را جواب دو این از یکی که ندارید

 ارتفاع و نقیضین زیرا اجتماع ،رددگ میایراد  ،جواب در نقیض طرف دو از یکی هستند و
یکدیگر  به اتصال عالم مواد دهید که جواب اگر .است ممتنعات و محاالت از نقیضین
 عالم اگر مواد .است محال ماده ازوجود خالء  پس موئیگ میاند  متصل همه ب دارند و
 عالم باشد تمامی خالء محال اگر و ودش می ظهور مالء محال داز یکدیگر باشن منفصل
 چیزي هیچ آن داخل در ند کهک می پیدا جسمانیت ود وش می جسم هپارچ یک آفرینش

خالء وجود  عدم یکدیگر و به عالم مواد اتصال فرض که این با .نیست د و خروجروو لقاب
   .است بداهت و ضرورت خالف

مثال  .وندش می یکدیگر در لداخ اجسام بعضی که است صالانف وجود خالء و دلیله ب
 .هوا در آب یا و آب هوا در و ودش می وارد آب در خاك ود وش می داخل خاك در آب

 نند وک میپیدا  تکون دیگر حیوانات و ها یها ماه اقیانوس داخل در همه طور این همین
   .نندک میهوا پرواز  در پرندگان همه این

شاید  و است مواد عالم بین انفصال خالء و وجود یکدیگر دلیل در اجسام ورود و خروج
 مواد آن و ذرات داخل در کند که پیدا جسمی است  نتوانسته دانش و علم هنوز دنیاي

 ،دارند فاصله از یکدیگر آسمانی کرات که میزان همانه ویند بگ می .نباشد اي فاصله
 کره بخواهیم اگر ویندگ می .دارند یکدیگر فاصله هستند از جسم یک داخل در که موادي
 و اجزاء آب بین هاي فاصله که نمائیم  فشرده را آن مواد و کنیم پرس چنان آن را زمین
 توپ ازهاند  هب بزرگ کره این ،برود بین مواد از بین خالء داخلی و گردد برطرف خاك

 و است زمین کره برابر جاذبه یا و سنگینی و جسمانیت نظر از ردد کهگ می ظاهر فوتبال
 شدن کوچک قابلیت یا و جسمی هر کوچک شدن .زمین کره میلیاردیم یک نظر حجم از

 آنها خالء از بین دارند و یکدیگر فاصله از اممواد اجس که این بر روشن ستا برهانی آن
 محسوس ،مایعات و مانند گازها اجسام بعضی مواد در لهفاص که طوريه وجود دارد ب ماده
 و آهن از اي قطعه ،مواد بین حال عین در ولی ،نیست محسوس اجسام بعضی در و است

   .اشندب می حرکت در مواد اجسام ،فاصله آن در که است فاصله ،از سنگ اي تکه یا
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 فاصله یکدیگر از عالم بزرگ و اجزاء کوچک تمامی که وئیمگ می طور کلیه ب پس
خالء  آنها بین اند و گرفته یکدیگر قرار از انفصال حال در آن اجسام یا و عالم مواد دارند و

  .فضا وجود دارد نام به ماده از
 آیا ود کهش می مطرح دوم مبحث ،یکدیگر از عالم مواد و ذرات انفصال اثبات از بعد

 به را عالم دموا و ذرات که نیست اصال چیزي و است خالء مطلق عالم اجسام و ذرات بین
 یعنی است مالء مطلق ،و اجسام ذرات بین که این یا و کند متصل و یکدیگر مربوط

 بین از را فاصله این ند وک می یکدیگر مربوطه را ب مواد آن و عالم اجسام که است چیزي
 یکدیگر روي  ماده اجزاء که است این طبیعت در مسلم و قطعی مسائل از یکی. ردب می

یا  دیگر بوده اجسام و ذرات خود نگهبان جاي در جسمی یا و اي هر ذره د ونذارگ میتاثیر 
 و وط ذراتسق مانع ،ستون همین اشد کهب می ستونی و مواد دیگر پایه براي اي ماده هر

   .ودش می یکدیگر روي آسمانی کرات یا و عالم مواد
 این در و است دیگر فاصله کرات و ماه کره و زمین کره بین که نیمک می مشاهده 

 قرار وضعی در کرات این از هرکدام ولیکن رددگ می ظاهر ،ذرات و کرات حرکت فاصله
   .وندش می یکدیگر دور از نه وند وش می یکدیگر نزدیک به نه که  گرفته
 تر نزدیک ماه کره به را آن قدري تا وارد سازیم فشاري زمین کره  به باشیم خواسته اگر
. یردگ می فاصله زمین از ماه ود کرهش می نزدیک ماه به زمین کره که هر میزانی به ،کنیم
 .ودش می داپی هم ماه در حرکت شود آن پیدا زمین در که حرکتی و تکانی نوع هر یعنی

 تر مسئله محسوس همه از .دارند یکدیگر اتصال با گوئی که است چنان انفصال عین در
دارند  یکدیگر فاصله از هوا هاي لکولومسلما م.  است آب یا و اجزاء هوا در انفصال و اتصال

یکدیگر  هوا به اجزاء شد اگر ذکر که  برهانی همان به .اند نگرفته یکدیگر قرار روي و
 اي ماده هیچ ردد کهگ می ظاهر بسیار محکم و سخت جسمی صورته ب شوند عالم متصل

   .هدد نمی راه خودش داخل در را
 و از یکدیگر جدا هستند حافظ که حال عین در هوا اجزاء که نیمک می مشاهده

 تا موج آن شود، ایجاد  موجی هوا این از اي گوشه در اگر و اشندب می هم یکدیگر نگهبان
 دریا پیدا در اي دایره دریا بیاندازید امواج به سنگی شما اگر یا .ندک می فضا حرکت انتهاي

مثال  ،ایجاد شود دریا خالء هوا و از اي گوشه اگر در یا ود ور می آن انتهاي تا که ودش می
 وجوده ب فشاري ،اطراف هواهاي ها یا آب در بردارید بالفاصله هوا را یا آب از قسمتی

 هر که این اثبات وا و دریا وه در امواج پیدایش .کند خالء را پر آن فوري ید کهآ می
 حقیقت این است دیگر و اجسام ذرات نگهبان و خود حافظ جاي در جسمی هر و اي ذره
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 چیزها  هفاصل این در بلکه نیست خالء مطلق ،عالم اجسام و ذرات بین که ندک می اثبات را
 ارتباط و اتصال مایه ،غیرمحسوس و غیر مادي  شیئی آن که است ماده سواي دیگري

 و مانند ستونی غیرمادي و غیرمحسوس شیئی ا همانی و است  یکدیگر شده به اجزاء عالم
یکدیگر  به را عالم ذرات نخی و مانند طناب یا و گرفته قرار عالم ذرات و کرات بین اي پایه

  . ودش می یکدیگر به نسبت اجزاء عالم عدب و قرب پیدایش مانع که نموده متصل
  : فرماید اشد میب می 2 رعد آیه سوره ظاهرا در که اي آیه خداوند ضمن

 قابل شما براي ستون و پایه آن ولیکن اند گرفته قرار ستونی و پایه روي آسمانی کرات
. تزوال ان واالرض السموات یمسک اهللا ان :فرماید  می دیگري آیه در باز و نیست یتؤر

 از کرات این مبادا تا نگهداشته معین هاي فاصله این خداوند در راها  نآسما و زمین یعنی
 بیفتند و زمین روي کهها  نآسما از منظور. یکدیگر بریزند روي شوند و خود خارج جاي

 ها جلوه ستاره صورته ب  که هستند آسمانی کرات ،نشود نزدیک آسمان  به زمین یا
 معین در فواصل که هستند عالمی هرکدام زمین خورشید و و ماه ها و ستاره .نندک می
 ینید همچنینب مین را آن شما امادارد  ستون ماه کره :فرماید خداوند می .اند گرفته قرار

 عمد بغیر السموات رفع: بینید نمی را  آن شما که اند هگرفت قرار پایه و ستون رويها  هستار
 داده یکدیگر قرار ببینید روي را آن شما که اي پایه بدون را آسمانی کرات یعنی. ترونها
   .است

دارند  پایهها  نآسما این که :فرمایند می السالم علیه هشتم  امام  آیه این تفسیر در
 نفی .دنببین مردم ند کهک می نفی را ستونی ،مذکور آیه .ینیدب میرا ن پایه آن شما ولیکن

د نر خداودیگ آیه آن در همچنین وندارند  پایهها  نبگوید آسما که کند نمی مطلق ستون 
 نگه این .دنشون خود خارج جاي از که ام داشته نگه را آسمانی کرات من: فرماید می

 پا و دستها  ند انسامانن مسلما خداوند متعال زیرا نیست ممکن وسیله بدون داشتن
 روي جسمی مانند یک را کرات که این یا دارد و نگه را خود کرات هاي دست با ندارد که

 غیرمتناهی است حقیقتی و وجود خود یک ذات خداوند در. کند خود نگهداري بدن و تن
 هم نه ود وش می متصل جسمی خدا به ذات نه .ندک مین پیدا اجسام با برخورد که

 با دیگر که اجسام باها  نانسا ما مانند جسم ندک می پیدا خدا اتصال ذات هب میجس
  . نندک مییکدیگر برخورد 

 ذات یعنی.  اء بنفسهیاالش الیعانی تعالی انه :فرماید می السالم موال علیه هرابط این در
 مسلما کرات پس. بوجود آید برخورد مزاحمت این از ند تاک میبرخورد ن شیئی خدا با
 که تاس  خود نگرفته دسته ب را آنها خدا نیستند و خدا بدن و تن رويها  نآسما
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 در را جسمی هر وسیله آن با باشد تا عالم کرات اجزاء و بین يا وسیله بایستی. نگهدارد
 عملی شود زیرا هیچ یکدیگر به عالم کرات و اجسام نزدیکی مانع نگهدارد و خود جاي
 و طبیعیون که است عالم عمومی جاذبه همین وسیله آن و نیست وقوع قابل وسیله بدون

 .خبرند بی آن ماهیت و حقیقت از اند ولیکن کرده اثبات را وجود آن هم عالم مادیون
 دارد که جاذبه خورشید همچنین دارد و جاذبه اهم کره دارد و جاذبه زمین ویند کرهگ می
   .اردد می همحور خود نگ در را کرات این

ند ک می یکدیگر حفظ  فاصله دررا  اجزاء این که است اي جاذبه هم آب و اجزاء هوا بین
 و مانند مواد است ماده مه آن آیا ؟ چیست جاذبه آن که پرسیم ما می .اردد می نگه و

 مطرح بحث اول در ود کهش می پیدا اشکاالتی همان باشد ماده نوع از عالم؟ اگر اجسام
 جسمی قطعه صورته ب نند وک می پیدا مادي یکدیگر اتصال به عالم تمام یعنی .شد

   .وندش می ظاهر خالء بدون و محکم
 از و گرفته قرار ذرات و کرات بین فاصله در طرف یک از هک  میعمو جاذبه آن پس

 ماديغیر است حقیقتی شود یک چیزي خروج ورود و مانع که ندارد ر جسمیتیگد طرف
   .است شده فرشته و روح یا و مجردات به تعبیر آن از که

 ،دارد روح دارد و اتیح چیز همه: فرمایدمی  ارواح توضیح ضمن السالم یهعل امام
 شده جمادات ظهور باعث و نگهداشته زنده را عالم جمادات که روحی اولین :میفرماید

 اهللا ان:  آیه همان به مربوط ،مسک کلمه از استمساك.  است استمساك  روح ،است 
اجزاء  و عالم کرات مجرد غیرمادي روح این خداوند با اشد یعنیب می .....السموات یمسک
   .است ساخته متصل و یکدیگر مربوط را به جهان جسمی
 آنها  بین اثر تبادل اجزاء عالم بین فاصله وجود خالء و عدم دالئل از دیگر یکی

 اوال که است علم ضروري و حتمی مسائل یکدیگر از روي عالم موجودات ثیرأت. اشدب می
یکدیگر اثر  روي ارتباط خط همین از هستند و یکدیگر مربوط به عالم چیز در همه
اثر   زمین در آسمانی کرات. یکدیگر هستند نگهبان و حافظ که این یا ذارند وگ می
   .ذاردگ می اثر آسمانی کرات حتما روي هم زمین ذارند وگ می

 سوسثیر محأت .است حتمی مسائل از زمین کره خورشید روي هثیر کرأت  جمله آن از
 کره از زمین کره هاي ویند حرارتگ می که است ایجاد حرارت ،زمین د درخورشی کره

را  خود حرارت ،خورشید مانند آتش د کهننک میطور تفسیر  این ود وش می د واردخورشی
دیگر  اماجس در یا و زمین کره خورشید در نور که است این واقعیت ولیکن ،فرستد می

   .فرستد می حرارت زمین کره به کهین ا ند نهک میایجاد  حرارت
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 شآت مانند شعله حرارت فرستادن.  است حرارت فرستادن از غیر حرارت اد کردنایج
خود  اطراف هب آتش شعله ها که حرارت این فرستد و خود می اطراف به را حرارت که است
 هم دیگر را ذرات وند وش می پراکنده اطراف به که است بسیار متحرکی ذرات ،فرستد می

 این  به .ودش می پیدا رارتح ، ذرات تحرك و تحریک این از آورد که می در حرکته ب
  . فرستد می خود حرارت اطراف به آتش وئیمگ می کیفیت
 نور شعاع . نور است شعاع ایجاد کنیم حرارت آن ود باش می دیگر که وسائل از  یکی

 .ندک می ایجاد  حرارت ،تابش مرکز در ندارد ولیکن حرارت و نیست گرم خوده خود ب
 را خورشید هوا نور شعاع .ندک میتولید  حرارت زمین کره در کیفیت این به خورشید هم

 ،ودش می پیدا حرارت تحریکات این از ند کهک می تحریک هم را ند، اجسامک می تحریک
 آن نام که است مطلق آنجا برودت بلکه نیست خورشید حرارت و زمین بین فضاي لذا در

 حرارت از پر فضا خورشید بیاید بایستی از زمین هاي حرارت اگر. اند گذاشته) زمهریر (را 
  .است  برودت فضا که این با ،شود بیشتر حرارت ،تر شویم خورشید نزدیک هب چههر و باشد
 کره هواي ابد درت می زمین خورشید به از که نور شعاع که نیمک می جا کشف این از

 از .ذارندگ می اثر یکدیگر روي راتک  میتما کیفیت همین به .ندک میتولید  حرارت نزمی
 ظهور لقاب جوهر بدون عرض و است عرض نوع از آثار تمامی انیمد می را این طرفی
 توانند یکدیگر را نمی ذارند وگ مین اثر یکدیگر روي شیئی دو ،خالء مطلق در یعنی .نیست

 روي واندت مین خالء مطلق از خورشید چشمه پس .بشنوند را یکدیگر صداي ببینند یا
یکدیگر  وانند رويت مین خالء مطلق دیگر از کرات وها  هستار همچنین بگذارد و اثر زمین

اثر  تا باشد رابطی ذارند یکگ می یکدیگر اثر روي  که شیئی دو بین بایستی .اثر بگذارند
 دو بین زیرا رابط نیست مادیات نوع از رابط دهد و این یکدیگر انتقال به را شیئی دو این

 صورته ب عالم باشد تمامی ماده اتصالی رشته این اگر و است اتصالی رشته یک شیئی
  . هدد نمی راه خود فضاي را به هرگز چیزي ند کهک می جلوه محکم سیارب  میجس
 است از مجردات کرات بین و اجزاء عالم بین رابط که کنیم جا قضاوت این وانیمت می 
  . ودش می استمساك روح به تعبیر مجردات این از  که

 آن مفصل  که بوده آفرینش ساختمانی مصالح و اولیه مواد اثبات ما در بحث جا این تا
بعد  از اینجا به و است شده گفته ،علم دیدگاه توحید از کتاب و آفرینش مبادي کتاب در

 هندسه که انیمد می را این .هیمد می ادامه آفرینش هندسه اطراف در را خود بحث
ود ش می مادي علت به تعبیر آفرینش مبادي از.  است آفرینش مبادي از غیر آفرینش

 صوري علت به تعبیر آفرینش هندسه از و عالم موجودات ساختمانی مصالح یعنی



 ٥١                                            هندسة آفرينش                                                  

 از یکدیگر، که با اولیه مصالح آن ترکیب کیفیت و ساختمانی کیفیت نند یعنیک می
 از ،فالسفه تعبیر به یا ود وش می پیدا موجودات ههم یکدیگر این با آنها ترتیب و ترکیب
   .نندک میپیدا  انتقال کثرت به وحدت

 یک و دارد وحدت هجنب یک ساختمانی مصالح یا و خلقت مانند سایر مبادي آفرینش 
 مبداء به تعبیر از آن که بیشتر نیست حقیقت یک فقط حال یک در یعنی .کثرت جنبه

 أ،مبد آن از که است مبداء کثرت آن دوم جنبه .امندن می مبدئی را واحد آن ود وش می
 نیست بیشتر حقیقت یک أ،مبد. ندک می پیدا کثرت ید وآ می وجوده اعداد ب و آحاد

  . ندک می پیدا کثرت ودش می مبداء خارج آن از که اعدادي ولیکن
 آن از یکی که نیست بیشتر راه دو عالم ساخت کیفیت یا و صوري علت نمایش براي 

 و خداوند تبارك اراده به دو آن از یکی سد ور می انتها به انسان اراده و مشیت به راه دو
   .تعالی

 نزولی و صعودي دو قوس به فالسفهتعبیر  به را حرکت دو و راه دو این وانیمت می
 عقیده به خواه ،اند نامیده هم عرفان و کالم علم را آنها فلسفه که اسالم فالسفه .بشناسیم

 قوس کلمه ،ها انسان مسیر تکاملی در ،نجم سوره از اي آیه استفاده با)  اشراق(یا ) مشاء(
 پیغمبر عروج وصف خداوند در اند که برده کاره ب و نموده استنباط را نزولی و صعودي

)  ص( خدا رسول یعنی.  ادنی او قوسین قاب فکان ،فتدلی دنی ثم :فرماید می)  ص( اکرم
 حالت که نزدیکی به اتصال چنان آن ،شد تر نزدیک و تر دا نزدیکخ به معراج شب در

 آب از پر را آن که کسی دارد به اتصال چاه ته در که مانند دلو خود گرفته ب دلوي
  . شد باالک می ند وک می

 شد آویخته و خدا متصل اراده  به طبیعت یا و امکان چاه ته از پیغمبر بزرگوار هم آن 
 طبیعت فوق یا ماوراء طبیعت به از طبیعت کشید، باال را او اتصالی رشته آن خداوند با و

   .داد انتقال
 خدا نزدیک به قوس دو از یکی مانند قاب پیغمبر آن: فرماید خداوند می جا این در
  . گردید متصل شد و
 سر قوس دو ،است شده ذکر تثنیه صورت به شریفه آیه این در که قوس از دو منظور 
 وقتی است معمولی کمان و تیر همان که قوس .یکدیگر جدا از قوس دو که این  نه است

 طرف  به را قوس سر تیرانداز دو ود،ش می نامیده زه که اي رشته وسیله به تیراندازي هنگام
  . ودش می نزدیک تیرانداز به قوس سر دو کشش این شد درک میخود 
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خداوند  یعنی .ندک می تشبیه کمان سر دو از یکی نوك به را اهللا جا رسول این در و 
 اهللا حبل که اتصالی رشته وسیله به طبیعت از بزرگوار را آن خود عنایت و لطف به که

 شد و خدا منحنی سويه ب مانند قوس طبیعت کشید،خود  سوي به است شده نامیده
   .مربوط شد خدا به)  ص( اهللا رسول منحنی این سأر در کرد که پیدا گرایش

 سر دو نای از ند کهک می پیدا سر ود دوش می کمان به تعبیر آن از که قوس جا این در 
عرفا  .قوسین قاب ودهفرم و است شده تعبیر)  قاب( کلمه به قوس نوك و قوسین به قوس

 منحنی ند وک می پیدا تیرانداز جهت سويه ب و است سرکمان دو که قوسین همین از
 از ود،ش می تر تیرانداز نزدیک به قوس سر دو و بیشتر باشد کشش شدت هرچه ود وش می
اند  گذاشته نمایش به را حقیقت این اند و کرده نزولی قوس و صعودي قوس به تعبیر آن
 انسان کمک به طبیعت او، سويه ب گیري جهت و تعالی و خداوند تبارك با ارتباط در که
  .ندک می پیدا حرکت دو

 قوس فالسفه .صعودي قوس دوم حرکت و نزولی قوس تعبیر فالسفه به اول حرکت 
 که تعبیري از استفاده با قرآن حکمت در انند ولیکند می صعودي بر قوس را مقدم نزولی

 نزولی قوس و است مقدم نزولی قوس بر صعودي است قوس  شده شریفه آیه  همین در
ند ک می تعبیر 14، 13 آیه در نزولی قوس خداوند از .ودش می واقع صعودي از قوس بعد
 کاز نزدی دیگر پس بار یعنی )المنتهی عند سد ره ، اخري نزله و لقد راه: (فرماید می

 قلب را به خدا)  المنتهی سدره( نزدیکاز خود  دیگر نزول در ، خداوند متعال به اول شدن
 انسان وسیله به که است تکاملی حرکت نوع دو ،قوس دو این منظور از. کرد خود مشاهده

 دو آن از یکی که حرکت دو این ضمن ود وش می واقع الحقایق الی و اهللا الی سلوك در
 کمال به که او است بینش و دانش و انسانی نفس اشد،ب می اول محور حرکت بر حرکت
 شناخت جا براي این در که یردگ می قرار الهی خلیفه و لقاءالهی مقام در و سدر می مطلق

 در حرکت نوع دو این که کثرت به وحدت از دوم حرکت و وحدت به کثرت از حرکت
 ترسیم دو حرکت این است  الزم است شده تعبیر) اسفار( به صدرالمتالهین مرحوم فلسفه
،  است شده تعبیر الخلق الی الحق  من سفر به تعبیر آن از که دوم حرکت در شود و
  . گردد تبیین و تفسیر آن هندسه و آفرینش کیفیت

 ود یعنیش می صعودي قوس به تعبیر آن از که است اول حرکت در ما حاال بحث و 
 اول را آن قرآن حکمت انند ولیکند می را آخر حکما آن که ،وحدت به کثرت از صعود

ردد گ می تبیین و تفسیر نزولی انتها قوس به رسیدن و حرکت این تکمیل از بعد. اندد می
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از  را بعد آن  قرآن حکمت انند ود می صعودي قوس از پیش را حرکت این فالسفه که
   .است نزول و صعود قوس دو در ما حاال بحث و. ناسدش می صعودي قوس
 اي جداگانه کتاب در  ود کهش می ذکر اجمال طوره جا ب این در نزول صعود و قوس 

 فالسفه که شده گفته. رددگ می بیان طور تفصیله ب انسان تربیت و خلقت مربوط به
 یک از آفرینش دارند که آنها عقیده .انندد می را آخر صعودي قوس و اول را نزولی قوس

 یک آن هک نیست بیشتر حقیقت یک ،اعداد افراد و مبداء ظهور و وجود آمدهه ب هستی
  . انندد می الوجود واجب یا و العلل علت و مبداء المبادي را حقیقت

افراد و  این صورته ظهور ب در که است حقیقت یک بدو ظهور در ویند آفرینشگ می 
   .عالم در یا و زمین کره در آب مانند حقیقت است  شده گذاشته نمایش اشیاء به

 میلیونها  نمیلیو به نمایش لباس در ولیکن است حقیقت خود یک جنسیت در آب 
 ،آب جنس حقیقت در قطرات این تمامی ردد کهگ می گازها ظاهر و بخارات و قطرات

 این  به که است اقیانوس مانند همان وجود. اشدب می ها مختلف صورت در و مشترك
 درآمده آسمان و در زمین هست چه هر و انسان و حیوان و نبات و جماد ها از صورت

  . ودش می واقع نزولی ابتدا قوس فرضیه این با .است
 اقیانوس از ، بوده اقیانوس ابتدا در آب قطره این که است این معناي به نزولی قوس

برگردد  اول جاي همان به بایستی مرتبه دو و گرفته قرار طبیعت اسارت در شده خارج
   .رجوع و خروج به نیمک می تعبیر آن از ند کهک می سیر پیدا دو قطره جا این  پس
 اسارت در ،نموده رها خود را اصلی هاي مبداء خاصیت از خروج هنگام که نظر این از 

 حرکت تنزل خط حقیقتا در نند کهک می نزول به تعبیر آن از ،یردگ می قرار طبیعت
شاید  نند وک می معنا توجیه همین به هم را آدم هبوط. یابد می هبوط و ند و سقوطک می

  : ویدگ می ود کهش می معنا مربوط همین به هم شیرازي حافظ شعر
  بدنم اند از ساخته قفسی چند روزي    خاك عالم از نیم ملکوتم باغ مرغ

 ارزش و ،بودم کماالت همه صاحب اقیانوس آن در .بودم بحر وجود در اول من یعنی
قرار  نزول یا و سقوط و هبوط خط در اقیانوس آن از .بود ها مبداء هستی برابر ارزش من

  .ام گرفته
 در من وجودي هاي خاصیت که جائی تا شدم طبیعت به آلوده یشترب  میقد هر در

 مسیر در جا این باز در . شدم جمادات از جمادي یعنی .گرفت حد صفر قرار در نزول خط
 صعود دادند مرا مطلق ا نزولی و هبوط بعد از اند و داده حرکت مبداء مرا همان به برگشت

   .ام یافته باز بودم داده دست را از چه صعود آن این در برگردانند و اصلی وطن به تا
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 آن از و انسانی عالم به حیوانی از و حیوانی عالم به نباتی از و نباتی عالم به جمادي از
 .اول هستی مبداء همان در آخر فنا در و ملکوت عالم به و فرشتگان و روح  عالم به جا

خود  به تنزل حالت خروج این در ود وش می مبداء خارج ابتدا از تعبیر، انسان این با پس
 آن ردد و ازگ میمبداء بر همان به مرتبه دو و الروح و المالئکه تنزل: ویدگ می یرد کهگ می

و نموده رها را خود وجودي خصایص از اي خصیصه و روز صنعتی هر ،انتها تا خروج حالت 
 این در گرفتن قرار از بعد .گیرد قرار می حد صفر در ود تاش می آلوده طبیعت و مادیات به

 دارد، در سبقت عدم وجود بر نخواهی خواهی که این به نظر است عدم به نزدیک که حد
 اگر آن، دارد همراه را به وجود خصایص از اي خصیصه که انتها به نزدیک حالت آن

ند ک می برگشت ،وجودي خصیصه همان حفظ با ،ودش می مطلق کند عدم رها را خصیصه
 به برگشت یرد تاگ می خود به صعودي حالت، است  داده دست ازکه  را چه آن کسب به

 و بین وجود خدا جدا دانسته از را مخلوقات مبداء آفرینش که تعبیر قرآن در ولی .انتها 
 عناصر مواد و مجموعه از مخلوقی را انسان اشد وب می تباین به قائل هستی دو این

 ، سیر فرضیه این در ،ندک می شروع نهایت بی صفر تا از را خود کماالت اند کهد می طبیعت
  .است آخر نزولی سیر و اول صعودي

 از سفر وئیمگ می نزولی سیر در و خالق به خلق از سفر وئیمگ می سیر صعودي در
 خصایص و صفات درباره و یردگ می قرار الیقین حق  مقام در که انتها در ، و خلق به خالق
 .کند می الحق الی الحق من سفر به تعبیر آن از که ردازدپ می مطالعه سیر و به خدا ذاتی

 کیفیت حرکت این ود کهر می وحدت به کثرت ابتدا از انسان تکاملی حرکت سفر این در
 کیفیت جا به این در حرکت. اشدب می آن مشتقات از طبیعت مبادي سوي به یابی راه

 این به انسان تکاملی حرکات قرآن حکمت در. رددگ می اشیاء آغاز کیفی و یکم تجزیه
   .ودش می شروع کیفیت

 واقع در. ودش می ساخته طبیعت عناصر ترکیبات از الهی هندسه ابتدا طبق  انسان
 به خاصیتی ،انواع از نوعی یا و از اجناس جنسی هر از که است یا معجونی و مجسمه

 .است کامل کتاب یک یا و جامع نسخه یک خود خلقت در واقع در که خود دارد  همراه
و  خود بین رابطه افتد که می این فکر به سدر می شعور و عقل به انسان که آن از پس

 خدائی یا ند وک می زندگی آن در که جهانیو او  بداند خود. کند کشف را هستی جهان
خود را  تکاملی حرکت ،فکري ادراکات این در .چیست و کیست است آفریده را جهان که

 حال نای در .دانستن بهتر و شدن بهتر سوي به عملی و علمی حرکت یک. ندک می شروع
  :شوند  می دسته دو عالم متفکرین
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 آغاز آن منابع کشف و طبیعت فقط در را خود عملی و علمی حرکات دسته یک
 که روزي یرند تاگ می اي بهره ر کشفیه از وند وش می کشفی به موفق روز هر. نندک می

مسخر خود  را طبیعت اند منابع توانسته هقدر ک آن وند وش می قدرت و ثروت قهرمان
  . اند نموده

 از. نندک می آغاز جهان خالق و با خدا ارتباط را در خود یتکامل حرکات دوم دسته
 گیري جهت خدا سوي به و نموده رها را طبیعت سوي به تفکر، حرکات ابتداي همان

 نیز در آنها .است عالم خداي ،شناخت است الزم که چیزي ویند اولینگ می. نندک می
 هائی پیام خود حرکت مسیر در و نندک می کشف را حقایقی روز هر ، و تعقل مسیر تفکر

 با  ینند کهب می چنان سند ور می الهام و وحی مقام به عاقبت که این نند تاک می دریافت
 وحی آنها به ، ندک می خود مربوط به را آنها خداوند قلب. هستند روه ب خود رو خداي

 این .رداندگ می آسان آنها براي را فهمیدن و دانستن هاي راه و هدد می تعلیم ند وک می
 عملی و فکري و علمی امتیازات  به تاریخ در که هستند صالحین و فقها از انبیاء و طایفه

 به قرآن در آن مجموعه که است حکمت و علم همه این آنها علمی آثار. اند شده شناخته
 با که اعجاز نام به است هائی قدرت و ا معجزاتآنه آثار عملی و است  شده گذاشته نمایش

 را خود مکتب خط و کرده پیدا خود حاکمیت زمان قدرتمندان ها، بر قدرت و معجزات آن
 سوي به ابتدا همان از که دوم حرکت این .اند داده و ادامه داشته نگه زنده تاریخ طول در

 در یرند،گ می یاد وانند وخ می را هستی کتاب خدا کمک به ود وش می گیري جهت خدا
   .الطیب یصعد الکلم الیه :خداوند میفرماید که ،شده نامیده صعودي سیر بعنوان قرآن

خدا صعود  سوي هستند به طاهر و طیب هاي انسان معناي به طاهر که و طیب کلمات
 هدف را خدا و نندک می رها را ابتدا طبیعت ،خود صعودي سیر در طایفه این .نندک می

 ند کهک می پیدا موریتأم شد، برقرار خدا رابطه او و بین که آن از پس. هندد می قرار خود
 که چنان را آفرینش خدا برگردد و خلق سوي به خدا راهنمائی و تربیت و در حمایت

 از و نموده هدایت را طبیعت چاه در محبوس و اسیر هاي انسان بشناسد و ببیند و هست 
  .خدا سیر دهد سوي خود به همراه به را آنها دهد و نجات اسارت و حبس آن

 نزول که شده تعبیر نزولی سیر ود بهش می واقع اول حالت از بعد که دوم حالت از این
  .اشدب می خدا خلقت سوي به یافتن موریتأم معناي به هم
  .رسالت به تعبیر دوم حالت از ود وش می نبوت به تعبیر اول حالت از 

   المنتهی عند سدره ،اخري نزله راه ثم :فرماید می النجم سوره خداوند در
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 المنتهی در سدره را خدا عظمت کرد و پیدا نزول اول در مرتبه صعود از پس یعنی
  . نمود مشاهده

 ود و از طبیعتش می آگاه و عارف تعالی و خداوند تبارك به فقط انسان اول سیر در
  . خبر است بی

 پیدا طولی و عرضی تکامل واقع در .ودش می آگاه طبیعت و خدا به دوم سیر در اما
 یعنی .است الحق الی الحق من سفر ود کهش می او شروع سوم سیر آن از بعد ند وک می

 این به ناظر)  ع( منینؤامیرالم شاید فرمایش که ،خدا هدایت خدا به سويه ب خدا از سفر
   معه و بعده و قبله اهللا یتأر و اال شیئا یتأر ما: میفرماید باشد که حالت

 به کردن نگاه همراهه ب و آن دیدن از پیش که این مگر ندیدم را چیزي و کسی یعنی
 از غفلت هرگز حالت ند کهک می معرفی چنان و دیدم را خدا آن از انصراف از بعد و آن

 با مالقات و مواجهه در همیشه ود وش نمی حاصل او براي خلق به اشتغال هنگام خدا
 فروع از حرکت ،عالم شناخت در انسان ابتدائی حرکت صورت هر در. اشدب می خود خداي

 طرفه ب هرچه زیرا ودش می وحدت به کثرت از حرکت به تعبیر آن از که است  اصول به
 کاسته ها صورت و رنگ ها و کیفیت ها و کمیت ها و تعداد شکل از کنیم حرکت اصول

 جائی به را خود که این ند تاک می جلوه تري خالصه و تر جمع صورته ب عالم ود وش می
 آزاد و صورته ب آفرینش جا مبادي آن در وجود ندارد و کیف و کم جا آن در که برسانیم

  . ندک می جلوه ما براي ارتباط و ترکیب بدون و مطلق
 و حالتی آن از را مخلوقات و موجودات بایستی آفرینش  هندسه شناخت براي ما

 چیزي آنها هنوز از هستند و عالم ساختمانی مصالح فقط  که بگیریم نظر در ساعتی
 این که برسانیم جائی به را خود ،وحدت به کثرت از حرکت بایستی  .است نشده ساخته

 بدهد زیرا دست از را خود مصداق و کند پیدا لغویت آفرینش در ) کیف و کم( وممفه دو
 یک عدد را صورتی در ما. هستند متضایف و متقابل عنوان دو هم کثرت و وحدت

اعداد دیگر را  و سه دو و صورتی در یا و اعداد دیگر باشد و سه و دو برابر آن که وئیمگ می
  .باشد وجود داشته یک برابر آنها عدد که نیمک می گذاري نام

خود نابود  ذهن و فکر در چنان را آنها و کرده رها را عددي واحدهاي متوانستی اگر 
 نتیجه در، ودش می لغو وحدت مفهوم یا و یک عدد ،مبداء آن در ،مبداء برسیم به که کنیم

 مصداقی وانیمت مین دو از آن یک هیچ براي ما ند کهک می پیدا لغویت هم کثرت مفهوم
   .کنیم پیدا
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 و ستا همان هست آفریننده خدایی اگر ویدگ می اند ود می مبداء را آنجا یونان فلسفه 
 از کثرت و ردد و وحدتگ میاعداد  منشاء پیدایش ولیکن نیست عدد که ستا جا همان

 اطهار  ائمه توحیدي يها یراهنمائ سایر و قرآن توحید در سوره ولیکن .رددگ می ظاهر آن
 قائل بدئیتم و نموده وجود خدا نفی از را مبدئیت معناي و مفهوم ،والسالم الصلوه علیهم
 که این ضرورت به ،رددگ میاو متولد  داد ازباشد اع مبداء خدا زیرا اگر ) میم مضه ب( است

خداوند  اگر و .است مبداء منشاء تولید اعداد پس ،نیست ظهور مبداء قابل عدد بدون
هور عدد ظ زیرا است شده خارج آن از دارد که یمبدئ ،ضرورت به باشد، واحد عددي

   .تاس مبداء ممتنع بدون
ند ک می نفی خود از مبداء باشد و عدد که را عنوان دو هر توحید این سوره خداوند در 
  : فرماید می بدئیتم نفی براي
  : فرماید می عددیت نفی براي و است نداده بیرون خود چیزي از یعنی - یلد  لم 
 ،مبداء عدد و فوق است واحدي او پس .است نیامده بیرون چیزي از یعنی -یولد  لم 

 ند وک می کفویت خود نفی براي دلیل همین به .دمبداء باش و عدد جنس از که واحدي نه
  : فرماید می

 در یعنی مبرسانی وحدت به کثرت از را خود جا که آن در -احد  "کفوا له یکن لم و 
 عدد، معنايه ب کثرت و وحدت مفهومآنجا  در ،کنیم برخورد آفرینش اديمب به واقع

 ،است مبداء اعداد معنايه ب ردد کهگ می ظاهر برابر ما در واحدي ند وک میپیدا  لغویت
 بین از هم کیفیت و ود کمیتش می لغو کثرت و وحدت مفهوم که دلیل این  به پس
   .ودر می

تا  ببینیم امتیازات داراي مخصوصی حجم و شکل را در چیزي آنجا در توانیم نمی 
 و گرن وانیمت مین همچنین و منفصل کم یا متصل کم خواه ،شویم کمیت به قائل

 تا ببینیم ماشیاء عال  بین اي معادله و اي موازنه یا و کنیم پیدا حرکتی و اثر یا و خاصیت
   .بشویم کیفیت به قائل
 و کمیتاز  ناشی هک میمفاهی و مصادیق یتمام آفرینش مبادي در حساب این با 

 و مطلق اطالق حال به آنجا مبادي در .ودش می ردد، لغوگ می وحدت و کثرت یا و کیفیت
 حتی ردد وگ می ظاهر علمی یا و ذهنی قید نوع هر منهاي .رددگ میمجرد بر حال به

 خود بدون بدئیتم به مبادي آنجا در ود گفتش نمی ود وش می ظاهر که ود گفتش نمی
 قیدي آن خود که است تعین و امتیاز نوع یک هم جلوه زیرا همانند ک می امتیاز جلوه

 ظاهر عناوین و کیف و کم و عدد مفاهیم که آنجا در. اشدب می متعین ممتاز و مبداء براي
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 ولغ گانه ده مقوالت ،فلسفه تعبیر به یا مکانی و زمانی جهات یا آخر و و ا اولی و باطن و
 و بوده مبادي آن به محیط که است کسی خدا و است آفرینش مبادي آنجا ،ودش می

 مبادي آن از که باشد اعدادي یا و مبادي جنس از که این اشد نهب می مبادي آن آفریننده
  .ودش می ظاهر
 و فاقد کم مبادي همان از را آفرینش هندسه یا و عالم خلقت است الزم اینجا در 
 ها و معادله و ها موازنه اعداد به از اعداد و به مبادي از را خود واقع در کنیم شروع کیف

 خدا چگونه اراده به آفرینش که ببینیم و برسانیم مقوالت سایر و ترکیبات و ها صورت
   .است شده مهندسی و ریزي طرح
 ا دربارهج این. باشند مطلق عدم یا نیستی که این وجودند نه مبادي وئیمگ می ابتدا 

 و چیست و اوکیست که مبدانی وانیمت میزیراحقیقتا ن نداریم بحث وجود خداوند متعال
وجود خداوند  در کردن بحث از ما خواهد بود خودداري یا و بوده چگونه و است چطور
 و نداریم وجود خدا درباره عینی یتؤر یا و علمی احاطه که است جهت این از متعال

 و ما بین ما دانش و فهم و ما عقل و خود ما آنجا حقیقتا در زیرا باشیم داشته وانیمت مین
 و خداست وجود حجاب ما موجودیت ،بدانیم  بخواهیم و باشیم اگر .ودش می حجاب خدا
کند  معرفی را بخواهد خود اینجا اگر در متعال خداوند .بدانیم تا نیستیم که نباشیم اگر

ها  هفرشت یا وها  نانسا ما اگر ولیکن .قادر است هرکاري بر خدا که ،باشد شاید ممکن
 و محال دانستن و دیدن چیست این و کیست وجود خدا که بدانیم یا و ببینیم بخواهیم

 حجاب ،ابزار همان .کند نمی کار وجود خدا روي دانستن و یا ابزار دیدن زیرا است ممتنع
 ،فکر شعاع با یا ینید وب می چشم با را چیزي یا کسی مثال شما .است ندانست یا و دیدن

 چشم از یرد کهگ می انجام شعاعی و نور بوسیله شما دانستن یا و شما دیدن .انیدد می
 پس. ازدس می شما آشکار نظر را در آن ابد وت می دانستنی یا دیدنی آن شما بر مغز یا شما

 شیئی ردد وگ می ساطع ما مغز یا و ما چشم از که است نور شعاع ،دانستن یا دیدن وسیله
   .ندک می آشکار ما برابر را یا شخص

 و دیدن ،یردگ می قرار ظلمت در یا داننده و نباشد بیننده نور شعاع این اینجا اگر در 
 و روشنایی همین ،بدانیم و ببینیم باشد تا روشنائی نای هماگر  ود وش می ممتنع دانستن

 دیدن صورت دو هر در پس. ودش می حجاب وجود خدا و ما بین ،دانستن و دیدن ابزار یا
 و دانشمندان همه حساب همین روي. گردد می او ممتنع وجود دانستن یا و وجود خدا
 یا خدا و وجود یتؤر امتناع مسئله در شده نازل از آسمان  که هایی کتاب و پیغمبران

  :فرماید می قرآن خداوند در. اتحاد نظر دارند وجود خدا دانستن
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 یرد وگ مین را خدا ،علم و عقل دید یعنی .اراالبص دركی هو و االبصار یدرکه ال 
 و ذات در علمی بحث نوع هر اینجا در پس .یردگ می فرا ها را بینش و ها دانش که خداست

 .کند بتواند وصف کند تا درك را تواند وجود خدا نمی  کسی .است محال و وجود خدا غلط
   در .ماند می عاجز رفتن از دانش و بینش آنجا مرکب در

  :فرماید می السالم  علیه امیرالمومنین موال رابطه این
 در خود را حد که نموده وصف العلم فی راسخون کلمه را با ما دلیل این خداوند به 
 به غیب ردهپ پشت .نیمک مین اقدام نیست ساخته ما از که کاري در و انیمد می مرحله این

 و یا وصفی کند و معرفی ما  به را خداوند خود انتظار که در یستیما می احترام و ادب حال
   .بگذارد اختیار ما در را خود موجودیت از تعریفی

 بوسیله که الهی معارف و توحیدي علوم تمامی و او صفات و اسماء خدا تمامی 
 آن ازها  نای همه گرفته قرار دانش و اختیار علم در پیغمبران بوسیله یا آسمانی هاي کتاب

 علماء گذاشته و اختیار علم در و فرموده و گفته خود خداوند از که است صفاتی اسماء و 
 اوصاف تمامی و رحیمم ،رحمانم من ،هستم اهللا من که است  خداوند خود فرموده .است

 که مشهور است فقها و فقاهت مکتب در لذا .گذاشته مردم اختیار در خودش را والقاب
 براي وصفی یا گذارد وب  میاس خدا ندارد براي حق کسی یعنی است توقیفیه اهللا اسماء

  . کند تعریف و توصیف را خدا خود فکر و يأر به که شود قائل خدا
یا  و خداوند خطوطی بنشینند تا انتظار در بایستی مانند شاگرد مکتب انسانها 

 تهس که چنان را خود بگذارد و اختیار آنها در را معارف و دانش و علم از صفحاتی
 وجود خدا درباره و بکشانیم بوجود خدا را بحث جا این در نداریم حق پس .کند معرفی
   .است چطور و چیست او که کنیم گفتگو

 ها و کیفیت و ها مسیر کمیت در و نیمک می روعش ینشآفر مبادي از را خود بحث
   .سیمر می کجا به ببینیم تا ییمآ می ها جلو رنگ ها و شکل
 ازل از مبادي این چیست؟ آیا آفرینش مبادي که است این اینجا در ما بحث اولین 
 یا و است ازلی و قدیم مانند وجود خدا کند و ایجاد را آن خدا که این بدون است بوده

 به و نبوده ییعن ،است عدم به مسبوق ،فیتکی و کمیت ها از مانند شکل آفرینش مبادي
  .است پیدا شده خدا اراده
 است حقیقت یک و جنس یک آفرینش مبادي آیا که است این مبادي در دوم بحث 

  . ودش می ها کیفیت و ها مبداء کمیت اشد کهب می متفاوت و مختلف اجناس که یا این و
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ر اگ یعنی .است کیف و کم محصول موجود، صنایع شد که ثابت گذشته هاي بحث در 
 تشریح را آن و بخواهیم چیست که بگیریم نظر در را مخلوق و مصنوع یک موجودیت

 قواعد و روي که هستند ترکیبات و ها کیفیت و ها کمیت از اي مجموعه مصنوعات ، کنیم
 اند و داده تشکیل را مخلوق و مصنوع یک موجودیت و شده مجتمع مشخصی هاي فرمول

 و هندسه اگر  که است مقدار و هندسه به شیئی شیئیت که است شده ثابت هم علم در
  .رددگ می فانی هم شیئی آن شیئیت. برود بین مقدار از

 اگر. نیست پنبه در پارچه و لباس نام به شیئی و است ما در ابتدا پنبه هاي مثال لباس 
 همان دلیله ب که بدهیم مخصوصی ها شکل پنبه به بایستی بسازیم اي پارچه مبخواهی
 ببریم بین را از پارچه موجودیت بخواهیم اگر امند ون می لباس و پارچه را آن ،شکل

 نابود را شکل همان ،آمد بوجود پارچه آن از و ایم داده پنبه به که شکلی همان بایستی
 مشخصات و خصایص از  یک هیچ وئیمگ میاینجا  در پس .برگردانیم اول حاله ب و کنیم
 زیرا است حاکم وديوج تباین پارچه و پنبه بین و نیست پنبه در قماش و پارچه یک

 و شکل آن وجدان به پارچه موجودیت و است هندسه و شکل فقدان به پنبه موجودیت
  . اشندب مین اجتماع قابل هستند که متباین مسئله دو هم وجدان و فقدان .هندسه

ود بوج شکلی آنها ترکیب و اجتماع از ها که کیفیت ها و کمیت ها و صورت تمامی پس 
 در تبدئیم عنوان  به مبادي موجودیت همچنین و نیست مبادي درها  نای همه ، آمده
   .ندارد ها وجود هندسه و ها شکل
 توانیم نمی .هستند کیفیت و یتکم فاقد که چیزهائی یعنی مبادي وئیمگ میاینجا  در 

 یا کسی را آن و بگذاریم آن روي نامی هندسه و لشک براساس و کنیم اشاره آنها به
 و ها قاعده ها و هندسه و شکل ها و کیفیت و ها کمیت آنجا که وئیمگ می . بدانیم چیزي

 و شکل که هم ابتدائی حقایق آن آیا است کرده پیدا و لغویت دهنابود ش کلیه بها  نقانو
 و مبادي ،نیست هندسه و شکل چون که است نابود شده ،ودش می عارض آن بر هندسه
 و شیئیت منهاي و هندسه و شکل منهاي ،حقایق و مبادي آنجا در و یا نیست هم حقایق

 حقایق یک؟ اشندب مین نمایش حدود قابل و شکل فقدان نظر از هستند ولیکن موجودیت
 و بسیط و بحت مبادي یک فلسفه اصطالح به یا و کیفیت و یتکم نوع هر عور از و لخت
از   چیزي و نگرفته شکل اشد زیراب می صفتی و اسم نوع فاقد هر که حقیقتی یعنی .مجرد

   .شویم قائل صفتی و اسم ،مولود آن یا و شکل آن براي تا تولد نیافته آن
  : است قسم دو ها بر جا قضاوت این در
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 عرض و قیافه و هندسه و شکل به را هرچیزي و هرکس موجودیت که اول قسم 
 بکلی شیئی هر شیئیت پس.  است  نابود شده بکلیها  ههندس و آنجا شکل در انند ود می

 و اسم یا و کنیم تعریف آن از که نیست حقیقت مبداء و بنام اصال چیزي و نابود شده
   .نیست هیچ آنجا در پس نیست کیفیت و کمیت ویند چونگ می.  بگذاریم آن روي صفتی

 هست اطالق و بساطت حال  به حقیقت یا و مبداء آنجا در که است آن دوم عقیده 
وط مرب آن هندسه حدود و به انستیمد می شخص یا شیئی را آن چه آن زیرا موجودیت

 شکلی دمع ود بهش نمی .نیست عروض بلقا عدم بر عرض و بوده ، عرض هندسه آن بود و
و  است عروض قابل جوهر بر عرض .درآورد اي قیافه یا و صورتیه ب را عدم و داد
 در پس.  نیست عروض قابل هم عرض ،نباشد "پذیر عرض ،حقیقت" یعنی "جوهر"اگر

 فالسفه اشد کهب می باقی شیئی هر ، حقیقت است شده فانی هرشیئی شیئیت آنجا که
 همان دا یعنیویند خگ می ناسند وش می وجود خدا یا مبداء و نام به را حقیقت همان

 از ها نمایش و اگر است درآمده نمایش به ها قیافه و ها شکل لباس در که وجود مطلقی
 و فان علیها من کل : آیه دانشمندان از بسیاري .است خود باقی حال  به حقیقت ،برود بین

 وند ولیکنش می فانیها  ههندس ها و شیئی  نند کهک می طور توجیه این را ربک  وجه یبقی
 قابلیت که است فنا قابل چیزي فقط .فنا نیست ها قابل حقیقت مانند و می ها باقی حقیقت

 چیزي ببینید چه شما. کنیم عداما وانیمت می ایجاد کنیم را  چه آن .باشد ایجاد داشته
 و حساب و قیافه و صورت و شکل. اید بوجود آورده کیفیت و یتط کماید؟ فق کرده ایجاد
 به. کنید عداموانید ات می اید شما ساخته خداي یا و شما کهها  نهمی .اید ساخته  اندازه

 خود به خود مبادي کنید ولیکن نابود را ها شکل وانید همانت می ،اید داده شکل اديمب
   .کنید بتوانید نابود اید که نساخته را آنها شما .اند بوده
 و فالسفه لذا. اشدب مین هم پذیر عدم ، نبوده عرض به موجودیتش که چیزي پس 

 مشتقات انند ولیکند می ابدي و ازلی را آفرینش مبادي استثناء  بدون و باالتفاق ونطبیعی
 دارند که عقیده. انندد می حادث ها قیافه ها و شکل این به را ظهور مبادي یا و مبادي آن
 ادامه فنا و ظهور لباس طور در همین .دنشو می بعدا فانی د وننک می پیدا ظهور شکالاَ این
 حادث ربط مسئله در .کنند پیدا زمانی انتهائی ابتدا و ،حوادث اند براي نتوانسته آنها. دارد

 خورشید از شعاع مانند حدوث ،زمانی انند نهد می را رتبی حادثات حدوث ،قدیم به
 هم خورشید ، شعاع خورشید بوده هر زمان در که آتش از حرارت حدوث یا خورشید و

 حدوث را این خورشید که بعد شعاع و خورشید است اول ، علم قضاوت در ولیکن بوده
 مبداء ظهور فاصله نوظهور و پدیده بین که آنجاست یزمان حدوث امند ولیکنن می رتبی
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 هم اگر که است این واقعیت ولیکن. باشند داشته خر زمانیأت و تقدم و باشد زمانی
 ، بدانیم هندسه و شکل به را ر موجوديه موجودیت و را آفرینش یا و شیئی شیئیت

 نه است زمانی فاصله قدیم از حادث فاصله باز هم ، است طور این حقیقتا هم که چنان
 حادث و شده ایجادها  نای ها همه هندسه و ترکیبات ها و حقیقتا شکل زیرا رتبی فاصله
 مسبوق فناء حوادث که همانطور وند وش می هم اند فانی شده ادثح که آنچنان اند و شده

 دو از شما یکی اگر .است زمان به مسبوق ها هم شکل و حوادث ایجاد آن ،است  زمان  به
 ارتفاع اش نباشد الزمه دیگر طرف در که کنید موصوف صفتی را به نقیضین طرف

 ،انیدد می نامتناهی وجود را اند مثال اگرد می ممتنع و محال را آن علم که است نقیضین
 که آن انید نقیضد می حادث وجود را اگر و .است نامتناهی باشد هم عدم که آن نقیض

وجود  اگر و است وجود حادث همین نقیض ،عدم زیرا آن است حادث باشد هم عدم
 یک در پس .است نقیض دو بین تفکیک اش الزمه باشد، حادث آن نقیض نباشد و حادث
   .است محال این و است وجود بوده منهاي عدم یا و عدم وجود منهاي زمانی
 وجود که ایجاد از این و انیمد می ایجاد به را شیئی موجودیت جا نیز که این در 

اشد ب می آن ضنقی که ایجاد شده این ودیتموج عداما ،دارد زمانی فاصله است آن اديمب
 و ماهیات یا و حوادث که است روشن خیلی پس .باشد داشته زمانی فاصله بایستی هم
 حدوث به حادثها  نای همه ذاریمگ می آن روي نامی و انیمد می شیئی را آن ما چه آن

   .خواهند بود اند و بوده زمانی
 باز است داده شکل موجودات موجودیت اختیار به و اراده  بدون هم اگر وجود یعنی 
 قدم که آن نباشد نقیض زمانی حدوث اگر و است زمانی دوثح به حادث ،شکل آن هم

 حدوث ،آفرینش اگر هستند و یکدیگر نقیض قدم و حدوث باشد زیرا  زمانی بایستی است
 و ازلی اگر باشد و ثابت و ازلی بود که بود الزم قدیم اگر باشد و قدیم که بود الزم نداشت

 و هندسه یا و عارض یا حدوث بنام کلماتی بود و محال ماهیت و شکل ود تغییرب ثابت
   .دش نمی پیدا ترکیب

 شیئیت که این به اعتراف از بعد که ودش می کشف محاالت این از مجموعه ،پس 
 اسماء و معالَ ،عرفا تعبیر به یا وها  ههندس و ها صورت این است  هندسه و صورت به شیئی
   .اشدب می زمانی حدوث به کال حادث صفات

یکدیگر  از دیگر متعلقات و ذاتی و وجودي احکام جزء در و لک که این دیگر دلیل 
 در سته کل در چه آن هر و هست هم کل در ،سته جزء در چه آن هر .نیستند جدا

 مشخصاتی تا ، آن سواي چیزي نه است اجزاء مجموع ،اشد زیرا کلب می جزء متمرکز
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 که مانند قطره است کل همان از قسمتی جزء هم و. باشد خود داشته به مخصوص
 زمانی خود فاصله مبادي با که بیابیم را اجزاء عالم از ما جزئی اگر .است دریا از قسمتی

 فاصله خود مبادي با که است طور همین هم عالم اجزاء کل که نیمک می قضاوت دارد،
    .است افراد انسان کل انسان دارد مثال نوع زمانی 

 که خود مبادي از شده دیروز متولد امروز یا که انسان نفر یک که نیمک می مشاهده 
 از سالها  نمیلیو که شده ایجاد معینی زمان در .دارد زمانی باشد فاصله می روح و ماده

   .است داشته فاصله خود مبادي
 کل یعنی .است انانس فرد مانند همین هم افراد انسان کل که کنیم قضاوت وانیمت می
 به حادث را فرد ما اگر .است هداشت زمانی فاصله خود مبادي از هم اول انسان یا و انسان

 ،بشناسیم رتبی حدوث به حادث افراد است این همه که را کل و بدانیم زمانی حدوث
   .اشدب می محال تفکیک این  که است جزء و کل بین تفکیک ظهور فرضیه این الزمه

دیگر  ماده یا و سلولی یا لکولیوواحد م یک اشیاء مانند فرد از یک که طور همین حال
 فاصله خود مبادي از اند و متولد شده حیوان و گیاه فرد یک یا و آن امثال عناصر و و

 این با .دارد زمانی فاصله ،است فرد یک این مجموعه هک اشیاء هم کل، اند داشته زمانی
 آن مبادي با آفرینش رابطه که حقیقت این اعتقاد به و رتبی دوثح اعتقاد به حساب

 لغو قدیم و حادث اال کلمه و نیست درست است خورشید خورشید با شعاع همانند رابط
آخر و  و اول و حدوث و مانند زمان لغاتی ود ور می بین از هم کل و جزء ود و رابطهش می

  .ودش می لغو دارد هم زمانی منتهاي مبداء و از حکایت که آن امثال
 خود موجودیت و شیئیت به هرچیزي که است معلوم حقیقت این بطورکلی سپ

 و و آفرینش بین را زمانی حدوث وانیمت مین خواهد بود و و بوده زمانی حدوث به حادث
 و کم د بینش ثابت اینجا تا .شویم قائل رتبی حدوث آن جايه ب و لغو کنیم آن مبادي

 در را خود اینجا بحث از .است  بوده زمانی فاصله آن مبادي و شیئی شیئیت و کیف
   .نیمک می آغاز آفرینش مبادي

 وئیمگ می مطلب شدن تر روشن یا قدیم؟ براي است حادث مبادي آیا وئیمگ می ابتدا
 و زمانی امتیازات و ها کیفیت و یتو کم اه خصوصیت ها و شکل و ها رنگ این تمامی آیا

 در راها  نای مجموعه ما ند وک می پیدا شیئیت ،شیئی آن دلیل هب که چیزي هر و مکانی
 مبادي در خصوصیت و وضعیت این بهها  نای همه آیا ،ناسیمش می کیف و کم جمله یک

ظاهر  بعدا اند و ها نبوده خصوصیت و کیفیت  این با یا اند و شده ظاهر اند و خود بوده
  اند؟  شده
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 افراد اجزاء و و آفرینش تمامی بگوئیم اگر . دو بیشتر نیست این از یکی سئوال جواب
 و شده گذاري نام که هایی شکل همینه ب امتیازات ها و کیفیت و ها میتک میتما با آن
 اند و بوده که این یا اند و کرده خود ظهور پیدا به اند و خود بوده مبادي ود درش می
 تحصیل باشد، مسئله چنین جواب اند، اگر کرده پیدا اطالعو بعدا  نبوده مطلعها  نانسا

 از  که آن تبعات و منتها و مبداء و مکان و زمان و حدوث کلمات شود و پیدا می حاصل
   .ودش می لغو اشد بکلیب می حدوث و حادث خصایص

خود  مبادي در خصوصیت و کمیت و کیفیت همین با آفرینش اگر وئیمگ می زیرا 
 حاصل ویند تحصیلگ می را این و نداشته شدن خلق و شدن بود  به احتیاجی است  بوده
 و حرکات و ها اند شکل نداشته شدن به احتیاجی اند، بوده ها رنگ .است محاالت از که

 به احتیاج ،اند بوده خصوصیت و کیفیت همین اجزاء با افراد و طور همه همین وها  نسکو
 غذا و خوراك اگر یا وزد ود نمی لباس کسی هست لباس  که صورتی زیرا در نبوده ،شدن
 تکوین محتاج ،دیگر کون عبارته ب کنند و تغذا درس و خوراك نیست الزم ،هست
  . داردن الزم شدن هست ،هستی .نیست

ود ش می پیدا صورتی در حرکت و است حرکت واقع در تحول نوع هر که سابقا گفتیم 
 مقصد الزم در چه آن اگر .ندارند برسانند که چیزي به را خود ،محرك یا و متحرك که

 و حرکت ممفاهی ، حرکت لغویت با ود وش می لغو حرکت ،هست مبداء حرکت دارند، در
 حاصل تحصیل صورت هر در .گردد لغو می هم است آن تابع که دیگر مفاهیم و سکون

 باران خود براي دریا مثال .رددگ می لغو اختیاري اراده به هم ،طبیعی تکوینی اراده به هم
 ،باشد ادراك شعور و و فهم صاحب ،باشد اختیار داشته و اراده هم اگر آورد و بوجود نمی

 خود براي ها رنگ .است حاصل تحصیل ،آورد زیرا آن بوجود نمی خود باران براي هم باز
 و ها کمیت نند وک مین درست شکل خود براي ها شکل همچنین .ازندس نمی رنگ

  .سازند نمی کیفیت و خود کمیت براي ها کیفیت
 در کیفیت و کمیت همین به گفتید آفرینش شما  که اول فرضیه حساب این با 

 مجبوریم .است محال و غلط حاصل تحصیل اشد کهب می غلط است خود بوده مبادي
 و ها کمیت این یتمام که بگوئیم و کنیم عرضه دانش و عقل دنیاي به را دوم جواب

 پس .است خود نبوده مبادي اشد درب می انتها ابتدا تا از آفرینش مجموعه ها که کیفیت
 مبادي دیگر در هاي خصوصیت و ها شکل همچنین نیستند و رنگ مبادي در ها رنگ
   .اند نبوده
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ها  کیفیت و ها مبداء کمیت اشد گرچهب می ها کیفیت و ها کمیت همه فاقد مبادي پس 
 این ولیکن کرده پیدا حرکت که بوده ساکن همان گرچه مثال متحرك .یردگ می قرار

  . دیگر هاي خاصیت طور همین و است وجود نداشته ساکن در تحرك
 حدوث به خود حادث مبادي به ها نسبت کیفیت ها و میتک  میتما وئیمگ می پس 

 ها و کیفیت و ها کمیت بین رتبی حدوث لغویت. دارند و آخر داشته و اول اند و بوده زمانی
 ردد وگ می خارج محاالت  رده از  حاصل اال تحصیل و است روشن و واضح آن مبادي

 و ها کمیت ر وجوديخأت و زمانی جا حدوث این در ما پس .است عقل قضاوت برخالف
 به تحقیق و بحث و براي نیمک می قبول آن مبادي از را آفرینش مجموعه ها و کیفیت
 ها کیفیت و ها کمیت همه ود مبداء اینخ که مبادي این. ویمش می منتقل آفرینش  مبادي

 به قائل فالسفه از اي اشد؟ عدهب می چه و چیست ،نیست کیفیت و کمیت وند ولیکنش می
 ها و کیفیت ها و میتک میتما اند گفته ،اند شده آن امثال و افالطونی مثل یا و ثابته اعیان
 ،آنها اصطالح به یا مبداء و بطن درها  نای همه ،ها رنگ ها و صورت ها و هندسه و شکل

  . اند شده ظاهر بعدا اند و وجود بوده " صقع"در
 ند وک می اشاره افالطونی مثل یا و ثابته اعیان خود به شعر شاید در فیلسوف شاعر 
  : ویدگ می

  ودينب جدا بود تو ز ما        ودينب بود ما که روز آن
  ودينب ما بود که بود بود         کی بود بود ما بود تو تا

 در دل یا وجود و بطن در هست چه آن یعنی .است ثابته اعیان همان نمایشگر شعر 
 کمیت با همین آفرینش موجودات و مخلوقات آمده؟ اگر کجا نبود از اگر .است بوده مبداء

 از اند یا مبداء نبوده وجود و در بطن اند، کرده پیدا عینیت و ظاهر شده ها که کیفیت و
  اند؟  شده پیدا کجا

مبداء  ،نیستی یا مبداء وجود و ،عدم بگوئیم  که ودش می چنین فرضیه این الزمه
  .  است محال غلط هم این که است شده هستی

 یا و تاس کیفیت و فاقد کمیت ود کهش می پیدا مبدئی ها از کیفیت ها و کمیت چگونه 
 که بگوئیم ایستیب می پس ؟اشندب می ظهور قابل نیستی از اعیان و موجودات این چگونه
 کیفیت و کمیت تعبیر به آن از  کهها  نقانوو  قاعده وها  ههندس وها  هموازن این تمامی

 .است شده بعدا ظاهر و است وجود بوده بطن در وجود مبداء و درها  نای همه ،نیمک می
 زمین روي یا و کاغذ واند رويت می چگونه ،نباشد ساختمان نقشه ،وجود مهندس اگر در
 عدم را از هندسه و صورت آن ،ازدس می را چیزي که سازنده طور هر همین سازد و ظاهر
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 ظاهر را آن و بوده سازنده مهندس علم ها در و صورتها  هنقش آن آورد بلکه وجود نمی به
 یا و وجود خدا درها  نقانو و  قاعده ها و صورت و ها نقشهها  نای همه وئیمگ می ،است کرده

   .است شده و بعدا ظاهر است بوده مبداء اول در
 آیا ؟ چیست افالطونیه مثل یا و ثابته اعیان این از شما منظور وئیمگ می آنها جواب در 

 هاي صورت یا و است موجود سازنده علم در که است موجودات علمی هاي صورت منظور
 خارج در بعدا و عالم علم در اول ،ندک می ظهور پیدا جا دو در شیئی هر ؟ زیرااست عینی

 را وجود عینی آن ود،ش می پیدا وجود سازنده بیرون در که صورتی آن .وجود عالم
 از ،است عالم در علم که صورتی آن و نیمک می خارجی اعیان به تعبیر آن از و امیمن می
   .ود استموج مهندس علم در که نیمک می وجود علمی به تعبیر آن

 ظاهر آفرینش سطح در االن موجوداتند که و مخلوقات این ،ثابته اعیان اگر منظور از 
 بوجود آورده راها  نای سازنده مهندس. هستند خارجی عینی موجوداتها  نای که اند شده

ها  نای .است قدیم سازنده حادثند وها  ندارند ای زمانی فاصله سازنده باها  نای و ساخته و
 ، افالطونی مثل و ثابته اعیان از شما اگر منظور است و بوده سازنده اند و نبوده خارج در

 مهندس علم در ساختمان مانند نقشه ،هستند سازنده در علم هستند که علمی موجودات
از   علمی يها صورت این وئیمگ می ،سازندگان علم درها  نو ماشی مبل و میز صورت ای و

 عبارت علم بگوئیم بایستی ، کنیم تشریح را علم اگر ما ،است علم عین بلکه و علم لوازم
   .است معال علم در هها ک کیفیت و کمیت ها و نقشه ها و صورت این از همه است
 دلیل این هب معال این اگر .اندد می دارد و علم در راها  هنقش این همه که است معال 
 یعنی جهل زیرا .است جهل بلکه نیست علم ،علم نباشد، آن علم ها در صورت و ها نقشه
بجز  علمند و نعی علمی وجودات. چیز همه با هرچیزي یعنی علم و ،هیچ بدون و هیچ
 فرض جدا یا و جدا دانست  معال از را علمی ود وجوداتش نمی .نیستند چیزي معال و علم
 بگوئیم و شویم قائل دا تفکیکعب تا چیز دیگر، علمی وجودات و باشد چیزي علم که کرد

   .اند بوده زمانی یا و رتبی دوثح به حادث و بوده جدا علم از علمی موجودات
 آن که است قبول خدا قابل علم در ،خدا علمی موجودات معنايه ب ثابته اعیان 

   .بگذاریم و یا قدیم حادث را آن نام نیستند که مخلوق ،موجودات
برابر  شکل این به که مخلوقاتی و موجودات اشد یعنیب می خارجی اعیان ما در بحث 

    .است شده ظاهر ما چشم
 خدا علمی موجودات افالطونی مثل و ثابته اعیان منظور از  که بگوئیم وانیمت می پس 

   .آن یخارج موجودات هستند نه
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باال  مسئله ،سئوال این به جواب با که ودش می مطرح جوابی و سئوال جا این در
  . رددگ می تکمیل

 که آن از بود پیش خواهد و هست چه آن و آفرینش  تمامی اگر که است این سئوال 
 خدا علم و خدا همراه مخلوقات اینجا موجودیت در اند که بوده خدا علم در ،شوند خلق
 رسد به چه شویمب  میعل موجودات آن رتبی دوثح به قائل وانیمت مین ما هستند و ازلی

 بگوئیم اگر ،هستند ابدي و ازلی خدا علم خدا همراه علمی وجودات فلذا .زمانی حدوث
 وجودات آن اند بلکه نبوده خدا علم همراه خدا و علم در مخلوقات و علمی موجودات این
 که انسان ذهنی هاي مانند صورت ،اند شده حادث ،علم در خارجی وجودات تبع هب  میعل
 را خارجیوجود  تاها  نانسا ود وش می پیدا خارجی معلومات و ظهور حوادث دنباله ب

 که ودش نمی آنها پیدا  ذهن در وجود خارجی آن از ذهنی صورت یا ندانند یک نبینند و
پیدا  خارجی موجودات دنبال خدا به علم در موجودات علمی هاي صورت اینجا بگوئیم در

خدا   علم در خارجی مخلوقات و از موجودات پیش علمی هاي صورت این و است شده
   .اند نبوده

 ،از ظهور مخلوقات پیش خداوند متعال بگوییم که است این فرضیه دوم شق الزمه
و بوده عقل قضاوت خداوند خالف مقدس ذات از علم نفی و است آنها نبوده وجود به معال 

 ،جاهل و خداي بوده آنها از آفرینش پیش موجودات به خداوند جاهل ند کهک می اثبات
   .است عاجز
 را خود علم پیغمبران ها بوسیله کتاب عالم در و عقول عالم جا در همه خداوند در 

مشهور  حدیث .دارد آنها وجود به علم چیز همه و کس همه از پیش او که کرده معرفی
  :ویدگ می کافی کتاب در

  باالشیاء بعداالشیاء االشیاء کعلمه باالشیاء قبل علمه
 ،دارد آنها ظهور از بعد مخلوقات و موجودات به علم که چنان خداوند متعال یعنی 
   .دارد وجود آنها به علم هم موجودات و ور مخلوقاتظه از پیش
 است این اش ، الزمه شدیم خدا علم اشیاء در منکر وجود علمی اینجا اگر در ما پس 
 است عقل قضاوت خدا برخالف لجه اعتقاد به و باشد موجودات اء واشی به جاهل خدا که
 چیز همه و کس همه خدا که گفتیم و شدیم خدا علم اشیاء در علمی وجود به قائل اگر و
 از اشد کهب می خدا علم اشیاء در وجود علمی اثبات اش اند، الزمهد می از آفرینش پیش را

 ادعا وانیمت می ما ود وش می افالطونی مثل یا و ثابته اعیان به عبیرت  میعل وجودات آن
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 قدم به قائل وانیمت می .ایم بوده خدا علم در،  ایم نبوده عالم صفحه در گرچه که کنیم
  .اشدب می حادث خارج ظهور در از نظر گرچه باشیم خدا علم در مخلوقات

 و آنها قدم اثبات خدا دلیل علم در موجودات وجود علمی اثبات که است این جواب 
  . ودش نمی خارج در آنها ازلیت
 جسم لوازم از که مانند ابعاد ثالثههستند  علم از لوازم علمند و عین علمی وجودات 
 ایم بوده خدا علم در کهها  نانسا ما اگر .است نور از لوازم که و نورانیت روشنایی یا و است

خدا  علم وجود خود در از ما چرا پس ،اشدب می ما خارجی مانند وجود ما وجود علمی و
 بایستی .اشدب می من موجودیت لوازم از خودم به علم باشم من اگر ، زیرا ایم خبر بوده بی
 درست علمی موجودات اگر  عالوه وی داشته باشم با این که ندارم آگاه ،خود خودیت به

 که ما یعنی است حاصل لتحصی معناي آنها به آفرینش باشند، خارجی مانند موجودات
 .است محال موجود شیئی آفرینش. بیافریند را ما خدا که نیست الزم هستیم خدا علم در

 خدا جدا علم را از آن خدا نیستند که علم از غیر چیزي .علمند عین علمی موجودات پس
  .سازیم مطرح لمث یا و ثابته اعیان نامه ب و بدانیم

 نیست جایز د ولیکناند می چیز را همه و کس همه ،است عالم که دلیل همان به خدا 
 آنها برابر در یا بگوید و سخن آنها با ببیند و جدا خود از را علمی موجودات خدا که

 حادث اند و شده خلق هستند کهها  نهمی انیمد می را مخلوق آن ما چه آن .شود شناخته
 آنها با واندت می خدا. اشندب می خدا وايس خدا و از غیرها  نای .اشندب می زمانی حدوث به

 خداوند در که مخلوقاتی هستند همانها  نای .کند معرفی آنها  به را خود و بگوید سخن
 نظر آنها در و  کنم معرفی آنها به را تا خود کردم خلق را خلق :ویدگ می قدسی حدیث

 خلو اهللا ان: میفرماید السالم علیه علی امام که هستند مخلوقاتیها  نهمی .شوم شناخته
 هرکدام دارند و وجودي تباین یکدیگر خدا با خلق و خدا یعنی .منه خلو وخلقه خلقه من
 علم و از خدا غیر را خدا علمی موجودات حساب این با .اشدب می دیگر آن از غیر آنها از

 هک عنوان این به ،شناختن نیافالطو مثل یا و ثابته اعیان نام به را آنها و دانستن ،خدا
 اال علم علمند و عین علمی وجودات .است محال و غلط هستند، خدا علم از غیر چیزي
  . ودش می جهل به تبدیل

  : کیف و کم مبادي حدوث در بحث 
مانند  کیف و کم مبادي که نیمک می پیدا یقین قطعی و روشن دالئل با حساب این با 

اند  نبوده قدیم آنها از  یک هیچ و هستند زمانی حدوث به حادث دو هر ،کیفیت و کمیت
 و کم زیرا مبادي .کنند پیدا دامها ابد تا باشند و ازل در خدا همراه یا و وجود خدا در که
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 دو از ،رددگ می نمایان خاصی شکل به ذیرد وپ می صورت که ییچیزها همان یعنی کیف
دارد مانند  وجودي جنسیت خدا با و خداست جزء وجود که این یا نیست بیرون حال

 چنین یک اعتقاد به  که ،دارد وجودي جنسیت خاك و آب با  که خاك یا و آب مشتقات
 لم کلمه توحید با سوره در را جنسیت خداوند این و است توحید حقیقت خالف اي مسئله
 دریا آب مشتقات .ودش می متولد آن از چیزي هر ند زیرا مشتقاتک می یولد نفی لم یلد و

  . رددگ میمتولد  از ماده ماده مشتقات همچنین ود وش می متولد دریا از
متولد  خدا وجود از که است این اش وجود خدا باشند الزمه مشتقات ،مخلوقات اگر 
 و خلق جنسیت وحدت اش الزمه نهمچنی و نیست یلد سازگار لم جمله با باشند که شده
 مخالف شکل و صورت در گرچه چیزي هر مشتقات یعنی .است وجود اشتراك یا و خالق
 یکدیگر تشابه با .اشندب می اصل همان عین جنسیت وجود و در خود هستند ولیکن اصل

 و اصل خداوند بجاي که است توحید فرضیه خالف هم این دارند و وجودي تجانس و
  . باشد بوجود آمده اصل آن از که فروعی بجاي مخلوقات

 مشتقات و مبداء ظهور ماده که چیزي آن یعنی کیف و کم مبادي بگوئیم هم اگر و 
 خدا همراه ازل از مبادي این ،است معنویات و و حیات حرکت ظهور مبداء یا و ماده
 مانند خداي آفرینش مبادي  که است الزم صورت این در .خواهند بود ابد تا و اند بوده

کند  واند ادعات میخداوند ن. خدا نباشد اراده به مجعول و مخلوق باشد و قدیم ،آفریننده
 باشد، شده خلق چه آن .است کرده خلق است ازلی و قدیم او مانند را که چیزي که

یکدیگر  با اجتماع قابل نقیض و دو است ازلیت و قدم نقیض حدوث و است حادث
 قدیم اگر دارد و الزم باشد آفریننده حادث اگر .قدیم یا است حادث یا شیئی .نیستند
 ،اند بوده خدا همراه ازل از آفرینش اگر مبادي  پس .است مستغنی آفریننده باشد از

  . اشندب می وجود خالق از مستغنی آنها ود وش نمی شناخته آنها خداوند خالق
 موجودات و مخلوقات تمام وجود مالزم احتیاج و فقر که بینیم می ما این بر عالوه

 .اشدب می وديفقر وج و ذاتی نیاز با مأتو ،ینیمب می و هست عالم در چه آن یعنی .است
 فقر این باز و خود نیازمند است آثار مادیت و خود مادیت به ،است وجود خود فقر در ماده

 وجودي غناي معناي به که ،ازلیت با است چیزي هر و وجود هرکسی مالزم که وجودي
 قابل و اجتماع قابل اشند کهب می متناقض مفهوم دو هم غنا و فقر. است مخالف است

 نقیض مفهوم دو یعنی  .وال یرتفعان الیجتمعان النقیضان :ویدگ می علم. نیستند ارتفاع
 که  است ممکن آنها از حتما یکی ،شندنبا با هم باشند و هم با دو هر کهود ش نمی یکدیگر

 که است خود غنی در ذات اگر شیئی. یکدیگرند نقیض وممفه دو هم غنا فقر و .باشد
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 کند، خلق را او که ندارد الزم را کسی. اشدب مین آفریننده و خالق نیازمند به .نیست فقیر
را  او دارد که الزم آفریننده ،اشدب می خود غیر نیازمند به که است خود فقیر ذات در راگ و

را  عالم موجودات ، حسی و علمی مشاهدات و علم چون برساند و کمال به و کند خلق
 پیدا یقین .پیدا کنند آنها ازلیت و قدم وانند اعتقاد بهت مین ،یندب می نیازمند فقیر و

خداوند  اراده به هستند که حادث هردو کیف و مانند کم کیف و کم مبادي که نندک می
 نازل که هائی کتاب خداوند در علمی و عقلی دالئل همه این  بعالوه. اند شده پیدا متعال

 به خود او که است کرده ادعا فرموده یاولیاء خود وح و پیغمبران به چه آن در یا و فرموده
 خلق را آنها خدا اشد وب می حادث هست چه ود آنخ سواي و اشدب می ازلی و قدیم تنهائی
 ای و است کیف و کم ای هست چه آن  تمامی با معالَ هک انیمد می عقلی دالئل با .است کرده

خداوند  اند و شده شناخته خدا مخلوق که اند اهللا ماسوي دو هر این و ،کیف و کم مبادي
 ماند نمی باقی مسئله این در شکی دالئل این با. اشدب می آنها مالک و خالق دارد که ادعا
 دلیله خداوند ب هستند و زمانی حدوث به حادث هردو آن مبادي و کیف و کم بگوئیم  که

  : ندک می معرفی بدیعیت و جاعلیت صفت دو به را خود ،خلق مبادي آفرینشِ 
  والنور الظلمات جاعل و و االرض السموات بدیع 
   .است سابقه ایجاد بدون معناي به هردو جاعلیت و بدیعیت 
  .نمایش و ظهور مرحله تا آفرینش مبادي هفتگانه تحوالت 

 اهللا سالم زهرا حضرت علمی اتنظری یا و قرآن وآیات وارده اخبار و جا احادیث این در
 هک این ند برک می داللتها  نای همه ،البالغه نهج هاي خطبه مسجد و سخنرانی علیها در 

خداوند  که است داشته سابقه عالم مبادي ،نه .است شده خلق سابقه بدون اهللا ماسوي
 هم نه و کند باشد خارج ازلی که یگريد چیز را از آن و دیگري چیز از را اول مبادي
 آن از خلقت پیش معال نقشه مثال بگوئیم که ها فرمول و و شکلها  ههندس و ها صورت

 مبادي که فرضیه دو این .باشد  آفریده را عالم ،ها هنقش آن خداوند روي که است بوده
 اهللا اسالم زهر حضرت خطبه در است  شده ایجاد سابقه بدون آن هاي صورت و آفرینش

  : فرماید می که جا آن در .است شده ذکر علیه
  ثلهاتام احتذاء امثله بال انشاها و قبلها کان شیئی االشیاء المن ابتدع
 سابقه بدون ها را صورت و نقش همچنین و آفریده سابقه بدون خداوند اشیاء را یعنی

 ها کیفیت و ها کمیت که است حقیقت این گرنمایش جمله دو این پس .است کرده خلق
 بوده الهی جعل به مجعول هردو آفرینش مبادي همراه ،ودش می ها پیدا صورت آن از  که

   .است
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  فعلی  اولین  دلیل  به خداوند  که باشد می او  ابداعی  اراده ، آفرینش در خدا  اراده  اولین
 معرفی و مبدع بدیع را خود کند می خلق که چیزي اولین و بدلیل دهد می انجام که
 بدعت .است از بدعت بدیع کلمه. السموات واالرض بدیع :فرماید می که آنجا .کند می

 را دلیل و بدون سابقه بدون احکام همین مناسبت به. سابقه بدون چیزي و یا کاري یعنی
 ایجاد را آفرینش مبادي مرتبه، در اولین خود ابداعی در اراده خداوند. گویند می بدعت هم
 گفته مفصال آن بحث آفرینش مبادي کتاب در که کیفیتی به آفرینش مبادي .کند می

 حقیقت یک آن ذاتی آثار مشتقات، بقیه که نیستند حقیقت یک خود در ذات است شده
 ها، و کیفیت ها کمیت آثار و یا مجموعه که باشند می و مختلف متباین اصولی بلکه باشند

 اصل شش آفرینش مبادي که شد گفته کتاب در آن. هستند اصول آن ترکیبی خواص
 ابداعی اراده یا بسیط جعل به مجعول ، وشده آفریده سابقه بدون هرکدام که است

   .است خداوند متعال
و  کوچک بسیار است حجمی خود در ذات که ماده اصل از است عبارت اصل شش آن

نور  پنج خود در وجود که نور و اصل ها، خاصیت و کماالت همه و فاقد ،عدم انتهاي در
  .است
و  یکدیگر ارتباط با انوار ضمن از این که سرخ و و بنفش و سبز زرد و نور سفید 

 با ترکیب ضمن ،انوار و همین آید می بوجود مختلف هاي شکل و ها رنگ ماده، با ترکیب
 مبادي کتاب، در آن را آنها نام ما. گردد می قدرت و ادراك و شعور و حیات منشأ ماده
 یا و بدعم یا و جاعل ،مبادي این جعل دلیل به را خود خداوند. گذاشتیم آفرینش ستّه
   .کند می معرفی بدیع

 که است آفرینش مبادي ایجاد او خلق اولین و خدا عمل اولین گوییم می اینجا در پس
  . شود می شناخته جاعل و بدیع ،مبادي این ایجاد با

 وجودي و ذاتی خاصیت یک سته اصول از یک هر که است حقیقت این بیان در بحث
 حکمت و علم در چه آن. نیست ظهور قابل خود غیر با ترکیب بدون ،خاصیت آن که دارد

 به شیئ یک و حقیقت یک که است این است شده ثابت بشري و الهی فلسفه در یا و
 ترکیب و حرکت مسیر از چیزي هر ظهور.  نیست ظهور قابل تنهایی به و خود خودي

 ظهور نظر از، تنهایی به ،فرد و گردد می آثار و ها خاصیت همه منشأ زوجیت لذا .است
  . است صفر ،خاصیت و حرکت
 خداوند گوییم می و کنیم می مطرح هم خداوند متعال وجود درباره را لهمسأ این

 ظاهر است عجایب همه این و حکمت و قدرت و علم که را خود وجودي  آثار خوهد می
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 یا و کسی خدا برابر در که این بدون خداوند خود براي خدا وجودي آثار ظهور آیا. سازد
 ظاهر را خود قدرت خواهد می که خدا مثال باشد؟ می ممتنع یا و است ممکن باشد چیزي
  ند؟ک ظاهر را خود قدرت چیزي چه برابر در و کسی چه براي سازد

 انجام چیزي روي عمل این و گردد ظاهر قدرتش تا دهد انجام عملی بایستی البته
 هاي صورت به را آن و کند عمل ماده روي مثال. باشد خدا سواي و خدا غیر که گیرد می 

 در. سازد ظاهر مختلف هاي خاصیت آن از و کند عمل روح و نور روي یا و درآورد مختلف
 چیزي و کسی خدا بجز اگر اما. کند ظاهر را خود وجودي آثار که است ممکن صورت این

 خود قدرت و علم خدا که اند گفته بعضی. گردد می ممتنع خدا وجودي آثار ظهور ،نباشد
  . گردد معال خودش به خودش و کند ظاهر خودش براي را

 مجلس آن در السالم علیه هشتم امام معاصر دانشمندان از یکی که است سئوالی این
 ،کنند بحث رضا حضرت با تا بود کرده جمع را علما و بود داده تشکیل مأمون که علمی

 آن از پیش خدا آیا اهللا رسول یابن که کند می سوال امام از صابی عمران بنام دانشمند آن
 و شناخت می را خود بیافریند را چیزي یا و کسی که آن از پیش و کند خلق را خلقی که
فرماید می السالم علیه هشتم امام ؟ نه یا بود خود به معال:  

 هم من و باشید شما. شود می حاصل چیز دو با ارتباط در و چیز دو بین علم همیشه
 که صورتی در. نیستید من که شوید معال هم شما و نیستم شما که شوم معال من و باشم
 کند پیدا خود به علم ،معال بگوییم اگر زیرا است محال علم ظهور ،نباشد چیزي و کسی

 عالم ،است عالم که وقتی از عالم یعنی. حاصل تحصیل گوییم می را این و است غلط این
 زیرا است غلط هم این که کند پیدا خود غیر به علم که بگوییم اگر و باشد می خود به

 در معال قدرت و علم ظهور همیشه پس. نیست چیزي و کسی او غیر که است این فرض
 یا و سازد نمی ظاهر را خود وجودي اثر تنهایی به ،فرد یعنی. است ممکن او غیر با ارتباط

  . است محال خودش بوسیله و فرد یک آن خود براي فرد یک وجودي اثر ظهور گوییم می
 و هستید شما فقط .نیست چیزي و کسی شما بجز که ببینید جایی در را خود شما

 یا کنید حرکت شما که ندارد وجود اي ماده و نور یا و فضایی و جا یا و هوا و آب. شما
 آثار ظهور نظر از شما که دانست خواهید آنجا در. دهید انجام کاري یا و بکشید نفس

 و فضا و جا ،حرکت. است حرکت شما آثار از یکی مثال. گیرید می قرار صفر ، دروجودي
 یا است محال ،حرکت پس ،نیست مقصد و فضا و جا که است این فرض .دارد الزم مقصد
 دارد الزم منظره ،کردن نگاه این. دادن گوش و است کردن نگاه شما وجودي آثار از یکی

 صدایی و سر یا و اي منظره که است این فرض. دارد الزم صدا و سر ،دادن گوش یا و
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 آثار ظهور ،نیست چیزي و کسی شما بجز و هستید شما فقط چون آنجا در ،نیست
 اینجا در پس. گیرید می قرار صفر در اثر ظهور نظر از شما و گردد می ممتنع شما وجودي

 بدون بودن فرد عنوان به فرد که گوییم می نقض قابل غیر عقالیی کلی قاعده یک روي
 را خود وجودي اثر یا و باشد اثر منشأ که نیست جایز یا و تواند نمی ،خود غیر با ارتباط
 تعبیر ارتباط این از توانیم می که است ممکن ،غیر با ارتباط در اثر ظهور بلکه سازد ظاهر

 من: فرماید می قدسی حدیث در خداوند منظور همین به .کنیم هم ازدواج و تزویج به
 شناخته خلق براي خلق بوسیله تا آفریدم را خلق، بشناسد مرا نبود کسی ،بودم ناشناخته

 در هم خداوند متعال .دارد کلیت ،حرکات و آثار ظهور براي زوجیت قانون این پس. شوم
 در .ام آفریده جفت را چیز همه یعنی. اثنین زوجین جعلنا شیئ کل من و: فرماید می قرآن

 از جفت را چیز همه یعنی. االرض تنبت مما کلها االزواج خلق: فرماید می دیگري آیه
 و جنس یک از که دهد می نشان که است زیاد احادیث و آیات قبیل این از. آفرید خاك
 ظهور قابل نور براي نور آثار مثال. است محال حقیقت دو یا و اثر ظهور، حقیقت یک

 براي آب وجودي آثار یا، باشد نمی ظهور قابل ،ظلمت براي ظلمت آثار همچنین، نیست
 در را خود وجودي آثار چیزي هر و کسی هر جا همه بلکه .خاك براي خاك یا و آب

 سکون در فردانیت دلیل به فرد گوییم می پس. سازد می ظاهر خود غیر با ترکیب و ارتباط
 و ترکیب مسیر از خود وجودي آثار ظهور براي فرد حرکت. گیرد یم قرار مطلق سکوت و

 هم غیر با فرد که است ممکن تیرصو در ازدواج و ترکیب این و است ممکن ازدواج
 تعبیر آن از که آفرینش مبادي ماهوي ترکیبات(  .شود روبرو دیگر فرد با یا و خود جنس

  .)شود می مرکب جعل به
 آنجا در و ایم کرده بحث مفصل آفرینش مبادي کتاب در آفرینش مبادي اطراف در 

 عالم موجودات و مخلوقات که نیست طور این .است متعدد آفرینش مبادي که شد روشن
 یا و وجودي وحدت فالسفه. برگردند حقیقت یک همان به و باشند حقیقت یک از

 آن گویند می و وجود بنام است حقیقت یک ،هستی مبدأ دارند عقیده عالم طبیعیون
 که دارد وجودي ترکیبات نه. نیست چیزي خود بجز خود وجود در و خود ذات در مبدأ

 که ،حدودي یا و صوري ترکیبات هم نه و باشد شده پیدا حقیقت دو ازکه  باشد حقیقتی
 خود حقیقت یک و هستی یک آن گویند می. باشد گرفته شکل خود براي خود وجود در
 مبدأ آنها عقیده به پس. است ساخته نمایان هست که ها صورت و ها شکل این به را

 عقیده هم طبیعیون .است بوده حقیقت  یک عالم ساخت مصالح ،ساده تعبیر به یا هستی
 ماده گویند می .باشد ماده اصل که است حقیقت یک آفرینش ظهور مبدأ که دارند
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 رها را خود هاي صورت یا و گردد می ظاهر ها صورت این به و کند می پیدا تحول خودبخود
  . گردد برمی خود اصل به و کند می

 تحول مبدأ حقیقت یک که شد اثبات و شد روشن آفرینش مبادي کتاب در آنها جواب
  . کند ظاهر تواند نمی را خود غیر ،خود از و شود نمی تکامل و

 به و دهد می را آنها جواب بحار چهارده کتاب در حدیثی طبق السالم علیه پنجم امام
 در حقیقت یک آن بگوییم ما و نیست بیشتر حقیقت یک آفرینش مبدأ اگر: فرماید می آنها

 وجودي خاصیت حقیقتی هیچ زیرا، نیست ظهور قابل ،موت پس ،است حیات خود وجود
 چگونه باشد حیات ،حقیقت یک آن وجودي و ذاتی خاصیت اگر پس. کند نمی رها را خود
 حیات چگونه باشد موت ،حقیقت یک آن وجودي اثر اگر یا و کند می پیدا مصداق مرگ

 حقیقت این برهان ،ها نقیض و ضد ظهور یا و حیات و موت ظهور. کند می پیدا مصداق
ء اجزا قهرا هم ترکیب و است بیشتر یا و اصل دو از ترکیبی اثر، آثار این تمامی که است

 ترکیب تا باشد بیشتر یا و متباین دوشئ بایستی الاقل مرکب ءاجزا و دارد الزم مرکب
  . گردد ظاهر ترکیبی اثر و آید بوجود

 خود براي تنهایی به هرکدام و است متعدد آفرینش مبادي گوییم می اینجا در پس
 یا و ترکیب این در. سازد می ظاهر را خود اثر خود غیر با ترکیب در بلکه ،نیست اثر منشأ

 سخن آن از قرآن در خداوند که است شده پیدا مرکب و بسیط جعل ،ترکیب این از
   .والنور الظلمات جاعل: فرماید می و گوید می

  .سابقه بدون حقیقت یک ایجاد یعنی بسیط جعل
 ابتدا خداوند. دیگریک با ترکیب در حقیقت دو آن از آثار ایجاد یعنی مرکب جعل 

 قرآن در .است کرده خلق سابقه بدون ،بسیط جعل به را آفرینش مبادي یا و خلقت اصول
 را نور: فرماید می انعام سوره در. کند می یادآوري ظلمت و نور نام به را آن از اصل دو

 حقیقت یک که آفرینش مواد و ذرات یعنی ظلمت. کردم جعل را ظلمت و کردم ایجاد
 چون و میتند ،ندارند حیات چون و ساکنند ،ندارند حرکت چون .هستند کمال و اثر فاقد

 تعلق ماده به که آن از بعد که است حقیقتی، نور طرف آن از .ظلمتند ،ندارند روشنایی
 ذات در که ماده مثال .سازد می ظاهر عالم مواد در تعلق این از را خود وجودي اثر گیرد می

 کند پیدا تحول حالی در یا کند حرکت جایی به تواند نمی خودبخود و است ساکن خود
 .کند می پیدا روشنایی و حیات، نور ترکیب با همچنین. کند می پیدا حرکت، نور بوسیله
  . نامند می مرکب جعل یا و ماهیت جعل یا و ماهوي جعل ،ماده در را آثار این ظهور
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 شده پیدا آثاري آن وجود و ماده دل در بینند می زیرا ماهیت؟ جعل گویند می چرا
 شده نورانی ،ظلمانی ماده بینند می. باشد گرفته خوده ب صورتی و شکلی که این بدون
 وجودي آثار و ذاتی آثار به تعبیر آن از لذا است، شده ظاهر ماده درون از نور این و است
  .کنند می

 کرده پیدا نورانیت ،نور فاقد ذرات یا و شده رنگین ،رنگ فاقد ذرات که است شده چه 
 ساخته ماده جرم آن از که موادي با آمده بوجود خورشید جرم آن از که موادي است؟
 ابعاد و حدود داراي هردو و اند ماده هردو. ندارند فرقی باهم جرمانیت و مادیت در شده
 ظلمانی و تیره ،است رفته بکار هدما ساخت درکه  موادي که است شده چه حاال .ثالثه
   ؟است نورانی و روشن است رفته بکار خورشید ساخت در که موادي و است

 و نامند می ماهیت شود می پیدا آن باطن و آن درون درکه  آثاري چنین یک ظهور
 بینند می. دانند می ماهوي و جوهري حرکات ،شود می پیدا ذاتی آثار براساس که تحوالتی
 پرسند می. جوشد می خود نهاد و ذرات در و است متحرك خود درون در هرچیزي
 وقتی تر ساده تعبیر به است؟ شده پیدا ماده دل در وسیله چه به و کجا از حرکات

 را پارچه و کنیم می تهیه سبز یا و سرخ رنگ ،نماییم آمیزي رنگ را اي پارچه بخواهیم
 از مواد آن گوییم می. است شده رنگین ،سبز و سرخ مواد بوسیله پارچه. کنیم می رنگین

 فاقد مواد اي وسیله چه با یا و بوده کسی چه است؟ شده رنگین اي وسیله چه به و کجا
   بریم؟ می بکار آمیزي رنگ در را آن ما که  ساخته رنگین طبیعت در را رنگ

 ایراد حروف و اسماء شرح در که حدیثی ضمن السالم علیه صادق امام اینجا در
خداوند . است آمیزي رنگ و صباغی مولود طبیعت در ها رنگ تمامی :فرماید می کند می

 را طبیعت مواد ،رنگ آن با و است کرده خلق آمیزي رنگ از پیش را رنگ متعال
 خلق: فرماید می که است چنین ینجاا در السالم علیه امام تعبیر. است نموده آمیزي رنگ

 االن. آمیزي رنگ از پیش است رنگ یعنی. غیرمصبوغ لون و منطق غیر بحروف االسماء
 خورشید نور از را خود رنگ ها وگل ها برگ که است شده ثابت طبیعی علوم در هم
 رنگ نورخورشید و شده آمیزي رنگ و صباغی ها گل و ها برگ گوییم می پس. گیرند می

 از بعد و است محض رنگ گیرد تعلق ماده به که آن از پیش رنگ یعنی .است محض
 .است عالم مواد درونی و ذاتی آثار پیدایش در ما بحث ،صورت هر در. است رنگین ،تعلق

  .است شده پیدا آن مواد و ذرات درون در که چیزهایی
 و ذاتی اثر یا و است یکدیگر با دو شیئ ترکیب اثر، درونی و ذاتی آثار این ظهور آیا
 و ترکیبی آثار با شیئ وجودي و ذاتی آثار بین تفکیک براي ؟است ماده خود درونی
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 و آید می بوجود ذات همراه که گویند می را آثاري ،وجودي و ذاتی آثار گوییم می ،عرضی
 همان ءاشیا ذاتی آثار. نیست ئشی وجود از سلب قابل و رود می بین از ذات همراه

 مکان مانند و ماده براي ثالثه ابعاد مانند شود می پیدا ذات همراه به که است چیزهایی
 یعنی ،است مکان مالزم ،محدودیت دلیله ب اي ماده هر. حدوث براي زمان و اجسام براي

. آید می حساب به ماده مکان ،باشد می آن محدودیت از حاکی که ماده ثالثه ابعاد همان
 لوزام از مکان بلکه کند خلق جسمی آن در و بیافریند را مکان خداوند که نیست الزم
 صورتی در .است حادث وجودي لوازم از هم زمان .زمان طور همین و است اجسام ذاتی

 ،معنی این به قدیم. باشد نداشته عدم سابقه و باشد قدیم که شود می زمان فاقد ئشی
  .دارد زمان بر سبقت ،بودن قدیم دلیله ب خداوند متعال. است خداوند مخصوص

 .وجوده والعدم کونه االوقات سبق :فرماید می خدا قدم وصف در السالم علیه موال 
 محدودیت ،است قدیم خداوند چون دارد سبقت عدم بر و زمان بر خدا هستی یعنی
 سازگار نهایت بی با ،مکانی محدودیت مانند زمانی محدودیت زیرا کند نمی پیدا زمانی
 قرار مکانی و زمانی عدب چهار در آن مشتقات و ماده. اند دانسته چهارم عدب را زمان. نیست

. باشد می آن زمانی حدود هم انتها و ابتدا .است ئشی مکانی حدود ثالثه ابعاد .گیرند می
 به خدا ماسواي که روزي از .است حادث ماده ذاتی لوازم از زمانی و مکانی عدب چهار این

 کرد پیدا زمان خود حدوث همراه زیرا گرفت قرار چهارم عدب در ماسوا این شد خلق اراده
 هر و است جسم ذاتی لوازم از عدب چهار این پس .دارد ادامه عدم انتهاي تا زمانش و

 زمانی خداوند که نیست طور این .اند نشده خلق مستقال مکان و زمان. است حادث جسمی
 چیز سه مخلوقی هر خلق همراه بگوییم ما تا کند خلق آن در ئشی و بیافریند مکانی و

  .مکان و زمان ،مخلوق آن :شود می خلق
 آید می بوجود آن همراه که است اجسام حدوث و ماده وجود لوازم از مکان و زمان آن 

 ،آن با ما که مکانی و زمانی مشخصات گوییم می حساب این با .شود می نابود آن همراه و
 استقالل آنها از قبل که نیستند چیزي کنیم می ثبت مشخصات با را اشخاص وء اشیا

. هستند آنها ذاتی لوازم از ماده همراه و حدوث همراه ها این بلکه ،باشند داشته وجود
 هستند حادث ،حدوث همراه که دارند اعتباري و ذهنی موجودیت مکانی و زمانی اعراض

 ایم آورده بوجود مکانی و زمانی قید ها یتکم مسیر از ما. روند می بین از آن عداما همراه و
 عدب دو اینجا در .بشناسیم مختلف هاي کمیت در را ءاشیا تا ایم کرده دایر هایی مقیاس و
  . است آمده بوجود منفصل کم و متصل کم نام به
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متصل کم و زمان عدب منفصل کم چهار این حاشیه در و مکان عدب مقوالت سایر عدب 
 قسمت که ها موازنه و ها مقیاس این تمامی. است دیگر چیزهاي و متی ،ینأ ،وضع مانند

 وجود استقالل ها این از یک هیچ دهند می تشکیل را انسانی و الهی صنایع از مهمی
 یکدیگر با را معروض و عرض و سازد می ءاشیا وجود همراه خداوند بگوییم که ندارند

 خدا اراده به. دارند اعتباري وجود ،نیستند مستقل مکانی و زمانی عوارض. کند می ترکیب
 ها موازنه این از یک هیچ خداوند. بروند بین از خدا اراده به تا کنند نمی پیدا موجودیت

 یکدیگر با که اصلی دو همان فقط .نفرموده خلق را انفعال و فعل و متی ،ینأ ،وضع مانند
 ندا الشیئ ،دارند اعتباري وجود مقیاسات این تمامی. است نموده خلق شوند می ترکیب

 تعبیر به یا معروضند وجود عین که هستند عوارضی .دهند می نمایش ئشی را خود
 زوجیت مانند ندارند وجود استقالل که هایی ماهیت یعنی .ماهیتند لوازم ها این ،فالسفه

 از غیر ما و ایم کرده فرض ما که هستند اعتباري موجود دو فردیت و زوجیت. اربعه براي
 مکان و زمان قبیل از عوارض سلسله یک که این بحث نتیجه .ایم نکرده خلق چیزي اعداد

 پیدا موجودیت ،ذهن عمل با که الشیئند واقع در همه گیرد می سرچشمه آنها از چه آن و
 ،فردیت و زوجیت و مکان و زمان مانند اعتباري موهوم عوارض این برابر در. کنند می

 معروض با و دارند وجود استقالل ،معروض بر عروض از پیش که هستند دیگري عوارض
 که آید می بوجود آثاري ،ترکیب این از و شوند می ترکیب دارد وجود استقالل هم آن که

  .است نداشته وجود ،ترکیب از قبل
 دارند وجود استقالل ،عروض از پیش که عوارضی شناخت در را خود بحث حاال ما
   .دهیم می ادامه است آفریده را آنها خدا که هستند ئشی یعنی

 جوهر و حقیقت بدون نمایش یعنی عرض گوییم می جوهر و عرض معرفی در اینک
 یک که نیست بد جوهر و عرض بین بیشتر توضیح براي باز و. نمایش بدون حقیقت یعنی
 ئشی وجودي و ذاتی آثار معرفی براي فالسفه که شود مطرح اینجا فلسفی قاعده

 و علت دلیله ب هستند ئشی ذاتی لوازم همان که ذاتیات یعنی .الیعلل الذاتی: گویند می
 از که است حقیقتی یک معلول و علت. هستند خودبخود آنها بلکه دنشو نمی پیدا معلول
 وقتی .شود می پیدا اعمال از که است آثاري واقع در. آید می بوجود ترکیب و صنعت مسیر
 .شود می پیدا آن در خاصیتی ،عمل آن براساس هندد می انجام عملیء اشیا از ئشی روي

 اگر مثال. نامند می معلولرا  شود می پیدا آن از که خاصیتی و نامند می علت را عمل آن
 دست و شود حاصل برودت آن از که کنیم سرد را دیگري جسم یا و را آب بخواهیم

 آن یا و را جسم آن داخلی حرارت که است الزم ،بزند یخ آن روي دیگري مایع یا انسان
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 این شدن پیدا از بعد و شود پیدا انجماد و انقباض ،جسم آن در تا ببریم بین از را آب
 را حرارت اخراج عمل این. نماید احساس سردي آن از انسان و کند پیدا برودت ،خاصیت

 ،تاریک فضاي کردن روشن مانند یا .نامند می معلول را برودت پیدایش و نامند می علت
   .معلول را روشنایی پیدایش و نامند می علت فضا آن در را نور گذاشتن آزاد

 چه به روشنایی این که کنیم دقت روشنایی پیدایش اطراف در که است الزم اینجا در
، نور به ما آیا. رود می بین از دلیل چه به باز و است شده پیدا تاریک فضاي در دلیل

 تاریکی تا کردیم رها فضا این در را روشنایی یا کرد برطرف را تاریکی که دادیم روشنایی
 این, گرفتیم نور از را روشنایی یا و دادیم روشنایی ،نور به ما بگوید کسی اگر شد؟ برطرف
 دلیل به ءاشیا یا ئشی ذاتی آثار یعنی. الیعلل الذاتی گویند می که باالست قاعده همان
 است نیامده کسی .هست خودبخود آن بلکه شود نمی پیدا عامل عمل یا و معلول و علت

 اجراي به محتاج و هستند خودبخود آنها بلکه. تاریکی ،ظلمت به یا بدهد روشنایی، نور به
 کردم رها تاریک فضایی در را روشنایی بگوید کسی اگر. شود پیدا معلول تا نیستند علت

 مطابق و است درست گفته این شد تاریک تا گرفتم آن از را روشنایی یا و شد روشن تا
 زدن مانند روشنایی گذاشتن آزاد یعنی .معلول پیدایش و علت جریان است همین و واقع
 این اثر در و گیرد می انجام عاملی بدست که است علت ،چراغ کردن روشن یا و برق کلید
 معلولی چنین یک پیدایش منشأ ،علت آن یعنی. است معلول ،روشنایی پیدایش، عمل
 نور از را روشنایی مثال. بگیرد معلول از را علت خاصیت تواند نمی کسی اینجا در. شود می

 یخ براي برودت و نور براي روشنایی این زیرا ،بکشد بیرون یخ از را برودت یا و کند سلب
 آنها از تا است نداده آنها به را آثار این کسی. باشد می آنها ذاتی آثار آتش براي حرارت و

 یک ،آتش از حرارت یا و نور از روشنایی اثر پیدایش براي فقط اینجا سازنده .کند سلب
 مالي .است برداشته خود راه سر از را موانع و است آورده بوجود آثار این براي آزاد محیط
  : گوید می ئشی ذاتی آثار تعریف در مثنوي صاحب رومی

  تند می خود طینت بر هرکسی      کند عوعو سگ و نور فشاند مه
  :فرماید می آثار این شناخت در که قرآن آیه یا و

 ،خود ساخت و خود شکل مبناي بر چیز همه و هرکس یعنی. شاکلته علی یعمل کل
 و آیات این از دانشمندان از بسیاري که است زیاد روایات و اخبار قبیل این از. کند می کار

: اند گفته و اند نموده اجبار و جبر احساس الیعلل الذاتی فلسفی فرضیه این از یا و اخبار
 کافر ها این و منمؤ آنها زیرا، مجبورند کفرآمیز کارهاي بر کفار و نیک کارهاي بر منینمؤ



 ٧٩                                            هندسة آفرينش                                                  

 هیچ و باشد می جهنمی ،کفار طینت و بهشتی طینت ،منینمؤ طینت. اند شده ساخته
  . کند فعالیت خود ذاتی اقتضاي و طینت برخالف تواند نمی کس

 معلول و علت اجراي یاآ که کنیم بحث حقیقت این اطراف در که است الزم اینجا در
 آن روي بایستی ،عامل که است عملی به مربوط فقط ،گردد ظاهر آن ذاتی آثار تا ءاشیا بر

 که این یا و تاریکی راه سر از مانع برداشتن یا و روشنایی کردن رها مانند دهد انجام
 و دهد انجام عملی معلول روي که این بدون عامل اراده به صرفا ءاشیا ذاتی آثار پیدایش

 محیط ،سازیم ظاهر را روشنایی فقطاگر  یعنی ؟است ظهور قابل آورد بوجود ترکیباتی
 و ترکیب قابل اصل یک عنوان به تاریکی یا و روشنایی است الزم یا شود می روشن تاریک

  .ظاهرگردد تاریکی تا گردد تجزیه یا و شده ظاهر روشنایی تا گردد ترکیب ،تجزیه قابل
 یک از تواند می خود اراده با فاعل آیا که است حقیقت این اطراف در بحث اینجا در
 ارادة بر عالوه که این یا آورد بوجود متفاوت آثار و مختلف حقایق ،حقیقت یک یا و اصل
 آثار ،ترکیبات این از و کند ترکیب یکدیگر با را آنها تا است الزم مختلفی اصول ،عامل

  ؟آورد بوجود مختلف
 با مختلف اجزاء ترکیبی آثار ،عالم طبایع در آثار این ظهور آیا گوییم می اینجا در باز 

   است؟ ذاتی آثار فقط یااست  یکدیگر
 الیعلل الذاتی قاعده ،است حقیقت یک ذاتی آثار ،آثار این تمامی شد ثابت اگر

 این تمامی ظهور که شد ثابت اگر و .است جبر کافر و منمؤ عمل و کند می پیدا حاکمیت
 به عقیده آن همراه و گردد می لغو الیعلل الذاتی قاعده ،اشیاست یا ئشی ترکیب آثار ،آثار
ه ب ذاتی آثار که ،ذات به نه است مربوط عمل به ترکیبی آثار زیرا رود می بین از هم ،جبر

 آن ذاتی آثار تا دهد انجام عملی ذوات روي کسی نیست الزم و است موجود ذات دلیل
 ما .است ابعادثالثه همین محدود و و است جسم ،مادیت بدلیل ماده مثال. گردد ظاهر
 باشد جسمانیت یا و محدودیت فاقد و ثالثه ابعاد فاقد که بسازیم ئشی ،ماده از توانیم نمی
 آن از تا است نشده داده عالم مواد به ،ثالثه ابعاد یعنی ،محدودیت و جسمانیت این زیرا

 دلیله ب فرموده ایجاد را عالم مواد خداوند که ابتدا همان از .گردد استخراج و شود گرفته
 حدود اگر .است داشته تجسم قابلیت و بوده ثالثه ابعاد همین به محدود ،اول ایجاد همان

 الزم پس. شود می هم جسمانیت و مادیت سلب ،حدود سلب همراه بگیرند ماده از را
 از دو این زیرا کند پیدا محدودیت و جسمانیت تا دهد انجام عملی ماده روي کسی نیست
 دلیله ب روشنایی و نور همچنین. است ماده ماهیت لوازم اصطالح به و ماده ذات لوازم
 بتواند تا است نداده نور به را نورانیت کسی .است نور ،ابتدایی خلقت دلیله ب و خود ذات
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 یا و ایجاد دلیله ب و آنها ذات بدلیل ماده مادیت یا و نور نورانیت .کند سلب نور از را آن
 ،اصطالح به. اثبات قابل نه ندهست سلب قابل نه ذاتی لوازم. است شده پیدا آنها وجود
  . اول ایجاد همان با یعنی .مرکب جعل به نه شود می پیدا بسیط جعل به ذاتی لوازم

 گیرد انجام ذوات روي دیگري عمل نیست الزم .هست ئشی آن با ئشی هر ذاتی لوازم
 سه عدد براي فردیت و چهار عدد براي زوجیت مانند ذاتی لوازم. کند پیدا ذاتی لوازم تا

 .دارد دو بر تقسیم قابلیت و زوجیت خودبخود رساند می چهار به را عدد که کسی .است
 .است ذات همراه ذات لوازم یعنی ،کند می پیدا اجرا قابلیت الیعلل الذاتی قاعده اینجا در

 معلولیت و علیت قانون اجراء روي که این نه است ذات پیدایش دلیل به نآ پیدایش
 ئشی براي و جایی در ذاتی لوازم و ذاتی آثار ظهور و بروز براي معلولیت و علیت. (باشد
 بخواهیم ما اگر ولیکن است حرارت خودبخود تشآ مثال) است ذات آثار فاقد که باشد می
 اجراء معلول و علت قانون اینجا باشد حرارت فاقد که کنیم ایجاد چیزي در را حرارت این
 حرارت این .شود می پیدا آب در حرارت ،کنیم می روشن آتش ،آب زیر مثال .شود می

  . نامند می علت را آتش اصل و معلول را آب داخل
  : ترکیبی آثار و ذاتی آثار ظهور شرایط
 همچنین و نورانیت و نور یا و آن جسمانیت و ماده مانند چیزي هر ذاتی آثار ظهور

 یخ برودت ظهور مثال. آن خود با نه است ممکن آن غیر با ،چیز همه و روحانیت و روح
 نور بوسیله ،نور براي نور روشنایی ظهور یا و آتش براي آتش حرارت ظهور و یخ براي
 درئ شی هر اثر ظهور بلکه است محال ئشی آن خود براي ئشی هر آثار زیرا. است غلط
 اگر پس. گردد ظاهر اثر ،ئشی دو آن بین مقابله این در تا است ممکن آن غیر برابر

، دهیم قرار آتش غیر مقابل در را آن بایستی کنیم ظاهر را آتش حرارت بخواهیم
 و روشنایی و نور پیدایش طور همین .آن امثال و ماده جسمانیت و یخ برودت همچنین

 براي نور یا و روح براي روح اثر .است ممکن روح غیر و نور غیر مقابله در روحانیت و روح
 آن گردد می ترکیب بدن با روح یا شود می ترکیب ماده با نور وقتی. نیست ظهور قابل نور
 بخشد می تحرك ،روح به بدن و دهد می حیات بدن به روح. گردد می ظاهر اثر دو

 محدود و مقید را مطلق نور خود مادیت با ماده و دهد می روشنایی ماده به نور همچنین
 و محال حقیقت آن خود براي حقیقت یک اثر و اصل یک اثر کل بطور پس .کند می

 آب بوسیله آب براي اثر این دارند حیاتبخشی و حیاتی اثر که ها آب مثال. است ممتنع
   .است ظهور قابل دیگر چیزهاي و خاك براي ولیکن نیست ظهور قابل
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 چیزي هر .است محال تعلق و ترکیب بدون ،ئشی اثر پیدایش گوییم می حساب این با
 اثر تعلق و ترکیب این با تا بگیرد تعلق غیرخوده ب یا و شود ترکیب غیرخود با بایستی
  . سازد ظاهر را خود وجودي

 ترکیب یکدیگر با را مختلف مواد ارتباط و نامیم می تعلق مادیات با را مجردات ارتباط
   .دانیم می اختالط و

 با اصول آن تعلق یا و یکدیگر با آفرینش اصول ترکیب در را خود بحث اینجا از
 نباشد بیشتر حقیقت یک و اصل یک آفرینش در اگر گوییم می. کنیم می آغاز یکدیگر
 فرض شما .است محال اصل آن خود براي اصل یک آن در تجلی یا و ظهور و اثر پیدایش

 یک ،وجود و ذات در عالم مواد که دانیم می ما و است ماده ،آفرینش اصل که کنید می
 ما. ثالثه ابعاد به محدود و منفصل و جدا یکدیگر از هستند ذراتی .نیستند بیشتر حقیقت
 در که ذرات این ترتیب و ترکیب و جمع از تواند می چگونه کسی یا توانیم می چگونه

 بسازند یکدیگر مخالف جنس دو ،باشند نمی چیزي خود بجز و ستندین بیش یکی حقیقت
 جسم یکی یا و رنگ بدون دیگري و رنگین یکی ،متحرك یکی ،باشد ساکن یکی مثال که

 یا و خداوند متعال .نیست ممکن هرگز .ظلمانی دیگري و نورانی یا و مرده دیگري و زنده
 و مادیت بجز که بسازند چیزي یکدیگر با مواد ترکیب و اجتماع از بخواهند اگر او بندگان

 خود ذات در عالم ذرات و مواد مثال. است محال البته باشد داشته دیگري اثر ابعادثالثه
 ذات در مواد نآ یا و بسازیم متحرك جسم یک ساکن ذرات این از چگونه ما ،ساکنند

 بدون حرکتند بی و میت خود ذات در که مواد این از چگونه ما منفصلند یا و میتند خود
 مواد و ذرات در ؟بسازیم منفصل یا و متحرك یا و زنده جسم یک دیگري چیز از استفاده

 یا و کرد توان نمی تصرفی کوچکترین نیست بیشتر حقیقت یک که اصلی یا و یکنواخت
 همراه به چیزي خود ذاتی اثر جز به نمایش و ظهور در که ساخت چیزي آن از شود نمی

  .باشد داشته
. است محال آن خود با و ئشی آن خود براي ئشی نمایش و ظهور که شد گفته
. سازند می ظاهر را خود وجودي اثر یا و شوند می ظاهر خود غیر با مقابله در اشیاء همیشه

 اصل یک و حقیقت یک فقط خود ذات در هستی عالم اصول که بریم می پی اینجا از
 این از و یابند می تعلق یکدیگر به و شوند می ترکیب یکدیگر با مختلف اصول بلکه نیست
  . گردد می ظاهر مختلف اشیاء ترکیب و تعلق

  مختلف اشکال در ظهور و بروز مرحله تا هستی اصول گانه هفت تحوالت
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 واحد حقیقت از مختلف ئشی دو ظهور و بروز گفتیم که گذشته قواعد مبناي بر 
 مبادي و اصول مختلف اشیاء ایجاد براي تعالی و تبارك خداوند است الزم، است محال

  .کند پیدا ظهور مختلف اشکال و اشیاء یکدیگر با آنها ترکیب از تا بسازد متفاوت
 نقض غیرقابل براهین و دالئل با) آفرینش مبادي( کتاب در را آفرینش مختلف مبادي

 مختلف اصول آن ترتیب و ترکیب به آفرینش هندسه این در اکنون و ساختیم روشن
  .پردازیم می

 ئالشی خود ذات در ماده .است کمال فاقد ئشی یک خود ذات در ماده که شد گفته
 فیاض طرف از که است فیض یک کمال بلکه گیرد نمی تعلق ئالشی به کمال زیرا نیست
 ،کمال فاقد ئشی آن ،تعلق این اثر در و گیرد می تعلق است کمال فاقد که ئشی به مطلق
 ذات در آفرینش اصول که باشد روشن هم حقیقت این باز. کند می پیدا مخصوصی کمال

 کمال منشاء که کمال فاقد هستند ئشی یعنی صفرند حد در کمال نظر از خود وجود و
 خود غیر به که آن از پیش خود وجود در و خود ذات در روشنایی و نور مثال. شوند می

 اگر .آورد نمی بوجود روشنایی و نیست روشنایی ،شود ترکیب غیرخود با یا و دبگیر تعلق
 نور .است تاریک و سیاه ،آفرینش هم باز باشد نور از پر آفرینش صحنه و پهنه تمامی

 و ذات در ماده اصل طور همین ،سازد ظاهر است روشنایی که را خود ذاتی اثر تواند نمی
 پیدا نجات صفریت این از صورتی در .است صفر حد در کمال داشتن نظر از خود حقیقت

 صورتیه ب را آن و کند کار آن روي آفریننده و گیرد انجام کاري آن روي که دکن می
 حساب این با ،گیرد می انجام تعلق و ترکیب مسیر از ماده روي کارکردن. درآورد

 کار آنها روي آفریننده که آن از پیش خود وجود و ذات در آفرینش سته اصول گوییم می
 و تکلم حروف مانند آفرینش اصول تقریبا. صفرند حد در درآورد شکلیه ب را آنها و کند

 انسان ذهن به که آن پیش رود می بکار کتابت و تلفظ در که حروفی. باشند می کتابت
 حروف این نماید مجسم خود ذهن در یا و سازد جاري خود تلفظ در را آن انسان و بیاید

 اثر زیرا است یکسان آنها نیستی و هستی. نیستند که این مثل هستند. صفرند حد در
 وقتی دنساز می ظاهر را خود وجودي اثر ،حروف که اي مرتبه اولین. اند نداده بروز را خود
 که است ذهنی حضور این در. گردد می حاضر گوینده یا نویسنده ذهن در که است

 حروف در که تحولی اولین پس .حروف سایر -تا - با – الف گویند می گوینده یا نویسنده
 که است وقتی گذارد می نمایش به را خود موجودیت ،تحول این با و شود می ایجاد

 آن خود قلم یا بیان با ذهن در حضور از بعد و سازد می حاضر خود ذهن در را آن گوینده
   :از عبارتند که آفرینش سته مبادي یا و برده نام سته اصول .گذارد می نمایش به را
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 اصول این. بنفش نور -6 سبز نور - 5 سرخ نور -4 زرد نور -3 سفید نور -2 ماده - 1
 و صنعت مسیر در و بگیرد تعلق آن به خدا اراده که آن از پیش خود علم موجودیت در

 حروف به تعبیر آن از توانیم می که صفرند حد در بگذارد نمایش به را آن ،آفرینندگی
 هم تکوین حروف ،است کتابت و بیان اصل ،تبیین حروف که طور همان .کنیم تکوینی

 و تلفظ کلمات مانند مخلوقات افراد مانند تکوینی کلمات. است صنعت و آفرینش اصل
 تکوین حروف. گردد می ظاهر و گیرد می شکل یکدیگر با حروف ترکیب از که است تبیین

 تعلق آن به خدا اراده که آن از پیش هستند آفرینش مبادي یا و سته اصول همان که هم
 تا نگرفته تعلق آنها به خدا اراده هنوز که حرفند هستی متن یا و آفرینش صنع در بگیرد

 ولیکن هستند ئشی ،وجود ظرف این در چه گر سازد ظاهر خواهد می که صورتیه ب را آن
 که ئشی ،باشد می ارزش فاقد و اثر فاقدئ الشی که طور همان. ندهست ئالشی مانند

 فاقد ئالشی همان مانند نگشته ظاهر بیان و ذهن در که حرفی یا و نشده ظاهر بصورتی
 که است شده سایه به تعبیر تصرف و ترکیب از پیش ،اصول این از .باشد می ارزش

 پروردگارت ببین. ساکنا لجعله شاء ولو ظل مد کیف ربک الی تر الم :فرماید می خداوند
 قرار خود ابتدایی حد در را آن توانست می خواست می اگر. داد گسترش را سایه چگونه

  .باشد ارزش و اثر فاقد که دهد
 بینی نمی را خود سایه مگر. بشئ ولیس شی ضلک ترالی الم :که آمده هم احادیث در

 و مساوي آن شیئیت ال با آن شیئیت یعنی .نیست چیزي که این مثل، هست چیزي که
 و تشبیه باب از اند نموده سایه به تشبیه را آن که آفرینش مبادي یتظلّ .است برابر

 ،است عدم واقع در شود می پیدا آفتاب برابر در ما براي که اي سایه زیرا ،است تمثیل
. شود می پیدا سایه ،نتابد چون و نیست اي سایه بتابد آفتاب شعاع وقتی که نور عدم یعنی
 ،عدم زیرا نیستند مطلق عدم واقع در آفرینش اصول .است نور عدم واقع در سایه این پس

 با مساوي اما وجودند .باشند می عدم برابر اثر فقدان نظر از بلکه بود نخواهد ظهور منشأ
 حساب این با. وجود و ذات به فقط نه است اثر ظهور به وجودي هر موجودیت زیرا عدم

 اثر فاقد وجود یک ،ذهن در حضور از پیش دنشو می کتابت و تلفظ مبدأ که حروفی
 ،ترکیب و شکل لباس در ظهور از پیش آفرینش مبادي همچنین. مطلق عدم نه باشند می

 و بشناسد ازلی را اصول این کسی هم اگر پس .باشند مطلق عدم که این نه اثرند فاقد
 با مساوي آنها وجود و است نبود با مساوي آنها بود ،)اند نبوده که( اند بوده ازل از بگوید
  . عدم
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 بوجود تحوالتی ،اصول این در گیرد می تعلق اش اراده که آنجا تعالی و تبارك خداوند
 که مرتبه اولین در، آورد  بوجود را مخلوقات و جهان این و سازد  ظاهر را آن آثار و آورد 

 مانند درست .کند می تصرف ،اصول آن در گردد می اي آفریده آفرینش به تعلق خدا اراده
 در و ما ذهن از بیرون که حروفی و مطلق حروف ابتدا ،بزنیم حرف خواهیم می که ما

. دهیم می موجودیت آن به و سازیم می منتقل خود ذهن به را آن است گرفته قرار المکان
 دادن موجودیت همین را تکوینی حروف یا و تلفظی حروف در تحول اولین توانیم می پس

 مقدر تعالی و تبارك خداي و سازیم می ظاهر خود ذهن در را آن ما که بدانیم آن به
   .آورد بوجود مخلوقی و بسازد ئشی اصول آن از که کند می

  .کنیم می بررسی انتها تا آفرینش بدو از را هفتگانه تحوالت حساب این با
   .است خداوند ابداعی اراده به آفرینش اصول ایجاد ،تحول اولین
 امام از بحار کتاب در که  حدیثی طبق حقیقتا زیرا. است ئشی ایجاد معناي به ابداع

 تعلق چیز سه آن به او قدرت و انسان علم که است چیز سه شده نقل السالم علیه باقر
 بدلیل صرفا دارد وظیفه ،است خارج خلق استعداد حوزه از علم سه این یعنی گیرد نمی
  . باشد متعبد آنها گزارش به و بپذیرد را آن ائمه و خدا گفته

 آن حقیقت که این بدون کنیم قبول را علمی گزارش یک که است این معناي به تعبد
 انسانها علم ،است بیرون خلق استعداد دایره از که این نظر از علم سه این .کنیم درك را
 و استعداد به مربوط فراگیري و حرکت نوع یک انسان علم زیرا ،گیرد نمی تعلق آن به

 .است بیرون قدرت و استعداد نوع یک حوزه از چیزها بعضی گاهی .دباش می انسان قدرت
   .فراگیرد را آن یا و کند حرکت نآ بسوي خود استعداد با تواند نمی پس

 آورد بوجود ئیش ،عدم از تواند نمی کسی خدا جز: فرمایند می حدیثی در باقر امام
 به آفرینش زیرا کند ایجاد ،مبدأ بدون و مادي علت بدون و سابقه بدون را چیزي یعنی

 فرعی هر و کند می پیدا فرعیت شود می خلق که هرچیزي و است کردن خلق معناي
 خدا اینجا در. است محال انسان فکر قضاوت نظر از اصل بدون فرع ایجاد .دارد الزم اصلی

   گیرد؟ می کجا از را اصول و مبادي آن. آفریند می را عالم اولیه اصول یا و آفرینش مبادي
 این و باشد وجود مبدأ عدم که است این اش الزمه آورد می بوجود عدم از بگوییم اگر
 ،اصل آن از باشد عدم ،اصل که صورتی در. است عدم خود مانند عدم زیرا است محال
 است بوده ازل از خدا وجود مانند ازلی اصول یک بگوییم اگر و. نیست ظهور قابل فرعی
 ازلی را ماده اصل مادیون که چنان آن، باشد داشته خالقی و آفریننده که این بدون

 بدون موجودي یک که است این اش الزمه زیرا است محال هم فرضیه این ،دانند می
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 خدا. نباشد خدا مصنوع و مخلوق که باشد خدا غیر چیزي و باشد داشته وجود آفریننده
   است؟ آفریده هست هرچه و اوست مخلوق هست هرچه او غیر که کند می ادعا چگونه
 ایجاد سابقه بدون را ماده و را نور که دهد می خبر بسیط جعل کلمه با انعام سوره در
 مخلوق و باشند ازلی هستند مخلوقات پیدایش مبدأ دو هر که ماده و نور اصل اگر. کرده
 آیه این در زیرا گیرد نمی تعلق آن به بسیط جعل عنوان به خدا جاعلیت نباشند خدا
  .الظلمات و النور جاعل: فرماید می

 بدون را نور که دهد می خبر پس. است سابقه بدون ئشی ایجاد معناي به بسیط جعل
 ادعاي این. هآورد بوجود مبدأ بدون است ظلمات که را ماده همچنین، کرده ایجاد مبدأ
 و مصنوع که چیزي یعنی ازلی ئشی زیرا دارد آفرینش مبادي ازلیت با منافات خدا

  . متعالخداوند  وجود مانند است نیافریده کسی را آن و نبوده خدا مخلوق
 خداوند که است شده وارد قرآن آیه همین طبق بر هم اطهار ائمه از احادیث در
 اهللا سالم زهرا حضرت که آنجا یکی. است کرده ایجاد سابقه بدون را آفرینش مبادي
 در این نمونه .قبلها کان شی المن االشیاء ابتدع: فرماید می مسجد سخنرانی در علیها

  . است زیاد اطهار ائمه فرمایشات
 خدا مخلوق که است این اش الزمه زیرا باشند ازلی آفرینش مبادي ندارد امکان پس
 .باشد نقص بدون و کامل که این یا و نباشد بایستی یا ازلی ئشی یک عالوه و ،نباشند
  .دارد منافات آن ازلیت با ئشی نقصان
 یعنی. اثرند فاقد و بوده ناقص خود وجود و ذات در آفرینش مبادي که دانیم می ما

 پیدایش مبدأ آنچه و نیست حیات خود ذات در شود می حیات پیدایش منشأ چه آن
 لوازم از قدرت و حیات اگر .نیست قدرت خود ذات مبدأ در و خود وجود در است قدرت

 خود علم و اراده با آفریننده زیرا ندارند آفریننده به احتیاج باشند مبادي وجودي
 فاقد خود ذات در که مبدئی از و کند ایجاد حیات ،نیست حیات که چیزي از خواهد می

 و فاعل اگر. کند ایجاد است خاصیت و حرکت داراي که ئشی خاصیتند و حرکت و شکل
 مبادي در آنها همه کند ایجاد اولیه اصول و مبادي از خواهد می که را چه آن جاعل

 تحصیل و است حاصل تحصیل ،لغویت از صرفنظر صنعت و حرکت این باشد موجود
 ،هوا و آب از یا و بسازیم ماده ،ماده از بخواهیم ما که است این مثل .است محال حاصل

 خلق آب که کسی پس .هوایند و آب خود وجود در هواها و ها آب. کنیم خلق هوا و آب
 در آفرینش مبادي اگر. نیست آب خود ذات در که آفریند می آب چیزي از یعنی کند می

 و حیات ایجاد براي هستند ها خاصیت و حرکات این تمامی خود وجود در و خود ذات
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 یخرج: فرماید می قرآن در خداوند. نیستند فاعل اراده و جاعل جعل به نیازمند حرکت
  .الحی من المیت یخرج و المیت من الحی

 موت به را زنده ئشی یا و آورد می بوجود حیات است میت که ئشی از یعنی
 مادي علل که است حقیقت این برهان ،عقلی دالئل کمک به هفشری آیه این. گرداند برمی

 جعل به که هستند آثاري چنین یک فاقد خود وجود و ذات در مخلوقات مبادي یا و
 ،آن از ترکیب و صنعت با خداوند .میتند خود ذات در مبادي یعنی ،شود می پیدا جاعل
 ،ترکیب سلب با مرتبه دو باز آورد می بوجود حیات که آن از بعد و آورد می بوجود حیات

 در آفرینش مبادي حساب این با. گرداند برمی است میت و موت که قبلی حالت به را آنها
 بوجود را آثار آن ترکیب و صنعت با آفریننده که هستند آثاري تمامی فاقد خود ذات
 مبادي در حیات و علم این اگر. عالم و زنده بسازد موجودي خواهد می خداوند .آورد می

  . ندارد آفرینندگی به احتیاج باشد داشته وجود
 آثار سایر و حیات و علم فاقد خود وجود و ذات در آفرینش مبادي که این بحث نتیجه

 و مکمل به نیازمند کمال به رسیدن براي که ناقصند خود ذات در پس .باشند می ترکیبی
 متکی کسی به بایستی محتاج و است محتاج خود ذات در ناقص ئشی .باشند می آفریننده

 ،ناقص و نقص از و شود نمی پیدا احتیاج ،احتیاج از. باشد غنی خود ذات در که باشد
 و نقص مبادي از که دارد الزم کاملی موجود و کامل قدرت یک بلکه آید نمی بوجود کمال
 را آنها وجودي نیاز و بدهد کمال ،ناقص موجودات به و کند ایجاد کامل ئشی یک ناقص

  .کند برطرف
 اند شده ایجاد خدا اراده با و سابقه بدون آفرینش مبادي که این اثبات براي اینجا در

 یعنی .بالتکوین منه اولی بالکون والکامل بالکون منه اولی بالتکوین الناقص: میگوی می
 آفریننده به محتاج است شعور و حیات و حرکت فاقد خود وجود در که ناقص ئشی
 است قدرت و حیات و علم خود ذات در که کامل ئشی و آورد بوجود را او که باشد می

 این و است آفریننده به نیازمند نباشد ازلی اگر زیرا باشد ابدي و ازلی که است این بهتر
  .دارد منافات  مطلق کمال و ذاتی کمال با نیازمندي

 به نیازمند هستند آثار فاقد خود وجود و ذات در موجودات که این دلیله ب پس
  .دارد منافات آنها ازلیت با نیازمندي این و اند آفریننده
 از ولیکن اند شده ایجاد خدا اراده به سابقه بدون و نیستند ازلی آفرینش مبادي پس

  .کند درك را آن ایجاد کیفیت بتواند که است بیرون انسان ادراك حوزه
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 محض عدم به اشیاء برگشت برسد آن حقیقت به تواند نمی ها انسان علم که دوم مساله
   .است
 درها  نانسا  یعنی. ترکیبند و خود مولود هندسه تفکرات و ادراکات درها  نانسا سلمام

 درها  نماشی که طور همان .انسانند ،ترکیبات و صنعت در بلکه نیستند انسان ،مبادي
  . اشندب مین درخت و گیاه ،خاك دل در ها درخت وها  هگیا یا و نیستند ماشین ،معادن

 کمیت مسیر از و است ترکیب و مولود هندسه ،عالم موجودیت که حساب این با پس
 مبادي هب را بتواند خود بخواهد یا انسان این اگر .شود می ظاهر عالم صورت هب کیفیت و

 ها انتقال کیفیت و ها کمیت مبادي یا و کیفیت و کمیت طرف آن  به را خود فکر و برساند
 هاي کیف و مو ک شود خارج خود جهانی جلد موجودیت از که است این اش دهد الزمه

 دیگر ،خروج نای با برساند و کیف و کم مبادي به را خود کند تا رها را خود وجودي
  .است  شده خود خارج جلد جهانی از ود زیراش نمی شناخته انسان

ماوراء  یا و آفرینش مبادي به را وانند خودت مینخود  تفکر و قدرت باها  نانسا پس
 یادآوري قرآن آیات بعضی در را حقیقت این هم خداوند متعالشاید  .برسانند طبیعت

  :میفرماید  که جا آن ندک می
  "محجورا"حجرا یقولون و یومئذ للمجرمین البشري المالئکه یرون یوم

 فرشتگان توانستند به صنعتیو  یعمل مسیر اکتشافات درها  نانسا که روزي یعنی
 و بشارتی و اي آنها مژده براي االتر بروند وب  میوانند قدت میحد ن این شوند از مربوط
 ویند ورودگ میمثال  .وندش می آنها حرکت راه سد فرشتگان. وجود ندارد اي تازه کشف
 .اشندب می آفرینش عوامل هستند و در ماوراء طبیعت فرشتگان.  ورود ممنوع ،ممنوع
خداوند  زیرا است ساختمانی مصالح معنايه ب  ابزار بلکه و اسباب  معناي به  نه هم عوامل

 همه خود اراده به ،نیست نیازمند چکش و مانند اره ابزار توسلی و اسباب  به آفریدن در
 مبادي یا و ساختمانی مصالح باشد ولیکن داشته واند تماست می کس ههم با و هست جا

   .دارد الزم آفریدن براي  اولیه
 مواد از برق نیروي ند کههست  انسانی  صنایع در مانند برق طبیعی صنایع در فرشتگان

 روشن را چراغی بخواهیم اگر مثال ما. ابزار و اسباب آید نه می حسابه ب برقی صنایع اولیه
 است چراغ کردن روشن ابزار جا کبریت در این نیمک می روشن کبریت با را آن اگر کنیم
 روشنایی ةماد بلکه نیست کردن جا ابزار روشن این در برق کنیم روشن برق با اگر ولی
   .اند چنین نیز فرشتگان ،ودر می کار به چراغ ساخت در که فلزاتی و مانند المپ ،اشدب می
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 اش برسانند الزمه ماده ماوراء به را خود بگذرند و ماده مرز بخواهند ازها  نانسا اگر پس
 به را خود شوند و خارج کیفیت و تکمی یا و ترکیب و هندسه از دایره که است این

  . برسانند اولیه مبادي و یا طبیعت ماوراء
 که کنند اوراق را وجود خود ماشین شوند یعنی خارج ،عالم موجودیت از بایستی پس

 ورود ورود ممنوع محجورا یعنی حجرا ، کلمات اینر د .نیست عالمی صورت این در 
 دیگر یعنی .طبیعت ماوراء با مقایسه در است انسان وجودي وضعیت به مربوط ،ممنوع
 چون. وندش می مانع فرشتگان واند برود ولیکنت می که این نه نیست ممکن شدن و رفتن

 است که فرموده السالم علیه امام است ماوراء طبیعت مبادي به مربوط باال مسئله سه این
 چون کنند و درك را آن وانند حقیقتت مین .است بیرونها  نداد انسااستع و حوصله از

  .نخواهند داشت هم توانایی نیست ممکن آنها براي دانایی
 از را علم سه ایشان  که است السالم علیه باقر امام فرمایش  برهان مطالب این تمامی
 سه این به را خود وانند فکرت مینها  نانسا :فرمایند می و انندد می خدا وجودي مختصات

   :برسانند اصل
 تصور توانیم نمی .است بیرون انسان فکر حوزه حقیقتا از که سابقه  بدون ایجاد یکی

 و د اصولخداون ندارد چگونه وجود مبدئی و اصل که آنجا و مطلق خالء در که کنیم
 به مجهز خودمان وراتتص در ما شاید هم. ندک میایجاد  سابقه بدون را آفرینش مبادي

 را اولیه حروف ،و عبارات کلمات ساخت براي که مثال آنجا .هستیم نیروئی چنین یک
 که رسیمپ می اینجا در، اند مبداء قرار داده و اصل ،کلمات براي را آن اند و ایجاد کرده

 هم حروف بگوئی اگر اند و کجا بوجود آمده از حروف پس ، بوجود آمده حروف از کلمات
 مبداء آن  به را خود بحث اند ما شده استخراج از آن که اند داشته مبدئی ،مانند کلمات

 ندز می تسلسل به سر این و بوجود آمده کجا از حروف مبداء وئیمگ می و هیمد می انتقال
  .است غلط که

 را اصول اینها  نانسا و است کلمات اصل ،انسان تصور در حروف بگوئیم مجبوریم
 صدا که مراکزي از حروف بگوئید که شما اگر .اند کرده ایجاد خود ذهن در سابقه بدون
 تاریخ در هرگز که هیمد می جواب ما ، دندان و دهان مانند است شده ند پیداک می تولید

 چیزي هر از و جا هر در کس هر .کنند تلفظ را حروفها  نانسا که است  نیافتاده اقاتف
 کلماتی از  شده استخراج هم حروفی اگر و است بوده کلمات از اي کلمه او حرف زده حرف

 وانیمت می .اند کرده استعمال سابقه بدون و تصور بدونها  نانسا که است  شده استخراج
 ،است شده واقع عبارات و کلمات مصدر و شده ایجاد  سابقه بدون ،حروف که بگوئیم
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 کلمات را مبداء آناند و  کرده ایجاد خود حروف ذهن در سابقه بدونها  نانسا که همانطور
 با ولیکن است کرده ایجاد سابقه بدون را آفرینش اصول هم خداوند متعال ،اند داده قرار

 طبیعت ماوراء به را بتوانند خود که است خارجها  نانسا فکر دایره شد از گفته که دالئلی
 و درك قابل شیئی ایجاد المن چون و ،کنند درك را سابقه بدون اصول ایجاد برسانند و

ها  نانسا .نیست تصور قابل هم شیئیال الی اخراجمسئله دوم یعنی ، نیست انسان تصور
  . برگردد مطلق عدم به ،موجود شیئی است  ممکن  چگونه کنند که وانند تصورت مین

 براي انتقالی چنین یک که است طبیعت ماوراء هب طبیعت از انتقال معناي به هم این
  .نیست میسر انسان
 کند مگر درك را آن تواند حقیقت نمی نانسا و است ممتنع آن  فهم که سوم  مسئله و

 ماهیت جعل .است ماهیت جعل کند مسئله پیدا انتقال ماوراء طبیعت به که صورتی در
 که چیزي به دادن رنگ و ساکت و ساکن شیئی به دادن حرکت و دادن حیات معناي به

 حیات که انیمد می را حقیقت این .است فاقد نور که شیئی کردن نورانی و است فاقد رنگ
 که است موجوداتی و اجسام و ذرات نهاد تمامی و ذات در ،نورانیت و رنگ و حرکت و

دیگر  چیزهاي و حیوان و وجود انسان در حیات یعنی. هستند هایی خاصیت چنین داراي
 تن مواد وارد که نیست اي ماده یا و باشد شده هاضاف انسان جسم به که نیست جسمی
 بیشتر بسیط و بحت حقیقت یک خود ذات در اجسام و مواد باشد زیرا شده انسان

 باشند ما هم حرکت و حیات خود جسمی و وجود مادي در اجسام مواد و اگر .نیستند
 ذاتی خاصیت باشد زیرا حرکت و فاقد حیات که کنیم پیدا اي ماده یا و جسمی وانیمت مین

 نفی بین ذاتی نظر خواص از شیئی یک .نیست سلب قابل از ذات و ودش نمی داده ذات به
 است جسم ذاتی خاصیت ابعاد ثالثه یا و ماده براي مثال جسمانیت .گیرد نمی قرار اثبات و

 ماده به بگیرید یا ماده از ابعاد را و وانید جسمانیتت مین شما .کثیف یا باشد لطیف خواه
 اند و این ابعاد ماده و حدود دلیله ب جسمند و مادیت دلیله ب عالم مواد بدهید زیرا
 به کسی که این نه ،جسمند و عدب ،اند ماده چون .آنهاست ذاتی خاصیت عدب و جسمانیت

 بین رنگی بی و رنگ و تحرک و نظر حیات از باشد، ولیکن داده ابعاد و جسمانیت آنها
 و متحرکند و میرند، جسمند می و جسمند. اند زنده ند وجسم .یرندگ می قرار اثبات و نفی

   .نورانیت و روشنایی و و رنگی بی و رنگ چنینوند، همش می ساکن جسمند
 بود هرگز عالم اجسام و مواد ذاتی  لوازم ابعاد از و مانند جسمانیت حرکت و حیات اگر 

 حیات اجسام به که این به نظر .گرفت نمی قرار اثبات و نفی بین حرکت و حیات نظر از
   .نندک می سلب نیرو را اند همان داده حرکت مواد نیروي به یرند وگ می آنها اند از داده
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 ،ودش می پیدا اجسام  همراه و اجسام در که یماالتک  میتما وئیمگ میاینجا  در پس 
 جا این مثال در .است گرفته تعلق آنها به آنها مادي وجود حوزه خارج از که ستا کماالتی

 نیروي ساکن ماده به بدهد یا حیات اي مرده جسم به واهدخ می خداوند که رسیمپ می
 و غیرمادي شیئی خداوند یک است الزم ،باشد مجذوب و جاذب بدهد تا حرکت

هرگز  شود زیرا پیدا حرکت و حیات ، افاضه اثر در کند تا اضافه  جسم این به غیرجسمانی
 دیگر نیرو ماده اضافه به اي ماده همچنین کند یا پیدا نمی حیات ،جسم  اضافه  هب  میجس

 .خاك اضافه به خاك همچنین و نیست چیزي آب بجز آب اضافه به مثال آب. یردگ مین
 کم و زیاد نیستند گرچه چیزي اصل همان د بجزنیآ می بوجود اصل یک از که اشیائی

 قابل ،سکون یا و هرگز موت است حرکت و حیات ،مادیت دلیله اگر ب ماده پس .وندش می
 مادیت دلیله ب اگر یا اشد وب مین ظهور قابل مادیت و جسمانیت که آنچنان ،نیست ظهور
 وديموج واهد بهخ می خداوند که آنجا پس .نیست ظهور قابل حیات باشد، و ساکن میت

 د استفادهاشب می غیرمادي که دیگري اصل از بدهد بایستی حیات است فاقد حیات که
  . کند

 معینی مصداق بایستی ممفاهی این از هرکدام ود کهش می پیدا مفهوم اینجا سه در
فاقد  مثال ماده .فیض و مستفیض و یضفم: از است عبارت گانه سه ممفاهی .باشند داشته
 زنده را مرده ساند ور می را فیض این که کسی .است حیات فیض به محتاج ،حیات

   .است ند خداوند متعالک می
 ها یبعض. گیرد می تعلق مستفیض به مفیض اراده به که چیست فیض اینجا آن در 
 و ود صرفا امرش می تعلق بسل یا یرد وگ می تعلق مستفیض به که فیضی آن: ویندگ می
  . است خداوند متعال نهی

 پس )حیا کن(، باش وید زندهگ می است فاقد حیات هک  میجس و ماده مثال خداوند به
 ماده نهی و امر همین اثر در )حیا التکن میتا کن( :ویدگ می ود و یاش می زنده ماده آن

 ماده به .دیگر طور کماالت همین .ودش می حیات سلب آن از و یا ندک می پیدا حیات
 .ودش می ظلمت پس )ظلمتا کن و ) (نورا التکن( .ودش می نور پس )نورا کن( :ویدگ می

   . غیرذلک و) "لونا تکن ال و "لونا کن(
 و امر یا و است لفظی نهی و امر ،نهی ر وام این از منظور که وئیمگ می آنها جواب در

 نهی و صرفا امر اگر ردد کهگ می خدا ایجاد اراده هب که ستا فرمانی تکوینی؟ یعنی نهی
 باشد حرکت سلب یا و تحرك و تحریک هم اگر و لفظی نهی و امر وئیمگ میرا  باشد آن

 واند منشاءت مین لفظی نهی و امر که ستا بدیهی .تکوینی نهی و امر  وئیمگ می را آن
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 نهی و امر آن پی در که صورتی در باشد مگر دیگر کماالت یا و حرکت و حیات پیدایش
 تعلق موجود زنده به است حیات سلب یا و منشاء حیات که اي سرمایه یا و اي بودجه
 یک  به یا و باش پولدار ،باش غنی: بگویند فقیري یک شما به خداي یا مثال شما و. گیرد
 ثروت و پول یا بود و نخواهد ثروت و هرگز پول لفظی فرمان این .باش بگویند فقیر غنی

 تا گیرد قرار اختیار فقیر در فیضی ،فرمان این با که این مگر ،نخواهد کرد سلب را
 بگوییممثال .  تکوینی نهی و طور امر همین .شود سلب او از فیض یا ثروتمند گردد و

 یا ود وش می پیدا حیات آن اثر در ند کهک میایجاد  ماده یا و جسم در د حرکتیخداون
 سلب یا و حرکت این اگر عامل .بوجود آید موت و سکون ،آن اثر در تا حرکت سلب

 ذات در حرکت یا و حادثه حدوث پیدایش اش الزمه باشد که خدا مقدس ذات حرکت
 علیه منینؤامیرالم موال .است منزه حرکت این حدوث خداوند از ذات که خداست دسمق

  :وید گ می خدا فاعلیت و فعل وصف در السالم
 که این معناي به هد نهد می انجام را خود فعل ییعن .له اال و الحرکات بمعنی ال فاعل 

  .برد بکار ابزاري و یا اسباب نماید و ایجاد خود حرکتی در
 خداوند است ذات منشاء آن که تکوینی حرکات یا و لفظی فرمان حساب این با 

 که این بدون ،باش گوید زندهب  میجس به مثال خدا یعنی. بود نخواهد فیض منشاء اضافه
 در فیض و ،دادن دهد مانند هل را حرکت خود آن تکوینی اراده به یا کند و اضافه چیزي

 داراي هک  میجس .ردم نخواهد ،زنده یا شد و نخواهد زنده ،هرگز موجود مرده نباشد، کار
  میجس همچنین و است زنده آن با دارد که در نهاد خود جسم غیر چیزي ،است حیات

  .میرد می ود کهش می خارج آن نهاد از جسم ايمنه میرد چیزي می هک
 مادیت بدلیل هک  میجس یا اي ماده به خداوند متعال است  الزم برهان ضرورت به پس 

 منشاء فیض آن نماید تا افاضه فیض است دیگر د کماالتفاق یا و است  مرده جسمانیت و
 چنان. برگردد خود ابتدایی سکون و موت به تا نماید را سلب فیض آن یا گردد و حیات

 نخواهد عارض آن بر سکون و باشد هرگز موت مادیت بدلیل ماده اتحی اگر گفتیم که
 همراه ود وش می پیدا ذات همراه ذاتی آثار زیرا گشت برنخواهد و سکون موت به شد و
 این ،باشد اول ماده جنس از اي ماده عالوه به حیات پیدایش هم اگر .رددگ مینابود  ذات

 بر ماده  که دوم ماده بود زیرا نخواهد دیگر کماالت یا و منشاء حیات هم منها یا بعالوه
 اضافه ماده بر چیزي ماده مادیت جز و نیست مادیت جز به ود چیزيش می اضافه اول

 فاقد که اي ماده یا و جسمی هر خداوند متعال که است این بحث نتیجه پس .ندک مین
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 ماده اضافه این با کند تا اضافه آن به غیرمادي چیزي بایستی است دیگر کماالت و حیات
  .گردد نورانی ،ظلمانی ماده یا کند و پیدا حیات ،میت ماده یا شود و متحرك ،ساکن
 نامیده ورد فیضآ می بوجود حیات آن ود درش می اضافه  ماده بر که چیزي این و 
 خواهد اشد مستفیضب می فیضی یکچنین طالب ذاتی فقر دلیله ب که اي ماده و ودش می

 کند اضافه فیض اگر اشد کهب می ضند مفیک می افاضه را فیض این که بود، و خدائی
   .رددگ می ظاهر سکون و نماید موت فیض اگر سلب یا ید وآ می بوجود حیات و حرکت

 ماهیت جعل یردگ می تعلق موجود فاقد فیض یا و ماده ذات به که فیض افاضه این 
 و شاید نتواند حقیقت انسان ولیکن ،ندک می ثابت را آن منطق و عقل برهان که انیمد می

 یرد وگ می قرار ساکن و میت نهاد ماده در الهی  ور فیضچط کند که درك را آن واقعیت
، رددگ می خارج آن نهاد از فیض این چگونه یا ود وش می پیدا حرکت و حیات اثر آن در
 یا و تؤیر و تجربه که آنجا تاها  نانسا نظر به زیرا رددگ میظاهر  سکون و موت نتیجه در

 نهاد در و ماده ذات دیگر در کماالت یا و حیاتی آثار هد تمامید می نشان حکمت و عقل
  . گردد ترکیب آن با که ماده باشد کنار چیزي که این نه گرفته قرار آن

 ذات در ماده زیرا نیست ماده اضافه به ماده نوع از است حیات منشاء که فیضی آن 
 مواد در و ذرات ،بگیرید نظر در را اي ماده حجم مثال شما. گردد ر وارد نمیدیگ ماده

 آنها حد با برابر آنها حجم و نیست تصور قابل حجمشان چنانند که کوچکی انتهاي
وجود  فضایی و خالئی ماده داخل باشد در تصور قابل حجمی چنین اگرهم اشد وب می

 لذا .بیافزاید آن حجم بر که این دهد بدون خود جاي فضاي در وارد را ماده ندارد که
 کنار حبه در گندم دانه و یرد مانند حبهگ می مورود قرار کنار ماده وارد در ماده وئیمگ می

  .شد نخواهد ذاتی ،حیات منشاء منهاي یا بعالوه این و دیگر اي دانه و
 و حیات خود داراي ذات در بزرگی یا و کوچکی انتهاي در عالم مواد که بینیم می ما 

 مواد تدرس. کنند می جوهري حرکات یا و ماهیت به تعبیر آن از که هستند حرکت یا
 نه خود قرار داده نهاد و ذات را در حرکت و حیات که هستند انسان مانند بدن عالم

 قدرت و اسرار خلقت و عجایب از این .گیرد قرار بدن یا و جسم این کنار در که چیزي
 آنها در هد ود می قرار اجسام و ذرات نهاد و ذات در را خود فیض که است خداوند متعال

 اضافه چیزي آن جرم یا و ماده حجم بر که این ورد بدونآ می بوجود حرکت و حیات
 را الهی فعل این .شود کاسته حجم آن از دیگر چیزي کماالت و حیات سلب با یا گردد و

 جعل"هدد می ماهیت و ذاتیت عالم مواد به ند وک میایجاد  حیاتی ،آثار ذوات در که
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 باقر علیه امام که ود چنانش می شناخته " جعل" کلمه با عمل این  که نامند می" ماهیت
  :فرمودند گذشته حدیث در السالم

 مواد واند بهت مین کس هیچ خداوند متعال جز یعنی.  اهللا اال شیئا الشیئی یجعل لن 
 فیض افاضه این ویند کهگ می فالسفه از اي عده باز بدهد و ذاتی اثر آن ذوات و عالم

  . باشد مستفیض به فیض افاضه که این نه است وجود نمایش
 نیست خود چیزي جز به اشد وب می مجرد و مطلق هستی یک که ،ویند وجودگ می 
 باران و برف یا و بخار یا قطره شکل به که آب مانند .ذاردگ می نمایش به را هستی این

  .تابش شکل نور به یا ذارد وگ می نمایش به را خود
 است ماالتک  مامیت  منبع و مطلق هستی خود ذات در که وجودي وئیمگ می آنها به 

 به را خود و در کجا اشد چگونهب می نامتناهی جمله آن از و نیست چیزي خود جز به و
 این نباشد و جا در آن بگذارد که نمایش به را واند خودت می یئجا بگذارد؟ در نمایش
 نباشد که است ممکن جایی در شیئی جلوه .نیست سازگار ،وجود تناهی عدم با نبودن

 نور که یا هد ود می جلوه باران قطره صورت به نیست که جایی در را خود که مانند دریا
 هستی آن. گذارد می نمایش به لمعات و تابش صورت به را خود نیست ظلمانی فضاي در

 ندارد تا خارجی و خالء داخلی جمله آن از و هست مبرا نقصی و عیب هر از که مطلق
 را خود و بگذارد نمایش به را خود چگونه .است مطلق نامتناهی کند، پیدا محدودیت

 وجود آنجا در متجلی شیئی که است نممک جایی در تجلی و نمایش این سازد؟ متجلی
 جاي در و بیشتر جایی در گفت ودش نمی و تهس جا همه ،وجود که این با باشد نداشته

 کمتر ،دور فضاي در و بیشتر نزدیک فضاي در مانند نورخورشید که .است کمتر دیگر
  .سدر می صفر دیگر به جاي در و است
 این بعالوه است  حالم و ممتنع تجلی و جلوه نامتناهی و محیط وجود یکچنین براي 

 برساند زیرا چیزي چه به و کسی  چه به را فیض برساند آن واهد فیضخ می هوجود ک
   .است ممتنع و محال مطلق عدم باشد به فیض ایجاد یا و فیض تجلی با خواه فیض افاضه
  .بگیرند را فیض آن از یا برسانند و فیض آن به که نیست چیزي عدم 
 گانه سه وجودات یک فیض و مستفیض و مفیض بگوئیم که نیست اي چاره پس 

 و مستفیض و مفیض گانگی بگوئید سه شما است ممکن باز و اشندب می با یکدیگر متباین
 که صورتی در زیرا نیست سازگار مستفیض تناهی یا و وجود مفیض تناهی  عدم با فیض
 وجودي کدام هر ،فیض منهاي مستفیض همچنین و باشد مفیض منهاي چیزي فیض

 و محدودیت این و بود یکدیگر خواهند مزاحم و نندک می محدود یکدیگر را مستقلند که
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 جاي تا ودش نمی وجود پیدا از خالئی زیرا نیست سازگار مطلق وجود تناهی عدم با  تزاحم
  . باشد ضمستفی یا فیض
 اولیه وجودات تعانی و تزاحم به مربوط فرضیه این که وئیمگ می شما جواب در 
 دو گفتیم و ساختیم رفبرط تباین اقسام با بیان را تعانی و تزاحم این ما ود کهش می

 و من مانند جاي مکانی تباین فردا و مانند امروز و زمانی تباین به خواه ( متباین شیئی
 زرد تضاد مانند رنگ تباین یا و شیئی و ال وجود مانند شیئی و عدم تباین یا و شما جاي

 نوع هر به ) خالق هستی و خلق هستی یا و ماده و نور مانند وجودي تباین یا و سرخ و
   .شود پیدا تعانی و برخورد تزاحم این از ندارند تا ا یکدیگر برخوردباشد ب که تباینی

 یکدیگر حد وجود در ماده و نور یا و جسم و روح یا نیرو و و مانند ماده وجودي نبایت 
   .نیست تزاحم آنها بین یرند وگ میقرار 
 که است جسم و روح یا و ماده و نور تباین نوع از خالق و خلق هستی بین تباین 

 وجودي حد این ندارند و ا یکدیگر برخوردب دارند و خود حد معینی وجود در هرکدام
 خالء بوجود آید و دیگري وجود حد در هر کدام از تا نیست مکانی و زمانی مانند حد

 و لطیف جنسیت یک خود وجود و ذات در خداوند متعال .گردد آن محدودیت باعث
 ،نیرو و نور همچنین و نیست لطافت مجرد و به وصف قابل و درك قابل که ستا مجردي

 است وجود بسیطی یک ماده واشند ب مین درك و فوص قابل هستند که وجود مجردي
   .درك قابل و لمس قابل
 وضعیت دانشمند در و متفکر انسان که ودش می شروع جا  همین از آفرینش هندسه 

 دارد بعد معلوم بشناسد و هستند ببیند و که چنان آن را آنها کند و تفکر شآفرین مبادي
 وضعی چه ترکیب و هندسه مسیر در چیستند و لیهاو مبادي در مخلوقات و موجودات هک

  . نندک می پیدا
 توضیح آنها تعدد و آفرینش مبادي کتاب در آن ابتدایی وضع در را آفرینش مبادي ما 

 و هندسه مسیر در را مبادي آن والتتح جا این در .نیست تکرار به احتیاج که دادیم
 و چیست عالم اجزاء هندسه و عالم  هندسه که داریم معلوم تا هیمد می توضیح ترکیب
 این یا و است ترکیب و مولود هندسه وبمطل برکات و فیوضات این و ودش می پیدا چگونه

 .گذارد می نمایش به را خود دارد که وجود ترکیب و هندسه منهاي اولیه مبادي در که
  : وئیمگ می فرضیه طور به ابتدا
 نظر از  ولیکنموجودند  هستند و شیئی وجود خود گرچه و ذات در آفرینش مبادي 
 اشندب می خاصیت و فاقد اثر عداماَ که همانطور هستند و عدم با مساوي خاصیتی بی
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بوجود  حیات. خاصیتند و اثر فاقد آفرینش مبادي کتاب در هم " گانه شش" سته مبادي
 حرکت نیرو و. نیستند رنگ ورند وآ می بوجود رنگ ،نیستند حیات آورند ولیکن می
 و جسمانی ودیتموج و ثالثه ابعاد ورط همین ،نیستند حرکت نیرو وخود  ازند وس می

   .است ترکیب و مولود هندسه همهها  نای .روحانی
 آن آفریننده بعضی مخلوقاتند و مادي علل آنها از بعضی که آفرینش  گانه هفت مبادي

  : عبارتند از ،مبادي
 و خالء داخلی از بري و عاري نامتناهی خود وجود و ذات در که آفریننده خداي 

 تقسیم قابل بمرات به باشد یا عددي واحد کند تا پیدا محدودیت که این از ، منزه خارجی
 او حکمت و علم و قدرت ،ضعیف مراتب در بگوئیم گردد که ضعف و شدت گرفتار باشد تا
 یا خود اراده به که از این مبري و منزه همچنین. تر قوي ،قوي مراتب در و بوده تر ضعیف

 از یا حوادث ظهور زیرا شود پیدا اي هحادث او وجود و ذات وجود در از خارجی عوامل با
 همه بروز که خارجی عوامل از ثر شدنأمت یا و نقص به کمال از یا و است کمال به نقص

وجود  در خدا اراده که بگوئیم که غلط است .است ممتنع و محال مقدس ذات درها  نای
 از جا همه اشخاص و اشیاء در ثیراتأت که این از نظر صرف زیرا کند ایجاد اثري خدا

 ،است محال خاصیت اثر و پیدایش او خود در شیئی خود از ود وش می پیدا خارجی عوامل
 ایجاد خود وجود در کمالی یا و گردد در وجود خدا منشاء نقصی خدا اراده بگوئیم اگر
 تا وجود نیامده به نقص از .است مطلق کمال او .است ممتنع و محالها  نای همه ،کند

  . آید بوجود نقص  که ندک مین را رها کمالی یا کند و پیدا کمال
 با وجودي و ذاتی هاي شباهت تمامی از انیمد می مقدس و منزه را او بطورکلی پس 

   .عرضی و صفتی هاي شباهت یا اشیاء و
 را خدا تا گرفته قرار انسان بیان و علم منظور در همین به تسبیح و سبحان کلمات 
  .اندد می و یندب می خدا سواي در آنچه بداند از منزه ببیند و منزه
 هرها  نانسا دانش و عقل زیرا ویمش می منصرف وجود مقدس آن توصیف و تعریف از 
 توصیف را خودش ،خود که است چنان او. وجود ندارد آن به باشد راه کامل که چند
 و ازلی ،زمان نظر از نامتناهی وجود آن .دیگران از وصف است باالتر و منزه و ندک می

بوجود  او را دیگري عامل یا شود و پیدا خود خود به تا نبوده عدم  به مسبوق بوده ابدي
  . بود نخواهد هم عدم به ملحوق آورد و

  :فرماید و می دنک می وصف را او السالم علیه چهارم امام موال که چنان 
   بعده یکون بالاخر واالخر قبله کان اول بال االول الحمداهللا 
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 اديمب تعریف و به ذریمگ می است عالم و آدم آفریننده که مقدس و وجود پاك از آن 
 و مبادي کتاب در آن مبرهن و مفصل تعریف زیرا ردازیمپ می اختصار طور به آفرینش
   .است گذشته آفرینش

هنوز  که نوري یعنی است مطلق نور ،اتمخلوق و موجودات پیدایش براي مبداء اولین 
ایجاد  خداوند از که نیست چیزي نورانیت جز نور و به و نگرفته تعلق چیزي یا کسی به
  والنور الظلمات جاعل  :فرماید می وید وگ می سخن بسیط جعل صورت  به آن

 جعل صورت به آن بودند تعریف وجود آمده  به مبداء دیگري از ظلمت و نور اگر 
 به کند و یادآوري را ظلمت و نور د مبداء پیدایشخداون که بود الزم نبود و جایز بسیط

 بر  داشتند که مبدئی ظلمت و نور اگر .نماید مبداء اشاره آن از تظلم و نور ظهور کیفیت
 دند پسش می شناخته ظلمت و نور نام به دیگري صورت ،پیدایش مبداء و آن از تحول اثر
 بودند و شده مبداء جدا آن از بودند که صورتی نبودند بلکه مبداء آفرینش ،ظلمت و نور
 مبداء دیگر تا از طور همین بوجود آمده مبداء دیگري مبداء از یا و صورت آن بگوییم اگر

 علم و عقل برهان در که است تسلسل به اعتقاد فرضیه این الزمه نهایت بی تا مبداء دیگر
 .وجود ندارد نباشد فرع اگر اصل که ندک مین مربوط اصل به را فرعی اشد زیراب می محال

 ذات آن که است این اش الزمه ،است خداوند متعال مقدس ذات ، مبداء اصلی بگوئیم اگر
 انقالب ،ندارد او  به شباهت خلق یا و خلق به شباهتی ترین کوچک که منزهی و پاك

 قرار مخلوقی  وضع در الوهیت و الوهی وضع از را خود ذات و کند پیدا ذاتی و وجودي
   .مخلوق ،از تحول بعد شود و شناخته خالق ،تحول از پیش که دهد
 ممتنع و محال مقدس ذات در اي حادثه چنین یک پیدایش که نظر از این صرف 
 قرار عوارض عروض معرض که مخلوق صورته ب مقدس ذات آن تنزل و تحول ،است

 ذات.  است ممتنع و محالها  نای همه کند، پیدا خود غیره ب امتزاجو  الطاخت یا گیرد و
   .نیست دیگري وضع در تنزل قابل هرگز الوهیت وضع از خدا مقدس

 قاهره اراده به تعالی و خداوند تبارك که است این اش الزمه فرضیه دو این امتناع با 
 سابقه بدون را آفرینش مباديابتدا  نیستها  نانسا براي درك و فهم هرگز قابل خود که

 اولین . آورده بوجود را مشتقات همه این مبادي آن از و کرده ایجاد مبداء دیگري بدون و
 و حرکت منشاء پیدایش مبداء و اشد کهب می نیرو و نور شده ایجاد سابقه بدون که ئیمبد

 و نور است پنجخود  نورانیت در نور .است مواد و اجسام عالم در رنگ و روشناییو  حیات
 در مکانی و خاص حدي به محدود آنها از هرکدام که عدد نیست صورت به پنج این

 حدود و حد. خود مجردند وجود و ذات در نور پنج هر بلکه گیرد قرار مخصوص
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 با مجردات زیرا یرندگ می قرار دیگري حد در کدام هر .مکانند و حدود فوق. ذیرندپ نمی
 و دارد تمحدودی و جسمانیت که است ماده صفات از تزاحم. ندارند تزاحم یکدیگر
 تعانی و تزاحم با یکدیگر عالم مواد .یردگ مین قرار دیگر اي ماده وجود در اي ماده "اجبارا

 و تزاحم یکدیگر با مجردات یرند ولیکنگ مین قرار دیگري جاي در کدام هیچ دارند و
   .عالم در ها فرشته و بدن در ندارند مانند روح تعانی
ا شم بدن در چه برابر آن چندین را شما حرکت و حیات و شما خداوند روحیه اگر 

 پیدا با بدن آن تزاحم و روح تراکم نام هب  میتراک و تزاحم هم باز ببرد باال موجود است
 نور خود پنج ور در وجودن اصل. ندارند خود تزاحم غیر خود و با مجردات ود زیراش نمی
 ماده عالم در روشنایی و رنگ و حیات و حرکت ایجاد در انوار از  هرکدام که است

  . مشترکند
  . ودش می پیدا حرکت و حیات سفیدي ،عالم مواد به آن تعلق با که :نورسفید -1
 و حرکت و حیات زرد و روشنایی ، ماده نهاد در  ماده به آن تعلق با که :زرد نور -2
  .آید می زرد بوجود رنگ
  .ودش می پیدا حرکت و حیات و سبز رنگ و سبز نور ماده  به تعلق با که :سبز نور -3
 پیدا تحرک و حیات و روشنایی و سرخ رنگ آن از ماده به تعلق با که :سرخ نور -4

  .ودش می
 پیدا تحرک و حیات و بنفش روشنایی و رنگ ماده به آن تعلق از که :بنفش نور -5

  .ودش می
نظر  آنها از هرکدام مواد با و وجود اجسام چنانند کهخود  وجودي وضع انوار در این

 جایی مثال در. برود اتمام به روح که نیست شدن مصرف قابل ود وش می نیرو شارژ نور و
کنند  مصرف و روشنایی گرن آن از بخواهند بیشتر اگر که شود مصرف روشنایی و رنگ

  . بیاورند دیگر جاي از روشنایی و رنگ بایستی
 این ند وک می پیدا ضعف و شدت ماده از ظهور ضمن ماده به تعلق اثر درانوار  این
 به تعلق از پیش نور موجودیت در که این نه است ماده به نور تعلق نتیجه فضع و شدت
  .شود پیدا ضعف و شدت ماده

 تعلق قوي بطور اگر ر دارد وت ضعیف بگیرد نمایش تعلق ضعیف طور هب  میجس به اگر
 اطوار قابل به مختلف ثیراتأنظر ت از وجود خود و ذات در. دارد تر قوي بگیرد نمایش
 اتصالی حقیقت خود یک ذات در نور .نیست تقسیم قابل ،افراد  به ولیکن تجدید است

 جدا ماده از نور ود ولیکنش نمی قطع نور نور از  یعنی نیست انفصال و انفصام قابل ،است
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 نور مثال وقتی .نندک می تعبیر تعلق به اتصال این از که رددگ می متصل ماده به ود یاش می
 وانید قطعت مین برگردانید و مرکز آن از را نور وانید تابشت می ابد شما فقطت می مرکزي در

 مرکز  به نور گردید ایجاد حجابی تابش مرکز و نور شعاع بین که این محض به .کنید
 آن نصفی و حجاب طرف این نصفی تاشود  قطع حجاب آن با که این ردد نهگ میبر تابش
 به گردد مربوط مشاهده تقسیمی تجزیه یا و قطعی چنین اگر و بماند ر باقیدیگ طرف
 مطلق و خالص نور که این نه اند هشارژ شد نور با که است موادي و ذرات و تقسیم تجزیه
   .است چنین
 عالم موجوداتدر  ورن این با که است تکوینیات خدا در حاکمیت عرش مطلق نور
  .وردآ می وجوده ب حرکت و حیات

 تعبیرات در و شده شناخته ظلمت نام  به قرآن تعبیرات در ماده :ماده ششم اصل
 با کامل مطابقت تعبیرات این همه ، و جهل یا و لجن و تلخ دریاي نام به اخبار و احادیث

  . دارد آن ذاتی وضع و ماده موجودیت
منشاء  و است جسم حال دو هر در بزرگ بسیار هم چه باشد و کوچک بسیار چه ماده
  . رددگ می اجسام پیدایش

 فاقد رنگ خود مادیت در ماده .عمق و عرض و طول ،است ثالثه ابعاد مالزم جسمانیت
 ادهم رنگ ،ظلمت و سیاهی .است ظلمت یا و سیاهی با مالزم رنگ فقدان و این است

دیگر  هاي رنگ  دارند ولی سیاهی نمایش ،رنگ فقدان اثر در  که اند ماده خود نیستند بلکه
شود  برداشته هک ها رنگ از یک هر مناسبت همین به ،ودش می پیدا ماده به نور تعلق از

 یا و را نور که است کافی ظلمت یا و سیاهی پیدایش براي. یردگ می سیاهی را آن جاي
   .برداریم مرکز تعلق از را رنگ

 همچنین ند وک می پیدا نمایش رنگ برابر در که است رنگی بی سیاهی واقع در پس
 تعلق از پیش و گیرد تعلق ماده باشد به چیزي که این نه است  ماده ذاتی الزم محدودیت

   .باشد ابعاد فاقد مجرد و حقیقت یک ماده
 در ماده اگر .ثالثه ابعاد با الزمم و کوچک بسیار است ذراتی خود ابتدایی وضع در ماده

 آفرینش که است این اتصال این الزمه ،باشد مانند انوار متصل حقیقت یک ابتدایی وجود
 این با. نکند نفوذ پیدا آن در چیز هیچ که وذ باشدنف قابل غیر متصل جسم یک صورته ب

 دارند و یکدیگر فاصله از آن مخلوقات که است فضایی یک آفرینش نیمک می مشاهده که
 پیدا جسمی نتوانیم شاید .ودش می پیداها  نخیابا وها  هکوچو  افضاه ها، فاصله این در

 خالء پیدایش یا و یکدیگر در مواد و اجسام نفوذ .نفوذ نباشد قابل آن در شیئی که کنیم
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 است خود ذراتی وجود و ذات در ماده که این بر کامل است برهانی اجسام واد ووجود م از
 ،انفصال صورت در و است نمایش قابل جسمی ،اتصال صورت در یکدیگر که از منفصل

 ثالثه ابعاد به محدود ،بزرگ خواه کوچک خواه حال عین در و نمایش قابل غیر ذراتی
 قدر آن گیرد یعنی قرار تقسیم غیرقابل وضعی در که جائی تا ،تقسیم و تجزیه قابل است 

دارد  جسمانیت حال این در .گردد برابر آن عداما با آن تقسیم که کوچک و کوچک
  .تر بزرگ حاالت در طور همین

 ماده ولیکن است اتصالی حقیقت خود یک ذات در نور وئیمگ می مناسبت همین به 
 اوال خبر قرآن خداوند در مناسبت همین به .است انفصالی ذرات اجزاء و خود یک ذات در

 مبدئی یا و اي سابقه که این بدون اند شده خدا ایجاد اراده مواد به و ذرات که هدد می
 از و  الظلمات جاعل: ویدگ می. ندک می جمع به تعبیر از ظلمت همچنین باشند و داشته

 مبادي ،خمسه انوار اضافه به ماده اصل .النور جاعل: ویدگ میند ک میمفرد  به تعبیر نور
 مهندسی و یکدیگر با آنها ترکیب خداوند از هستند که مخلوقات مادي یا علت و آفرینش

 همه این ازد وس می بخواهد ظاهر که  شکلی هر به را آنها خود، قدرت و علم براساسآنها 
  .وردآ می بوجود را مخلوقات

   آفرینش سبعه تحوالت 
تا  ابتدا از است یتؤر قابل غیر و یتؤر قابل که چه خود آن  فعلی صورت در آفرینش 
 ر آفرینشاگ.  است  آورده باال را آن موجود وضع تا و ساخته را آن  کسی .است مصنوع انتها

  . نبود یتؤر قابل آن دراختالف  و تغییر نبود مصنوع
 این بر روشن است برهانی مخلوقات و موجودات بین اختالفات و راتتغیی همه این 
 در و نموده حرکت ابتدایی وضع آن از  بلکه نیست ،خود ابتدایی وضع در آفرینش که

 یکدیگر دلیل اشیاء با اختالف.  است رسانیده موجود وضع به را خود ،تغیر و اختالف مسیر
 تحول و حرکت دلیل عالم موجودات تغییرات و است مختلف هاي صورته آنها ب ساخت

 است برهانی تحوالت و تغییرات این تمامی و است تر عالی و بهتر هایی صورت هب آنها
 و ها شکل همه این صانع دست به صنعتند و موجودات اوال تمامی که این بر روشن
 هک این بر روشن است برهانی اختالفات و تغییرات ثانیا و رددگ می عارض آنها ها بر صورت

 در ذات حقیقت یک زیرا است نیافته تکامل و مبداء تحول یک یا و اصل یک از آفرینش
 آن مبادي تعدد نشانگر اختالفات و تغییرات بلکه نیست اختالف و تغییر قابل خود
  . اشدب می
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 که ندک می سئوال السالم باقرعلیه امام از دانشمندي یک قدیم بحار جلد هفدهم در 
دادند  جواب ؟ حضرتاست متعدد اصول یا است اصل یک آدم و عالم مبداء پیدایش آیا 

 ممکن اصل یک از اختالف تغییر و باشد پیدایش اصل یک فقط اگر مبداء آفریدگان که
 اصل آن اگر وید آ می بوجود از کجا باشد حیات خود میت ذات در اگر اصل آن زیرا نیست

 باشد ساکن خود ذات در اصل آن اگر ود وش می ظاهر کجا از باشد موت زنده خود ذات در
 و الوان و ها رنگ همچنین .دیگر اختالفات طور همینشود؟  می پیدا کجا از حرکت
  . دیگر حوالتیت و نورانیت

 دارد که صلا سه به احتیاج ،شیئی یک در تغییر ترین کوچک هشد ک سابقا گفته
 یخ به آب مانند تبدیل تغییرات ترین ساده .نیست پیدایش تغییر قابل ،لاص سه این بدون

 غیر چیزي که این بدون بودن آب  دلیله خود ب خوديه ب آب آیا . است آب به ها یا یخ و
 یا هاضاف و منها بدون است آب همان یخ آیا ود؟ش نمی یخ به کند تبدیل خود خارج از آب
 است آب حرارت هاضافه ب آب .نیست ممکن اضافه؟ البته و منها بدون است یخ همان آب

  .است یخ حرارت منهاي آب همان و
 .است الزم حرارت خروج ،یخ به ها آب تبدیل براي بگوییم جا بایستی این در پس 

 متوقف حرکت ،حرارت سلب با اشد کهب می ها تند مولکول یا ندکُ حرکت همان حرارت
 از است نیروئی یک که حرکت بایستی پس .ودش می یخ به تبدیل ،توقف با و رددگ می

 یخ ،حرارت منهاي آب وئیمگ می پس. گردد سلب از ماده یردگ می تعلق ماده به خارج
 باشد یا عرض خواه حرارت. رددگ می آب ،حرارت اضافه به یخ وئیمگ می یا ود وش می

 و سلب قابل شیئی ذات از ذاتی لوازم زیرا باشد آب ذاتی از لوازم که نیست ممکن ،جوهر
   .نیست اثبات قابل یا

 شیئی ذات از شیئی ذات همچنین ردد وگ مین اثبات شیئی آن براي شیئی ذات 
 دو از است  شیئی آن ترکیب نمایش دیگر شیئی در شیئی اثبات و سلب .رددگ مین سلب
 از ود و اگرش می اثبات به تعبیر آن کند از پیدا جا تمرکز یک در اصل دواگر  که اصل

 با و است آب ،رارتح اضافهه ب مثال یخ .نندک می سلب به تعبیر آن گردد از یکدیگر جدا
 ترکیب خاصیت ،بودن جامد یا و بودن مایع عنوان دو این. بود خواهد یخ ،حرارت سلب

   .است ترکیب سلب یا یکدیگر و با اصل دو
   .داریم الزم اصل دو ها یخ به ها آب یا ها آب به ها یخ تبدیل براي پس
  . ودش می آب به تعبیر آن از که سیال و مایع مانند مولکول تغییرپذیر اصل اول
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 مولکول یعنی. ودش می حاصل تغییر آب مولکول در آن با که تغییر ماده یا و مایه دوم
  . رددگ می یخ به تبدیل یا و آب به تبدیل آب

 یخ یا وجود آب از خارج .است تغییر عامل است الزم تغییرات این براي که سوم اصل
 اضافه به ها مثال یخ. یکدیگر کند به تبدیل را دو آن که است الزم یخ و آب غیر عاملی

 عامل یک بلکه. ودش نمی یخ به تبدیل آب اضافه به ها آب همچنین. ودش نمی آب ها یخ
 آب از را حرارت یا و گردد سیال کند مایع ترکیب حرارت با را یخ تا است الزم بیرونی
 وجود تغییردهنده و مغیر اصل  که جایی یعنی ،خالء مطلق در .شود یخ به تبدیل تا بگیرد

 که صورتی در. بود خواهد محال آب به یخ ، تبدیل نیست آنجا در تغییر مایه یا ندارد و
 یک و حرارت و آب نام به داخلی اصل دو به احتیاج اي و ساده طبسی تغییر چنین یک
 بدون آفرینش در غریب و عجیب تغییرات این دارد چگونه مغیر عامل نام به خارجی اصل
در  اي تغییردهنده عامل که این بدون یا باشد و متعدد و مختلف اصول ،در مبادي که این

   ؟رددگ می ظاهر عرضی و ذاتی تغییرات و ها قیافه و ها شکل همه کار باشد این
 غیر و و کامل روشن است برهانی ذاتی و عرضی و صوري تغییرات این حساب این با
 اي آفریننده این که هم و متعدد بوجود آمده اصول از آفرینش جهان که ر اینب نقض قابل
  .است  بوجود آورده را راتیتغی همه این ،مسلط و محیطو قاهر  و قادر
 بررسی ها صورت و ها شکل همه این ظهور تا ابتدا را از مبادي راتیتغی جا این ما  
   .نیمک می

 ایجاد اصول عالم موجودات و ایجاد مخلوقات در تعالی و خداوند تبارك عمل اولین 
 که عالم موجودات و مخلوقات نخواهی خواهی زیرا .است  سابقه بدون آفرینش اولیه

 اعداد اند این کرده پیدا نمایش مراتب صورته ب ،آن مجردات و اعداد صورته ب ،آن  اجسامِ 
واهد خ می که خداوند متعال .نیست ظهور قابل اولیه اصول یا و مبادي بدون مراتب و

 وها  نآسما و کرات وها  نو انسا اتحیوان و نباتات و جمادات صورت به شکالیاَ و اعداد
 متراکم و کثیف یا و هوا،باشند مانند  لطیف خواه اشکال و اجسام بسازد اینها  نزمی

 اجسام و اشکال ،مبادي آن از  که دندار الزم ابتدایی مبادي یک ،جمادات و مانند کرات
 درست ،جنسیت در عالم اشکال و اعداد مبادي .کند پیدا امتداد و گردد استخراج عالم

زیرا  باشند نداشته وجودي و جنسی ا یکدیگر تباینب و باشد اشکال مانند اعداد و بایستی
 رددگ میبر ابتدایی اصول همان به برگشت در و یردگ می سرچشمه اصول از که فروع

مثال مانند  متباین جنس دو و باشند داشته جنسی یکدیگر تباین با که نیست ممکن
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 واقعیت و حیثیت هرگز و نیستند یکدیگر  به  تبدیل قابل تظلم و نور یا و روح و جسم
  . شوند تبدیل اول جنسیت با متباین دیگر جنسی به دهند که نمی دست از را خود ذاتی
 و کند رها را خود جنسیت ،ذات یک یا و حقیقت یک که است این معنايه ب تبدیل 

 ماده مثال .شود تبدیل است اول جنسیت با وجود متباین ذات در هک دیگري جنسیت به
 شیئی به تبدیل است یکدیگر از  منفصل ذرات و جسمانیت ، جنسیت خود ذات در که

 تبدیل است ساکن و میت خود ذات در که ماده یا و گردد و متصل جسمانی مجرد و غیر
 از غیر دیگر جنس به جنسی تبدیل که بدانیم باید .گردد ركمتح حی ذات یک به

یکدیگر  وجودي آثار از و گردد مبادله اثر آنها بین تا یکدیگر است با جنس دو ترکیب
 اثر آنها بین فقط .ستا باقی خود جنسیت به ،مرکب اجزاي ،در ترکیب .شوند مند بهره

 در و ذات در آثار آن وند کهش می آثاري منشاء پیدایش ،ترکیب از بعد ردد وگ می مبادله
 ما منظور .ظلمت و نور مانند ترکیب .است  موجود نبوده مرکب اجزاي از یک وجود هیچ

 نور یک از ما منظور وهستند  ظلمانی و خود سیاه ذات در که است متراکم مواد ظلمت از
   .اشدب می روشنایی و نور خود ذات در که است الذات متصل و مجرد حقیقت

 ظلمت رفع و نیست ظهور خود قابل به خود و تنهایی به روشنایی و نور این نولیک 
 ،انعکاس و ترکیب این از رددگ می ترکیب ظلمانی مواد با که آن از بعد ند بلکهک مین

 ماده بر عارض ،نور این ردد ولیکنگ می نورانی ظلمانی مواد ود وش می پیدا روشنایی
 این معناي به تبدیل. گردد ماده به تبدیل نور یا و نور به تبدیل ماده که این ود نهش می

 این .دیگر گردد شیئی به تبدیل کند و رها را خود ذاتی جنسیت شیئی یک که است
 خارج از خود ذوات چه آن .ندک مین رها را خود ذاتیت ،ذاتی هیچ زیرا است محال تبدیل

 آنها ردد و باگ می عارض آنها بر که است نند آثاريک می داخل خود در یا و نندک می
 ،عارض و این ندک می رنگین را ماده و ودش می ماده بر عارض که مانند نور ودش می ترکیب

 خود ذات در ماده .هندد می ماده به را نور این و یرندگ می ماده از را نور .است رفع قابل
 رفع قابل آنهاست ذاتی خاصیت نور که نورانیت یا و ماده مادیت ولیکن ودش می رنگین
 به را جسمانیت و مادیت این یا و گرفت ماده را از جسمانیت یا و ود مادیتش نمی .نیست

 .شود ترکیب ماده با که چیزي نه است ماده ذات مادیت و برگرداند زیرا جسمانیت ماده
 جسمانیت این زیرا نیست رفع قابل جسم از جسمانیت .نیست رفع قابل ذات از ذاتی هیچ

 که این نه است خود نور ابتدایی جعل نور به .گردد تا مرتفع است  نشده داده جسم به
 مادیت است الزم کنیم نور به تبدیل را ماده بخواهیم اگر .باشد شده ور دادهن به نورانیت

 در .است ماده ذات فناي و عداما معناي به ماده از مادیت سلب این و بگیریم آن از را ماده
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 همین  به ماده نور به تبدیل یا و کنیم نور به تبدیل را آن که نیست چیزي صورت این
 گردد در عداما خدا قاهره درتق به هم اگر و نیست عداما قابل خود نورانیت در نور .معنا
 یا و ذرات تک تک طور همین .شود تبدیل دیگري چیز به که نیست چیزي صورت این

 ودش می ایجاد خدا اراده به که آن از پس ماده نیستند بلکه یکدیگر به تبدیل قابل ،اجسام
 و کند رها را خود وجودي مادیت بایستی ،تبدیل صورت در .است مستقل خود مادیت در
 ماده به که نیست چیزي خود مادي موجودیت کردن رها با گردد و تبدیل دیگري ماده به

 ازها  نای همه است یتؤر قابل طبیعت در که تبدیالت این تمامی .گردد تبدیل دیگري
 نیرو با چون ،است ساکن خود ذات در که اي مثال ماده .است ترکیبات و ترکیب نوع

 که اي ماده همچنین .ودش می ماده بر عارض تحرك این ردد وگ می متحرك ،گردد ترکیب
 مرده که نیمک می قضاوت اینجا در .یردگ می حیات ،روح با ترکیب است  خود میت ذات در
 سکون و موت به ،حیات و حرکت سلب با باز .متحرك به ساکن یا شد و تبدیل  زنده به
 قرآن خداوند در .شد مرده ،زنده و ساکن ،متحرك که نیمک می ردد و ما قضاوتگ می بر

دو  ترکیب محصول اخراج این . الحی من المیت یخرج و المیت من الحی یخرج :فرماید می
آنها  در حیات اثر هستند و میت خود ذات در کدام هر که اصل دو . است یکدیگر با اصل

 فاقد اثرود خ ذات در نور اصل .نندک می پیدا حیات یکدیگر با ترکیب از بعد ندارد، وجود
 گشته یکدیگر ترکیب با که دو این و است میت خود ذات در ماده همچنین و است حیات

 احتیاج ،حیات پیدایش براي باشد، حیات خود ذات در روح اگر .کردند پیدا حیات ،است 
 حاصل تحصیل را عمل این و گردد ندارد پیدا حیات که دیگري عمل یا و ترکیب به

 موجود که و آفریننده است موجود ،حیات پس ،است حی تنهایی به روح یعنی .امندن می
 ماده یا و روح ذاتی اثر ر حیاتاگ که این دیگر و است  رسیده خود هدف دارد به الزم زنده

 جنسی و ذاتی اثر حیات زیرا ،نیستند موت  به برگشت قابل ذاتی نظر اثر از دو باشد این
 در شیئی که این.  است جنس ذات از جنسیت بسل معناي به حیات سلب این و آنهاست

 و سلب ردد اینگ میبر موت به است حی ند و یاک می پیدا حیات است میت خود ذات
 ترکیب رفع و ترکیبی اثر حیات و اوال موت:  که است  حقیقت این برهان ،حیات اثبات
باشند  حیاتواجد  اگر نیستند زیرا حیات واجد از ترکیب شپی مرکب اياجز ثانیا و است

 در مرکب اجزاي که این به نظر .دیگر وجود ندارد ذات به خود ذات از شیئی خروج امکان
رداند گ میبر حیات به ترکیب از بعد را دو آن خدا نیستند و حیات واجد خود ذات
 نظر از و ،وردآ می بوجود حیات ،میت شیئی دو از یعنی .المیت من الحی  یخرج :فرماید می
 حالت به را آنها جدایی این از بعد ند وک می جدا یکدیگر از را دو جزء مرکب این که این



 ١٠٤                                            هندسة آفرينش                                                  

 ،دهزن شیئی دو از یعنی. الحی من المیت یخرج :ویدگ میرداند گ میبر است موت که قبلی
  . ندک می سلب آنها از را حیاتی اثر که وردآ می بوجود موت

 به ذات دو و جنس دو تبدیل وجود ندارد و تبدیل طبیعت اوال در مبگوئی بایستی پس
 شدن مانند زنده است یتؤر قابل تبدیالت از چه آن و است محال و عیکدیگر ممتن

 یا ،روشن فضاي شدن ظلمانی و ها ظلمت شدن نورانی یا وها  هزند ا مردنی و مردگان
 ترکیب سلب یا و ترکیب اثرها  نای همه ،متحرکات شدن ساکن وها  نساک شدن متحرك

   .است یکدیگر با مرکباجزاء 
 است قدیم بحار در جلد هفتم "ظاهرا که السالم باقر علیه امام از حدیثی جا این در

  . اشدب می باال هاي مؤید فرضیه ود کهش می نقل
 یک از همچنین و نیامده بوجود قدیمه اصول از آفرینش ند کهک میکید أاوال ت ایشان

 و نیستند خدا باشد مخلوق قدیم آفرینش مبادي اگر زیرا ،است نیافته ظهور تنها اصل
 .است بوده گهماهن او با قدم در که ساخته را چیزي او کند که تواند ادعا خداوند نمی

 باز و است قدیم  نساخته را آن کسی و هست چه آن و است ود حادثش می ساخته چه آن
  : فرماید می حضرت
 ظهور قابل موت ،است خود حی ذات در است مبداء آفرینش که اول اصل آن اگر
 حیات و موت عروض. اشدب میظهور ن قابل حیات ،است خود میت ذات در اگر یا و نیست

 زنده خود ذات یکدیگر در بر عارض شیئی دو  که است حقیقت این برهان یکدیگر بر
  . وندش می منتقل موت به ،عروض سلب با یا ردند وگ میبر حیات به ،عروض از بعد ،نیستند
اند  شده ابداع خدا اراده به آفرینش اوال مبادي  که کنیم اعتراف بایستی جا این تا پس

 :فرماید می ند،ک می تعریف بدعم و بدیع صفت به را خداوند خود ،مبادي این ابداع با و
 یا و است  کرده ایجاد سابقه بدون را زمین و آسمان این یعنی . االرض و السموات بدیع
 النور و الظلمات جاعل :فرماید می .ندک می بسیط جعل تعبیر به مبادي ایجاد از  که این

  . ایجاد کرد ظلمت و نوریعنی 
 جعل صورته ب آنها تعریف اال نیستند و قدیم آن مبادي یا و آفرینش اصول پس
  .نیست درست بدعیتم و بدیع یا و بسیط
 و حرکت و حیات و موت مانند ذاتی فاقد آثار خود ذات در آفرینش ثانیا مبادي و

 کاره ب اصول بعد از ایجاد ایجاد حیات در ،باشند خود زنده ذات در اگر اشند وب می سکون
   .است ممتع امند ون می حاصل را تحصیل آن که نیاز نیست دیگري
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 مبادي و اصول ایجاد آن ردد وگ می روشن ههفتگان تحوالت از جا یکی این تا پس 
 د وناشب می حیات و حرکت فاقد آثار ،اصول آن که این اثبات و سابقه بدون آفرینش

یکدیگر  به تبدیل قابل اجزاء آنها یا و آفرینش اديمب و اصول که حقیقت این اثبات
 است یکدیگر با آفرینش مبادي ترکیبی اثر ،یتؤر و درك قابل آثارِ این تمامی نیستند و

چند مورد  در بحث این آفرینش مبادي ذاتی خصایص. آنها باشد ذاتی اثر که این نه
   .است توضیح به محتاج

   .آفرینش مبادي زمانی و ذاتی حدوث : اول 
  .آنها عرضی خصایص و اصول این ذاتی خصایص :دوم 
 هست چیزهایی مبادي که وئیمگ می آفرینش مبادي زمانی و ذاتی حدوث اثبات در 
 زیرا است اثر و خاصیت نوع فاقد هر و ایجاد شده سابقه بدون و بسیط اول جعل به که

 چیزهایی اولیه اصول ود وش می ظاهر اصل چند یا اصل دو ترکیب اثر ها در خاصیت
  . نیستند چیزي خود وجود خود بجز در و شده ایجاد سابقه بدون که هستند

 قابل آنها استعداد وها  نانسا فکر بوسیله همچنین و است نشده ظاهر آنها از اثري 
نظر  در را اولیه اصول آن خداوند متعال که این مگر نیست یتؤر قابل تصور و و درك

 چشم برابر ترکیب از بعد یا ترکیب از پیش را اصول درآورد یعنی نمایش به خود بندگان
 کنند اثبات درك شآفرین مبادي وانند ازت میها  نانسا چه آن. درآورد نمایش بهها  نانسا
 و مبانی بر داللت رفط کی از چیزي هر آثار اشد زیراب می استدالل مسیر از مبادي آن

 نوع دو این .و آفریدگار آفریننده بر داللت دیگر طرف از دارد و آن ساختمانی مصالح
 هم اثبات و جعل قابل که چنان ،نیست انفکاك قابل عالم موجودات و مخلوقات از داللت

 است جاعل جعل بدون قهري مسئله طرف یکاز  مدلول بر دلیل داللت یعنی. اشدب مین
 جاعل جعل به محتاج مه داللت این فعر نیست جاعل جعل به محتاج داللت این چون و

   .نیست
ه ب عالم و عاقل برابر انسان در و ایجاد شده سابقه بدون که موجوداتی و مخلوقات 

 اولیه اصول و مبادي بر طرف خود از یک خوديه ب نمایش اند این شده گذاشته نمایش
 بدون مصنوع یک زیرا آفریننده و ود سازندهوج دیگر بر طرف از و ندک می داللت آنها

 در که طور همان عداماَ .نیست ظهور قابل مواد اولیه و ساختمانی مصالح بدون و مبداء
  .اشندب مین گیري شکل و تغیر تغییر و معدومند قابل و منفی خود ذات
 است  شده عارض اولیه اصول یا و مبادي وعن یک بر ها صورت و اشکال همه این پس 

 دانشمندان و حکما .اند گرفته شکل ها کمیت ها و کیفیت این  به  اولیه اصول و مبادي آن و
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 علت -2  فاعلی علت -1 : است علت چهار به محتاج چیزي هر ویند پیدایشگ می هم
   .مادي علت -4  غائی علت -3  صوري

 عبارت علت دو آن و هستند مصنوعات وجود در متمرکز علت چهار این از دو علت 
 مخلوقات و وجود مصنوعات از خارج دیگر علت دو و مادي علت و صوري از علت است

ظهور  از بعد دیگري باشد و موجود بایستی مخلوقات از پیش آنها از یکی هستند که
 مخلوقاتوجود  خارج در که علت دو آن. نندک می پیدا ظهور موجودات و اتمخلوق

و  جظهور نتای یعنی غائی علت ومد و مخلوقات آفریننده یعنی فاعلیت علت هستند یکی
    .است بوده ایجاد خالیق از آفریننده هدف که مخلوق از ثمرات

 یا و جاعل اراده بدون طبیعی و قهري داللت یک مدلول چهار این بر  مصنوع داللت 
 مبادي و  اولیه اصول بر کامل ستا برهانی مخلوقات صورت و شکل .اشدب می لجاع جعل
جواهر  بر اعراض بلکه نیست عروض قابل عدم بر است عرض که صورت و زیرا شکل آنها

 یا جواهر اگر .رددگ می ظاهر ها شکل و ها صورت در که است جواهر یا ود وش می عارض
 و ها شکل ظهور حساب این با. نیستند ظهور ها قابل صورت و ها نباشد شکل اولیه اصول

 مبادي و وجود اصول بر کامل ستا برهانی آفریدگان و جزء آفرینش و در کل ها صورت
  . اآنه

 بر تموجودی و مخلوقیت دلیله ب موجودات و مخلوقات این تمامی:  دوم داللت اما و 
 که آنجا.  است جعل غیرقابل و انفکاك قابل غیر داللت این دارند و داللت وجود آفریننده
 مسبوق که این دلیل هب و مخلوقیت دلیله ب مخلوق آن ندک می خلق را آفریدگار خلقی

و  است انفکاك قابل غیر داللت این ند وک می وجود صانع بر داللت است بوده عدم به
 وجود خود بر مخلوق داللت هکرد ک میلیارد اظهار هزارها در یک میزانه شود ب نمی
 شما .ندارد برهانی و هرگز دلیل ادعائی چنین زیرا خالق بر مخلوق داللت از است تر قوي

 داللت از تر ضعیف میلیاردها از یک میزان به را خالق بر مخلوق داللت که میزان همان به
از  واحد یک آن در مخلوق که کنید اثبات یانید بایستد می وجود خود بر مخلوق

 وجود پاي سرا عالم موجودات مخلوقات که این با .نیست آفریننده  میلیاردها نیازمند به
    .اهللا الفقراء الی انتم :فرماید د میخداون نیازند که و فقر خود

  
  
  

  .مخلوق و خالق بین خالء و خالیق زمانی حدوث
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 بسیار مسائل آن از  یکی مخلوق و خالق بین  زمانی خالء و خالیق زمانی حدوث
 یمطالب مشکالت این از رهایی براي عالم دانشمندان اکثریت که است  مشکل و پیچیده

  .اند کرده زیادتر و بیشتر را خود علمی مشکالت واقع در که اند گفته
 است  این ودش می پیدا خالق از خالیق زمانی خرأت مسئله از که معضالتی و مشکالت 
   .بدانیم حادث را وجود مخلوقات و ذوات ما که

 و عدم در خود  اراده با خداوند که است  این معنايه ب موجودات حدوث و ذوات حدوث
 قابل و جعل قابل ،عدم که این با است داده شیئیت ،الشیئی به و کرده تصرف الشیئی
 و ترقی را آن ند وک می کار شیئی خود روي عمل و اراده با فاعل همیشه .نیست تصرف
 صورت به را آن کند و کار الشیئی و عدم روي عامل ندارد که امکان و هدد می تنزل

  . بیاورد پائین یا و ببرد باال شیئی
 عروض و ترکیب از پیش موجودات مبادي و اشیاء اصول بگوئیم یا بایستی پس 

 و ا درآوردهه صورت این به را خود آنها اراده خداوند با اند و بوده خدا همراه ازل در عوارض
 و رددگ می عارض ،ودوج اصل بر ماهیات یا و عوارض و تصرفات این همه که بگوئیم یا

 نمایش به ها شکل ها و صورت این به را خود که خداست ازلی هستی و وجود مطلق همان
 کنیم حل را عدم ظهور وجود از مشکل  که نداریم راهی صورت دو این غیر در. وردآ میدر
 ما که است این ودش می حادث مسئله این از  که دوم مشکل .بپذیریم خود فکر به را آن و

 شویم قائل زمانی ابتداي خالیق براي و باشیم خالق از  خالیق زمانی خرأت به قائل اگر
 و باشد شده تعطیل خدا فیض ،ازل سوي به نهایت بی ابتدا تا آن از که است این اش الزمه

 منطق و عقل خالف ،زمان نهایت بی در فیض لتعطی این و باشد نکرده خلق خالیقی
   .است
 که بگوئیم بایستی نشویم محذوري و مشکل نچنی یک دچار که این براي پس 

 و یخ از مانند برودت است  خالق وجودي اثر دارند و خالیق رتبی خرأت خالق از خالیق
 از ذاتی اثر که هدد می نشان  گرچه رتبی خرأت این و. نور از  روشنایی و آتش از حرارت

 یک میزان ، بهاثر صاحب ذات و اثر این بین ولیکن است ذات از بعد مرتبه در ذات
   .وجود ندارد ريخأت هم فاصله میلیاردیم

 مشکالتی .زمانی خرأت نه خالق از خالیق رتبی خرأت به کنیم اعتقاد پیدا بایستی پس 
 اولیه وجودات یا و آفرینش اصول اگر که است این شود یکی می پیداها  هفرضی این از که

اصول یک است ممکن چگونه باشند شوند ازلی ظاهر ها صورت این به که کیف و فاقد کم 
 وجودات و اصول یک خداوند متعال که است ممکن چگونه و دانست خدا مخلوق را ازلی
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 و وجودات آن که است این اش ثانیا الزمه ،کند تصرف آن در خود بداند و را مخلوق ازلی
 چیزي زیرا باشند نداشته چیزي یا کسی به نیازي و فقر .باشند خالق از مستغنی ،اصول

 در .است  جاعل از مستغنی هم خود ذاتی آثار باشد در جاعل از خود مستغنی اتذ در که
 آتش خالق نیازمند به هم آتش حرارت ،نیست افروز آتش نیازمند به آتش  که صورتی

 بایستی است خالق و جاعل از مستغنی بود و خواهد و بوده ازل آن از که چیزي. اشدب مین
 قابل نیازي بی با نیاز زیرا. باشد کامل ،هست اگر یا و عدم اصال نباشد مانند مفهوم یا

 ذات در اگر موجودي .است محال ویند کهگ می نقیضین اجتماع را این و نیست اجتماع
 که است اي مسئله همان این و است نیازمند خود ذاتی آثار و ذات در پس است نیاز خود
 است نیاز بی و خود غنی ذات در کسی یا و چیزي اگر و اهللا الفقراالی انتم :فرماید می خدا

 این ند وک مین پیدا اشد راهب می آن ذاتی اثر غنا که غنی ذات آن در نیاز و هرگز فقر
 و ازلی را خود و ندک می معرفی ازينی بی و غنا به را خود خداوند که است اي مسئله همان
  .حمید غنی واهللا :فرماید می .اندد می ابدي
بیشتر  آفرینش و تکوین به موجود ناقص وئیمگ می عقلی فرض یک روي که این دیگر 

 بودن نیاز و بی ودنب به وجود کامل یک آن برابر در و بودن نیاز بی و بودن از است نیازمند
  :  وئیمگ می عربی عبارت به یا و .بودن نیازمند و شدن آفریده به تا است تر نزدیک

 منه اولی بالکون وجوده فی والکامل بالکون منه اولی بالتکوین وجوده فی الناقص 
  . بالتکوین
 او کسی که این از اوست ذات الزمه نیازي بی نای و است نیاز بی اگر حقیقت یک پس

 و احساس خالف نیازي بی این و است نیاز بی جا ابد همه به تا ازل از ،است نیافریده را
 انیمد می نیاز و فقر با مالزم جا همه را خود ماسواي و انسانها خود را ما که است شهودات

   .نیستیم نیاز بی و خود مستغنی وجودي آثار وجود و از هزارم یک در و
 تمام به مخلوقات که است حقیقت این برهان مشاهده قابل و محسوس فقر این  پس 

 وجودي حدوث برهان نیازمندي این هستند و خالق نیازمند به خود آثار وجودي وجود و
 نتوانیم چند ما هر است  خلق از خر خالیقأت همان این و است خالق از مخلوقات ذاتی و

  .بیابیم را فاصله آن
 چه آن یتمام که کیفیت این به القاز وجود خ بروز خالیق و ظهور امتناع دلیل اما و 

   .مطلق وجود آن باشد از نمایشی و نمود و باشد خالق ذاتی اثر هست
خدا در  و است الذات احدي حقیقت یک خود ذات در خداوند متعال که انیمد می ما
 .اشدب می خارجی و داخلی فاقد خالء ،ستا نامتناهی ،نیست خود چیزي بجز خود ذات
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 به احتیاج  که باشد وجود داشته وجود خدا نقصی متن در که معنا این به داخلی خالء
وجود  و محدودیت داخ اهیتن وجود برهان داخلی نقص آن باشد و داشته نقیصه آن رفع
 آن پس ،باشد داشته یخالء داخل هک  میمانند جس ،اشدب می نقص آن با ارتباط در خدا

 خالء خارجی اگر چنینهم .سدر می انتها به ود وش می خالء محدود آن محیط در جسم
 در پس .باشد نداشته بعد وجود به انتها آن از دارد و انتها هک  میباشد مانند جس داشته

 تناهی عدم فرض خالف خارجی و داخلی تمحدودی این و رددگ میمحدود  انتها هم آن
   .است  خداوند متعال وجود

 و وجود او حد داخل در نه یعنی ستا وجود خود نامتناهی در خدا وییمگ می که این
 متناهی را خداوند وجود خود یعنی ،وجود خارج در هم نه و ودش می پیدا خالئی و مرزي

خدا  ذاتی وحدانیت معناي همچنین و باشد نداشته بعد حضور به انتها از آن  که یندب مین
 و يحد وجود خدا از.  نیست چیزي خدا خود بجز وجود خدا و خدا ذات در که است این

پیدا  نمایش چیزي خدا ذات ندارد از امکان .ظهور نیست قابل حرکتی و رنگ و عرضی
دریا  نیمک می فرض ما مثال. باشد عدم و عرض ،نمایش چند آن باشد هر خدا غیر  که کند

ا ی و نهري وانیمت می یعنی. ذیردپ می حدود و خود حد ذات در دریا و ستا متناهی
 آب وئیمگ می جا این در . است محدود آب قطره یا نهر این .کنیم دریا خارج از اي قطره

 و قطره کرویت یعنی محدودیت این ولیکن دریاست عین و دریاست مال ،نهر و قطره این 
 بوده دریا دل نهر در و قطره همراه آمده؟ اگر کجا از کرویت و طول این ،نهر طولی خط یا

 خارج از اگر و .ثالثه ابعاد اضافهه ب یعنی .محدودیت اضافهه ب است آب دریا وئیمگ می پس
 ،اضافه آن با که شده اضافه  آب بر دیگري چیز پس شده نهر و قطره این عارض

 بجز آب پس .ثالثه ابعاد اضافهه ب است آب دریا وئیمگ می پس .آمده بوجود محدودیت
 مقدس ذات اگر.  نیست خود تخودی فقط ابعاد باشد و که هست هم دیگري خود چیز

 موجودات این که بدهد نشان مختلف عوارض با خود موجودي از که باشد چنین هم خدا
 عرض و شکل این خدایند و وجود و ذات در اما از وجود خدایند و غیر عرض و شکل در

 این در .اند آورده وجود خدا خود از همراه موجودات که ستا باشد چیزي عدم گرچه
 هم دیگري چیز خود بجز و است تصور ابعاد قابل و اشکال اضافهه ب خدا وجود صورت
 ازل از  خداست وجود الزم ابعاد که و اشکال این عالوه و. باشدابعاد  و اشکال آن که هست

ه چند تغییر ب هر ، است محال وجود خدا تغییر در پیدایش و هست خداوند متعال با ابد تا
  . امروز دارد و نداشته نمایش عرض و شکل قالب وجود خدا در امروز تا که معنا همین
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 با عرض ظهور یا و عارض و استوجود  بر عارض که است چیزي نمایش این پس 
 نیست هرگز ممکن ،بوده وجود خدا لوازم از ماهیات این تمامی اگر .دارد منافات ازلیت

 بدیهی. ظاهر گردد مخلوق نام  به اي تازه چیز و کند رها را خود الزمه وجود مطلق آن
 ظاهريو  ذاتی عوارض تمامی وها  نبد حجم و ها شکل و ها رنگ از خالیق که ستا

 خداوند مقدس ظهور ذات با برابر سابقه بدون عوارض ظهور این .اند شده پیدا اند و نبوده
 یا و اي تازه شکل ظهور هستند و ازلی او با هم ماهیات و اشکال  بوده ازلی خدا اگر . است
عوارض و آثار این تمامی منهاي خدا وجود اگر و است ممتنع و محال اي تازه رسم و حد 

 اضافه بر وجود خدا که ستا چیزي ها صورت و شکل این پس ،هاست صورت و شکل و
 محال و غلط خدا از ذات چیزي منهاي یا و خدا ذات بر چیزي اضافه نوع تصور هر و شده
  .است
 خداوند متعالوجود  جلوه ،دارد ذاتی امتناع آن فرض که ممتنع از مسائل دیگر یکی 
. انندد می او مقدس ذات از نمایشی یا خدا و وجود از اي جلوه را خالیق ها یبعض که است
 و زیرا جلوه است محال و غلط وجود نامتناهی یک رايب نمایش و جلوه این وئیمگ می

 در نمایش به را خود و نبوده که ستا جائی در شخص یا شیئی ظهور معنايه ب نمایش
 گرما و و سرما و حرارت یا ود وش می ظاهر تاریک جایی در که آفتاب مانند نور آورده

 در که خدایی کسی؟  چه برابر و کجا در وجود خدا وئید نمایشگ می شما. دیگر چیزهاي
 این یا درآورد و نمایش به را وجود خود کجا ندارد در  و خارجی خود خالء داخلی وجود

 خداوند یک وئیمگ می ما ؟ پسسازد وجود خود ظاهر راههم کجا از را عوارض و ها صورت
 مانند سایر او نیست و چیزي خود ابد بجز تا ازل از که نامتناهی است حقیقتی

 هم خداوند متعال ،فرینندآ می گاهی اند و نیافریده و چیزي هستند خود که آفرینندگان
. کند معرفی او به را خود بیافریند و چیزي که کرد اراده و بود نیافریده زيچی بود و خود
 که این  باشد نه خدا صنعت ،عوارض وجود و و ذوات تمامه ب بایستی الهی آفریده این  پس

  . باشد او وجودي و اثر ذاتی
 اي خر مسئلهأت این و است صانع وجود خر ازأمت ،مصنوع این نخواهی خواهی پس 

 که همچنان است قهري حدوث کی باشد بلکه رفع قابل باشد تا شده اثبات که نیست
   .باشد می طبیعی و قهري وجود خدا قدم

وجود  اند که گفته مخلوق و خالق بین فاصله خالء و اشکال رفع براي که کسانی پس 
 خرأاند زیرا ت رفته اشتباه به ،حدوث معنايه ب زمانی خرأت نه دارد رتبی خرأت از خالق خلق
 انفکاك  مبداء قابل از که آثاري .مبداء است از شیئی وجودي آثار ظهور معنايه ب رتبی
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 مانند مالزمت و سته و اربعه با زوجیت مانند مالزمت است وجود مبداء مالزم و نیست
 یا و ها مالزمت چنین یک .دوثح زمان با وجود حادث مانند مالزمت و جسم با ثالثه ابعاد

 بین ولیکن است ملزوم از بعد مرتبه در الزم امند کهن می خر رتبیأت را ذاتی لوازم ظهور
   .ندارد وجود اي فاصله و خالئی ملزوم و الزم
و  است از اربعه خرأمت ،زوجیت پس ،را آن زوجیت بعد نیمک می تصور را اربعه ما اول 

 وجود ثانیه ممیلیاردی یک میزانه ب اي فاصله دو آن بین اشد ولیکنب می آن از بعد رتبه در
 از بعد مرتبه در زوجیت درك نولیک بوده هم زوجیت ،بوده اربعه که جا همان .ندارد
 رتبه در جسم ابعاد درك ولیکن بوده مه ثالثه ابعاد بوده جسم که جا همان یا .است اربعه

 جسم تحیز و جسم و تاریکی و ظلمت ،طور نور و روشنایی همین .است جسم درك بعد از
 بعد مرتبه در چه آن هستند و یکدیگر ملزوم و الزم چون همهها  نای .زمان و حدوث و

 رتبی خرأت راها  نای خرأت ،بوده اول در مرتبه هک ستا موجودي ود عینش می تصور
 دارد هم اي خود الزمه خودیت خدا بجز مقدس ذات که کنیم ثابت بایستی ما .امیمن می
  . رددگ می ظاهر یا ود وش می درك خدا از خودیت بعد مرتبه در الزمه آن که

 عین در و بدانیم رتبی حدوث به حادث وانیمت می را وجود خدا ظهورالزمه اینجا  در 
 پیدا اي فاصله هم ثانیه میلیارد میلیاردیم واحد از برابر یک انیمد می حادث که حال

 و ذاتی غیر الزمه یک خداوند متعال مقدس ذات وانید برايت می چطور شما .نیمک مین
 براي زمان یا و جسم براي ابعاد ثالثه یا اربعه براي مانند زوجیت تصورکنید ذات اب مالزم

 وجود است خر ازأمت که چیست خدا وجود الزمه بگویید آن .سابقه بدون و وجود حادث
 یا و دارد زوجیت همانند اربع آیا .زمانی حدوث نه رتبی حدوث یا و خر رتبیأت عنوانه ب

 ذات وحدانیت وصف در منینؤموال امیرالم که نیمک می  دارد؟ مشاهده مانند مفرد فردیت
 و زوجیت پس الذات واحد احدي :فرماید دیگر می جاي .عدد واحد بال: فرماید می مقدس
 عدد لوازم از زوجیت و زیرا فردیت کنیم تصور خدا وجود براي وانیمت مین هم فردیت

  . نیست عدد ،خداوند متعال و است
 بوده ازل در او همراه و او از بعد رتبه در که هست وجود خدا مالزم اي هالزم چه پس 

 او براي وانیمت می اي الزمه ندارد چه زوجیت و مانند فردیت اي الزمه که صورتی است؟ در
   کنیم؟ تصور

 عین چه آن و متعال خداوند مقدس ذات از قدیم و حادث شناخت براي بایستی پس
 خالق و خلق شناختن براي را خود بحث و نظر کنیم صرف قدرت و مانند علم است ذات

وجود  از معنا امتمه ب غیریت و ماهوي و وجودي و ذاتی غیریت که شخصی یا و شیئی در
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 را خود فکر .کنیم درك بتوانیم را خالق و مخلوق معناي تا نمائیم دارد مطرح خدا مقدس
ه ب یا و ستا ذات عین چه آن و متعال خداوند مقدس ذات از را خود تصور و تعقل و

 قرار حالی و در جائی در را خود و نیمک می منصرف است مقدس ذات با مالزم شما عقیده
 و او غیر ،بیافریند مخلوقی خواست خدا و نبود خدا جز چیزي و بود خدا که هیمد می

 چه آن زیرا .او باشد ذات مالزم که چیزي او نه اراده  به مخلوق و مصنوع ،باشد او از جداي
 با مالزم را قدم مفهومو یا  وجود خدا تناهی عدم باید .است ذات عین است ذات مالزم
 ظاهر حدوث با قدم یا و تناهی با نامتناهی مقابله در مفهوم دو این  گرچه بدانیم خدا ذات
 لوازم از تناهی عدم و قدم وئیمگ می نیمک می نظر صرف مقابله این از ما ردد ولیکنگ می

 سلب خود را از مالزم مفهوم دو این دارد امکان خدا براي آیا ،خداست مقدس ذات وجود
 یا و متناهی را خود وجود هک کنیم خدا خواهش از است نماید؟ ممکن اثبات یا کند و

 حدوث به تبدیل را خود وجود قدم یا نماید و حادث را خود وجود یا نماید؟ و نامتناهی
 است وازمل ما فرضه ب لوازم این زیرا است غلط ها فرضیه نای تمامی که است معلوم کند؟
وجود  از مخلوق و وجود خالق تصور براي پس .نیست خدا ود تقدسوج سواي چیزي ولی

خدا  که آنجا وئیمگ می .ندارد الزم اثبات است ثابت او زیرا ویمش می منصرف خالق
   .آفرید چه و کرد چه کند معرفی غیر آن به را خود و غیر خود بیافریند مخلوقی خداست

 شیئیت و موجودیت براي صنایع و هستند خدا صنایع خدا مخلوقات که ستا بدیهی
  : دندار الزم چیز خود سه

   .ساختمانی مصالح و اولیه مواد:  اول 
  .و صنعت خلقت هندسه : دوم 
   .مصنوع و مخلوق آن ایجاد از خدا هدف:   سوم 
 درباره و نیمک می نظر صرف غائی علت و خلقت هندسه هسئلم دو از فعال اینجا ما 
 تمامی که نیمک می مشاهده .هیمد می ادامه را خود بحث ساختمانی الحمص یا و اولیه مواد

 هستند و روح و ماده از معجونیها  نای همه آسمان و زمین در مخلوقات و موجودات
 و آنها ساخت در چه آن. اشندب می تغیر و تغییر در روحانیت و مادیت از نظر همیشه
و  داده تشکیل را آنها جسم و آنها پیکره که است ماده یکی است رفته آنها بکار خلقت

 مایه و یکدیگر به مواد اتصال و ماده حیات مایه که مادي مرموز غیر نیروي دیگر یک
  .است شده آنها حرکت

 و مواد عنوانه ب اصل دو وداتموج و مخلوقات ساخت ظاهرا در که نیمک می مشاهده 
 یا و روح و جسم به نیمک میتعبیر  اصل دو آن از که است رفته کاره ب ساختمانی مصالح
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 اصل ود وش می ساخته انسان و جهان رهپیک آن از که اصلی دیگر تعبیر به نیرو یا و ماده
 موجودات و مخلوقات اگر ود زیراش می ر دمیدهپیک این در حیات و روح آن از که دیگري

 لحمصا و اولیه مواد نظر از آنها ساخت در باشند و دهبوجود آم اصل یک از فقط عالم
 یک از که مخلوقاتی ،باشد رفته بکار روح نامه ب یا ماده امن به حقیقت یک ساختمانی

 طور همان اصل یک آن .نندک مین یکدیگر پیدا با اختالف یرند هرگزگ می سرچشمه اصل
 .نیست بیشتر یکی هم آن متفرقات و مشتقات است خود یک و حقیقت تموجودی در که

 و حدودي یکدیگر اختالف با فقط که نیست عددي قلت و کثرت ،یکی نای از منظور
 ماهوي و ذاتی یکدیگر اختالف با کهاست عدد  دو معنايه ب باشند بلکه داشته شکلی
 یکی یا مرده دیگري و زنده آنها از یکی ، است متحرك دیگري و ساکن آنها از یکی ،دارند

 اصل اگر وئیمگ می عقلی برهان یک روي اینجا در .است نورانی دیگري و ا ظلمانیآنه از
 اصل  آن اگر یا و بوجود آمده کجا از ساکن ماده پس بوده متحرك خود ماده ذات در اول
خود  ذات در اصل آن اگر یا و بوجود آمده کجا از موت پس است بوده خود زنده ذات در

 شکل دو در حقیقت یک نیست ممکن زیرا شده پیدا کجا از نورانیت پس بوده ظلمانی
 و مرده دیگري و زنده یکی یا و متحرك دیگري و باشد ساکن یکی که بگیرد قرار فلتمخ

 با موجودات یحقیق و ذاتی اختالف .رنگی بی و رنگ یا و ظلمانی و نورانی همچنین
 دو از آنها که است حقیقت این برهان سکون و حرکت و حیات و موت نظر یکدیگر از

 ترکیب و است ترکیبی اثر آنها در حرکت و حیات این و اند شده یکدیگر ترکیب با اصل
 ابتدا نخواهی خواهی پس. شوند یکدیگر ترکیب با دارد که الزم متباین جزء دو الاقل هم

 ذات در اصل دو آن از هر کدام کند که ایجاد بسیط اصل دو است الزم خداوند متعال
 گذشته برهان به حاال .دنپیدا کن تخاصی و اثر ترکیب از بعد د ونباش خود فاقد خاصیت

 به احتیاج اند و خدا نبوده هرگز مخلوق اند که بوده ازلی اصل دو این اگر که وئیمگ می
 و کامل خود موجودیت در ندارد بایستی خالق به احتیاج که چیزي و اند نداشته خالق
 نیاز عالم موجودات ینیمب می که این با نباشد چیزي یا کسی  به نیازمند و باشد تمام

 در اصل دو این هک نیمک می کشف اینجا از .خود دارند غیر به وجودي و حقیقی
 حدوث نخواهی خواهی پس. اند ایجاد شده خدا ابداعی اراده به حادثند و خود موجودیت

 عنوانه ب هستند و عالم موجودات منشاء پیدایش که است اصلی دو این وجودي لوازم از
  . وندر می کاره ب آدم و عالم خلقت در ساختمانی مصالح

 آنها حدوث عقل برهان با ولیکن مکنی پیدا را آنها حدوث ابتداي وانیمت مین گرچه 
 الزم خدا  نیستند که خدا وجودي از لوازم اصل دو این زیرا است رفع قابل غیر و حتمی
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 ازلی و قدیم موجود یک زیرا نیستند ازلی و قدیم طرفی از و خود ندارد بجز وجودي
ه ب حدوث این خدا هستند و اراده به حادث ود کهش می ثابت پس .ندارد خالق به احتیاج
 یک و دقیقه یک یا و ثانیه یک میزانه چند ب هر است وجود خالق از حادث خرأت معناي
 نهایت بی اثبات و وجود خدا قدم دلیله ب ما .ستا زمانی حدوث همان خرأت این و ،ساعت
 یا و بدانیم قدیم را خلقت اولیه اصول وانیمت مین قدیم خداي و حادث مخلوق بین فاصله

  . بشناسیم وجود خدا لوازم از
 ابتداي به را نتواند خود کسی دارند هرچند ذاتی حدوث خالیق نخواهی خواهی پس 

باشد  بوجود نیاورده خالئی چنین یک هرگز هم خداوند متعالشاید  و برساند عالم حدوث
 صفر به را فاصله این که دارد خداوند قدرت .باشد فاصله نهایت بی او  خالیق و او بین که

  .ساعت یک و ثانیه برساند یک
 خلق .دننباش حادث یا و عدم به خدا مسبوق خلق ود کهش نمی وجود خدا دلیل قدم 
 بیشتر دقیقه یک یا و ساعت یک خالق و او بین هرچند فاصله است عدمه ب مسبوق خدا

   .نیست
 ،زمان نهایت بی در و وندش می حادث ما چشم برابر حادث مخلوقات که طور همان 

 خرأت زمان نهایت بی در هم دیگر مخلوقات است وجود خداوند دارند ممکن از وجود خرأت
 الزم دارد و رورتض هچ آن .ساعت یک یا و دقیقه یک حتیباشند  داشته خالق وجود از

 دانش و علم با دوثح ینا هرچند که ،است خالق ذاتی قدم و خلق ذاتی حدوث است
 قدم دلیل ،فاصله نه آب  انسان فکر وصول عدم با کشف عدم .نباشد کشف قابل بشر

 خالق از مخلوق زمانی خرأت عدم از فرار براي ها یبعض .نیست آنها رتبی خرأت یا مخلوقات
 از مخلوق رتبی حدوث به شوند، قائل مخلوق و خالق بین مبادا گرفتار خالء زمانی تا

خورشید  خر شعاعأمانند ت است رتبی خرأت ،خالق از مخلوق خرأاند ت گفته اند و شده خالق
   .آن امثال و یخ از برودت و آتش از حرارت خرأت یا و آن از جرم

 باشد، خالق ذاتی اثر ،خلق ود کهش می اتاثب صورتی در رتبی خرأت وئیمگ می آنها  به 
 اثر خورشید نورانیت این خورشید و جرم نور از لمعات خرأمانند ت زدیم مثل که چنان
 که این به نظر .حرارت یعنی نور و آتش و جرم یخورشید یعن .خورشید است ذاتی

 به قائل وانیمت می ،خورشید ذاتی اثر نورانیت و و تشعشع تاس آتش ذاتی اثر حرارت
 ، است خورشید جرم اول رتبه نظر از .باشیم خورشید جرم از حرارت و نور رتبی حدوث 

 وانیمت مین هم ثانیه میلیاردیم یک میزانه ب ،حدوث نظر از ولیکن نورانیت و بعد حرارت
از  نمایشی واقع در باشند و خالق ذاتی اثر مخلوقات اینجا اگر در .کنیم پیدا اي فاصله
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 در .را لغو کنیم زمانی حدوث و باشیم رتبی حدوث به قائل وانیمت می باشند، خالق وجود
 آنها، ترین بزرگ از که ویمش می روبرو معقول و غیر غلط فرضیه هزار هزاران با صورت این

 را مخلوق که ما .است مخلوق و خالق اتحاد وجودي و مخلوق و خالق وجودي لغویت
 ذاتی و وجودي نمایش ،مخلوق این که کنیم قبول وانیمت می چگونه انیمد می خدا صنعت
 وجود نمایش از واندت می خالق د چگونهباش خالق وجودي نمایش ،مخلوق اگر .است خالق

خود درآورد،  اختیار به را اثر آن و کند حاصل انصراف خود وجودي اثر ظهور از یا خود و
 و اراده با موجود یک که شما آیا .ر نخواهد نهاگ و سازد بخواهد ظاهر که زمان هر تا

 وجود خود جلوگیري ذاتی بروز آثار از یا خود و وجود نمایش وانید ازت می هستید اختیار
 شما خود شما وجودي آثار و ،دارید هم هستید نمایش که زمانی هر از کنید؟ شما

   .صورت و قیافه نمایش یا ،بدن مانند حرارت ،هستید
 ذات عین درآورید زیرا خود اختیار د بهوانیت مین را ذاتی آثار این شما که همانطور 

 اختیار به چگونه اوست خود ذات عین را که خود ذاتی آثار هم خداوند متعال ،شماست
 غیر ذاتی اثر یا و جلوه آن هم اگر ندهد؟ بدهد یا بخواهد نمایش وقت هر درآورد که خود

 خداوند متعال نامتناهی و مجرد ذات در ترکیب و تجزیه اثبات اش هباشد الزم خدا ذات از
 وانیمت مین حساب این با .اشدب می معلولیت و علیت عین ترکیب و تجزیه نای که ،است

 ود خالقوج جلوه مخلوقات اگر بعالوه بدانیم او اثر ذاتی یا و خالق ذات نمایش را مخلوق
 نمایش دیگر از قسمت زودتر آثار این از قسمتی که دارد برهانی باشند چه او ذاتی اثر یا و

  . کند پیدا
 با دارند فرقی  اند چه آمده حاال بوجود ای یند وآ می بوجود آینده در که مخلوقاتی 

 خود نورانیت واند ظهورت می نور آیا ؟اند درآمده نمایشه ب خدا ذات از ازل در که یخالیق
 که این است یا بیرون او اختیار از دهد؟ زیرا انجام دیرتر جایی در و زودتر جایی در را

خداوند  تجرد ذاتی و بساطت خالف فرضیه این ندارد که ذاتی اثر و وجودي جلوه ،وجود
  .است متعال
 این پس ،ذاردگ می نمایشه ب تناوب و تعطیل بدون ابد تا از ازل جا یک دارد اگر یا

 و ذاتی وحدت امکان  عدم و آنها مکانی و زمانی تناوب و خالیق در تغییرات و تغیرات
 به و هستند خدا صنعت ،خالیق که این بر روشن است برهانی ،با صانع مصنوع وجودي

 از زمانی خرأت  که ندک می ایجاب این و .ها انسان ما مانند صنایع .اند پیدا شده او اراده
  . کند پیدا را زمان نتواند آن کسی که هرچند باشند، داشته خالق وجود
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 و حدوث این و است قدیم ،وجود خدا و حادث ،وجود خلق حتما حساب این با پس 
 قضاوت کند تا پیدا را  فاصله آن کسی نیست الزم .نیست اثبات قابل و رفع قابل دمق

 آن .است نیافریده خداوند خلقی و بوده تعطیل خدا فیض زمان نهایت بی در که نماید
 وجودي علل به محاط نخواهی خواهی خلق زیرا نیست کشف قابل خلق بوسیله فاصله
 آن دارد زیرا  احاطه خلق وجود بر ساختمانی مصالح و وجودي علل این و اشدب می خود

 اصول بر فروع هرگز و اشندب می آن بر فرع ،آن مشتقات و است اصل ،ساختمانی مصالح
 به نزدیک خدا اراده  به آفرینش اصول  که انیمد می قدر همین ما .ندک میپیدا ن حاکمیت

 آن بر است ممکن چگونه ماشیب می اصول این از فروعی که ما اند ولیکن شده خلق ازل
 خدا فقط .دهیم قرار خود علم حاکمیت شعاع در را آفرینش ختم و بدو و کنیم احاطه
 خلق براي اند ولیکند می را آفرینش ختم بدو و که است او و است آفرینش به محیط
 این در .است ظرف آفرینش اصول این مظروفند و خالیق زیرا کند واند تشریحت میخود ن

 در تر بزرگ ظرف و است تر بزرگ مظروف از است اصول که ظرف نخواهی خواهی جا
 .بگنجانیم اي کوزه در را دریا بخواهیم که است  این  یرد مثلگ مین قرار تر کوچک مظروف

 هاي رقم. اند هماند ساکت و رفته طفره سئواالتی چنین جواب در هم ع اطهار ائمه لذا
 که این از ریمب می خدا به پناه ما که اند باز فرموده اند و گفته اي کننده گیج و بزرگ بسیار
 .نیست شیئی نبودن دلیل ،انسان نداشتن و نیافتن پس.  کنیم معین را آفرینش حدود
 خدا خلق ود کهش می اثبات ،مصنوعیت و صانعیت و ضرورت معل قضاوته ب قدر همین
 و ویسیمن می و وئیمگ می ما که ستا خدا مانند کلماتی خلق .است قدیم خدا و حادث
 و وئیمگ می چه آن نخواهی خواهی .هستند و نویسندگان مانند گویندگان خالق

 فاصله این و است فاصله گفته چه آن و گوینده بین و وجود ماست از خرأمت ویسیمن می
 خود اگر و سازیم متصل خدا ازلیت به را خود وانیمت مین هرگز شما ما و .نیست رفع قابل

 از خرأمت خدا باشد خلق  که هم ثانیه یک میزانه ب که دید خواهیم رسانیدیم ازلیت به را
 وئیمگ می فالسفه شما به ،رسد نامحدود نمی محدود هرگز به ولیکن است وجود خداوند

 از را مخلوق خالء مکانی اید، شده رتبی حدوث به قائل خالء زمانی این ترس از که شما
 .است نهایت خود بی وجودي سعه در خداوند متعال کنید زیرا وانید نفیت می چگونه خالق
  .اشدب می ابتدا بدون و انتها بدون
 جرم که را آن نور تابش ابتداي  بتوانیم که نیست آسمان نورانی  اجرام خداوند مانند 

. سدر می صفر خورشید به نور کجا در بگوئیم و بیاوریم بدست آن انتهاي تا است خورشید
 در باشد و داشته اثر بیشتر باشد و بیشتر جایی در که است چنین هم وجود خدا آیا
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 خدا بعد وجود به جا آن از برسد؟ زیرا صفر به خدا وجودي دیگر اثر جایی و کمتر جایی
 ضعف و شدت وجود خدا در .است نهایت بی وجود خود خداوند در البته. سدر می آخر به

 به تقسیم .اشدب مین اعداد و مراتب بر تقسیم قابل مطلقوجود  آن و ظهور نیست قابل
 ذات .مواد عالم ترکیب و مانند تجزیه اعداد به تقسیم .نور ضعف و مانند شدت مراتب 

 اي رتبه یک در خدا علم و قدرت بگوییم تا است منزه تقسیم دو این از خداوند مقدس
 خدا .سدر می صفر به دیگر جاي در ود وش می دیگر ضعیف مرتبه در و دارد شدت

 نهایت بی هم است خلق وجود ظرف که عدم معنايه ب خالء طرفی از .است نهایت بی
 صفت نه است مخلوق وجودات صفت محدودیت .ستا نامتناهی مطلق زیرا عدم اشدب می

 بیان ارقام با را دارائی آن بدهید مجبورید گزارش را خود اگر دارائی شما .مطلق عدم
 ثروت رقم بگوئید صد ،دهید گزارش نهایت بی وانید تات می را خود ناداري کنید ولیکن

  .ندارم نهایت بی تا و دارم
 شمارش و ارقام دارند با محدودیت الخداوند متع مخلوقات که انیمد می ما طرفی از 

 فقط که هدد می خبر خداوند متعال ود ور می بکار عدد آنها معرفی براي .وندش می تحدید
  .نیست تقسیم قابل نهایت بی بر عدد که انیدد می را این و اندد می را مخلوقات شمارش او

 ،وندش می آفریده آن در مخلوقات که است عدم خالء و فضاي ،نهایت بی این از منظور 
 خورشید و اگر .اند شده خلق فضا در ستاره و خورشید و اهم همه ینا که چنان آن

 پس .امیمن می عدم یا و خالء فضاي را ستارگان و خورشید فضاي ،کنیم نابود را ستارگان
 و ابتدا باشد، داشته نهایتی که نیست مخلوق موجود زیرا است نهایت خالء بی فضاي این

 و ستا نامتناهی وجود خالیق ظرف پس .خلق عدم صفت نه است  خلق صفت انتها
آنها  از هرکدام وند وش می خلق ظرف این در کوچک و بزرگ اعداد صورته ب خالیق

 به شمارش قابل که را خالیق این اگر ما .هندد می خود اختصاصه ب را فضا از قسمتی
 صفر به قسمت خارج کنیم باشد قسمت خالء نامتناهی که آنها  جاي بر هستند اعداد

  . نیست تقسیم قابل تنهای بی بر عدد سد زیرار می
 خواهی  کنید که را مجبور خدا مانند قدرتمندي و مختار توانید موجود شما نمی پس 

 خود کسی اختیار و اراده به او بلکه باشد، آفرینندگی و آفرینش در ابد تا ازل از نخواهی
شما  همین .ندک مین خلق جایی در را دیگري چیز ند وک می خلق جایی در را چیزي یا

 خدا اید؟ نبوده مکان و زمان نهایت بی در هستید چگونه عالم اجزاء از جزئی که
 را خود فیض چگونه پس بیافریند، مکان و زمان نهایت بی این در را شما وانستهت می

  .است کرده تعطیل شما درباره
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 کل زیرا باشیم داشته هم عالم کل در وانیمت می مداری جزء عالم در که قضاوت همین 
 بگویید انسانوانید ت مین شما .مشترکند و معدودیت محدودیت و مصنوعیت در جزء و

 اثر یازل انسان آن دارد ولیکن خود فاصله خالق از و است خداوند متعال ارادي اثر ما زمان
 چگونه ،دارد رتبی  فاصله خدا وجود از و است خداوند وجودي اثر  بلکه خدا نیست ارادي

 اشاره قابل هستم فردي که من ؟کنید جدا اشتراك مورد مسئله از را وانید مشترکاتت می
 هر اند و شماره و اشاره قابل من جسمند مانند و روح از ترکیبی که افراد کل، و شماره

 از که است بهتر این پس .باشیم افراد داشته کل در وانیمت می داریم فرد درباره هک میحک
 دو این در ما نخواهی خواهی زیرا کنیم نظر صرف مکانی یا و خالء زمانی آن کردن پیدا
خداوند  ولیکن دارد ما حاکمیت بر نهایت بی دو این و محدودیم مکان و زمان نهایت بی

 این با .دارد وجودي احاطه  نهایت دو بی این اشد برب می وجود نامتناهی یک که متعال
 یا و اولیه مواد خداوند ابتدا .هستند خداوند متعال صنعت معنا تمامه ب خالیق حساب
ند ک می ترکیب یکدیگر با را ساختمانی مصالح آن بعد ازد وس می را آنها ساختمانی مصالح

  . وردآ می بوجود را خالیق همه یکدیگر این با آنها ترکیب از و
 و نظر صوري از را مخلوقات ساخت دارد، نام آفرینش هندسه که کتاب این در ما پس 

 باشد آفرینش مبادي که مواد اولیه و مصالح به و نیمک می بررسی کیفیت و کمیت نظر از
 به احتیاج ،دادیم بود توضیح آفرینش مبادي که اول کتاب در را آنها ما زیرا نداریم کاري
  . ندارد تکرار
 ترکیب است  آفریده را قبال آنها که اصل دو از را عالم موجودات خداوند متعال 
 دو آن .وردآ می بوجود را مخلوقات همه این یکدیگر با اصل دو این ترکیب از ند وک می

 ساخته مخلوقات پیکره ماده اصل از که است نور اصل دیگر و ماده اصل ییک ،اصل
 ماده که اول اصل. وردآ می بوجود را ها یزیبائ و کماالت و صفات ،نور اصلاز  ود وش می

ر نظ از و است موت ،حیات روح فقدان نظر از .کمال فاقد هست چیزي خود ذات باشد در
 سیاه ،رنگ فقدان نظر از و ظلمت  ،روشنایی فقدان نظر از و ساکن ،حرکت نیروي فقدان
 نور که دیگر اصل اما یرد وگ می سرچشمه مخلوقات و موجودات ذوات ،اصل این از .است
 را خالئی و دنندار جسمانیت که وئیمگ می چیزهائی به مجردات .است مجردات از باشد،

 یکمجرد  .ندنیست ابعاض و اجزاء بر تقسیم قابلو  دنندار الزم فضا و مکان ،دننک مین پر
 .نیست تصرف قابل جسمانیت و جسم نیروي با .مالء و اتصالی خود ذات در ستا حقیقتی

 از .درآورد اختیار خود به را آن کرد و تصرف آن ود درش نمی مادي ابزار و اسباب با یعنی
 نظر از و ودش می تعبیر نیرو به آن از ماده در نیرو پیدایش مناسبت به که اصل این
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 در آن از روشنایی پیدایش از نظر نند وک می روح به تعبیر آن از ماده در حیات پیدایش
 رنگ و الوان به تعبیر آن از ،عالم در اجسام رنگ پیدایش نظر از امند ون می نور را آن ماده
 سرچشمه اصل این از ،ودش می پیدا در ماده که کماالتی و ها یزیبائ تمام .ودش می
ه ب را اصل این اضافه .ودش نمی ماده جزء یرد ولیکنگ می تعلق  ماده به اصل این .یردگ می

 است خداوند متعال فیض اصل این ود زیراش می مشتق فیض از امند کهن می افاضه ماده
  .ودش می پیدا ارزش ماده در مادهه ب تعلق از بعد یرد وگ می تعلق ماده به که

 حیات ماده در تعلق همین با و ودش می پیدا حرکت در ماده ماده به اصل این تعلق با 
 پیدایش با و ودش می پیدا روشنایی و رنگ ،ماده در تعلق با همین همچنین ،یدآ می بوجود
 که ودش می پیدا لغت سه اینجا در .ندک می پیدا ارزش ماده ،چهار صفت این از هریک

  .دارد اي جداگانه مصداق لغت سه این از هرکدام
  .است خداوند متعال آن و دهنده فیض یعنی مفیض : اول 
  .است فاقد کمال ماده آن که فیض گیرنده یعنی مستفیض : دوم 
 قرار ماده دل نور در وجود مبداء از که حرکتی و حیات همین یعنی فیض : سوم 
 پیدا حرکت و حیات آن در و وردآ می دست به را خود ارزش فیض این با ماده یرد وگ می
  . ودش می

ایجاد  نیروئی عالم مواد و ذرات دل در مبداء فیض این خداوند از مرتبه اولین در 
 در باشد یا مجذوبیت جاذبیت اثر که اولین ماده دل نیرو در این پیدایش با که ندک می

 جعل نند یعنیک می جعل  به تعبیر نیرو گیري قرار این از ود وش می پیدا عالم مواد
 که این بدون است ماده ذات در خاصیت و اثر پیدایش معنايه ب ماهیت جعل .ماهیت

 یا و تر بزرگ ماده حجم فیض این  اضافه با  که این بدون شود و دیگر اضافه ماده به اي ماده
   .شود  تر کوچک

 و یکم جهت دو در را عالم مواد ،و جعل خلق کلمه با بعد خداوند متعاله ب جا این از
ه ب اضافه. برساند مطلق کمال به را آن که زمانی رد تاب می باال اضافه با و افاضه با کیفی
 و بزرگ ماده حجم ،ارتباط این از که یکدیگر است با مواد اولیه ذرات دادن ارتباط معناي
 ماده کیفیت ،افاضه با و ،واهد درآیدخ می خدا که شکلی هره در انتها ب ود تاش می تر بزرگ

 که دیگر صفات و روشنایی و نور و زیبایی و حرکت و حیات مانند .ودر می باال آن ارزش و
 خداوند متعاله ب ارتباط در که ود تا روزير می باال آن کمال و ماده ارزش ،افاضات  این با
  .آورد بدست را خود واقعی ارزش ،تسلیم و ایمان و حکمت و علم پیدایش با



 ١٢٠                                            هندسة آفرينش                                                  

 باشد خلق و جعل ،دیگر تعبیر با که اضافه و افاضه کیفیت در خود را ثبح اینجا از ما 
   .هیمد می ادامه

 ولیکن ندک می معرفی شیئی را خود .است کمال فاقد خود ذات در ماده که شد گفته
  .عدم به نزدیک چیزي بلکه ،محض عدم معنايه ب نه است الشیئی در واقع

 جهت از و میت ،حیات فقدان جهت از و ساکن ،است حرکت فاقد که جهت نای از 
 و ظلمت یعنی اسماء، این .ودش می نامیده ظلمت نور، فقدان جهت از و سیاه ،رنگ فقدان

 حقیقت یک آنها مصداق ولیکن هستند مختلف هاي نام گرچه ،سکون و موت و سیاهی
 ،حرکت نقیض هستند زیرا خود  به مربوط معانی نقیض ها نام این بلکه .بیشتر نیست

ر اگ ما .ودش می پیدا سکون حرکت، سلب با .حرکت عدم و حرکت وییمگ می.  است سکون
 شیئی آن بر محرك نیروي یک بایستی آوریم در حرکت به را ساکن شیئی بخواهیم

 نیروي این که نیست ممکن. بوجود آید حرکت ،ساکن آن در تا سازیم وارد ساکن
ایجاد  وجودي اثر ودش نمی عدم با .نیست اثر منشاء ،عدم زیرا باشد محض عدم ،محرك

 متحرك اوست مانند دیگر که ماده اضافهه ب ،است ساکن شیئی یک که ماده .کرد
 ذاتی لوازم از سکون و ساکنند هم باز مادهها  نلیویم اضافهه ب ماده یک زیرا .ودش نمی

 ماده به را ذاتی الزم آن ند زیراک مین رها را خود ذاتی الزم چیزي هرگز و آنهاست
  .بگیرند آن از اند که نداده
 حرکت آن  بخواهند به اگر که است ساکن و کوچک بسیار ذره یک اول جعله ب ماده 

 نیست جایز .بدهد حرکت را آن گیرد وب تعلق ماده به که الزم است حرکت نیروي ،بدهند
 ماده ،ساکن دیگر ذاتا ماده و است متحرك ذاتا ماده یک باشد تا بگوئیم ماده جنس از که

 مادیت جنس در عالم مواد زیرا ند،ک می پیدا حرکت متحرك ماده اضافهه ب ساکن
 اگر ساکنند و آنها ساکنند تمامی اگر .حقیقتند یک جنسند و یک تمام مشترکند یعنی

 این و باشد متحرك دیگر ماده و ساکن اي ماده اگر .متحرکند آنها متحرکند، تمامی
بوجود  نتبای مواد عالم بین که است این اش باشد الزمه آنها ذاتی لوازم از و حرکت سکون

 به تقسیم ماده اصل نتیجه در، شوند خارج یکدیگر با جنسیت اشتراك حد از و آید
 با اشتراك قابل باشند و داشته یکدیگر تباین با که باشد مواد مختلف نوعها  نمیلیو

  .شوند یکدیگر خارج با جنسیت خط از نباشند و یکدیگر
 ،هدد نمی حرکت ،ساکن نیروي به باشد، آن ذاتی آن حرکت که متحرك ماده ،بعالوه 

کند  سلب خود از را حرکت نیروي تا نیست سلب قابل متحرك ذات از ،ذاتی زیرا حرکت
 و است حرکت خود ذات در متحرك ماده وئیمگ می ما ازیر نماید، اضافه ساکن ماده  بهو 
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 نیروي اگر ؟شوند یکدیگر به تبدیل ذات دو این چگونه ،خود سکون ذات در ساکن ماده
 خود را به حرکت دارد، ذاتی سکون هم آن که ساکن مادهه ب است ماده ذات که حرکت
 .شود مبادله آنها اثر بین صورت این در نماید افاضه ساکن به را خود یعنی بدهد، ساکن
 یا و شده محو متحرك در ماده ساکن ماده یا که است جا این این در اثر تبادل معناي

 کند رها را خود هستی آنها از یکی بایستی و است شده محو ساکن ماده در متحرك ماده
 معنايه ب هستی و وجود زیرا رهایی .نیست سازگار دانش و عقل با هستی رهایی این و

   .است محال دو هر و این ،وجوده ب عدم انقالب یا و است عدم به وجود انقالب
 اضافه خود چیزي موجودیت بر یا ند وک مین رها را خود موجودیت چیزي هرگز

. متمرکز گردد آن جاي دوم موجودیت و شود رها اول موجودیت که کیفیتیه ند بک مین
 آنها .با یکدیگر مشترکند وجودي خاصیت و ذاتی جنسیت در مواد عالم تمام کلی بطور

یرد گ می تعلق آنها به دیگري از اصل آنها ارزش و کمال .ارزشند و فاقد کمال خود ذات در
   .امیمن می روح نیرو و و نور:  هاي نام را به دیگر اصل آن که

 الظلمات جاعل: فرماید می امانع سوره در. ندک می ظلمت به تعبیر ماده اصل خداوند از
 است  ماده اصل ،ظلمت پس .ایجاد کرد  سابقه بدون را ظلمت و نور خداوند یعنی. النور و

 نور اصل باز و است سکون و موت و تاریکی و سیاهی با خود مالزم ذاتی موجودیت در که
 به است حرکت و حیات مبداء که نور اصل از .است حیات و نورانیت با مالزم خود ذات در

 به نور .نندک می جعل به تعبیر افاضه از این که ودش می افاضه حرکت و حیات ،ماده اصل
 چهار این که ودش می صفت چهار داراي ماده ،ماده نور به تعلق اثر در ،یردگ می تعلق ماده

 یعنی .ستا یکی آن معناي حقیقت ود ولیکنش می بیان مختلف الفاظ  به گرچه صفت
 نیروي ماده در ماده به نور اصل تعلق با. ندک می پیدا اسم اعتبار، چهار چهار به معنا یک

 نیروي همین با ند وک می پیدا حیات ،حرکت نیروي همین با ود وش می ایجاد حرکت
 ،ندک می پیدا مخصوصی رنگ ،نورانیت همین با ورد وآ می بدست نورانیت ،حرکت و حیات

 به نور تعلق از  که است هایی کیفیت ،حیات و رنگ و نیرو و نور یعنی کلمه چهار این و
 سويه ب را خود حرکت ماده ،اضافه و افاضه سیر همین در ود وش می ظاهر ماده در ماده

  . ندک می آغاز کمال
 است مذکور گانهچهار فاقد کماالت که ابتدایی وضع این در وجود ماده از خداوند

 ثم .ساکنا جعله لوشاء و مد الظلّ کیف ربک تر الی مال :فرماید می ند وک می ظلّ به تعبیر
  . دلیال علیه جعلناالشمس
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 سایه معنايه ب که ظلّ زیرا است کمال سويه ب ماده حرکت امتداد ظلّ از منظور
 وجود آنجا در نور ویند کهگ می جاییه ب هم سایه.است ظلمت دوم معناي درست است

 این و است دیوار طرف آن روشنایی که این به نظر .دیوار سایه و انسان ندارد مانند سایه
 سایه دوم معناي در ظالل و ظلّ .امندن می ظلّ را آن ،ندارد روشنایی دیوار طرف

 الهی هاي حکومت جهت این از .اشدب می هم خداوند متعال لطف سایه یا ها و حکومت
ا آنه یرد وگ می تعلق آنها به خدا نور و خدا لطف شعاع امند کهن می اهللا ظلّ را یانانس

 و میزان یک  به را خدا لطف یعنی .هندد می قرار خود وجودي برکات سایه در را دیگران
ه ب هم معمولی سایه .سانندر می آنها به باشد دیگران براي استفاده قابل که معینی اندازه
. رددگ می آفتاب تابش عمان ندازد وا می سایه که چیزي آن یعنی .است کیفیت همین
 سوم یک یا و دوم یک میزان را به آفتاب نور ود بلکهش نمی آفتاب نور حجاب کامل بطور

 در که کسانی دهد تا می خود قرار  سایه در را روشنایی دیگر دوم یک هد ود می تقلیل
 خدا لطف سایه خدا اولیاء طور همین ،نباشند مطلق تاریکی نند درک می زندگی او سایه

 تحویل کامل وانند بطورت مییرند نگ میدا خ از که را برکاتی و حکمت و علم .هستند
 سایه که کسی برابر با نند زیرا استعداد آنهاک می آنها زندگی سایه در بدهند که کسانی

  .اشدب مین خداست لطف
امتداد  شریفه آیه این در .نند محدود استک می استفاده خدا لطف از چه قهرا آن پس 
 که روزي تا ستا انسانی ناقص هاي حکومت دادن شک و دادن گسترش معنايه ب ظلّ

 ماده کشش وامتداد  معنايه ب هم دیگر معناي در و گردد الهی کامل حکومت به تبدیل
  .است مطلق کمال سويه ب نقص منازل و مراحل آن از 

 نظر در حاکم استعدادي و فکري تکامل نظر اگر از را انسان بر انسان هاي حکومت 
 بهتر بیشتر و زمان آینده در ها حاکمیت و ها حکومت کیفیت که نیمک می مشاهده ،بگیریم

 هاي حکومت و شهري هاي حکومت  به تبدیل محلی هاي حاکم .ندک می پیدا گسترش
 و وندش می جهانی هاي حکومت به تبدیل انتها در و مملکتی هاي حکومت به تبدیل شهري
 حکومت آن به راها  نانسا که این تا است پله و پایه انسانی هاي حکومت این عاقبت
 و بهتر رشدها  نانسا نباشند فکر کوتاه و ناقص هاي حکومت این اگر .برساند الهی جهانی

  .شوند آماده الهی حکومت پذیرش ند تا برايک مین پیدا بیشتري
 فکر که است  نردبان هاي مانند پله ريبش هاي ها و ریاست حکومت تمامی پس 
 الهی حکومت ظهور براي آمادگی که روزي د تانهد می ترقی د ونهد می اوج راها  نانسا
 اند داشته تاریخ ابتداي در که فکري وضع همان به را ها حکومت اگر خدا .کنند پیدا
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 حکومت و آنها بین گردد، محکوم و حاکم هاي انسان  فکري تکامل مانع و نماید متوقف
 خدا حکومت استعدادي و علمی خالء در این که ودش می پیدا فکري و خالء علمی الهی
 و بشریت وانستیمت می واستیمخ می اگر :فرماید می هآی این خداوند در .نیست ظهور قابل

 از آنها صورت این در .سازیم متوقف و ساکن خود ابتدایی  وضع همان در را ها حکومت
 و انسانیت مقام در را وانستند خودت مین و نبودند نمایش قابل تکامل و مسیر حرکت

 آنها وانستندت می بودند الهی  علم به مجهز که هایی فقط انسان. بگذارند نمایشه ب آدمیت
 شناسایی این ازها  نانسا سایر و آنها خود ولیکن بشناسند ابتدایی  وضعیت آن در را

خدا  وجودي برکات از ادند ود می قرار اولیاء و انبیاء با برابر را خود نتیجه در .بودند محروم
 متوقف را ظلّ ما :فرماید می خدا که شمس این از منظور .دندش می محروم رانپیامب و

 قصور حد در که هایی انسان که است این ادیمد می قرار آن دلیل خورشید راو  مردیک می
 وانند خودت مین آنها ،مانند می باز تکامل رشد و از وند وش می متوقف خود تقصیر ابتدایی و
 آن را در آنها که خداست اولیاء و خدا دانش و علم فقط ،بشناسند را خود امثال و را

 طور همین .سازد آشنا خود وضعیت به را آنها واند خودت می د وناسش می ابتدائی وضعیت
 هاي ارزش و خاصیت و حرکت فاقد.  است فاقد کمال شیئی یک آفرینش ابتداي در ماده

 را آن که روزي روراند تاپ می شآفرین عالم در ذريب همچون را ماده خداوند متعال دیگر،
 و حیوان قالب در یا و صحرا و و دریا مانند کوه طبیعت عوالم لباس در و برساند ثمره ب

 پیدا طور نمایش این عالم ظلمانی ذرات هک این دلیل پس .بگذارد نمایشه ب را خود انسان
 نمایشه ب دانشمند و عالم هاي انسان یا و ستارگان و خورشید و ماه صورت به اند، کرده

 ها ارزش کسب سوي به را او و داده تکامل ماده خدا به که است اند این شده گذاشته
 و تن صورته ب انتها در تا است داده مادهه ب خاصی نمایش قدمی هر در و داده حرکت

 در ماده .است کرده پیدا عظمت همه این و نموده ها جلوه امام و پیغمبر بدن مانند بدنی
 به را سرمایه دو این وانیمت می که ودش می مجهز سرمایه دو هب  میقد هر در تکامل مسیر
   .کنیم معرفی و افاضات اتاضاف عنوان
 فیض این در ماده که است ماده به خداوند متعال بخشی فیض معنايه ب افاضات 

 و حیات به تعبیر ها در آینده حرکت نیرو و همین از ند وک می پیدا حرکت و نیرو ،بخشی
 ارزش ،ماده ساند ور می ماده را به آن خدا که خداوند متعال تکوینی فیض .ودش می علم

 به تبدیل ماده به تعلق از بعد که است حیات اصل و نور اصل ند،ک می پیدا وجودي
 در و است مجرد خود ذات در اصل این. ودش می حرکت و حیات به تبدیل یا و روشنایی

 در خود ذات در .خارجی خالء نه دارد و یداخل خالء نه .است نهایت خود بی وجود و ذات
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 هاي صورته ب  یمک تجزیه مسیر در که نیست مانند ماده .یردگ می قرار اتصالی وضعیت
 ماده در تعلق از بعد و یردگ می تعلق ماده به اصل این .باشد  تقسیم قابل کوچک و بزرگ

 در است خداوند متعال تکوینی فیض که اصل این .ودش می پیدا حرکت و حیات خاصیت
 نیست چنان .ندارد راه آن در زیادي و کم .تکثیر نیست و تقلیل قابل خود وجود و ذات
 بر که غذائی و مانند آب کند پیدا قلت وجود خود در گیرد تعلق اجسام و ماده  به اگر که

 ندک می پیدا تقلیل کوچکی هاي قسمت  قهرا به .ودش می تقسیم تغذیه لقاب اجسام مواد و
  .ودش می تمام انتها در و

 در رنگ و نورانیت و حرکت و حیات پیدایشمبداء  که خدا تکوینی فیض ولیکن 
 که کیفیت نای به .ذیردپ نمی تقسیم و تجزیه خود وجود و ذات ود درش می عالم موجودات

 قهرا براي کمتر را، و بیشتر یا کند زنده را نفر ده کلی روح این با خداوند بخواهد اگر 
 فیض سد کهر می آخر  به آب  مانند اقیانوس انتها شاید در و ندک می پیدا قلت دیگران

 حیات روح خداوند با دهی یا شهر یک اگر در .دیگر نرسد موجودات یا و اجسام به الهی
 دهی فیض این در بگیرد، نفرها  نمیلیو آن از را اتحی روح کند و یا زنده را نفرها  نمیلیو

 ماده خصایص از تقلیل و تکثیر .رددگ مین کم یا و  اضافه چیزي روح اصل بر گیري فیض و
 عالمی تراکم این از و کند پیدا تراکم در جایی اگر که است عالم اجسام خصایص از و

  .یدآ می بوجود خالء دیگر جایی در ،شود ساخته مانند زمین
 ،کنیم فرض نوري سال را ده آن فضاي وانیمت می که شمسی منظومه یک مثال در 
 آنها از شمسی منظومه کرات وند وش می انبوه  معینی جاهاي در فضا این در متراکم مواد

 ماه و زمین بین ود مانند فضايش می پیدا ماده خالء از دیگر جاهاي در یند وآ می بوجود
 زمین دیگر مانند کره جاي در و و مواد است فاقد ذرات ،است خالء فضاي جا یک در که
   .است مواد متراکم ،ماه و

 اي مواد تازه سازد بایستیب  میعال یا و اي کرهبخواهد  منظومه این اگر خداوند در پس 
 ذرات عالم مواد زیرا .بکشاند فضا این به دیگر جاي از را کره آن مواد یا و کند ایجاد

 پیدا کثرت و قلت وند وش می زیاد و کم نشدن یا و شدن مصرف با که هستند محدودي
 دیگر بسازد، خورشید چند خداوند بخواهد اگر شمسی منظومه همین در ولیکن .نندک می
 یرد برايگ می تعلق خورشیدي مواد و ذرات به الهی تکوینی فیض آن از خورشید که نور

 یا کند و خلق دیگري انوار ،منظومه این در یرد کهگ مین قرار مضیقه نیرو در و نور تهیه
 خود ذات در نیرو و نور اصل .نماید دیگر تهیه جاي دیگر از خورشیدهاي نیرو براي و نور
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 اول شمع نور در و ودش می روشن چراغ هزاران شمعی یک از که است چراغ و مانند شمع
  .ودش نمی پیدا کسري و کم

 یکدیگر فاصله از ،است پراکنده ،نامتناهی فضاي در ماده اصل وییمگ می اینجا در پس 
 در .ستا نامتناهی ،نامتناهی فضاي در نور اصل ولیکن .است تقلیل تکثیر و قابل و دارد
 و تکثیر قابلیت مادهه ب مسیر تعلق از ذیرد ولیکنپ نمی کثرت و وجود خود قلت و ذات

 نورانیت و نور بر و کرد نورانی معین مقدار به را اي ماده ودش می یعنی .ندک میدا پی تقلیل
 و عالم مواد ،تعلقات این در .گرفت  ماده از را ماده نورانیت و نور ودش می یا افزود و آن

 یا افاضه و روح به تعلق مسیر از عالم مواد .یرندگ می قرار مختلف حاالت در جهان اجسام
 را ها ر و بعضیزیادت را آنها از بعضی ودش می یرند،گ میقرار ضعف و شدت حاالت در روحی
 .داد قرار مختلفی حرکات و حاالت در و کرد مجهز نیرو و نور به نهایت بی تا صفر از کمتر
 نور ذاتی خاصیت که رنگ اصل کنیم سفید رنگین و سبز نور به را ماده بخواهیم اگر مثال
 یا و نور به تعلق مسیر از ماده نند ولیکک مین پیدا کثرت و قلت .ودش نمی زیاد و کم است
 جاهاي از آن سبز رنگ که است سبز چنان آن اي ماده .گیرد می قرار قلت و کثرت در رنگ
 که است ضعیف قدر آن نورانیت و دیگر در رنگ اي ماده و است یتؤر قابل نزدیک و دور

 تمامی و نیست یتؤر دیگر قابل جاي از هد ود می روشنایی و رنگ را خود محیط فقط
 و رنگ و کدورت و صفا نظر از عالم اشکال و اجسام در  که ها تفاوت و امتیازات این
 در ماده به نور مسیر تعلق ازها  نای همه ،آمده بوجود ظلمانیت و نورانیت و رنگی بی

 الوان و اشکال همه این اگر میلیارد برابر ردد وگ می ظاهر مختلف هاي صورت و ها کیفیت
 و امند قلتن می اقدس فیض را آن که الهی مطلق ضفی آن در ،کند خلق آفریده خدا که

   .است ابعاد و فاقد حدود که ستا نامتناهی حقیقت یک آن ود زیراش نمی پیدا کثرت
 به تعبیر اولیه اصول آن از حروف و اسماء فصل کافی کتاب در السالم علیه صادق امام
  :فرماید می و ندک می حروف

 مجسد غیر بالشخص و منطق غیر باللفظ و متصوت غیر بالحروف سماءاال خلق اهللا ان 
   ......مستور غیر مستتر ،مصبوغ غیر و باللون

 که ساخته  سمائیا  اولیه حروف خداوند از :فرماید  می السالم علیه امام حدیث این در
 ظاهر بیان و منطق در یا بوجود آورند و صدا و صوت نیستند تا مانند الفاظ اسماء آن

 و نیست  جسم ،خود موجودیت در که آمده بوجود مشخص اصول یک با اسماء آن .گردند
ه خود ب  ،الوان و حروف آن .است آمیزي رنگ و ریزي رنگ از پیش ةبوجود آمد هاي رنگ با

 حدیث نید در اینک می مشاهده .باشند داشته حجابی و پرده که این خود مستورند بدون
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 و اهللا مانند اسماء لفظی زیرا ،اندد می عبارات و الفاظ از غیر را اوال اسماء مخلوق شریف
 بیان و نطق در که  و الفاظی ودش می ایجاد صوت با که حروفی آخر از تا ... رحیم و رحمن
اسماء  آن و نیست الفاظ و اء از حروفاسم این ولیکن ،ودش می ساخته ردد،گ می جاري

 ظاهر عالم در که مخلوقاتی و موجودات همین یعنی هستند تکوینی اسماء  ،مخلوق
 چقدر .ع هستند اطهار ائمهها  نانسا باالتر از د واشب می انسانیت آنها سأر در اند که شده
 همین در اند و اسماءاهللا ع اطهار ائمه و کامل هاي انسان که داریم اخبار و احادیث زیاد

  : فرماید می کتاب
 بهترین و ها اسم بهترین ما قسم خداه ب. العلیا امثاله و الحسنی اسماءاهللا واهللا نحن 

   .خدا هستیم هاي نمونه
 ساخته از حروف یلفظ اسماء که طور همان .اند اسماءاهللا دیگر مخلوقات و ها انسان پس

از  پیش اصول آن شوند که می ساخته اصولی از هم خدا خلقی و تکوینی شوند اسماء می
 تعلق جسم به که مانند روحی اند نمایش کنند بدون جلوه مخلوق و اسم لباس در که آن

 آمیزي رنگ چیزي آن با که یا رنگی و نشده ظاهر اجرام و اجسام در که نوري یا و نگرفته
 که عالم اجرام یا ورند وآ می کجا از را خود گرن هستند، رنگین که عالم اجسام .نشده

 بعد هستند و نمایش بدون اصول یک ؟کند می پیدا تعلق اآنه به از کجا هستند نور نورانی
   .وندش می نمودار نند وک می پیدا نمایش ،اجسام و ماده به تعلق از

  : فرماید ود میش می از انوار پیدا هک الوان تعبیر در امام ینیدب می
 بین فرق .نیستند مستترند اما مستور گیرند تعلق اجرام و مواد به که از آن پیش

 حجاب خود بدونه ب خود ویند کهگ می چیزي به مستتر که است این مستور و مستتر
مثال  .ودش می مستور پرده و حجاب پس در گویند که می چیزي به مستور و است پنهان

 روح باشد بایستی روح بحجا بدن اگر .نیست مستور اما است مستتر انسان بدن در روح
ینید ب می که این با باشد گرفته را جلو روح پرده مانند دیوار یا بدن باشد و بدن طرف آن

 مستور اما ،است مستتر روح پس باطن در ظاهر هم در هم است بدن جاي همه روح
 طرف آن رنگ باشند بایستی شده مستور رنگین مواد بوسیله اگر الوان طور همین .نیست

 رنگ ،ینیمب می ما را چه آن ولیکن است  رنگین باطن و ظاهر در ماده که این با باشد ماده
  .اجرام ، یا مانند نور در بدن لباس در مانند روح ماده لباس در است
 و خود نهانه ب خود یعنیهستند  مستتر جا ها همه روح و نورها و ها رنگ این پس 

 را فروع موجودیت و است فروع باطن ظاهر و در اصول اشند زیراب میپنهانند اما مستور ن
  .هندد می تشکیل
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 در دیگر حروف تعبیر به. اشندب میمستور ن ولیکن مستترند فروع در اصول پس 
 وئیدگ میینید ب می که را حسین و حسن شما کلمه .نیستند مستور مستترند ولی کلمات

 ن ي س ح دیگري آن و ن س ح این گوئید که نمی و است حسین آن است حسن این
 اولیه اصول ند همانک می بیان حدیث این در امام که حروفی از منظور پس .است

 ها ظاهر صورت و ها لباس این در مواد و اجسام به ترکیب از بعد که است آفرینش
  . ذاردگ می نمایش به را خود ردد وگ می

   .اصل دو از است ترکیبی عالم وییمگ می حساب این با 
 و ارزش فاقد و منفصل مواد محدود و .شده بیان که مشخصاتی آن با ماده اصل ،اول
   .کمال

 ها ظاهر صورت این در اجسام و مواده ب تعلق از بعد نیرو که یا و نور اصل ،دوم
 آن با ترکیب از بعد عالم اجسام مواد و .ودش می مواد و اجسام منشاء حیات ردد وگ می

 بر فنا و موت به ،ترکیب سلب و تجزیه از بعد نند وک میپیدا  حرکت و حیات ،اصول
   .ردندگ می

 ترکیب مسیر این در ماده گسترش و ماده با نور اصل ترکیب در ود راخ بحث کاین 
  .هیمد می ادامه
 پیدا ولاص آن از که فروعی و عالم ابتدایی اصول که است این است مسلم چه آن 
 به کدام هیچ و نیستند نمایش قابل تنها و فردي تک صورته بها  نای از یک ود هیچش می

 اصول از عالم در نمایشات تمامی .بدهند نمایش و کنند وانند معرفیت مین را خود تنهایی
 تولد ابتداي ازها  ناگر انسا .وندش می اضداد شناخته و ترکیب مسیر درها  نای همه فروع و
 محیط در همچنین ناسند وش نمی را تظلم و کنند نور زندگی ظلمانی محیط در وفات تا

 در دیگر ساعت و محیط این در اگر ساعتی ناسند وش نمی را ظلمت و نور هم باز نورانی
ناسند مثال ش می را حالت دو هر و دو محیط هر محیط و حالت اختالف با ،دیگر محیط

 که خلقی هم نه و دش می شناخته او خود رد نهک مین خلق اگر تعالی و خداوند تبارك
 و هم مخلوقات خداي هم ،مخلوقات آفرینش بعد از اما. دش می شناخته است کرده خلق

  .وندش می شناخته مخلوقات
 گفتیم که چنان د،نندار نمایش و نمود ،تنهایی و تکی حال در آفرینش  اصول سپ 
 در انعکاس و ترکیب از بعد مگر دهد نمی روشنایی و ودش نمی نور ،تنهایی به مطلق نور

 با ترکیب از بعد مگر ندارند نمایش و نمود عالم مواد و ظلمات و مواد، و همچنین ظلمات
  .نیرو نور و
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 یا ماهیت جعل ،اصول پیدایش از بعد ،یردگ می انجام طبیعت در که کاري اولین لذا 
 و مواد از ترکیب غیر ماهوي ترکیب یا ماهیت جعل این و است موجودات ماهوي ترکیب

 جعل .دیگر شیمیایی ترکیبات یا و خاك و آب مانند ترکیب .است یکدیگر با اجزاء عالم
 و ماده ذات ،ترکیب آن از که است یکدیگر ترکیبی با آفرینش اصول ترکیب یا و ماهیت
  .شود اضافه چیزي آن حجم بر که این بدون ودش می عوض آن ماهیت

 و نور .افزاید نمی زيچی آن حجم بر یرد وگ می قرار ماده نهاد و ذات نیرو در و نور 
 تعلق به ترکیب این از وانیمت می .باشد حبس آن در که یردگ مین قرار ماده ظرف در نیرو

 از .ندک می پیدا نیرو و حیات ،از نور ماده یرد وگ می تعلق ماده به نور یعنی .کنیم تعبیر
 و امندن می ماهیت جعل را آن فالسفه الحاصط در و .ودش می جعل به تعبیر ترکیبی جنس

 آفرینش یعنی بدیع .ودش می بدیع و ابداع به تعبیر  سابقه بدون ابتدایی اصول خلق از
 این بعد از مراحل .ماده به نور تعلق طریق از ر ذواتتغیی ايمعن به جعل و سابقه بدون
 و کم جهت دو مواد در این از رشد باز .ودش می آن امثال ذراء و برء و و خلق به تعبیر
 اولیه اصول تغییر با مناسبتی تعبیرات این از هرکدام .ودش می و و انشاءنش به تعبیر کیف

  .دارد تکامل رشد و مسیر در آنها تحرک و
 حیات ،میت و شده متحرك ،ساکن ،کرده پیدا تغییر ذوات سابقه بدون که این نظر از 
  .آن امثال و شده خاصیت با خاصیت بی ،کرده پیدا
 از مواد عالم و ذرات که این نظر از نند وک می جعل به تعبیر ماهوي تغییرات این از 

 که چنان. ودش می برء و برائت به تعبیر آن از ،نندک می حرکت کمال به نقص حالت
 و ماده در سقید حب از را اشیاء ذوات و خداوند نفوس یعنی النسمات برء وئیمگ می

 در که این نظر از ،است رسانیده کمال و رشد وسیع فضاي به را آن و فرموده آزاد طبیعت
گذارند  می نمایش را به خود موجودیت وند وش می برافشانده و نندک می پیدا نمایش عالم

 و اصالب در چه آن یعنی .است ادهم این از هم ذریه و ذراري و نند،ک میذراء  به تعبیر
قواعد  و فرمول طبق بر عالم مواد ذرات که این نظر از و .شد گذاشته نمایش بود به ارحام
 و خلق .ودش می خلق به نند تعبیرک می پیدا اي تازه شکل کرده رها را ابتدایی شکل معین
 صورت کردن رها معناي ود بهش می کشف آن  ابتدایی معناي از که طور همان خلقت
 و رفته بین از و شده کهنه اول وضعیت که چنان آن . است دوم صورت در ظهور و قدیم

  . است کرده پیدا اي تازه وضعیت
 از ،است داده حیات و حرکت ،نیرو و نور اضافهه ب را طبیعت مواد و ذرات که خداوند

و  با حیات ند وک می پیدا مخصوصی خاصیت عالم مواد از اي ماده ، هر و حیات حرکت این
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و  افاضه مسیر در را  زنده مواد متحرك این باز هد ود می بروز خود از اثر خاصی حرکت
 پیدا عالم مواد در تنوعات همه این ها يگیر شکل این از .هدد می خاصی شکل اضافه

 جذب که مواد و ذرات .است یکدیگر با مواد ارتباط و تراکم معنايه ب اضافه .ودش می
 براساس نند وک می پیدا مخصوصی حجم ،انجذاب و جذب این وند ازش می یکدیگر

 نندک می حرکت محور یکدیگر در است شده سپرده یعهوده ب آنها در که خاصی اينیروه
 و حرکت  هرچه .ازندس می خوده ب مخصوص را با خاصیت اجسام ،تراکم و حرکت این با و

 بوجود تراکم و حرکت این از تري محکم بیشتر باشد، اجسام ذرات این حجم در تراکم
 پیدا تري سبک یا و تري ضعیف اجسام تر باشد، ضعیف تراکم و حرکت این ید و اگرآ می
 که منفی ماده عدد ده ، است شده نامیده پروتون که مثبت ماده اطراف مثال در .وندش می
 شده مثبت ماده خود جذب مغلوب نیروي با که مواد منفی این امند،ن می الکترون را آنها

بزنند  دور مرتبه میلیون یک ثانیه میلیونیم یک در اگر اند درآمده گردش به آن محور در و
 هم برابر ذرات تعداد که با این بزند، دور مرتبه هزار 5.. ثانیه میلیونیم یک این در یا و

 هزار 5.. که جا آن به نند نسبتز می دور  مرتبه میلیون یک آنجا که در است عدد ده فقط
 در اند و کرده پیدا بیشتر تراکم ذرات ،دور بیشتر در که است  مانند ایننند ز می دور مرتبه

  .کمتر ،کمتر دور
 در بزند و دور مرتبه هزار ثانیه هزارم یک در مثبت اطراف در منفی ماده اگر مثال 

 است زده دور مرتبه هزار که آنجا ،بزند دور مرتبه یک ثانیه هزارم یک در دیگر صورت
 .است  زده دور مرتبه یک که است جایی آن از بیشتر مرتبه هزار منفی و مثبت اماستحک
 اول  صورت در و گرفته قرار منفی ماده هزار مثبت ماده اطراف در صورت این در گویی

  .فزایدا می آن استحکام بر حرکت و دور سرعت پس .منفی ماده یک
 حرکت سرعت با بیشتر مواد یازیادتر  حرکت سرعت با مواد بیشتر تناسب همین به 

 و شده اجسام ضعف و شدت منشاء اختالف ،بیشتر حرکت سرعت با کمتر وادم یا و کمتر
مواد  با ارتباط در حرکات همین باز و. ذاردگ می نمایشه تر ب بزرگ را بیشتر و آنها حجم

باشند  مساوي حرکت و حجم در یا شود و پیدا مغلوب و غالب که کیفیتی دیگر به
از  کلمات مانند پیدایش هندسه این براساس طور همین .وردآ می بوجود دیگري اختالف
 آن از ترکیب باز  ود کهش می ساخته ابتدایی هاي مولکول نوع میلیاردها حروف ترکیب
 به ماده ا اضافهی نیرو و و نور افاضه مسیر هستند از آفرینش اولیه واحدهاي که ها مولکول

 گسترش قابل و انواع اجسام و مواد اختالفات آن کندي و حرکت سرعت یا دیگر و ماده
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 دیگري نوع ،حرکت اختالف و ترکیب این از نتوان یرد کهگ مین هرگز در انتها قرار و است
  .بوجود آورد دیگري جسم و

 کلمات ،حروف آن از هستند که مانند حروفی خود داخلی هاي تخاصی با ذرات این 
 همین از ندارند، بیشتر حرف  مثال سی عربی یا و فارسی زباندر  که این با .دنوش می پیدا
 در.  است ظهور قابل عبارات و لغات و کلمات میلیونها  نمیلیو تهجی حروف از  حرف  سی

ود ش می آثار آنها یا و اجسام در اختالف منشاء پیدایش که عاملی بگوئیم وانیمت می اینجا
   .است قسم سه بر

  . هستند دیگر بیرونی دو عامل و درونی ،گانه سه عوامل این از عامل یک
 چه هر اشد کهب می منفی و مواد مثبت در حرکت نیروي ایجاد ،درونی عوامل از منظور

 تر قوي آنها و انجذاب جذب یکدیگر و کنار منفی و مثبت ،حرکت باشد سرعت بیشتر نیرو
تر  ضعیف منفی و مثبت و انجذاب جذب باشد، کمتر ماده داخلی نیروي چه هر و است
 بخواهد ادامه خدا که آنجا به صفر تا نزدیک به واحد نزدیک یک از اختالف این . است
 آن از یرد کهگ می قرار مغلوب و غالب نیروي ،یمنف و مثبت اصل ابتدا در .ندک می پیدا

 هردو ولیکن است بیشتر منفی  ماده بار از مثبت ماده بار .نندک می الکتریکی بار به تعبیر
 یکدیگر سنخیت با تا گیرد قرار نیرو ،دو آن از یک هر در یعنی .باشند  داشته بار بایستی

مرموز  نیروي آن به مثبت ماده اگر .شود حاصل انجذاب و آنها جذب بین و کنند پیدا
 کامل یکدیگر بیگانگی با منفی و گیرد مثبت قرار نیرو صفر در منفی و ماده شود بارور
 و ،نندک مین پیدا جنسیتی نتیجه در، ودش نمی دیگري جذب آنها از یکی ونند ک می پیدا
 جذب هم باز نباشد کار در مغلوبی و غالب شوند و بارور میزان یک به دو ماده هر اگر

کار  در مغلوب و غالب بایستی پس .یرندگ مییکدیگر قرار  ردیف وند بلکهش نمی یکدیگر
 کیفیت همین به. واحد یکه ب دیگري و شود نیرو بارورواحد  دو به آنها از مثال یکی .باشد

   .بخواهد خدا که آنجا ند تاک می پیدا گسترش باروري
 آنها بین اختالف و تغییر پیدایش عوامل از یکی و مواد عالم ذرات باروري پس

 ماده حجم ود برش می پیدا عالم مواد مجرد به نیروي تعلق از  که باروري این و اشدب می
 حرکات منشاء نیرو همین و ردب می پایین باال را ماده حیات و نیرو افزاید بلکه نمی چیزي

   .بود خواهد متفاوت منشاء آثار مختلف حرکات و شده مختلف
 .اشدب می یکدیگر با آنها تراکم یکدیگر و با ارتباط مواد ، اختالف  پیدایش دوم عامل

 قابل که است کوچک قدر آن کنیم مالحظه صفر به نزدیک یابتدای وضع در اگر را ماده
 کوچک بسیار حجم به مربوط تقسیم قابلیت عدم این و اشدب مین هتجزی قابل و تقسیم



 ١٣١                                            هندسة آفرينش                                                  

 ،مواد بیشتر در حجم پیدایش براي .است مساوي عدامشا با اش تجزیه که است  ماده
یا  و باشد مغلوب و غالب مواد تراکم با اضافه این خواه است الزم دیگر ماده به ماده اضافه
 همچنین .افزاید می آنها حجم یکدیگر بر کنار مثبت ماده مثال دو .یکدیگر مواد با اتصال

 آنها مجذوب که مغلوب منفی مواد طور همین و مثبت ماده چهار و مثبت ماده  سه
 نیرو افاضه طریق از ود وش می اضافه ماده حجم بر بیشتر باشد مواد تراکم هرچه اند، شده
   .اشدب می گسترش قابل هم

 گفته باال در که چنان .باشد می حرکت کندي یا و حرکت سرعت ،اختالف سوم عامل
 با ماده یک .اشدب می هم کنار ذرات حرکت سرعت مولود ماده حجم تراکم و شد استحکام

 یا دور میلیون یک با کدام هر ماده سه یا ماده دو .ثانیه هزارم یک در دور میلیون یک
 بطوء و حرکات سرعت پس ،ثانیه در دور میلیون نصف ر بادیگ ماده یا .کمتر یا و بیشتر

 عامل سه این از که است اجسام در خاصیت و صورت و ر شکلتغیی عوامل از یکی آنها
 یعنی دیگر عامل دو و ماده به نیرو تعلق از ستا عبارت که بوده کشف غیرقابل یکی

   .است کشف قابل بطوء آن و حرکت سرعت یا مواد دیگر و به مواد اضافه
 و ذرات به تعالی و خداوند تبارك اراده به که است روح همان کشف غیرقابل عامل 
 در .ودش می استمساك روح به رتعبی آن از ابتدایی تعلق این در. گیرد می تعلق عالم مواد
 ماده جنس از اولیه واحدهاي که است مانند مالطی عالم مواد مجرد به نیروي تعلق واقع

 کنار ذرات تراکم صورته ب ،و ارتباط اتصال این از و ساخته متصل و مربوط هم به را
 در اسمتساك روح .ودش می استمساك روح به تعبیر ،ذرات حرکت سرعت یا یکدیگر و

 ذرات ربط مایه ،روح این اشد وب می حیوانی روح و نباتی روح مانند عالم مواد و ذرات نهاد
 ابتدایی و ذاتی وضعیت در ماده که کردیم بحث این از  پیش .ودش می یکدیگر به عالم
 فضاي در واحد تک صورته ب آفرینش ابتداي در ذرات .است یکدیگر از منفصل خود

 مواد یا و اثیریه ذرات به تعبیر آنها از دارند که از یکدیگر فاصله .اند پراکنده عالم نامتناهی
 میجس صورته ب عالم فضاي یکدیگر باشند  به متصل ،ذرات این اگر .ودش می اثیریه

وجود  تغیر و تحول امکان آن داخل در ند کهک می نفوذ جلوه غیر قابل و محکم سیارب 
 اتصال از  ند کهک می خلق یکدیگر از اي فاصله در را ذرات این متعال خداوند ندارد ولیکن

 همین داخل در ود وش می پیدا ستارگان و ماه خورشید و از کرات حجم آنها تراکم و
 این به نظر وند وش می پیدا حیوانات و نباتات و مانند جمادات آنها  به وابسته اجسام راتک

 یکدیگر عامل  به آنها دارند اتصال یکدیگر فاصله از خود ابتدایی وضع در مواد که
  .ودش می استمساك روح به تعبیر عامل آن از که دارد الزم غیرمادي
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 با یا و انسان  پنجگانه حواس طریق مواد از داخلی نیروهاي یا و ارواح این البته 
 اينیروه تعلق شد گفته .نیستند یتؤر قابل و کشف قابل مسلح غیر و مسلح چشمی
 عالم نامتناهی فضاي .امندن می ماهیت جعل عالم مواد به را استمساك روح یا مرموز و
 به ود پر استش می پیدا حرکت و حیات آنها از که ارواحی یا و مجرد نیروهاي بوسیله

 اثیري ماده یک برابر حجم مثال عالم بسیارکوچک فضاي وجود خالء در امکان که کیفیتی
 بوسیله خالء عالم فضاي که این با ندارد وجود بزرگ سیارب  میعال حجم برابر یا و

ها  نای همه با .نیستالء وجود خ امکان و است مالء آفرینش کلی روح یا مجرد و نیروهاي
 نیروهاي در یعنی برخورد ندارد عالم مواد و ذرات به یا یکدیگر وه ب عالم مجرد نیروهاي

  .نیست ظهور قابل تزاحم و تراکم مجرد
 کند از پیدا تراکم حیات روح یا و نیرو ولت میلیونها  نمیلیو کوچکی ظرف در اگر 
 مثال آن سرعت که سریعی بسیار جسم اگر که کیفیتیه ود بش نمی پیدا تزاحم ،تراکم این
 هر در سریع جسم این و کنیم رها فضا در باشد نوري سال دو و سال یک ثانیه در

 این یا ردد وگ می منفجر برخورد یا این کند از برخورد اثیریه ذرات از یکی با کیلومتري
 یکی متري هر در گفتیم که اثیریه ذرات همان با ود زیراش می کم او حرکت تسرع که

 همین ولیکن ودش می تزاحم و تمانع برخورد مایه این ند وک می برخورد بیشتر نیست
و  ندارد برخوردي مجردات با ثانیه در نوري سال میلیون مثال یک سرعت با سریع جسم

خداوند  مقدس وجود آن از باالتر یا و فرشتگان مانند وجود مجردات و جسم این بین
 مستقیم تخاصی ،تعانی و تزاحم برخوردها و یا این ود زیراش نمی پیدا برخوردي متعال

  .است یکدیگره ب مواد عالم و برخورد ذرات
 یکدیگر برخورد دارند به جسمانیت خود ذات مواد در و ذرات آن که این بر نظر 
 و جرمانیت از منزه که مجردات مایند ولیکنن می ذبج و دفع را یکدیگر نند وک می

 به .ودش نمی پیدا تعانی و تزاحم آنها بین و هستند برخورد با یکدیگر ندارند جسمانیت
 انه :اند گفته  که اشد،ب می تعانی و تزاحم عدم خداوند متعال اوصاف از ییک مناسبت همین
   بنفسه االشیاء یعانی ال تعالی

 خدا وییمگ می طرف یک دارد زیرا ازن عالم موجودات برخورد با خدا مقدس ذات یعنی
 براي که است اینها  نمکا وها  نزما همه خدا به وجودي احاطه الزمه ،هست جا همه در

 قرارگرفتن زیرا نشود پیدا پایی باشند جاي عالم مواد یا و مجرده ارواح خدا خواه غیر
 که این با ،باشد دیگر چیز هر از خالی آنجا که است  این بر متوقف جایی در جسمی

  .هست جا همه خداوند متعال وجود یا و مجردات وییمگ می
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وجود  ود ازش می دمع یا و خالء مطلق به تعبیر آن از که آفرینش موهوم پس ظروف 
 پایی جاي مواد عالم و ذرات براي که است این مالء الزمه و است مالء فرشتگان و خدا

 دو آن تزاحم مایه ظرف یک در حقیقت دو یا شیئی وجود دو باشد زیرا نداشته وجود
 شیئی دو که تصور است قابل صورتی در تزاحم این  ولیکن ودش می یکدیگر با ظرف

   .مجردات جنس از باشد نه ذرات و مواد جنس از یکدیگر مزاحم
 اجناس از اعدادي که آن از پیش یعنی عالم آفرینش بدو در وییمگ می اینجا در پس 

 دا بودهخ مخلوق آن از اصل دو که هستند آفرینش بدو در اصل آید سه بوجود مخلوقات
 براي جا در این .است عالم آفریننده دیگر اصل و هستند موجودات اعداد ساخت مصالح و

 موجودیت که این جز نیست اي چاره هستند شمارش قابل عدد با که مخلوقات ایجاد
 به مجردات زیرا رداتمج از آنها فکري و روحی موجودیت آید و بوجود ماده از آنها عددي

اعداد  پیدایش .نندک مین قبول خارجی و داخلی محدودیت .نیستند شمارش قابل عدد
 بایستی که است شیئی ،عدد زیرا .نیست ظهور قابل مجردات از شماره قابل و اشاره قابل

 .نیست مجردات در محدودیت این و باشد )و عمق عرض و طول( ثالثه ابعاد بین محدود
 بین دیتمحدو به ولیکن هستند ظهور قابل ضعف و شدت مراتب و اطوار به مجردات

  .هور نیستندظ قابل ابعاد ثالثه
از یکدیگر  منفصل ذاتا محدود و که است ظهور قابل شیئی ابعاد در بین محدودیت 

 آن در خارجی و داخلی خالء پیدایش امکان و بوده اتصالی ذاتا که  شیئی ولیکن .باشند
 ود ازش نمی .نیست ظهور لقاب آن از اعداد پس ،ندک مین پیدا ابعاد بین محدودیت نیست

 و جرمانیت شوند و آنها جمع از انبوهی جا یک در آید که وجودب  میتراک مجردات
ظهور  و تراکم پیدایش این باشد زیرا جعل قابل آنها  رايب  مینا و بوجود آورند جسمانیتی

 خود ذات در مجردات آن که است  این بر متوقف آن در کوچک یا زرگب  میحج
 محدودیت و انفصال همین دلیل به از یکدیگر باشند تا انفصال قابل و داشته محدودیت

 گردد و ظاهر کوچک یا زرگب  میحج صورته بوجود آید و ب آنها از تراکمی جا یک در
 که مجردات .نباشد ظهور قابل یحجم دیگر که شود پیدا آنها از خالئی دیگر جاي در باز
 ،است آنها وجودي و ذاتی خاصیت اتصال یعنی اند گرفته قرار اتصالی وضعیت یک در

 صورته ب کرد و جدا دیگر هاي از قسمت را اآنه از قسمتی بتوان ذیرند تاپ نمی انفصال
 خالء و ظهور اثر در از آنها پیدا شود تا  خالئی دیگر جاي در باز و داد نمایش انبوه حجمی

   .گردد ظاهر عالم صفحه در آنها از شماره و اشاره قابل احجامی یا و اجسامی مالء
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 وضعیت در ماده زیرا است ماده ، اصل است ظهور قابل اعداد لباس در که اصلی فقط 
 و ذاتی لوازم از ثالثه ابعاد و از یکدیگر هستند  منفصل و کوچک بسیار خود ذراتی ابتدایی
 از قسمتی یعنی .کرد مالء ایجاد و خالء ودش می آنها از دلیل همینه ب ، بوده آنها وجودي

 اثر قهرا در .شود آشکار جسمی و حجمی صورته ب داد تا یکدیگر اتصال به را ذرات
 قابل مالء و خالء و شمارش قابل اجسام ،یکدیگر به منفصل ذرات این تراکم و اتصال
 وجودب  میحج کرده پیدا یکدیگر اتصال  به  مواد اولیه و ذرات آن یعنی است ظهور

 اتصال این اثر قهرا در هند،د می نمایش را محدود خود جسمی صورته ب ورند وآ می
 و ذرات اگر شد  گفته که چنان نند زیراک می پیدا از ذرات خالء عالم فضاي از قسمتی

 جسمی صورته ب آفرینش  باشند کل داشته یکدیگر اتصال  به بدو خلقت در عالم مواد
 کثیف و لطیف خالء و مالء یا اجسام پیدایش دیگر امکان و ودش می نفوذ ظاهر غیرقابل

 ظهور قابل آنها از تر محکم اجسامی و ها سنگ ها و خاك و ها آب و هواها و گازها مانند
باشد  کمتر ذرات تراکم که هرجا در .است نفوذ قابل عالم فضاي بینیم می که این با نیست

 تراکم که هرجا در و است نفوذ بیشتر قابلیت ،ها آب یا و و گازها هوا مانند موجودیت
 کمتر نفوذ هم قابلیت دیگر، فلزات و ها سنگ و ها بیشتر باشد مانند خاك مواد و ذرات
 یذرات براي نفوذ حتی قابلیت وجه هیچ به د کهنوش می پیدا اجسامی انتها گاهی در .است
 ایجاد اجناس براي خداوند متعال .باشد ها نمونه این از الماس شاید .دنندار کوچک بسیار

 داده تراکم را ذرات جا یک باشد در شماره و اشاره قابل که کیفیتی به موجودات اجسام و
 کرات داخل در و ستارگان و زمین مانند کراتی آنها از هد ود می یکدیگر اتصال به

 در یا و بزرگ حجم در کرات این ورد کهآ می بوجود فلزات و سنگ مانند اجسامی
 تراکم که میزان هر به. اند اشاره و شماره قابل بوده ابعاد محدود بین کوچک هاي حجم
 خالی که فضایی پیدایش و اطراف باشد خالء یکدیگر بیشتر به آنها اتصال و ذرات و مواد

  . است باشد بیشتر ماده از
 هسته که اي کره .آورید بدست را شمسی منظومه عظیم وانید حجمت می شمامثال  

 .ندک می پیدا  ادامه نوري سال چند حدود تا مرکز از این شعاع و است خورشید آن مرکزي
 یعنی .آورید بدست را فضا وانید حجمت می عدد پی در شعاع مجذور ضرب طریق از اینجا
حدود  که مواد و ذرات تراکم از بزرگ حجم این در .نوري سال ده حجم به اي کره الاقل

 اضافهه ب را کره ده این اگر ،بوجود آمده عالم ده دیگر تعبیربه  یا کره یا دوازده کره ده
 متر هر شاید در کنید تقسیم مکعب نوري چند صد سال فضاي آن خورشید بر جرم

خداوند . گیرد قرار آمده بوجود آنها تراکم از کرات حجم که ذرات آن از اي ذره مکعب
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 ظلمات تعبیر به آن از که فرموده خلق را آفرینش مواد عالم و ذرات که روزي متعال
 اجتماع از طریق آینده در تا آفریده را ذرات آن از اي ذره فضا از مکعبی متر هر در ندک می

 در و آورد بوجود ماه یا زمین مانند کره بزرگی حجم جا یک در متفرقه ذرات آن تراکم و
 ذرات دادن ارتباط از متعالخداوند  کیفیت این  به .مواد و ذرات از دیگر خالء مطلق جاي

 از را اعداد عالم ورد وآ می بوجود مختلف اجسام و اجناس آنها تراکم یکدیگر و به مواد و
  .هدد می تشکیل آنها
 دلیله ب  که خداوند متعال مخلوقات که بدانیم را حقیقت این بایستی جا این در 

 مختلف انواع و اعداد به و شده جدا یکدیگر از حدودي و وجودي امتیازات و مشخصات
 اگر .اشدب می عالم مواد امتیازات و مشخصات این تمامی پیدایش عامل ،تقسیمند قابل
 بتوانیم تا ردندک مین پیدا عددي یکدیگر تشخص با شیئی نبودند دو عالم در ذرات و ماده
 آن و خاك نای و است سنگ این بگوییم و کنیم معین رسمی و اسم آنها از یک هر براي

 خودي به. ندهست فاقد تشخیص خود ذات در عالم مجردات زیرا گیاه و درخت دیگري
  .ندارند نمایش و آرایش قابلیت خود
 و بزرگ جسم یا و اي ماده و اي ذره ترین ا کوچکفض آن در که برویم فضایی به ما اگر 

 ،مجردات و خدا وجود از که این با ماده از خالء مطلق آن ،باشد نداشته وجود کوچکی
 سیاهی و ظلمت آن و ندارد نمایش چیزي مطلق یا سیاهی و مطلق جز ظلمت مالء است

 یا و روشنایی و نور ، است مالء مجرده انوار از فضا که این چرا با .است عدم معنايه ب هم
 نمایش قابل ،انعکاس و ترکیب مسیر از انوار مجرد این کند زیرا نمی پیدا نمایش رنگ

 نمایش قابل دیگري رنگ یا و روشنایی و نیاید نور بوجود و انعکاس ترکیب اگر .هستند
 ،نورانیت به ماه چهره فقط نامتناهی فضاي این در .نیدک می نگاه فضا شما به مثال .نیست

 که این با .است نمایان ماه چهره در نور ویید فقطگ می هد و شماد می نمایش خود را
 فقط نور همانطور که آیا .نامتناهی فضاي در هستند صفري نقطه ستارگان یا و ماه چهره

 و ماه چهره در همین فقط نور هد موجودیتد می را نمایش خود ستارگان و ماه چهره از
 نظر در خورشید را شعاع ؟انوار است فضا پر از نور و نهایت بی که این یا و است ستارگان

 شد گفته ،است کرده پر فضا را از حجمی خورشید چه شعاع این ببینید که و بگیرید
  .نوري سال چند رابرب  میحج
 نوري سال چند حجم این وانید درت مین شما و است خورشید پر نور از حجم این پس 

 چند سال حجم این پس. نباشد جا آن نورخورشید در کنید که پیدا باالتر جایی یا و
 دریاي این در چرا است نموده تابش خورشید چهره از که است مطلق نور از دریایی ،نوري
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 خبري درخشش و تابش از دیگر جاهاي در و رخشندد می و ستارگان  ماه چهره فقط نور
 خود را ندارد تا وجود نوري ،دیگر اجسام یا ستاره و ماه از خالی فضاي در آیا .نیست
 نداشته تابش دیگر جاي در بتابد و جایی خورشید در نور است الزم پس .دهد نمایش

 اي ماده یا جسمیه ب نور این ولیکن است خورشید نور از دریایی ،فضا که این با، باشد
اثر  در دهد ولیکن را نمایش خود موجودیت ،انعکاس برخورد و اثر در ند تاک میبرخورد ن
 فضا از قسمت آن در که نوري ید وآ می بوجود انعکاس ستارگان و ماه با حجم برخورد

و  ورن از دریایی ،نامتناهی فضاي این وئیمگ می پس .ذاردگ می نمایش به خود را تهس
هد د می نمایش را خود جاهایی در نیرو فقط نور و دریاي این ولیکن است مجردات نیرو و

کند  پیدا انعکاس ،برخورد اثر در و کند برخورد اجسام از جسمی یا کرات از اي کرهه ب که
 تمامی نمایش و پیدایش در است  کلی قاعده یک این. بگذارد نمایش به را خود و

 و نیرو و نور بین و نبود اجسام از جسمی یا اي ماده یا اي ذره عالم در اگر . عالم مجردات
 ترین کوچک نیرو نور و ، نامتناهی دریاي این در دش نمی پیدا انعکاس و ترکیب عالم مواد

 نامتناهی فضاي این در و نبود نمایش قابل حیات و نیرو از حرکتی یا و نور از شعاعی
 مشخصاتی با را و آن برخورد کنید معینی شخص یا شیئی یک وانستید بهت مین هرگز

 شعاعی ترین کوچک نیرو بود و نور و مجردات از مالء عالم که حال عین در بلکه ،بشناسید
 ترکیب مسیر از هرچیزي نمایش حقیقتا زیرا نبود نمایش قابل  هم  رنگی یا و حرکتی یا و
 خود و یا ماده خوديه مجرد ب شیئی نباشد  تزویجی و ترکیب اگر و است ممکن تزویج و
خالء  آیا خدا در.  وجود خداوند متعال حتی .نیست نمایش ظهور و قابل خود خوديه ب

 عالم در یا و کند خود را معرفی که دارد راهی نیست چیزي و کسی که جا آن در و مطلق
 یا بزند و حرف اي کلمه و بگذارد نمایش به را خود موجودیت ،ارواح و نفوس یا و عقول
 خداوند وجود ندارد زیرا راهی چنین البته ؟درآورد نمایش به را خود وجودي آثار از اثري

 صاحب ویند مستمعگ می ؟بزند حرف کسی بزند اوال با چه حرف کلمه واهد چندخ می که
 نمایش خدا کالم و شود پیدا سخن نباشد چگونه  مستمع اگر .آورد کار سر بر را سخن

 هاي کتاب در ما .است مطلق سکوت سخن و ر کالمنظ از جا آن خداوند در پس .کند پیدا
 وضع خود اسمی خداوند براي نیست جا ممکن آن در حتی که کردیم ثابت خود دیگر
 ثرأمت بدون است متعالخداوند  ارادي اثر که اسم همین  وضع بنامد زیرا اهللا را خود و کند
 کلمه او به خود معرفی خداوند براي که باشد کسی جا در آن بایستی ،نیست ظهور قابل
  .نیست ظهور قابل ثرأمت بدون ،وجود مطلق یک آثارپس . کند جعل را اهللا
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 مانند اثر وئیمگ می که این یا و پرور موج و گیر ثر مانند موجأمت و تاس مانند موج اثر 
 پس -نه البته است؟ ظهور قابل عرض ،جوهر بدون آیا .ثر مانند جوهرأمت و است  عرض

 ارادي اثر زیرا نیست خدا ارادي یا و وجودي اثر ظهور امکان دلیل دو آنجا به در وئیمگ می
 دونب اثر و عرض و است اثر و عرض نوع از کلمه بگوید آن که باشد اي مثال کلمه که خدا

 یا خدا و اراده از است نمایشی اثر آن که این دیگر و نیست ظهور قابل ثرأمت یا و معروض
 ظهور عمل ند وک می پیدا لغویت مطلق خالء در نمایش آن و خداوند متعال مقدس ذات
  .است ممتنع حکیم خداي وجود از لغو

 جنس دو تزویج و ترکیب مسیر از هر چیز و هرکس نمایش وییمگ می کلی بطور پس 
 زوجین جعلنا شیئی کل من و :فرماید می رابطه این خداوند در و است یکدیگر با مختلف

و  خداوند تبارك اراده اجراي در و عالم مخلوقات و موجودات پیدایش براي پس .اثنین
 با د وننک میدا پی ظهور عالم احجام یا اجسام و اعداد ،ماده اصل کاربرد با وئیمگ می تعالی

 و رنگ و و حیات حرکت و ها ارزش و ها کیفیت عالم مواد با آنها ترکیب و کاربرد مجردات
 ذراتی خود گردید در ذات روشن که چنان ماده اصل .ودش می گذاشته نمایش به نور

 و خود خوديه ب ذرات آن اتصال و ارتباط که هستند یکدیگر از منفصل و کوچک بسیار
 ظهور مجردات مواد یا ترکیب مسیر از اتصال این  بلکه نیست ممکن مواد مادیت دلیله ب

 فاصله از یکدیگر و هستند انفصالی خود ذات در که مواد و ذرات عکسه ب و ندک می پیدا
 ذات در انفصال ظهور امکان باز  دارند که یکدیگر با ذاتی شدیدا اتصال مجردات دارند،

  .ندارد وجود مجرده انوار و مجردات
   .اشندب می خارجی و داخلی فاقد خالء و بوده ود نامتناهیخ ذات در مجردات 

 باالخره باشد و داشته ابتدا و انتهایی آنها وجود حجم که این معنايه ب خارجی خالء
   .است وجود مجردات از خالی که برساند فضاییه ب خود را انانس و کند پیدا خاتمه

 که باشد تقسیم قابل کوچک و بزرگ قطعات به که است این معنايه ب داخلی خالء 
 خود ذات در که شیئی .اشدب می مجردات ذاتی محدودیت بر متوقف تقسیم قابلیت این 

 قابل کوچک و بزرگ قطعات به اشدب می آن ذاتی لوازم از و اتصال است فاقد محدودیت
 بگوییم وانیمت می ظاهرا  که ودش می مشاهده نیرو و نور در که تقسیماتی .نیست تقسیم

 به تقسیمات این ،دارد ادامه کجا تا کجا از ستاره و ماه نور و کجا تا کجا نورخورشید از
   .است ضعف و شدت مراتب ظهور معنايه ب بلکه نیست قطعات معناي
 ضعف و شدت مراتبه ب حیات و حرکت نیروي همچنین مادهه ب تعلق مسیر از نور

 تعلق یعنی .رددگ می ظاهر ماده به مسیر تعلق از هم مراتب این  که است تقسیم قابل
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 تعلق یا و است مواد دیگر یا ماده به آن تعلق از بیشتر موادي و یا اي ماده به حیات نیروي
 و مواد این پس .است دیگر اجرام از جرمی به آن تعلق از زیادتر ،از اجرام  جرمی به نور

 شنمای هب را حیات و حرکت یا نیرو و و کمتر نور یا بیشتر که است عالم یا اجسام اجرام
مانند  جسمی یا و جرمی عالم فضاي از قسمتی در خداوند متعال مثال اگر .ذاردگ می

 معال فضاي از دیگر قسمت در باشد و تشعشع و نورانیت شدت در که خورشید بسازد
 جرم آن بگوییم جا این در ما باشد که کمتر آن تشعشع و نورانیت بسازد که دیگري جرم

 یک هزار یا یک آن جوار در دوم جرم و  کرده پیدا نورانیت ولت میلیون مثال یکصد اول 
  .دارد نورانیت ولت میلیون

 دارد به وجود فضا این در که انوار بیشتري خداوند متعال است الزم اینجا در پس 
 دیگر جرم یک بگوییم جا این در یا . دوم جرم هب کمتري انوار سازد و مربوط اول جرم

 دوم و اول جرم دو به به فضا این به مربوط انوار زیرا نیست ظهور قابل فضا این در نورانی
 نورانی جرم گیرد و تعلق آن به که است نمانده باقی نوري سوم  جرم براي و گرفته تعلق

 به فضایی در را آن از ولت میلیونها  نمیلیو اگر که چنانند انوار گردد بلکه ظاهر دیگري
گردد  ظاهر نورانیت ولت میلیونها  نمیلیو با جرم آن و دهند ارتباط  عالم از اجرام جرمی

 اضافه چیزي هم آن اصل بر ود وش نمی کم چیزي هست فضا آن در که نوري اصل از
   .نیست ظهور قابل کثرت و قلت مجردات در مجرداتند و انوار از ردد زیراگ مین

 اي ماده الکتریکی بار ردد کهگ می ظاهر عالم اجرام تحمل مسیر از کثرت و قلت این 
 وضع در مجردات .است کمتر یا و بیشتر دیگر اي ماده به نسبت الکتریکی بار آن مواد از از

 خصایص از ها قابلیت این .نیستند تکثیر و تقلیل قابل یا و تجزیه قابل چنانند که خود
 تعلق آنها به بیشتري نیروي و نند نورک می پیدا تراکم جایی در که است عامل مواد
  .یردگ می تعلق آنها به کمتري نیروي و نور و کمتري دیگر تراکم جاي در یرد وگ می

  :وییمگ می ادهم و نور خاصیت بیشتر تعریف براي رابطه این در پس 
 و نور تقسیمند ولیکن لاعداد قاب به و بوده انفصالی خود ذات در عالم مواد و ماده اوال 
 مجردات در بلکه ،نیستند تقسیم قابل اجسام اعداد و به و بوده خود اتصالی ذات در نیرو

 ظاهر ماده نیرو به و نور تعلق مسیر از هم مراتب این ود وش می پیدا ضعف و شدت مراتب
   .رددگ می

 یعنی .نندک مین پیدا تعانی و تزاحم ماده با یا یکدیگر و با مجردات که این دیگر 
 که نامتناهی فضاي .ندارند برخورد عالم مواد با خود با یکدیگر یا وجود حیطه در مجردات

 تزاحم برخورد و عدم نظر از نیست تصور قابل آن از خالئی و پر بوده مجردات وجود از
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 ماده از خالی فضاي در اگر شما .ندارد وجود چیزي فضا این در گویی هک ستا چنان
 پرنده این  راه سر کنید چیزي رها ثانیه در نوري میلیارد سال یک سرعت را با اي پرنده
در  سریع پرنده این مسیر در اگر .گرداند بطیئی و ندکُ حرکت در را آن که یردگ میقرار ن

 از ککوچ ذرات همین باشد، داشته وجود ذرات از اي ذره یک کیلومتر میلیون یک هر
 نوري میلیارد سال یک ثانیه در که پرنده آن اهد زیراک می پرنده آن حرکت سرعت
برخورد  ذرات آن از ارد ذرهمیلی چندین با قهرا ثانیه میلیاردیم یک دارد در سرعت

خود  آور سرسام سرعت با سریع پرنده همین ولیکن رددگ می متالشی نتیجه در و کند می
 برخورد و این ندارد زیرا وجود خداوند متعال یا با و مجردات با برخوردي ترین کوچک
 با یا یکدیگر و با مجرداتند که نیرو از و نور ولیکن است اجسام و ماده خصایص از تزاحم

 دیگري ماده با خود اگر حرکت در مسیر ماده ولیکن .نندک میبرخورد ن دیگري چیز
   .ودش می پیدا تزاحم دو آن بین گردد مواجه

 مدتی در او  که انیمد میص  اکرم رسول حضرت معراجی سیر در حساب همین روي
 سر اگر.  است رسانیده عالم انتهاي به را خود و یافته سرعت عالم انتهاي تا کمتر ثانیه از 

 این اش الزمه باشد داشته وجود کوچک ذرات از اي ذره ،نوري ساعت هر در او حرکت راه
 ذرات آن از تن  میلیونها  نمیلیو با ثانیه هزارم خود در یک جسم با حضرت آن که است

 ذرات از تمامی خالء کامل ،حرکت مسیر در ردد ولیکنگ می متالشی قهرا که برخورد کند
برخورد  اي ذره ترین کوچک به خود جرمانیت و جسم با او ود وش می پیدا عالم مواد و

 و تزاحم وئیمگ می پس .یردگ میقرار  عالم انتهاي در عالم ابتداي از آن یک در و کند نمی
 .هستند جرمانیت فاقد و مجردات ارواح ولیکن است عالم اجرام و ماده خصایص از تعانی

  .آورند بوجود نمی و تزاحم برخورد ندارند مواد عالم با خود یا با
 وجود احساس قابلیت دمع است، مجردات و ماده خصایص از هم آن که دیگر مطلب 

 خلقت عالم ذرات و مواد در احساس این قابلیت و انسان  گانه پنج حواس بوسیله مجردات
  .است
 دیده یا. ندهست درك قابل و لمس قابل گانه پنج حواس طریق از عالم ذرات و مواد 
 المسه حس با برخورد طریق از که این یا و رددگ می احساس آنها صداي یا و وندش می

 .نیستند کشف قابل گانه پنج حواس مسیر از مجردات ود ولیکنش می کشف آنها وجود
 اي ماده یعنی .ماده با ترکیب و انعکاس از طریق مگر نیست محسوس و ملموس آنها وجود

 داراي علم اصطالح به یا اشد وب می رونی و نور حامل و گرفته قرار نیرو و نور تعلق مورد که
 پیدا کشف قابلیت ماده بوسیله است از مجردات  که الکتریسته بار آن .است الکتریسته بار
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 حاله ب را نور ندارد اگر وجود یا جسمی و جرمی که  فضایی در گفتیم که ند چنانک می
 کند برطرف را ظلمت تواند نمی و نیست یتؤر و قابل فکش قابل نور آن کنیم رها خود
 برخورد و همین بوسیله .گردد منعکس و رخورد کندب  میجس بر  که صورتی در مگر

  .اشدب می یتؤر قابل و کشف قابل آن وجود انعکاس
. غیرمستور ویند مستترگ می مجردات وصف در کافی حدیث در السالم علیه صادق امام 
 روي ساتري و اي پرده هک این بدون مستورند .اند پوشیده ،پوشش بدون مجردات یعنی
 حواس طریق از زیرا مستور است ،جباح و ساتر بدون که بدن در روح باشد مانند آنها
دارند  جسمانی موجودیت چون گانه پنج حواس این که نیست کشف قابل گانه پنج
 مکشوف وجود آنها ،برخورد و تزاحم طریق از تا کنند برخورد مجردات توانند به نمی

  .باشند مستور که این مستترند بدون .اند پوشیده ،پوشش بدون آنها پس .گردد
 گرفتید قرار از هوا  خالی فضاي در شدید و خارج زمین کره هواي از اگر شما آیا 
 این بدون نور آنجا در پس ،نیست ممکن البته  ببینید که فضا در را خورشید نور وانیدت می
 نورخورشید برابر خود را دست  که این مگر است مستور باشد داشته حاجبی و ساتري که

 کلی بطور پس .گردد منعکس شما طرفه ب شما دست دهید تا نور خورشید از قرار
 قابل و درك قابل آن به تعلق یا و ماده با ترکیب طریق از فقط و فقط مجردات خصایص

   .نیست کشف قابل ابد نباشد تا تعلق و ترکیب این اگر و است  کشف
 ماده که است  این  بشناسیم مجردات و ماده با ارتباط در بایستی که مسائلی از یکی

توانند  ثرند و نمیؤم جا همه مجردات باشد ولیکن ثرؤواند مت مین و است ثرأمت جا همه
 اثر نورها در ماده یعنی .است مجردات و ماده ذاتی خصایص از ثرأت و اثر .باشند ثرأمت
 ثرأمت روح از روح ذارد وگ میر ناث روح در روح .ودش نمی ثرأمت نور از هم نور ذارد وگ مین

 فاقد ،ماده .است عالم مواد ذاتی تغیر از خصایص و تغییر یا ثرأت و ثیرأت جا همه .ودش نمی
 نورانیت با نور یرد وگ می رنگ ود وش می ثرأخالصند مت نور که مجردات از و  است  رنگ
 ساکن خود ذات در ماده همچنین ،هدد می نورانیت و گرن آن به است ثرؤم ماده در خود
 ماده در ماده به نیرو نور و تعلق مسیر از یرد وگ می حیات و نیرو، حرکت ،نور از .است

  .ودش می پیدا حرکت
 حرکت نیرو و نور از جهان اجسام یا عالم مواد ند وهست محرك نیروور و ن پس 
 از .است میت و موت خود ذات در ماده .حیات طور همین .وندش می ركمتح یرند وگ می

  .ودش می پیدا حیات ماده در ماده به نیرو و روح تعلق
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 ظهور قابل ماده در ثراتأت و ثیرأت یا و تغیرات و غییرت  میتما بطورکلی وییمگ می پس 
 و هستند حرکت و حیات خود ذاتی وضعیت در مجردات نه نباشند مواد عالم اگر و است

 در که دیگر تعبیر به نند یاک می پیدا حرکت و حیات ،مجردات از ثرأت بدون ماده هم نه
 مجردات .است دهنده فیض خود اراده خداوند به وییمگ میشد  داده توضیح هم گذشته

 تغیرات و تغییر همه این .خدا فیض از مستفیض هم ماده و ندهست  فیض خدا اراده به هم
 که  ستا مولود تحوالتی همه و همه مراتب و اعداد  به خالیق تقسیم و تحول و تحویل و

ند ک می پیدا کمال ،مجردات بوسیلهو  است نقص خود در ذات ماده . آمده بوجود ماده در
 است صفات فاقد تمامی خود ذات در و ندک می پیدا حیات که است موت خود ذات در و

 حسابه ب ناقص نه خود ذات در مجردات ولیکن .یابد می تکامل مجردات مسیر از که
 که  است صفتی ،کمال و نقص .برگردند نقص به که کامل هم شوند و نه کامل یند کهآ می
 از ،رددگ می روشن آفتاب نور بوسیله ظلمانی هواي مثال .ودش می پیدا عالم مواد در

تغییر  خود نورانی وضعیت در خورشید نور ولیکن ندک می پیدا انتقال روشنایی به تاریکی
 کامل ظلمانی ماده به تعلق مسیر از که بوده ناقص نه خود نورانیت در او .کند نمی پیدا

 د ثروتیمانن خدا فیض .برگردد نقص به ماده به تعلق مسیر از تا بوده کامل هم گردد و نه
 به و ندک می پیدا فقر نجات از ثروت و مال بوسیله انسان .ودش می داده انسان  به که است

 هم نه و گردد تا غنی  بوده فقیر نه است ثروت خود ذات در که ثروت ولیکن سدر می غنا
 بعدها  نای همه فیوضات و فیض و ها بخشش میتما وییمگ می پس .برگردد فقر به تا غنی

 از را ارزشی نه تعلق این از ود مجرداتخ رند ولیکنب می باال را ماده ارزش مادهه ب تعلق از
   .نندک می پیدا ارزش مه نه دهند و می دست
 این خدا فیض از استفاضه طریق از که است عالم مواد تنها وییمگ می حساب این با
از  را خود ارزش یابد یا می ارزش ،ندک می پیدا ضعف و شدت ود ور می پایین و باال همه

 پیدا آنها در تغییري ترین کوچک انتها تا آفرینش بدو از  مجردات ولیکن ،هدد می دست
و  ثابت جنسیت یک .ندارد معنایی و مفهوم آنها وجود در تکامل و تنزل .ودش نمی

 ربک ترالی الم:  گذشته شریفه آیه مناسبت همین به .ابد هستند به تا ازل از یکنواخت
 است خلقت عالم ظلمانی ادهم همان که را سایه که هدد می خبر خداوند .....مدالظل کیف

 دیگر تعبیر به یا برساند ارزشمندي  مقام  به را او هد تاد می تکامل هد ود می امتداد
 جنسیت در مجردات ند وهست  خود جن ذاتی جنسیت در عالم مواد و ماده وییمگ می

 مسیر در .ودر می کمال هب رو است ناقص خود ذات در که ماده .فرشتگانند خود ذاتی
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 ود وضعیتر می باال که  قدمی هر. کند پیدا می تحوالت و نوسانات همه این خود تکامل
  .ندک می پیدا یمختلف اسماء ،مختلف هاي وضعیت این در که ندک می پیدا خاصی

 و حرکت حیات که زمانی است حرکت و حیات فاقد خود ذات در که این دلیله ب 
 فعالیت و نمک می حرکت و ام زنده که هستم من ازد کهن می و الدب می خوده ب ندک می پیدا
 که تحولی هر در طور همین و ندک می پیدا تکبر ،نازیدن و بالیدن خوده ب این از .دارم

 واقعیت به که روزي ود تاش می او خودخواهی و تکبر منشاء کمال آن ندک می پیدا کمالی
 به ها و ارزش والتتح این همه بداند که و گردد عارف و عالم خدا وجود خود و وجودي

نبود  خدا فیض اگر ،است یافته تعلق او به که ستا الهی فیض و خدا در او پیدا شده اراده
  .ماند می باقی صفر حد در

 از اینجا در که است انسان وجود میدان ماده وجودي تحوالت میدان ترین بزرگ 
 هد ود می بروز خود از خاصیتی اي هر مرحله ند درک می پیدا که مختلفی صفات طریق

   .ندک میپیدا  مختلفی هاي اسم ها خاصیت آن براساس
 بیند گرفتار می موجودات سایر از برتر و زنده موجودي را خود ،خود درون در که ابتدا
 ند وک می تفعالی يخودمختار و ییأرخود حال در .ودش می نفسانی هواي و وساوس
 در چون و امندن می جن را او حال این در هد،د نمی ارتباط خدا اراده به را خود حرکات

 شیطنت این در ناسند وش می شیطان را او درآید حق با مبارزه و خدا با مخالفت حال
 نفاق لباس در که جا آن. دارد خاصی اسم اي مرتبه هر در که ندک می پیدا مختلفی مراتب

 را او ندک می مبارزه خدا با اولیاء و ریا نفاق اسلحه با و ندک می شروع را خود فعالیت ریا و
 میزان برخالف و اراده برخالف جا ههم که موجودي تنها .امندن می عفریت یا و منافق
 آن کامل نمایشگر و مظهر که است طبیعت و ماده هد،د می آرایش را و تقوا خود عدالت

 نمایشه ب را خود متعال خداوند اراده برخالف جا همه که این  به نظر و.  است انسان فقط
 عاقبت خداوند متعال اراده برخالف فعالیت این زیرا ودش می نامیده هم ابلیس ذارد،گ می
 نامیده ابلیس و مبلس ،نومیدي و سأی این در هک شاندک می نومیدي و سأی به را او

  .ودش می
 طبیعت آثار و خواص تمامی مظهر و مجمع که موجوديتنها  بدانیم بایستی را این 
 اگر .است انسان همین ندک می پیدا ظهور او بروز و بوسیله ها خاصیت تمامی و است

 ترین کوچک ردد کهگ میبر خالص سکوت و سکون و محض وتم به نباشد آفرینش انسان
 که ندک می اکتفا مجردات به خداوند نه دلیل همین به .ندارد خداوند متعال نزد در ارزشی

 حال در که آنها مادیت و مواده ب هم نه و دارد مجردي و لطیف موجودات چنین یک
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 یک وجود است عالم آفرینش و خلقت از خدا مطلوب چه آن ند بلکهک می اند اکتفا نقص
 خدا اراده جهت برخالف جا همه طبیعت شد گفته که این. اشدب می عارف و کامل انسان

مورد  گفته این ،است انسان فقط ها فعالیت این نمایش نمود و بزرگ مرکز و دارد فعالیت
 در چگونه است خداوند متعال مخلوق و مصنوع که بگویند طبیعتی نشود که  واقع ایراد

موجود  یک را طبیعت صورت این در مجبوریم که ندک می فعالیت خدا اراده خالف جهت
 هد مخلوقد می بروز خود از  چه آن با طبیعت که این با بشناسیم خدا و نافرمان عاصی

  .است خداوند متعال
 مظهر چگونه که نیست طبیعت مقتضیات و طبیعت بر ایراد البته که است این جواب

 که است حقیقت این بیان جمله این از منظور بلکه است شده خاصیت و حرکت همه این
 ولیکن اشدب می درونی هاي خاصیت و ذاتی اقتضاي برمبناي طبیعت و ماده حرکات
   .شود می واقع خداوند متعال مشیت و اراده به صرفا مجردات حرکات
 هاي فعالیت و یا حرکات و طبیعی هاي خاصیت و حرکات شدن روشن براي اینجا در

 مثال .گردد روشن ها واقعیت ،امثال  این ضمن در تا نیمز می مثلی فرشتگان و مجردات
 ها و یا صورت نند وز می حرف که ینیدب می را تلفن یا و تلوزیون و رادیو امثال گاهی شما

 از که ینیدب می را اي حشره یا و اي پرنده هم گاهی ذارند وگ می نمایش به را هایی قیافه
 طبق بر حیوانات و پرندگان صداي و سر .هدد می ظهور و بروز صدایی و خود صوت

 و هچ هخود چ ذاتی اقتضاي و اراده  به آنها خود .ودش می واقع آنها درونی و ذاتی اقتضاي
خود  از تلوزیون و تلفن رادیو، امثال ولیکن هندد می بروز خود از صدا و سر دارند و ترنم

 ابزار ،واسطه بدون مستقیما و آنها سازند بلکه ظاهر صدایی و سر که ندارند اقتضایی
 خود وجود و ذات در .چنینند مجردات .هستند دهندگان نمایش و گویندگان دست

 خود در اراده به یا کنند تسبیح و تقدیس را خدا بگویند یا ذکري ندارند که اقتضایی
 گویندگان اختیار در هستند ا بلندگویانیآنه بزنند بلکه حرفی یغمبريپ یا و امامی خدمت

  . است خداوند متعال اصلی گوینده و
پدر  قیافه آن نید کهک می خیال وید وش می روبرو اي قیافه با خواب عالم در که آنجا 

 هستند از انوار  اي قیافه  نیستند بلکه شما مادر و پدر قیافه اشد آنب می شما برادر شما یا
 و ارواح از صرفا ماده  منهاي قالب یک یعنی نندک می مثالی قالب  به تعبیر آن از که  مجرده

 گوش به الهی نداي خدا و کالم آن درون از که هست بلندگویی قیافه آن .مجرده انوار
 ولیکن گفتند چنان و چنین دیدم خواب در را مادرم وئید پدر وگ میشما  .سدر می شما

 به و خود درون از قیافه آن .گفت چنان و چنین دیدم را ویند فرشتهگ می پیغمبران
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 و یدرون اقتضاي به بیداري مادر شما در و پدر وید ولیکنگ مین خود سخن ذات اقتضاي
ینید ب می مادر و پدر صورت به در خواب که قیافه آن اگر .ویندگ می سخن مزاجی و ذاتی
 و اند، زده حرف شما با که داشته آنها خبر  که است باشند الزم شما واقعی مادر و پدر
ازد س می شما پدر صورته خدا ب که هستند اشباحی آنها پس .خبرند بی آنها ینید کهب می

 از مجرداتند به که اشباح آن .است خداوند متعال اصلی گوینده .دننز می حرف شما با و
  .ویندگ می سخن ذاتی اقتضاي به شما واقعی و مادر پدر ویند ولیکنگ می سخن خدا اراده

اشند ب می فرشتگان همان  که مجردات نید کهک می  مشاهده حساب همین روي
 لباس در آن مقتضیات و طبیعت خدایند ولیکن اطاعت در اختالف بدون و یکنواخت

 .ذارندگ می نمایش به خود خلقت را بر اساس خود درونی جوراجور مقتضیات اختالف
 و حیات این هد ازد می حرکت و حیات خود اراده  به را مواد موجود عالم که آنجا خداوند
 خاصیتی و اقتضایی اي ماده هر در در آینده ،آنها وجودي هاي هندسه طبق بر و حرکت

 نمایش به انسان آزادي و اراده به را ها و خاصیت اقتضا همان جا همه د کهکن می ظاهر
  .ذاردگ می

و  مخلوقات  طبایع بر که آثار اثر و مقتضیات و سکنات و حرکات تمامی وییمگ می پس
 اقتضاي و خاصیت پایه برها  نای همه ودش می گذاشته نمایش بهها  نانسا یا از وجود

 نذارند ولیکگ می نمایش به را آن خود خلقت هندسه برطبق که آنهاست وجودي
 ابزار دست و اسباب جا هر  بلکه ندارند خاصیتی و خود اقتضا ذات در یا مجردات فرشتگان

  :  شیرازي حافظ قول به  خداوند متعالند که
  .گویم می بگوي گفت ازل استاد چه آن           اند داشته صفتم طوطی آینه پس در

 آثار پیدایش آن و نیمک می مطرح را دیگري مثال معنا این بیشتر توضیح براي باز
   .است اسالم پیغمبر از بیان و کالم
 ارتش و به ندک می سخنرانی عمومی در مجامع یا منبر و باالي گاهی اسالم پیغمبر 

 هاي سوره و قرآن آیات ظهور پیغمبر مجراي همین گاهی ماید ون می صادر نهی خود امر و
  .ودش می قرآن
 غراء غدیریه خطبه دیگر جاي در و واندخ می سی شیند سورهن می منبر روي جا یک 

 سی سوره که آنجا .ندک می ابالغ مردم به ع اطهار ائمه و طالب ابی بن علی معرفی در را 
 و مانند رادیو او  اراده او و زبان .است خداوند متعال دست ابزار و اسباب واند صرفاخ می

 و الفلق برب اعوذ قل ،احد هواهللا قل :خداوند میفرماید که است خداوند اختیار در تلوزیون



 ١٤٥                                            هندسة آفرينش                                                  

 خدا اراده به او زبان ذارد یعنیگ می مردم اختیار در را جمله همان عین .آن امثال
   .باشد پیغمبر اختیار در که این جنبد نه می

 که است  حکمتی و علم اقتضاي ۀپای بر حضرت آن شخصی کلمات و ها یسخنران سپ 
 چه آن .ویدگ می سخن ها حکمت و مقتضیات همان مبناي بر .گرفته قرار وجود او در

 الخداوند متع ابزار و واند اسبابخ می قرآن که آنجا ولیکن اوست خود د کلماتویگ می
 هم و بالقول یسبقونه ال: ویدگ می آنها تعریف خداوند در که است مانند فرشتگان است
  . یعملون بامره
 رفط از و بدانیم طبیعت مظهر و مظهر طرف یک از را وانید انسانت می جا همین در 
  .  خداوند متعال اراده و مظهر مجردات و مظهر دیگر

 فعالیت و ویدگ می و واندخ می واهد وخ می خود و طبیعت اراده به انسان که آنجا
.  نیست خدا مشیت و اراده کنترل ناسد درش می یا اگر شناسد و نمی را خدا هنوز ،ندک می

 در صنعتی و عملی و علمی هاي دارند فعالیت مرگ تا تولد ازها  نانسا که ها فعالیت تمامی
 اقتضاها وها  هغریز پیدایش.  است طبیعت اقتضاي به ها فعالیت این  تمامی ،جهات تمام
 پیدا انسان طبیعت و مزاج ازها  نای همه ، تشنگی و گرسنگی اقتضاي شپیدای مانند

خداوند  با مالقات و مواجه حالت در و ترقی و تکامل مسیر در انسان گاهی و ود،ش می
 انسان وید وگ می انسان زبان به خدا. ودش می خدا اراده ابزار و درصد اسباب صد متعال

 قیام خدا اراده به فهمد و می انسان ند وک می اراده انسان قلب بوسیله خدا فهمد و می
خداوند  اراده صددرصد به انسان سکنات و حرکات کلیه فهمد باالخره می انسان، ندک می

 با خدا اراده هبوسیل کرده جهاد او بوسیله خدا که فهمد می انسان و ودش می واقع متعال
 آن اصل که ودش می اي آیه کامل مصداق ،شده واقع مغلوب یا شده غالب ،جنگیده دشمن
   .یعملون بامره وهم بالقول یسبقونه ال: فرماید می که است شده نازل فرشتگان درباره
گویند  خود نمی اراده به یعنی. ندارند سبقت خدا بر دیگر اعمال و شنیدن و گفتن در

 دست جا همه و شنوند می ویند وگ می خدا اراده به نند بلکهک مین عمل شنوند و نمی و
  .خدایند مشیت و ابزار قدرت
 فعالیت خدا اراده به آنها مادي هیکل در مزاج و خون مقتضیات ها و غریزه تمامی

 و عالم تمامی وانندت می .اند بهشت طوباي شجره انتها در رسد و ثمر می به و ندک می
  . نمایند تغذیه معنوي و مادي جهت دو در را آنها و دهند خود قرار سایه را زیر انعالمی
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 مقتضیات و غرایز مدار بر و خود اراده به که مواردي و مراحل آن در انسان سپ 
و  تاس خداوند متعال اراده مزاحم مرحله این در ندک می فعالیت خود مزاجی و طبیعی

   .ندک می فعالیت خدا رضاي خالف جهت در غالبا
 سأر در که کسانی از دنباش جهان شدگان  و شناخته عالم سايؤر از اگر لباس این در

 نامه ب ،هندد می تشکیل دینی ضد هاي و حکومت یرندگ می قرار ها حکومت یا وها  جمیعت
  .وندش می شناخته شیطان و جنّ

ه ب وصول مسیر در که آنها ايه فعالیت تمامی که هستند اول درجه شیاطین آنها
 ناتوان و ضعیف هاي ملت غالبا .باشد می شیطانی هاي گیرد فعالیت می انجام مقاصد مادي

 ضعف و جهل در را مردم شند وک میار استثم به خود يها يباز دسیسه و ها شیطنت با را
نند ک می فعالیت خود طبیعت مسیر اقتضاي در که باشند هایی انسان اگر ارند ود می نگه
 حال این در .هستند بزرگ هاي قدرت دست و ابزار ابغالبا اسب و اند ناشناخته جامعه در
 اکثریت جامعه در غالبا چون و امندن می جنّ را نند آنهاک می فعالیت مخفیانه غالبا که

  .بیشترند منینؤم و نیکان عده از دارند
  : که ندک می خطاب آنها به قیامت روز هم متعال خداوند 
ها  نانسا از شما که شد چطور جنیان گروه اي. االنس من قد استکثرثم معشرالجن یا
   .شدید شناختهزیادتر  و بیشتر
 مشهور جامعه غیر ناشناخته هاي انسان  آن  امثال و آیه این در جنیان که این دلیل 

 خطاب جنیان به خداوند وقتی که انعام سوره در آیه همین در است اي هستند، جمله
 آنها انسانی د، سرپرستانشدی شناخته زیادتر و شدید بیشترها  نانسا از شما که ندک می
  :ویند گ می خدا جواب در

 را آنها ،ضاللت و کفر سايؤر که بود اینها  نانسا بر جنیان کثرت پروردگارا دلیل  که 
 دهی بهره اگر ردند وب می بهره آنها از کشیدند و استثمار به درآوردند و خود استخدام  به

 به رفتند و نمی سراغشانه ب آنها انسانی حکماي نبود هرگز آنها سايؤر خواهی بهره و آنها
  .نداشتند کاري آنها
 یعنی )مشهور معنايه ب ( جنیان بر ضاللت و کفر سايؤر  که انیمد می از طرفی 

 آنها رئیس ناسند کهش نمی را آنها ،نندک مین حکومت یتؤر غیر قابل مخفی موجودات
 انسانی و شیاطین اه طاغوت به وابسته گروه بکشند بلکه خود استثمار به را آنها باشند و

 آن وند وش می کشیده فضع به نادانی و جهالت اثر در که اند مستضعف اکثریت همین
 به و مانند می باز تکامل رشد و از نتیجه در ،نندک می حکومت آنها بر انسانی شیاطین
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 هاي یرد انسانگ می قرار برابر جنّ در جا همه که انس کلمه زیرا ،رسند نمی انسانیت مقام
  .اشدب می خود ماسواي از تر پیشرفته
 شناخته بشر عنوانه ب هم با همه که آن از بعد تکامل مسیر رشد و درها  نانسا

 خط در که آن خود بدون مزاج و طبیعت مدار بر که بشریت بعد از مرحله در ،وندش می
 اي پایه به شعور آنها و عقل وند زیراش می شناخته جن ،دننک می گیرند فعالیت قرار اطاعت
 بتوانند گیرند تا قرار خود نوع خدمت در و باشند داشته اجتماعی حشر که نرسیده
 مسئولیت نظر از هستند هایی انسان .دهند تشکیل دولتی و گروهی یا و اي خانواده

 مسئول را خود نند وک می یکدیگر زندگی کنار مانند گوسفندان تفاوت بی اجتماعی
  .انندد نمی دیگران حمایت و حفاظت

 از .اشندب می تر پیشرفته آنها از قدري هستند که هائی انسان باالتر مرحله این از 
 مسئول را خود .نندک می پیدا انتقال  اجتماعی وضعیت و حالته ب انفرادي وضعیت
 به محبت و خدمت مسیر از که هستند این فکره ب و انندد می دیگران حمایت و حفاظت
ه ب را دیگران و نموده دیگران با نوسأم را خود .شوند شناخته آنها رئیس سأر ،دیگران
 .وندش می منتقل اجتماعی حیات به جمعی حیات از واقع در .ازندس می نوسأخود م
 مجتمع یکدیگر با آنها ولیکن نندک می یکدیگر زندگی با یکدیگر کنار گرچه جنیان
 حفاظت مسئول را خود آنها از هرکدام وند کهش می شناخته  اجتماعی  صورتی در .اند نشده

 جمعی که افرادي کامل نمونه .بپذیرند را دیگران دهد و مسئولیت قرار دیگران حمایت و
 و پدر مسئولیت که فرزندان .خانواده یک در هستند فرزندان و هستند پدر اجتماعی یا و

 زندگی خودگرائی و محوريدبطور خو و اند نپذیرفته خواهر خود را برادر و یا و مادر
 جمع در که مادر و پدر ولی اند نشده اجتماعی هستند ولیکن خانواده معجرد .نندک می
 .اند کرده خود را قبول فرزندان مسئولیت آنها زیرا. اند شده اجتماعی ،اند گرفته قرار وادهخان

 ،اندد می راندیگ حمایت و خدمت مسئول را خود جامعه در که انسانی طور همین
 یرد ولیگ میقرار  اجتماع جمع در نداند خود را مسئول اگر ود وش می شناخته اجتماعی
 کشیده اجتماعی حالته ب خودگرایی ،جمعی حالت از  که افرادي .است  نشده اجتماعی

 مسئولیت کنند و خود جلبه ب را دیگران محبت و نند مهرک می انسانند سعی اند، شده
 اهدافی نظر از همها  نانسا این شوند و شناخته آنها رئیس سأر تا کنند را قبول دیگران

  :وندش می تقسیم دسته دو دارند به مسئولیت قبول در که
استثمار  به را بتوانند آنها باشد تا آنها بر و تسلط دیگران تسخیر آنها هدف فقط اگر 

 ،باشد خدمت فقط ریاست از هدفشان اگر وند وش می شناخته االنس  بکشند شیاطین
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 عالم و خداه معتقد ب اگر اند شده شناخته انسان که طایفه همین .وندش می شناخته انسان
 در بعد به ساعت این از  وند کهش می شناخته منؤم باشند صالح عمل به ملتزم و آخرت
 پیدا خاصی اسم ،تکامل از اي مرحله هر درها  نانسا طور همین .هستند عباداهللا شمار

 به نظر .وندش می شناخته اهللا یولّ حال در آن که الهی خالفت مقام برسند به نند تاک می
 باز تکامل رشد و از راها  نانسا اکثریت ،بیشتر تسلط براي استثمارگر هاي انسان هک این
 مناسبت نهمی به .ازندس می متوقف خرافات و نادانی و جهل دایره در را آنها ارند ود می

 یک یا انسانی و انس مقام نند زیراک می پیدا اکثریت ،انس طایفه به نسبت جن طایفه
 همه .ودش می شناخته نّج ،خودگرائی این در اشد کهب می خودگرایی تر از پیشرفته درجه

 مقامه ب که کسانی انتها در و نداقلیت در مانده عقب افراد به تر نسبت جا افراد پیشرفته
 عبادي من قلیل و: فرماید می خداوند که ندهست کم سند بسیارر می خالفت و والیت
  .الشکور

خود  ابتدایی موجودیت در و ذاتی موجودیت در مجردات وئیمگ می حساب این با 
 دائم آنها بلکه .باشند داشته خوبی و بد فعالیت اقتضا آن براساس تا ندارند خاصی اقتضاي

 خداوند با .خدایند دست به ابزاري و اسباب .خداوند متعالند اراده تسخیر تحت ابد تا و
هدد می نورانیت و و رنگ حرکت و حیات ،عالم مواد به آنها بردن کارب اب و آنها عمالا 

 قرار آنها وجود در حرکت و حیات  نیروي خدا اراده برطبق که آن از بعد عالم مواد ولیکن
 اقتضاي مسیر در جا همه آنها آینده هاي فعالیت وند وش می خاصیت و اقتضا داراي گرفت
ه ب نباتات جهان از و نباتات جهان به تاجماد جهان از که روزي تا یردگ میآنها قرار  ذاتی
برسند  جاییه ب انتها در و کنند پیدا انتقال انسان عالم به حیوانات عالم از و حیوانات عالم
 در آنها وجودي و ذاتی مقتضیات و گیرد قرار خدا مسیر اراده در آنها فعالیت و حرکت  که

 .شوند واقع خدا قدرت و ابزار اراده و اسباب بالنهایه گردد و خدا مستهلک مشیت و اراده
 آنها ثراتأت و ثیرأت و عالم مواد سکنات و حرکات تمامی اند نرسیده مقامی نچنی یکه ب تا
رها  را خود طبیعی خوي که زمانی یرد تاگ می انجام آنها روانی و ذاتی مسیر مقتضیات در

  .کنند پیدا فرشتگان خوي و نموده
  :فرماید د میخداون وضعی و حالت چنین یک معرفی در 
  : فرماید می دیگر جاي در و .صفا المالئکه و الروح یقوم یوم 
  . الیه الروح و المالئکه رجتع 

 در جهان والتتح و تحویل و ثراتأت و ثیرأت  میتما که وئیمگ می قاعده همین پایه بر
 ذاتی انتقال ،تکامل و تحول مسیر در که است عالم مواد این. ودش می واقع طبیعت و ماده
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 خود روانی تحول آخرین در که زمانی نند تاک می پیدا دیگر مرحله به اي مرحله از روانی و
 .شود واقع خدا اراده مجرا و مجري مانند فرشتگان و گردد صفت خو و فرشته فرشته

مانند  مجردات بگوئیم یا و بشناسیم طبیعت بستر عنوانه ب را مجردات وانیمت می
 دل در که ،حشرات و ها یمانند ماه اقیانوس این بستر در مادیات و طبیعت و اقیانوسند

  . سندر می ثمر به نند وک می پیدا تکون اقیانوس این
 وضع یک در و حال یک در انتها تا خلقت ابتداي از اقیانوس دریا و  بینید که می شما 
نند ک می پیدا تکون اقیانوس دل در که درشتی و ریز موجودات ولیکن است پایدار و ثابت

 وضعی آخرین به تکاملند تا و تحول در حیوانات و حشرات تا دریایی و نباتات جمادات از
   .برسند است میسر و مطلوب آنها خلقت از که

 عدم فضاي در یا و مطلق خالء در عالم ذرات و مواد آیا  که نیمک می سئوال جا این در
 بستر واقع در که دیگري حقیقت یک از که این یا نندک می پیدا تکامل و تحول همه این

 فضاي یا و مطلق خالء در که است بدیهی .یرندگ می مایه اشدب می آنها فعالیت و حرکت
 غیرمادي وسائله ب عالم مواد که ینیمب می ما . تنیس تکامل و تحول قابل چیزي عدم

 حالتی در یرند وگ می نور و رنگ هستند، نورانیت و فاقد رنگ که یحال وند درش می مجهز
 و یکدیگر جدا از که حالتی در باز یرند وگ می و حیات حرکت ،حیاتند و حرکت فاقد که

 مربوط  که خصایص و صفات قبیل این از نند وک می پیدا اتصال یکدیگر  هستند به منفصل
  . نیست آنها مادیته ب

 و حیات نور و و رنگ که را خود مادي غیر تجهیزات عالم مواد وییمگ میجا  این در 
 که ها یماه وییمگ می دریا يها یماه درباره که طور همان اند؟ گرفته کجا باشد از حرکت

 از را حرکت و حیات این دیگر هستند غذایی مواد یا و حرکت و حیات خود فاقد ذات در 
اگر   هم شاید .نندک می پیدا تکامل وند وش می بزرگ ،بدنی نظر حجم از یرند کهگ میجا ک

و  راتحش جزه ب دیگري چیز اقیانوس فضاي در آیا بپرسد که دریا هاي ماهی از کسی
 نهمی هست هرچه ،نه هند کهد می جواب آنها دارد وجود زنده موجودات و ها یماه
 آب که این خبرند با بی اقیانوس آب از ها یحقیقتا ماه. نداقیانوس حشرات و ها یماه

 اقیانوس آب راگ ید وآ می حسابه ب آنها حرکت و حیات سرمایه یا و پشتیبان اقیانوس
  .کنند پیدا نمی حیات و نباشد حرکت

 به مجهز نامتناهی فضاي این در ،عالم ر حیوانیغی و حیوانی موجودات طور همین 
 کرات .هدد می تشکیل عالم در را آنها ها موجودیت سرمایه آن  که اند شده هایی سرمایه
 چهره .است کرده پیدا ضیاء و نورانیت ،خورشید جرم .اند شده جاذبه و نور داراي آسمان
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 هر و اي ماده هر و جسمی هر همچنین و ندک می تابش ها شب دل در ماه نورانی
 ارزش و کرده پیدا موجودیت ،سرمایه آن کمک به که است مجهز اي سرمایه به موجودي

 روحی کماالت نظر از تولد بدو درها  نانسا ما طور همین .است آورده بدست خود را واقعی
 و نیک اخالق و صفات همه این  به مجهز زندگی انتهاي و در حد صفریم در بدنی و

 خالء در عالم مواد و موجودات یمگوی می که ستا جا این در .شویم می دیگر هاي ارزش
 حیات نیروي و نورانیت و نور از نامتناهی اقیانوس در یک کنند بلکه نمی زندگی مطلق
 عالم موجودات باطن و ظاهره ب محیط که توانا و دانا مهندس یک هدایت شعاع در بعالوه
 به و یرندگ میمجردات  از باشد حیات و حرکت که خود را وجودي هاي سرمایه ،است

 نائل خود محبوب و مطلوب نتایجه بانتها  وند و درش می مهندسی توانا و دانا خداي اراده 
  .ردندگ می

 ماده از خالی را فضایی بتوانیم اگر کنند که ور فکرط این عالم مادیین است ممکن
 وجود اثیریه ذرات و دیگر گازهاي و آب هوا و آنجا در که اي بسته در فضاي یک در کنیم

 یعنی بنامیم عدم فضاي را آن وانیمت می است مطلق خالء فضایی چنین باشد، یک نداشته
  .نیست هیچ آن در که فضایی

 وانید تخلیهت می ذرات و عالم مواد از فقط را ظرف یک شما وئیمگ می آنها به اینجا در 
 را فضا همان برخورد ننماید ولیکن چیزي کنید به گردش آنجا در چه هر کنید که

 باشید  داشته فضا آن در ظلمانی جسم اگر یعنی .نمایید تخلیه وانید از مجرداتت مین
 وجود آنجا در میت و ساکت و ساکن موجوداتی اگر یا نمایید و نورانی را آن وانیدت می

 از خالی فضاي آن به اگر .بدهید نورانیت و حیات و حرکت آنها وانید بهت می باشد داشته
  .نمایید زنده را او و بدهید حیات مرده آن وانید بهت می دهید انتقال را اي بتوانید مرده ماده
 و نور و حرکت و حیات ،مطلق خالء و عدم فضاي این در وییمگ می شما به اینجا در 

 زنده را اي بخواهید مرده خدا از اگر عدم فضاي آن در آوردید و یا بدست از کجا نورانیت
 به آنجا در تا بود کجا حیات روح یا کند و زنده را مرده در آنجا که بوده کجا کند خدا

  .نماید افاضه مرده
ید آ می بدست گانه پنج حواس طریق از جا همه انسان معلومات که است این حقیقت 

 اي ماده جائی در اگر .کند پیدا واند ارتباطت می عالم مواد با فقط گانه پنج حواس این و
 معلومات ماند زیرا می یباق معلومات بدون هم نسانا گانه پنج باشد، حواس نداشته وجود
 وجود اي ماده ،عدم فضاي در آن .ودش می تغذیه آن با پنجگانه حواس که غذاستمانند 

 .گردد کشف آن موجودیت ذائقه و شامه و المسه و سامعه یا و باصره طریق از ندارد تا
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 موجودات وند یکش می حرکت و حیات مبداء پیدایش که مجرداتی و خدا وجود ولیکن
 طریق از فقط در آنجا باشند بلکه اکتشاف قابل سانان گانه پنج حواس با نیستند تا مادي

 مثال در .کنیم پیدا آگاهی ماده ماوراء موجودات موجودیت به وانیمت می عقلی استدالل
 آنجا در یا بدهند و حرکت نیروي موجود ساکنی به یا و کنند را زنده اي مرده اگر آنجا
 آنجا وید درگ می ماه ب عقل نیروي کنند را ظلمانی نورانی جسم یک یا بسازند و  گلی برگ

 و هبخشید حرکت و حیات مردگان به یا و کرد مهندسی را گل برگ که بوده مهندسی
 هداشت وجود حرکت نیروي و یا حیات روح آنجا در ند کهک می قضاوت انسان  عقل عالوه

 را یناکس یا بدهند و جان را اي توانستند مرده حیات روح و حرکت نیروي آن با که
 بدون اي کننده زنده هیچ ود وش نمی زنده دلیل بدون اي مرده هرگز سازند زیرا متحرك

 کی بدون میتی و ساکن موجود هیچ بعالوه و کند زنده را اي مرده واندت مین حیات نیروي
 که تغییراتی از کلی بطور پس .ندک مین پیدا حرکت و حیات ،کننده احیاء و محرك عامل

 ماوراء طبیعت در مادي غیر عامل دو وانیمت می ودش می پیدا عالم مواد و طبیعت عالم در
  .کنیم کشف
 نورانیت و نور و و حرکت حیات منبع و مبداء آن از عالم مواد که منبعی و مبداء اول 
  .یرندگ می

 در حرکت نیروي افاضه یا و در مردگان ایجاد روح با که توانایی و دانا مهندس دوم 
  .هدد می حرکت و حیات آنها به ساکن موجودات

 وجود ،قاطعیت با عقل نیروي و ندهست کشف قابل طبیعت ماوراء در عامل دو این 
 کشف قابل پنجگانه حواس طریق از آنها موجودیت که چند هر ،ندک می را اثبات آنها

 .بگیریم نظر در مرده یا زنده موجود یک مانند را طبیعت وانیمت میبه طور کلی  .نباشد
 موجودیت در ذرات و مواد این .است ذرات و مواد از اي مجموعه که مادي موجود این

 این به هم طبیعی دانشمندان و علما تمامی .نیستند بیشتر حقیقت یک خود مادي
و  ذرات یعنی .حقیقتند یک خود مادي در موجودیت عالم مواد که دارند اعتراف حقیقت
 آنها اجرام تفرق از و ودش می پیدا کوچک و بزرگ احجام و اجسام آنها تراکم از که موادي

 در موجودیت که کوچک و بزرگ اجرام و اجسام این ،رددگ می پیدا کوچک بسیار ذرات و
 در تغییري نتری کوچک .دارند و تفرق تجمع قابلیت هستند و حقیقت یک خود مادي
 این اگر وئیمگ میما  زیرا .نیست ظهور قابل ذرات همان بوسیله ذرات این وجود داخله
 ممکن  سکون به حرکت از آنها تغییر پس ،متحرکند خود مادیت دلیله ب ذرات و مواد

 متحرکند چگونه ،خود مادي موجودیت و مادیت دلیله ویید بگ می شما زیرا نیست 
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. برگردند  سکون به و کنند رها است حرکت عین که را خود مادي وانند موجودیتت می
 ممکن حرکت به سکون از یا و سکون به حرکت از متحرك مواد تحول و تغییر پس

 یا و متحرك مواد در حرکت پیدایش مبداء که دیگري اصل یک کمک به مگر نیست
  .از آنها باشند حرکت سلب
 ماده یعنی .دارند وجودي اختالف یکدیگر با متحرك ماده با ساکن ماده باالخره 

  .باشد آن  مادیت فقط که است حقیقت یک تجزیه در ساکن
 منشاء که نیرویی دیگر و ماده مادیت یکی:  است حقیقت دو تجزیه در متحرك ماده  

ا ی و میت ماده در مانند ظهور حیات دیگر تغییرات همچنین، است شده ماده حرکت
 مبداء غیرمادي یک از استفاده بدون پس .تاریک و رنگ بی ماده در نورانیت و ظهور رنگ

 جسم یک صورته را ب طبیعت اگر ما پس.  نیست عالم مواد در تغییرات ظهور این امکان
ه ندارد ب امکان و است حقیقت خود یک مادي جسمانیت در طبیعت این بیاوریم نظر به

 براي که در صورتی رپیدا کند مگ تغییرات و تحوالت همه این خود جسمانیت دلیل
 مادي غیر مجردات را اصل آن ما که شود استفاده دیگري اصل از تحول و تغییر پیدایش

 به است وجود خداوند متعال که دیگري با عامل طبیعت ماوراء و طبیعت یعنی . امیمن می
 یک در ذاتی اختالف شپیدای یرد البتهگ می شکل ود وش می مهندسی مختلف اشکال 

 دو آب نام  مثال به تحقیق یک واند ازت مین کسی .است محال حقیقت یک در و جنس
 که مادي حقیقت از یک یا و باشد هوا دیگري و آب آنها از یکی بسازد که مختلف جنس

 پیدایش بسازد، زیرا براي رنگ بی و رنگین مختلف جسم دو است رنگ فاقد خود ذات در
 جنس از فقط شما آیا .کند باشد استفاده ماده غیر که دیگري اصل از است الزم اختالف

 قطعه باشد و شیرین و چرب آنها از یکی آورید که بوجود نان قطعه وانید دوت می گندم
 هک میدر آرد گند شیرینی و چربی پیدایش براي که این مگر شیرینی و چربی دیگر فاقد

  ؟کنید باشد استفاده شکر و روغن که دیگري سجن اشد ازب می شیرینی و چربی فاقد
 تبدیل یا و آب به یخ تبدیل ساده تغییر حتی که کردیم ثابت گذشته مطالب در ما 
 دو آن و نیست ممکن است آب از غیر که دیگري دو عامل از ادهاستف بدون یخ به آب

 تبدیل ،شود گرفته آب از یا شود آب به تبدیل گردد و یخ هضمیم که حرارت یکی ،عامل
 یخ ،آب از یا و آب ،یخ از آب با حرارت ترکیب با که مهندسی عامل دیگر گردد و یخ  به

  . بسازد
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 آب غیر عامل دو این از استفاده بدون آب فقط که کنید اثبات وانیدت می شما اگر حاال 
 ثابت را خود ادعاي  ،میدان این و گوي این گردد، آب  به تبدیل یخ یا شود و واند یخت می

  .کنید
 داپی طبیعت در که وجودي و ذاتی غریب و عجیب تغییرات همه این دلیله ب پس 
 منشاء این که اصلی یکی :است کشف قابل آن ماوراء در طبیعی و مادي اصل ود دوش می

 ،ترکیبات نای از که توانایی و دانائی عامل دیگر و ودش می در ماده وجودي تغییرات همه
 جنس از که نیست ممکن طبیعت ماوراء اصل دو آن .وردآ می بوجود را تغییرات همه این

 بیشتر حقیقت یک فقط هم ماده و است ماده فقط طبیعت که گفتیم زیرا .باشد طبیعت
  .است  ممتنع و محال تغییرات پیدایش حقیقت همان دلیله ب حقیقت یک در و نیست

 که ندک می پیدا حاکمیت  السالم باقر علیه امام مشهور فرمایش هم باز اینجا در 
 کجا از موت پس است زنده خود وجود و ذات در آفرینش مبداء اول اصل اگر: فرماید می
 .رددگ می کجا ظاهر از  حیات، است مرده خود ذات در حقیقت یک آن اگر و ودش می پیدا

 تحوالت و تغیرات همه منشاء این که است مختلف مبادي دلیل مختلف حاالت پیدایش
 یکی وییمگ می مجردات از نوع تطبیع و ماده بستر به افکار هدایت براي هم باز .رددگ می
 است هایی فاصله بودن رپ و مواد آن طبیعت بستر عنوانه ب مجردات وجود قطعی دالئل از

 از خلقت عالم مواد که دارد اعتراف دانش و علم دنیاي .است طبیعت مواد بین که
 وجود کشف .دارند یکدیگر فاصله از گازها فضاها و هواها و و حیوانات و نباتات و جمادات

 بیشتر ها فاصله این هرچه اند گفته و است علم قطعیاتاز  تطبیع عالم مواد بین فاصله
 و بخار و آب و هوا مانند ،است تر رقیق است  شده لیتشکمواد  آن زا  هک  میاجسا باشد

 و تر سخت ،مواد آن از متشکل باشد اجسام ها کمتر فاصله آن هچهر و. دیگر گازهاي
 آن آورنده بوجود ذرات و اجسام مواد بین فاصله هرگز که اند هکرد اثبات و است تر محکم

 تشکیل مواد بین فاصله بتوانیم اگر ویند کهگ میها  هفرضی این در .رسد نمی صفر به
 توپ یک برابر دارد که بزرگی حجم با کره این برسانیم صفر به را زمین کره دهنده
  فعلی سنگینی و رمجبرابر  اش سنگینی و جرم که ودش می کوچک ،بازي میدان در فوتبال

 ککوچ دلیل این به بزرگ کره این و فوتبال توپ یک برابر حجمش و باشد زمین کره
 به آن دهنده تشکیل مواد و صفر رسیدهه ب آن مواد و ذرات بین فواصل ود کهش می

  .است  شده متصل و یکدیگر نزدیک
 و ذرات بخواهیم اگر است شده پیدا دانش و یید علمأت به که ها فرضیه این براساس 
 از اي ذره هر به شاید کنیم تقسیم باشد مطلق فضاي همان که آن بستر بر را عالم مواد
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 و مواد بخواهیم اگر یعنی برسد مکعب از متر کمتر یا و فضا از متر مکعبی طبیعت ذرات
 ذرات از اي ذره مترمکعبی هر در ،کنیم پراکنده آن هب محیط فضاي در را طبیعت ذرات
  .این از بسیار کمتر هم شاید یرد وگ می قرار
 همدیگره دارند ب یکدیگر فاصله از که این با طبیعت عالم مواد ینیمب می اکنون 

 حجم و برسد صفره ها ب فاصله تا نمود یکدیگر نزدیک به را آنها است  ممکن نه .متصلند
 موجودیت تا دورتر کرد یکدیگر از را آنها وانت می هم نه تر شود و کوچک طبیعت عالم

   .گیرند قرار مطلق خالء در برود و موجودات بین از اجسام جسمی
 و آب و هوا ذرات یکدیگر چیست؟چرا به عالم منفصله ذرات اتصال عامل رسیمپ می

 منفصله ذرات بین شوند؟ اگر نمی یکدیگر به تر نزدیک یا و یکدیگر دورتر از دیگر گازهاي
گیرند  از یکدیگر قرار مختلف فواصل در ذرات این که ندارد باشد دلیلی مطلق خالء عالم

 گویی .نشوند دورتر از یکدیگر یا و تر یکدیگر نزدیک به کنند که پیدا نظام چنان آن و
 اي صفحه در خاصی نظم با هستند که مرواریدهایی و رهامانند د طبیعت مواد و ذرات
  .اند داده تشکیل زیبایی  فضاي ، صفحه این در خود نصب با که اند شده نصب
 هاي میخ یک آنها فتند کهگ می آسمان ستارگان تعریف در قدیم بطلمیوسی هیئت 
زیبا  کیفیت این به را فلک چهره و اند شده نقش ثوابت فلک صفحه در که هستند اي نقره

 که دانسته اي نقره میخ را ستارگان  که تصورات و ها فرضیه این در آنها اند، گرچه ساخته
 و خورشیدي هرکدام ستارگان این و اند هرفت اشتباه به ،اند شده میخکوب فلک صفحه در
 آنها دادن ترتیب با متعال خداوند و اند هگرفت قرار فضا از اي گوشه در هستند که عالمی یا

 یکدیگر جدا از که این با ستارگان ولیکن است داده زینت را آسمان صفحه یکدیگر کنار
خود ه ب مخصوص فلک وانند ازت مین کدام هیچ که صورتیه یکدیگر متصلند به هستند ب

  :فرماید می خداوند رابطه این در. شوند یکدیگر نزدیکه ب کنند و فرار دیگر جايه ب
. بعده د منحا امسکهما من ان .زالتا تزوال ولئن ان  واالرض السموات یمسک الذي  اهللا
 و گردد زائل خود جاي از اگر و اردد می نگه خود در جاي راها  نآسما که خداست یعنی

 جاي و. برگرداند خود جايه ب را واند آنت مین خدا جز سک کند هیچ فرار دیگر جايه ب
 ستونی و  پایه بدون راها  نخداوند آسما .ترونها عمد بغیر السموات  رفع: فرماید دیگر می

 پس: فرماید می رابطه این در السالم علیه هشتم امام . است برده را ببینید باال آن شما که
   .نیستند یتؤر قابل ولیکن دارند ستونها  نآسما



 ١٥٥                                            هندسة آفرينش                                                  

 وندش می دیده ستاره و ماه صورته ب که است عوالمی ،جمع کلمه به سموات از منظور
 .ندارد رفع یا و امساك به احتیاج که است مطلق دمع یا و خالء مطلق ، خالی فضاي اال و

  .ببرند پایین باال و را آن یا دارند و نگه را بتوانند آن که نیست چیزي ،عدم
 که نیست چیزي .است خالء فضا آن باشد، ستارگان بین فضاي معنايه ب اگر  آسمان 
 هر خدا پس. هستند آسمان عوالم ،سموات کلمه از منظور جا  همه .کند  حفظ را آن خدا
 را هرکدام رد وب می پایین و باال را آن یا ارد ود می هنگ خود جاي در را عوالم این از یک
 نگه خود جاي در و باال برده را ماه و خورشید که هد آنچناند می قرار معینی فاصله در

   .برگردند زمین طرفه ب مبادا داشته
 نگه چیزي چه روي را ردیگ کرات یا را ماه خداوند خورشید و که رسیمپ می اینجا در
  . است داده تکیه ستونی چهه ب را آن یا و  داشته

اال  و نیست مادیات و اجسام نوع از امساك عامل یا و ستون این که ستا بدیهی 
 در. باشد تر خورشید محکم و ماه از بایستی اردد می نگه را و خورشید ماه کره که ستونی

 و عالم کرات بین که اند گفته دانشمندان .است احساس قابل و یتؤر قابل صورت این
 داشته  خود نگه جاي در را هرکدام که است جاذبه نیرويیکدیگر  از و مواد منفصل ذرات

 عالم پس ؟مواد است نوع از نیست آن از خالء امکان که جاذبه نیروي آیا وییمگ می آنها  به
 نداریم اي چاره .بود خواهد نفوذ قابل غیر و سنگین و سخت بسیار جسم یک صورت  به

 قابل عقلی ا دالئلب آن وجود که است مجردات از جاذبه نیروي این بگوییم که این جز
  .نیست احساس قابل گانه پنج حواس با ولیکن است کشف
 یعنی .است  شده استمساك روح به تعبیر احادیث و روایات در جاذبه نیروي این از 

. اردد می یکدیگر نگه کنار را طبیعت موجود ذرات و عالم اجسام که نیرویی یا و روحی
ذارد گ مین و اردد می نگه زمین کنار را ماه و خورشید و خورشید کنار را زمین که روحی

امند ن می اكاستمس روح جهت این از را روح این ،شوند دور همدیگر از یا و نزدیک هم به
 .اردد می خود نگه  جاي در یعنی ند،ک می امساك را آسمان کرات آن خداوند بوسیله که
 مالء .است ماده از مطلق خالء عالم کرات و ذرات بین که این با وئیمگ می رابطه این در

 یا و استمساك روح از ستا عبارت حقیقت آن و ،ستا مادي غیر حقیقت یک از مطلق
 خالء که این با ،است مجردات از که جاذبه نیروي یا و استمساك روح این .جاذبه نیروي

 است کرده پر را خالء فضاي تزاحم و تعانی بدون چنان آن ، نیست ممکن آن وجود از فضا
   .نیست ممکن فضا از متر میلی هزارم یک در وجود آن از خالء که
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یکدیگر ه ب آنها اتصال حال عین در یکدیگر از  عالم مواد و کرات انفصال طریق از پس 
   .است  اثبات  قابل و کشف تردید قابل اتصالند بدون  عامل که مجردات و ارواح وجود

  :  هیمد می ادامه را خود بحث مطلق کماله ب وصول تا ماده تحوالت درباره اکنون
 است  مطلق صفر وجودي هاي ارزش و کماالت نظر از خلقت بدو در ماده که شد گفته

. کند پیدا ارتقاء مطلق عدد مقامه ب بایستی در تقدیر خداوند متعال مطلق صفر این و
 خدا برابر وجود در و شود واقع خداوند متعال مطلوب آورد که بدست را هایی ارزش چنان

 از بعد السالم علیه نینمؤالم امیر موال است مشهور .آید حسابه ب و کند پیدا شخصیتی
 در و بدن آن به خطاب نمودند آماده ،دفن براي دادند و غسل را اکرم پیغمبر بدن که آن

السرمد  النور واالبد  صاحب العدد و اول هذا ان اللهم: فرمودند متعال خداوند با ارتباط
 طاووس الملکوت و الملک معانی صوره جسده و االهوت فی االبدیه نسخه روحه الذي

  . الجبروت حمام الکبریاء و
 آن موجودیت و شخصیت تعریف در السالم علیه منانؤامیرالم موال از  جمالت این 

 چنین به را خدا  واند رسولت می که است ابیطالب بنا علی فقط و است شده ایراد حضرت
 دارد و آگاهی حضرت آن وجودي کماالت حقیقت و ماهیت هب کند زیرا تعریف اوصافی
 قرار مطلق کمال در و رسانیده انتها به را کماالت و مراتب آن که است انسانی خود او
  .  است گرفته

  .است عدد اولین به معرفی رسول درباره حضرت جمله اولین
 قابل اعداد به عالم موجودات و مخلوقات تمامی گرچه العدد اول هذا ان اللهم 

 و اشاره قابل عددي روحانیت و جسمانیت نظر از خود در جاي هرکدام و ندهست شمارش
 قابل که اعدادي با است خداوند متعال مطلوب که عددي اشند ولیکنب می شماره قابل

 فرزندان به که پدري مانند .دارد فرق ،اند نگرفته قرار خدا مطلوب هستند ولیکن شمارش
 آنها ترین کامل کمترند به یا و بیشتر یا نفر ده که او فرزندان میان در و ندک می خود اشاره

 استادي یا است شده واقع من مطلوب فرزندان فرزند از یکی وید همینگ میند ک می اشاره
 شاگرد اولین ،شاگرد یکی وید اینگ می و ندک می اشاره دارد که شاگردي هزاران به که

  .است من مطلوب
 استاد نظر در عدد اولین شمارشند ولیکن لقاب اعداد با کدام هر شاگردان گرچه 

 همه این میان در .ودش می نامیده یا اولین و اول  که است مشخص و مطلوب فرد همان
 که او اول شاگرد یا و متعال خداوند مطلوب فرد اولین  دانشمندان و پیغمبران وها  نانسا

ه ب نماید و برطرف راد خو وجودي نقایص برساند، اللهی لقاء اممق به را خود است توانسته
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 حضرت شخص ،گیرد خداوند قرار اول درجه محبوب و مطلوب و گردد نائل مطلق کمال
 ابد تعریف صاحب عدد و اولین  به را او  منینؤموال امیرالم که است ص اکرم رسول

  .ندک می
 بدانیم و بگیریم نظر در مطلق کامل عدد تا مطلق صفر از را ماده وانیمت می جا این در 
 تا برود باال کمال مدارج به تحوالتی چه در و کند حرکت بایستی خطی چه در ماده که

 تطبیق قابل او درباره جمله این باز گیرد و قرار مطلق کمال در مطلق صفر که روزي
 گیرد قرار جمادات ردیف در آید تا بوجود ماده در بایستی تحوالتی که ستا بدیهی .باشد

 دیگري تحوالت همچنین و باشد نباتات در ردیف پیدا شود تا در او دیگري تحوالت باز و
 آید و بشمارها  نافراد انسا از فردي تا دیگري تحوالت باشد و حیوانات ردیف در تا

 آن ،باشد خدا خلیفه و گیرد قرار کامل انسان یک مقام در تا دیگري طور تحوالت همین
قرار  متعال خداوند مطلوب که شود و باشد چنان و کند رپ را خدا هدف که کامل انچن

و خداوند  شود واقع کار ماده روي بایستی مطلق نهایت بی این تا مطلق صفر آن از ،گیرد
 ماده در تکامل و تحول شاید این .برساند انتها به را آن تا آورد بوجود تحوالتی ماده در

 ثم ساکنا لجعله لوشاء و مدالظل کیف بکر الی تر الم شریفه آیه تفسیر از  نمایش بهترین
 چنان نیست مطلق عدم در اینجا ظلّ که شد گفته باشد زیرا ،دلیال علیه الشمس جعلنا

 ،عدم زیرا اند نامیده مطلق عدم نور و یا عدم را ظلمت یا و را سایه مفسرین از بعضی که
 بوجود تحوالتی عدم در و کند کار عدم واند رويت مین کسی و نیست امتداد و تحول قابل

 نه است عدم مانند خود عدم .دهد امتداد و وجود موجود ارتقاء یک مقام به را آن آورد و
 هم نه و اثر نه .اشدب می مستفیض هم نه و است فیض نه ،پذیر عرض نه اشد وب می عرض

 که است  انعام  سوره اول آیه در مجعول ظلمات همان شریفه آیه این در ظلّ پس .ثرأمت
   . است ظلمت و نور جاعل که خدایی .والنور الظلمات جاعل: فرماید می خداوند
 آفریده را آن آفریننده خداي که است مجعول موجود حقیقت یک نور  که چنان آن
 .است کرده خلق را خداوند آن که است مجعول موجود و حقیقت یک هم ظلمت است

 خود صفر مطلق وجودي و ذاتی وضعیت در و ابتدایی وضع در که است  ماده همان ظلمت
 وجودي هم نه باشد و ثر نداشتهأت و استفاضه قابلیت که مطلق عدم ید نهآ می حسابه ب

 صفر بلکه ،باشد داشته ارزش که دانست چیزي را آن بتوان آید و جزء اعداد بشمار که
 را به آن بتوان که عدد است صفر نه زیرا .است آفریدگان و آفرینش اعداددر برابر  مطلق

مسیر  در صفر بلکه بوجود آورد عددي آن از نتوان تا است عدم هم نه و آورد حساب
  .رددگ می عدد به تبدیل ود ور می باال کیفیت و کمیت
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 گردد براي عدد به تبدیل رود تا می باال کیفیت و کمیت مسیر در صفر گفتیم که این 
 و صفر بعالوه و صفر عالوه به صفر یعنی یکم اضافه مسیر در صفر که است این

 بایستی .اند نرسیده عدد مقام به صفرند و هم باز شمارش قابل يصفرها یعنی ...طور همین
 از صفر تغییر .شود عدد به تبدیل تا کند ارتقاء پیدا  کیفیت با مأتو کمیت خط در صفر
ه ب را آن حجم یا .داد ارزش صفر به بایستی دارد یعنی الزم کیفیت ،عدد به صفریت عالم

 به تبدیل تا کشید باال مقداري را صفر قد مثال .گردد عدد به داد تا تبدیل ارتقاء صورتی
عدد  به تبدیل بدهید تا آن در باشد ارزش با مأتو که دیگري تغییر گردد و باز یک عدد
  .نامیم می کیفی و یکم را کیفیت این به تغییر. یا بیشتر گردد سه دو یا
 .آورد نمی بدست ارزشی کیفیت منهاي دیگر صفر بعالوه و صفر اضافهه ب صفر ولیکن 

 قابل کمیت بدون کیفیت طرف آن از .یدآ می بحساب کیفی تغییر هايمن یکم تغییر
 تحقق معروض بدون عرض این و است ارزشمند عرض نوع از زیرا کیفیت ، نیست ظهور

یا  و میت در حیات ایجاد و ساکن در حرکت ایجاد مانند ارزشمند عرض. کند پیدا نمی
 این از تا ها معادله و ها موازنه ایجاد یا نور، و رنگ فاقد شیئی در و نورانیت ایجاد رنگ

 یا دایره و ایجاد کرویت آید مانند بوجود ارزشمندي و استفاده قابل حجم معادله و موازنه
  .اجسام در دیگر اشکال یا و

 کمیت به که است کیفیت نوع از و حیات حرکت ایجاد یا وها  همعادل و ها موازنه این 
 اگر .است کیف بدون کم ،است مطلق و سکوت سکون  که ساکن مثال ماده .یردگ می تعلق

 تنهایی به کیفیت این ولیکن است کیف اضافهه ب بدهند کم حیات و حرکت نیروي آن به
  .باشد پذیر کیفیت هک یمک و یا حجمی در مگر نیست ظهور قابل
 شماره صفرند گرچه باز هم صفرها بعالوه و صفرها اضافهه ب صفرها وییمگ می پس 
 هک  میحج از یتکم ند ولیکنهست کیفیت منهاي تکمی هم با باشد زیرا همه زیاد آنها
 کیفیت اضافهه ب ود، کمیتش می شناخته عدد هک  میحج طرفه ب ودش می نامیده صفر
 اتصال رشته این و است یکدیگر به صفرها اتصالی رشته پیدایش کیفیت اولین زیرا است

 متصل دیگر مادهه ب خوده ب خود ماده یعنی .نیست ظهور قابل ماده حجم دلیله ب
 یا و منفصل دو تا است  الزم اتصالی قابل رشته ،منفصل حجم دو آن بین بلکه رددگ مین

 بوجود آورد که قدي یا و حجمی ،اتصاالت نای با و دهد اتصال یکدیگر به را منفصل سه
  .گردد استفاده قابل و مصنوعات ایجاد صنایع در و باشد داشته ارزش
 این به .ارزشمند بوجود آورد جسمی ،دیگر قطعات برابر در هباشد ک اي قطعه یعنی 

 عدد به تبدیل کیفیت اضافه به کمیت خط در صفر دادن حرکت که وییمگ می حساب
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 و رشته اتصال پیدایش که کیفیت منهاي کمیت مسیر در آن حرکت ولیکن ودش می
   .ندک مین پیدا انتقال و عدد ارتقاء به صفر از و رددگ مین عدد به تبدیل باشد اتصالی
  .است خود صفر مطلق ابتدایی وضع در ماده وییمگ می جا این در پس

 وضع با و خوده خود ب که عدد است هم نه و داد تحول را آن نتوان که است عدم نه 
  .باشد داشته ارزشی خود ابتدایی

 پذیر ارزش حال عین در و کمال منهاي و ارزش منهاي است شیئی ،مطلق صفر پس 
 ظلمت یا و ظلّ است نور فاقد چون که است ظلّ همان صفر مطلق این .پذیر کمال و

 را آن تا هدد می امتداد و ارتقاء رد وب می باال را آن تکامل خط در خداوندود و ش می نامیده
 بزرگ آیات از یکی را عجیب صنعت این و ارزشمند برساند و مطلوب عدد یک مقامه ب

 خدا خطاب طرف برابر آیات در که کسی هر یا و پیغمبر اکرم به .اندد می خود عظیمت
 در که اي ماده یعنی( را ظلمت و خداوند سایه چگونه ا ندیديآی :ویدگ می ودش می واقع
 عاقبت که این تا ارتقاء داد و امتداد )را ماده این() بود ظلمانی و ود سیاهخ ابتدایی وضع

  .آمد حسابه ب خدا آیات از بزرگی تآی
 متوقف ابتدایی و صفري وضع همان در را  ماده وانستت می واستخ می خداوند اگر 

 نشان دانشمندان و علماء به را آن نور علم با توقف از بعد و )ساکنا لجعله لوشاء و(سازد 
 و بوده چه خود ابتدایی و صفري وضع در ماده که خود بداند علم نیروي با عالم تا دهد

 البته ) دلیال  علیه الشمس جعلنا ثم ( است امتداد داده مقامی چه به را خداوند آن
 خورشیدي فقط نه است دانش و خورشید علم است مدلول دلیل جا این در که شمسی

 به را کسی ود وش نمی واقع ،دلیل تنهایی به روشنایی اشد زیراب  روشنایی و نور مظهر که
  .ندک می داللت چیزي و کسی به را عالم که است علم نور کند بلکه نمی داللت چیزي

 قرار مطالعه نظر و تحت ابتدایی و صفري وضع همین از را آفرینش بایستی پس 
 چه به را مطلق صفر این خداوند ببینیم تا کنیم حرکت آن همراه قدم  به قدم و دهیم

 خداوند متعال چه آن یعنی آفرینش عالم که انیمد می را این. هدد می امتداد مقامی
 نامه ب قسمت سه آن که ودش می تشکیل قسمت سه از است گذاشته نمایشه ب و آفریده

  .اشدب می حیواناتو  نباتات ،جمادات
 تقسیم متنوع و کوچک و بزرگ بسیار هاي قسمت به قسمت سه این از هرکدام البته 
 ذات در که موجوداتی .وندش می شناخته اسم سه همین به مجموع در وند ولیکنش می

 و تحول در که دیگري موجودات و تغییرند قابل غیرو  بوده وجود خود ثابت در خود و
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 موجوداتی سوم قسمت و نباتات امن به هستند آفرینش صفحه زیبایی و زینت مایه تکامل
   .حیوانات نامه ب ،ادراکند و و شعور علم به مجهز که

 از ایم داده توضیح را ما تا امروز چه آن و نیست بیرون قسمت سه این از آفرینش  جهان
 و نباتات معال به را حیوانات ما اگر یعنی .هستند آفرینش  مبادي مادیات و مجردات

ه ب االن که آفرینش برگردانیم آن  ابتدایی  اصل  به را جمادات و جمادات عالم به را نباتات
 در ردد کهگ میخود بر  ابتدایی مبادي به است مختلف مصنوعات و ساختمان صورت
مسیر  را از آفرینش اگر ما .است  صنایع اولیه مواد یا و ساختمانی مصالح صورته ب مبادي
 اند به کرده پیدا که متنوعی و مختلف هاي شکل و ها صورت سلب با کیفی و یکم تجزیه
 قابل غیر دیگر اصل دو و یتؤر لقاب اصل یک مبادي آن در نیمبرگردا ابتدایی مبادي

  . ودر می بین از و امتیازات اتصیتشخ ها و صورت تمامی و ماند می باقی یتؤر
 شخص یا شیئی را آن و کنیم اشاره چیزي یا کسی به وانیمت مین مبادي آن در ما 

ها  شکل و امتیازات و حدود زیرا کنیم گذاري ها نام اسم از اسمی به و ببینیم ممتاز و معین
ها  نای همه ها یزیبای و ها یزشت ها و ظلمت و نورها و ها رنگ ها و قیافه و قد ها و صورت و

 مبادي و اولیه اصول ترکیب از د متعالخداون که ستا موجوداتی و صنایع به مربوط
 چیزي اولیه اصول و مبادي از خداوند متعال تا.  است ود آوردهبوج و ساخته را آنها ابتدایی

 بگوید مثال .کند وضع مخصوصی اسم و خاصی واند نامت مینکند ن خلق  خلقی نسازد و را
 و ها نام و ها اسم کلیه .دیگر چیز یا یا حیوان انسان آن و است گیاه آن ،است جسم آن

 .است آفریده و داده شکل آنها خداوند به که شده وضع مخلوقاتی و موجودات براي ها لغت
 نمایش و نمود چیزي عالم در نبود ها یو سازندگ ساخت و ها تشکیل و ترکیب نای اگر
 پیدا باشد شماره قابل و اشاره قابل که چیزي نبود نمایشی نمود و اگر کرد و نمی پیدا
 نبود و در هم گذاري نام قابل ،نباشد شماره و اشاره قابل چیزي که صورتی در شد و نمی
 آیات از آیتی را آن کند و اشاره چیزي یا کسی به وانستت مین خداوند متعال موقع این

 ارشاد و هدایت آیت آن  به را مردم آورد و حسابه ب خود مخلوقات از مخلوقی یا و خود
  .کند
 هستند حروفی صورت به خود ابتدایی مبادي در آفریدگان و عالم مخلوقات واقع در 
 سه این از پیش حروف .است نیامده در کتابت و تکلم عالم به یا ذهن عالم به هنوز که

 عبارتی و لفظ نه .نخواهند بود  شماره و اشاره قابل و نیستند ممتاز و مشخص ،عالم
 در چیزي هم نه و متکلم زبان و بیان در عبارتی و لفظ هم  نه و متکلم ذهن در هستند
 حروف ترکیب از کلمات و اسمها  نبتوانید میلیو شاید آینده در شما .کتابت و خط صنعت
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 پیدا موجودیت شما بیان در یا و شما نذه در آنها از یک هیچ االن که یکدیگر بسازید با
 اي کلمه یا و دای گفته حرفی کنید که خود ادعا براي خود توانید پیش نمی شما و اند نکرده

 جاري خود زبان بر بیانی و کالم برابر دیگران در یا و دای ساخته حاضر خود ذهن در را
  .دای ساخته

 .هستی مطلق سکون و سکوت در بنویسی و بگویی واهیخ می چه آن و تو حال آن در 
 اگر ما . نیست نمایش قابل دیگران براي شما از بیانی و کالم یا و حرکتی و حس هیچ

 یکدیگر با حروف ترکیب از را آن که کنیم تشبیه عباراتی و کلمات همین به را  آفرینش
  .ازیمس می

یکدیگر  با را مبادي و اولیه اصول خداوند متعال که آن از پیش عبارات و کلمات  این 
 اي خداوند اراده که آن از پیش و بسازد شخصی یا و شیئی ترکیبات از آن کند و ترکیب

 آرایش و نمایش قابل ابتدایی اصول یا و اولیه مبادي ،کند خلق را ببرد و خلقی کاره ب
 مخلوقات از حقیقتا خلقی زیرا ،آفریده چیزي که ندک می آنجا ادعا خداوند در نه .نیستند

 دانش و در علم هم نه و است نیافریده را چیزي یا کسی ،نگذاشته نمایش به را خود
 و قابل تیؤر قابل چیزي)  آینده هاي انسان بوسیله تقدیر خدا یا وجود خدا و در خواه(

  .است اشاره و شماره
 و جمادات از متنوع و مختلف هاي صورت همه این و عظمت این به آفرینش پس 

 علی حضرت هشتم موال امام  که ندهست مطلق صفر ابتدایی مبادي در و حیوانات نباتات
 که ندک می حروفی به تشبیه مبادي در را عالم موجودات السالم علیه الرضا موسی بن

 خود خودیت بجز حروف این: فرماید می و است دهمنیادر کتابت یا و بیان و ذهن به هنوز
 ما پس .نیست نمایش قابل دیگران و آنها رايب هم آنها خودیت حتی ،نیستند چیزي

 روي قلمی هنوز که کنیم فرض عظیمی و سفید مانند لوح را آفرینش مبادي وانیمت می
 کتابت کاغذ بدون سفید صفحه .است ننوشته یا سطري و اي کلمه و نرفته بکار لوح این

 داستان یا است قرآن یا است کتاب تواند بگوید نمی کسی .کند نمی پیدا نامی و اسم هیچ
 آن کلمه چند همان دلیله واند بت می بنویسد آن روي کلمه چند اگر و دیگر چیز و

   .بگذارد اي نامه یا و کتابی را آن نام و کند نامگذاري مخصوصی نامه ب را صفحه
 در آینده خداوند در که هستند کتابت و خط بدون صفحه د همانمانن آفرینش مبادي

 را عبارات و کلمات همه این است تکوین کتاب براي مانند کاغذي  که صفحه این
 کرات این داخل در و ستارگان و ماه دیگر جاهاي و ازدس می خورشید جایی در .گاردن می
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 اندد می تکوین کتاب آیات را آنها آورد و بوجود می و موجودات مخلوقات همه این  عوالم و
  .ندک می معرفی خود بندگان به را خود ،موجودات و مخلوقات همان نمایش با و

 صفحه ،ساخته چگونه و خداوند ساخته که را چه آن دانستن و شناختن  براي ما پس
 و نشده نوشته عبارتی و اي کلمه آن در که آوریم می نظر در کتابی صورت به را آفرینش

 بسازد و متنوع و مختلف مخلوقات و عبارات و کلمات همه واهد اینخ می خداوند اکنون
 به ازدس می را چه آن اینجا در ،بگذارد نمایشه ب دانندگان برابر افکار در را ساخته چه آن
 اصل مایه و پایه ،اصل سه این از هرکدام که است تقسیم قابل صورت سه و اصل سه

  .بود خواهد دیگر
    .حیوانات :  سوم اصل      نباتات :  دوم اصل        جمادات : اول اصل

و  مجس و اند کرده پیدا تشکل مواد اجتماع از که موجوداتی ،از عبارتند جمادات
 آنها در همه که هستند موجوداتی جمادات .اند گذاشته نمایش به را خود جسمانیت
 که تاس مخصوص شکلی و وضع داراي آنها از جسمی هر که این مشترکند اال جسمانیت

 مواد آن به که الوانی انوار و از و گانه سه ابعاد اصل از معین شکل و مخصوص وضعیت این
  .است آمده بوجود کرده پیدا تعلق مختلف

 پیدا موجودیت عرض سه پایه بر عالم اجسام از جسمی هر بگوییم وانیمت می پس 
 اعراض آن و ودش می جمادات و اجسام پیدایش مایه ،ماده بر گانه سه ورود اعراض .ندک می
  :عبارتند از   گانه سه

 ود کهش می شناخته ماده وجودي لوازم از اصل در گرچه ثالثه ابعاد : ثالثه ابعاد -1
 ثالثه ابعاد همین هک این اال باشیم داشته ماده منهاي عدب یا و عدب منهاي ماده توانیم نمی

 که ندک می پیدا نمایش فاوتمت و مختلف بسیار هایی شکل در عمق و عرض و طول نامه ب
 هزار متر دو در جسم یک مثال طول .است ثالثه ابعاد همان از ترکیبی اشکال این تمامی

 و هزار عرض سه جسم طول یا هزار متر و یک ایضا آن عمق و هزار متر یک آن عرض و
 ،راه این از زیادتر، و کمتر آن عرض و طول هزار و دو جسم یا عمق هزار و یک آن عمق

  .تکثیرند قابل شمارش قابل غیر میزان به ثالثه ابعاد دایره در عالم اجسام
 مختلف هاي شکل آن  دایره در جسم که است اعراضی و اصول از یکی ثالثه ابعاد پس

  . ندک میپیدا 
 لباس در اجسام آنها اجتماع از که موادي در حرکت از ستا عبارت:  دوم عرض

 و است یکدیگر با مواد مولود تراکم ،جسم ند زیرا جسمانیتک می پیدا نمایش جسمانیت
 و است خفیف و سبک حرکات با مأتو ،یکدیگر کنار ذرات مولود کثرت گاهی تراکم این
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 از هک  میاجسا .است سریع و تند حرکات با یکدیگر کنار ذرات تراکم قلت مولود گاهی
 بیشتر آنها جرمانیت یند ثقلآ می بوجود خفیف کند و حرکات راههم کثیر ذرات تراکم
 و ثقل زیرا است سریع و تند حرکات با مأتو قلیل ذرات تراکم از هک  میاجسا از است

 یک از هک  میجس .اشدب می آن تراکم قلت یا و ذرات تراکم کثرت مولود اجرام سنگینی
 هک  میجس از است تر باشد سنگین  یافته تشکیل مواد خفیف حرکات همراه ماده ونمیلی

 و سریع حرکات این  ولیکن باشد آمده بوجود سریع حرکات همراه ذرات میلیون از نیم
  .دارد کامل مدخلیت اجسام استحکام عدم و استحکام در خفیف
 تر باشد، محکم بوجود آمده حرکت سرعت با ماده هزار پانصد تراکم از  هک  میجس

 هر در ولیکن باشد آمده بوجود کم سرعت با ماده میلیون یک از هک  میجس از است
 آن بطوء حرکات یا و ذرات حرکات مولود سرعت اجسام استحکام دمع و استحکام صورت

 که الکترون دو یا یک همراه ،اشدب می ها اتم مرکزي هسته که پروتون مثال یک .اشدب می
 استحکام مایه چرخند بیشتر می مرکزي هسته دور ثانیه در میلیارد دور یک سرعت با

 زیرا ثانیه در دور میلیون یک و برابر پروتون دو از یافته تشکیل هک  میات وند ازش می جسم
 هزار ثانیه دیگر در الکترون پنجکند  پیدا چرخش مرتبه هزار ده ثانیه در الکترون یک اگر
 استحکام بیشتر مایه خود دور سرعت میزان  به الکترون آن باشند، داشته چرخش دور
هزار دور بوجود  پنجاه ثانیه دور هزار ده سرعت با الکترون پنجمثال  .ودش می ماده
 یک اما و باشد یافته ترکیب ماده هزار پنج از مرکزي هسته که است  این آورند مثل می

 جسمی که است مانند این دارند سرعت هزار دور پنج ثانیه در که ماده دو همراه پروتون
 کثرت زیرا ماده هزار صد همراه به پروتون یک از ستا باشد عبارت یافته ترکیب آن از

 زیاد بیشتر دور همراه ماده یک گاهی و ندک می جبران را مواد قلت یکدیگر مواد کنار دور
 اجسام گاهی که نیمک می مشاهده ما .دور کم با ماده چند ذارد ازگ می نمایشه ب را خود

  .تر سنگین اجسام دارند از بیشتري استحکام تر سبک
 متر خود را میلی یک ضخامته ب سانت ده در سانت ده مربع شیشه قطعه یک مثال
 که این با ،تر سنگین وزن با ولیکن ابعاد همین در چوبی قطعه هد ازد می تر نمایش محکم

 استحکام از نظر قطعه دو آن تر ولیکن سبک شیشه وزن ،است تر سنگین ،چوب هعقط وزن
 از چوب قطعه تر باشد و محکم چوب قطعه از شیشه قطعه شاید. دارند یکدیگر تفاوت با

  .استحکام بدون تر سنگین شیشه قطعه
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 و ذرات سرعت عدم یا سرعت مولود قطعه دو این استحکام وییمگ می جا این در پس
 متراکم قلت یا و کثرت مولود آن سبکی و سنگینی ولیکن است یکدیگر کنار آن مواد

  .است و مواد کنار یکدیگر ذرات
 است نورانیت یا و رنگ ودش می اجسام در مختلف هاي شکل پیدایش مایه چه آن سوم

از  ود وش می پیدا رنگ عالم مواد به نور تعلق از .حقیقتند یک نور و رنگ جا این و در
   .آید بوجود می  نورانیت ،رنگ تعلق

ه آید و اگر نور ب بوجود می رنگ ،مواد بماند در آن ثابت عالم مواد در نور که وقتی
 در عین. ودش می پیدا نورانیت ،ثبات بدون تابش  این از باشد، ثابت غیر و تابش کیفیت

 گاهی ماده در که هستند حقیقت یک دو هر هستند و یکدیگر مالزم نورانیت و رنگ حال
 جمادات و اجسام تشکیل پس .نندک می پیدا نمایش رنگ صورته ب نور و گاهی صورته ب

 آن بطوء حرکت یا و حرکت سرعت و کنار یکدیگر ذرات  تراکم قلت یا و کثرت نتیجه
   .است نورانیت و رنگ پیدایش همچنین و ذرات

و  و نورانیت رنگ و استحکام ۀاضافه ب ماده از است عبارت عالم اجسام از جسمی هر
مواد  به آن تعلق از که است نیرویی دیگر تعبیر به نورانیت و رنگ همین .ها سایر کیفیت

 که یکدیگر هستند از منفصل ذاتا عالم مواد زیرا آید بوجود می اتصال و استمساك ،عالم
 و جاذبه آنها در و یردگ می تعلقمواد  آن به که است نیرویی یکدیگر مولود به آنها اتصال
 پیدا حرکت عالم مواد در ماده به آن علقت از که مرموزي نیروي. آورد بوجود می دافعه

 است عالم اجسام در نورانیت و رنگ پیدایش منشاء که است رنگی و نور همان ودش می
 ،عالم مواد  نیرو آن کمک به که نیرویی یعنی .نندک می استمساك روح به تعبیر آن از که

 مختلف اشکال و اجسام پیدایش منشاء که اصولی حساب این با .نندک می حفظ را یکدیگر
 و رنگ سوم و ،ذرات حرکت و تراکم و دیگر است گانه ابعاد سه یکی ودش می جمادات در

  .رددگ می مختلف اشکال منشاء پیدایش نهایت تا بی عالم اجسام در اصل سه این .نورانیت
 طول در اصل این ود وش می عالم اجسام در اختالف منشاء پیدایش که چهارم اصل

 - دثالثه ابعا(باال  گانه سه اصول نماء است ،حرکت یرد نیرويگ می باال قرار گانه سه اصول
 اجسام در مختلف منشاء بروز اشکال) نورانیت و رنگ پیدایش -یکدیگر کنار ذرات تراکم
 ترین بزرگ تا صفر گرفتهه ب ابعاد نزدیک از عالم اجسام ،ثالثه نظر ابعاد از .ودش می عالم

 و مثلث و دیگر مانند مکعب هاي شکل به اجسام پیدایش یا و کرویت شکل به ،کرات
 قابل جایی در ابعاد ثالثه مسیر از اشکال پیدایش شاید و آن امثال و استوانه و مخروط

  .نباشد توقف



 ١٦٥                                            هندسة آفرينش                                                  

 جاییه ب را اجسام سازي شکل ،اجسام اشکال سازنده که است این  توقف منظور از
  .نباشد تصور قابل دیگري شکل خود در علم دیگر که برساند

 و کثیراالضالع - ها استوانه – اهرام -  مکعب -  کروي از ستا عبارت اشکال اولیه اصول 
ود ش می آیا .است ابعاد و اشکال همین از ترکیبی ،و غیره ذوزنقه امثال بقیه و آن امثال
ابعاد  بلکه .تصور نباشد قابل اي تازه شکل که داد گسترش و کثرت آنجا تا را اجسام شکل

 و قلت و است معین آنها شماره تعداد حروف در گرچه که الفبا هستند مانند حروف هم
  .اشدب می گسترش قابل نهایت بی تا ترکیب لباس در ولیکن نندک مین پیدا کثرت
 که مثلث یک مثال .کیفیت همین به است اشکال پیدایشمنشاء  که اي گانه ابعاد سه 
به همین  ،یا کمتر بیشتر دیگر اضالع و متر باشد سی یا متر و سانتی  یک آن اضالع از یکی

 لباس ابعاد در این که  گفت ودش نمی .ساخت مکعبیا  و مربع توان با آن کیفیت می
، بدهد اي تازه شکل  جسمی واند بهت مین اشکال سازنده سد کهر می جاییه ب ترکیب

 یا و رنگ یک ضعف و شدت نظر از مختلف هاي مسیر رنگ در اشکال پیدایش همچنین
مسیر  در هم آن یکدیگر، با ها رنگ ترکیب یا کنار یکدیگر و دیگر هاي رنگ تباین

ا ب مختلف اشکال سازنده که رسد نمی جاییه ب و نیست توقف قابل ،کثرت و گسترش
 کیفیت همینه ب و آورد بوجود اي تازه رنگ ای تازه شکل نتواند دیگر مختلف هاي رنگ

 اجسام .نیست توقف قابل هم آن اجسام استحکام عدم و نظر استحکام از اشکال پیدایش
 به آنها  اتصال و ذرات حرکت سرعت و تراکم مسیر از متفاوت استحکامات با مختلف

 رقیق گازهاي هوا و و آب مانند آنها ترین رقیق تا گرفته اجسام ترین محکم یکدیگر از
 دیگر فلزات و نقره ال وط و آهن .لطافت و رقت نهایت جسمند در ،گازها و هوا و آب .دیگر

 است الماس عالم اجسام ترین ویند محکمگ می .اشتداد و استحکام شدت در جسمند
مانند  جسمیوجود  در استحکام و ذرات مسیر تراکم در اجسام که نیست چنان ولیکن
 را مانند زمین بزرگی کره هنند کک می بینی پیش طبیعی علماي .گردد متوقف الماس

 جرم نظر از و فوتبال گوي برابر حجم نظر از که ساخت متراکم و محکم چنان آن وانت می
یکدیگر  به آنها اتصال و تراکم از که ذراتی و ها لکولوم زیرا .باشد زمین  کره برابر ،وزن و

 دارند و یکدیگر فاصله از فعلی وضع در ذرات آن  آمده بوجود دیگر اجسام و سنگ و خاك
 ازها  هفاصل آن د کهنکن یکدیگر پیداه ب اتصال ،شود و ذرات پرس چنان آن زمین کره اگر
 اول حاله ب آن جرم و کوچک بسیار زمین کره حجم ،اتصال  شدت این در ،برود بین

 هاي رنگ و گانه سه ابعاد مسیر از اجسام گسترش و کثرت ،قاعده این با .ماند می محفوظ
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 نزدیک تا و نیست توقف یکدیگر قابله ب مواد و ذرات و انفصال مسیر اتصال از و مختلف
  .است گسترش قابل نهایت بی به

 قابل جسم یک در هم با همه .یرندگ می یکدیگر قرار عرض در باال گانه سه اقسام
 و مانند کرویت مخصوصی شکل در سنگین بسیار جسم یک . است تفرقه قابل و اجتماع

 جا یکدیگر یک ابعاد در عرض و تراکم و رنگ جا این در که رنگین بسیار حال عین در
 مثال از اشندب می یکدیگر از تفریق باال قابل گانه سه اصول همچنین .است شده مجتمع

 رنگه ب سفید و یا سیاه ،رنگ نظر از و هوا و مانند آب ،تراکم نظر از و مثلث ،ابعاد نظر
  .دیگر

 ترقی و مسیر تکامل در یعنی باال گانه سه اصول طول در که دیگري اصل جا این در
 اصل هدد می قرار خود مایه و پایه را آن و شده باال استوار گانه سه اصول بر یرد وگ میقرار 
 انتقال نباتی حالته ب جمادي حالت از اجسام ،ینبات روح کمکه ب که است رویش و نماء
  . نندک می پیدا

ه ب مجردات از که استمساك روح بر عالوه است جدیدي و تازه نیروي یک نباتی روح
  .وردآ می بوجود دافعه و جاذبه نیروي اجسام در و یردگ می تعلق جسم

 چیز سه به ود متوقفش می تعبیر نباتات به آن از که رویش نماء و حالت پیدایش
  :است

 که امالح سایر دیگر و فلزات و سنگ و مانند خاك جمادي مواد تغییر ماهیت ابتدا
 تا تغییر کند آن ماهیت است رود الزم کاره ب نباتات ساختار در باشد الزم اگر امالح این

  .کند پیدا نباتات با مناسبت
 یکدیگر یک به اتصال از بعد که است ذراتی تغییر فرمول ،ماهیت تغییر از منظور

 براساس تا ها سلول و ذرات همین در اضافی روح همچنین .دنهد می تشکیل نباتی سلول
 را خود مناسب ذرات و امالح ،شود پیدا نباتی هاي سلول در جاذبه و دافعه نیروي آن

 دهد واهد تغییرخ می خداوند که چنان درخت و گیاه شکله ب را خود حجم نموده جذب
 مناسب غذاي گیاه دل در و گیاه مناسب غذاي ،خود جمادي ماهیت تغییر با همچنین و

 ویند نباتاتگ میاند  داده انجام دانشمندان که تحقیقاتی براساس لذا. باشد انسان و حیوان
 تغذیه قابل اشند کهب می دیگري مواد و سازي پروتئین و سازي و چربی سازي غذا عوامل

  . بود خواهند حیوانات جذب قابل و
 یرد تاگ می انجام عمل دو تعالی و باركخداوند ت اراده به جمادات روي حساب این با

  .نندک می تغییر پیدا نباتات به جمادات
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 مجذوبیت و جاذبیت حالت ماهیت تغییر این با تا مواد جمادي تغییر ماهیت اول عمل
 پیدا انتقال نباتی حالته ب جمادي حالت از بتوانند یکدیگره ب اتصال با و شود پیدا آنها در

  .کنند
 داده تغییر صورت هستند که جمادي امالح و جمادات همان نباتات نگوید که کسی

 یا شیئی روي یعمل تا وییمگ می آنها به ما وند زیراش می ظاهر گیاه و درخت شکله ب
 و مواد اگر .است محال دوم حالته ب اول حالت تغییر از پیدایش ،نگیرد انجام ماده روي

 قسمت ندارد که دلیلی نندک  پیدا انتقال نباتی عالم به ماهیت تغییر بدون جمادي امالح
ند مانب باقی خود جمادي وضعیت و حالته ب سالها  نمیلیو تاریخ طول در جمادات اعظم
 شوند و متوقف و متمرکز جمادي وضعیت در جمادات تمامی یا که است بوده الزم بلکه
 هیچ شوند و گیاه و درخت  به تبدیل آنها تمامی که یا این نیاید و بوجود درختی و گیاه
  .نماند باقی خود جمادي وضع در یک
 حاله ب قسمتی و اند شده گیاه  به تبدیل جمادي امالح از قسمتی ینیمب می ما که این 
 جمادي امالح مواد و روي  که است حقیقت این برهان ،تغییر شکل این اند مانده باقی اول

 چنان ،اند داده حالت تغییر و صورت تغییر ،عمل آن براساس که گرفته انجام عملی
 و حالت تغییر میوه و گل یا و گیاه و درخت دل مواد در و ذرات تمامی که تغییري
 آن در آیا .نیست کشف قابل جمادات دل در ماهیت و حالت این اند که کرده پیدا ماهیتی

هزار  چندین هرسال وید ور می قند چغندر نیشکر و یا و شیرین هاي میوه که زمینی قطعه
 دل در که بگوییم وانیمت می ودش می گرفته قندي موادها  نزمی آن از نتُها  نمیلیو یا

 به آن از قسمتی سال هر که داشته قند وجود نتُها  نمیلیو این خاکی امالح یا و خاك
 در شکل تغییر بگوییم تا ندک می پیدا دیگر انتقال هاي میوه یا و چغندر قند و نیشکر دل
  ؟ نیست چیزي دیگر جاي به جائی از مواد انتقال جز به جا این

 جمادي اولیه مواد در بجز تغییر شکل که پالستیکی هاي میوه و ها گل مانند درست 
 آن ،تصفیه ضمن .یرندگ می و گاز نفت منابع از را پالستیکی ندارد؟ مواد وجود چیزي آنها
 به تبدیل ،هندد می شکل آنها به  سازي  گیاه و گل هاي قالب در نند وک می خالص را مواد
  .ودش می پالستیکی میوه و گل

 و نفت منابع در آن جمادي امالح شکل تغییر بجز پالستیکی هاي وهمی و ها گل این 
 دهند تغییر را مواد حقیقت و ندارند ماهیت حقیقتا قدرتها  نزیرا انسا نیست چیزي گاز

 ،باشد متباین آنها ابتدایی وضعیت و حالت با  آورند که در شکلی و حالته ب را آنها و
 روي اگر .گردد دیگر غذایی مواد یا و شکر و قند به تبدیل ها آب ها و خاك  که آنچنان
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فاقد  که موادي از شیرینی و قند نگیرد پیدایش انجام عملی خاکی امالح و جمادي مواد
  .است محال هستند شیرینی و شهد
 ماهیت را تغییر خاکی امالح و جمادي مواد خداوند متعال ابتدا اینجا در پس 
 تحرك و تحریک رو ونی اضافه با است آب یا حقیقتا خاك که اي ماده یعنی .هدد می

 و نیشکر درخت دل در ،نموده شکر قند و به تبدیل را مواد و امالح آن، کمتر یا بیشتر
   .هدد می قرار چغندر
 الزم عمل دو گیاهی به جمادي مواد قالانت و تبدیل براي وییمگ می که ستا اینجا در
  : است
 انجذاب و جذب قابل که دیگري حالته ب جمادي توضعی از آنها حقیقت تغییر : اول 
  .باشد
 هندسه براساس درخت و گیاه دل به یافته تغییر ماهیت مواد آن انتقال : دوم 

  .امیمن می ا درختی و گیاه را آن که مخصوصی
 از دهند انجام پروتئین و قند مواد روي را دوم عمل کنند پیدا قدرتها  نانسا اگر  
 مواد و خداوند ذرات .است  ماهیت تغییر اول عمل صددرصد عاجزند زیرا اول عمل انجام
را پیدا  جمادات صورت و دارند خاصی حرکت ،استمساك روح براساس  که اي اولیه
 مخصوصی حرکت ، نیمک می نباتی روح به تعبیر آن از که دیگري روح افاضه اند، با کرده

 جمادي حالت از را ند آنهاک می ایجاد مواد آن در که خاصی فرمول و هندسه براساس
 به اضافه روح این و هدد می انتقال نباتی روح اضافه به نباتی حالته ب نباتی روح منهاي
 یا و کنند زنده را وانند مردگانت مینها  نانسا ههمانطور ک .است مردگان احیاء ترتیب

 بدمند تا اي تازه روح ،جمادي به که ندارند قدرت ،ار بمیرانندکشت و قتل بدون را زندگان
 حالته ب جمادي حالت از و شود پیدا آنها در اي تازه حیات و حرکت ،روح آن براساس

  .کنند پیدا الانتق  نباتی
 یا و تغییر صوري اشیاء خواه در تغییر ترین کوچک شد که  گفته گذشته صفحات در
  :دارد  الزم اصل سه و عمل سهباشد  ذاتی تغییر

  تغییرپذیر  شیئی : اول
  ودش می تغییر پیدا آن با که اصلی یا و شیئی :  دوم
   تغییردهنده عامل:  سوم
 یخ ها به آب اگر  که کردیم تشبیه آب به ها یخ یا و یخ به ها تغییر آب به را حقیقت این
 متحرك مواد اضافه باشد یا مواد حرکت خواه آن درونی حرارت گردد بایستی تبدیل
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 و گیرد انجام او بوسیله آب درونی حرکات توقف عمل تا دارد الزم عاملی گردد و متوقف
 این شود و داده آن مواد داخلیه ب حرکتی است شود الزم آب به تبدیل ها یخ اگر یا

 تغییرها ترین ساده .گیرد انجام است ها یخ و ها آب از خارج که عاملی بدست حرکت
مواد  تغییر که تغییرها ترین عمیق و ترین مشکل پس .آید بوجود می عامل سه این براساس
  چطور؟  باشد نباتی و غذایی مواد به جمادي

 ، تضعیف اجرا نیست قابل و درك قابلها  نانسا بوسیله که ماهیت تغییر رابطه این در
 آنها ا جاذبهی و حرکت ،استمساك نیروي تضعیف با که است استمساك روح تقویت یا و

 تضعیف از ،پس .رددگ میتر  قوي آنها جاذبه و حرکت ،روح این تقویت با ود وش می ضعیف
 ذرات شدن جاه ب ، جاودش می ماهیت تغییر به تعبیر آن از که استمساك روح تقویت یا و
 و ها گل یا و گیاه و نبات شکل ردد وگ می اجرا معینی فرمول براساس یافته تقویت مواد و

  .یدآ می ها بوجود میوه
 ها میوه یا وها  هگیا و ها گل ساختمان در ذرات یجایه جاب و فرمول تغییر این از

 تقسیم استقاللی و آلی به را طبیعت مواد آنها .نندک می تعبیر آلی مواد  به دانشمندان
 یافتن تشکیل در که است امالحی و مواد ساختمان ،استقاللی امالح و مواد .اند کرده

 وضعیتی به نه .است مانده ثابتی وضع یک در دائم ،مواد و امالح آن و رفته بکار جمادات
 هم  نه نباشد جمادات ساخت در استعمال قابل که ندک می پیدا تر تنزل پایین و تر ضعیف

 در ،کرده پیدا انتقال و ارتقاء جمادات ساخت دایره از تر که قوي و باالتر وضعیتیه ب
و  ترقی غیرقابل تغییر و غیرقابل امالح مواد و این از .باشد استعمال قابل نباتات ساخت

 در سالها  نمیلیو ظرف که امالحی و مواد نند یعنیک می تعبیر استقاللی مواد به تنزل
 در .دیگر زاتفل و سنگ و خاك یا و هوا و ماند مانند عناصر آب می باقی ثابتی وضع یک

 با یا و استمساك روح تضعیف یا تقویت براساس تغییر ماهیت مواد با همین که صورتی
 اولیه ساخت تر از جاذب تر و لطیف صورتی  مواد به و ذرات جاییه ب جا و فرمول تغییر
د نباشها  همیو یاها  هها و گیا در ساختار گل جذب و جلب متناسب تا کنند پیدا ارتقاء خود

 باقی ثابتی وضع یک در که  موادي د یعنیننک می آلی مواد به تعبیر ساختار این از
  . دهد قرار جمادات وضع در ردد تا خود راگ میقهقرا بر به کوتاهی مدت در و ماند نمی

 یردگ می انجام آلی مواد کیفیت ا بهآنه امثال و حشرات و حیوانات و نباتات ساختار
 ید وآ می بوجود آلی مواد ،تر و لطیف بهتر صورته ب استقاللی مواد از فرمول تغییر با یعنی

 و نباتات حرکت از بعد مرتبه دو و ودر می بکار حیوانات و نباتات ساخت در آلی مواد این
 در مناسبت همین به. رددگ میباشد بر استقاللی مواد که اول عالم همان به حیوانات
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 قرار یکدیگر عرض در جمادات صورته ب عالم اولیه مواد تغییر شد که روشن گذشته
  .یردگ می

مواد  ،استمساك روح یا و مواد اولیه فرمول و شکل تغییر با فقط خداوند متعال یعنی
 انتقال ودش می پیدا جمادات آن اجتماع از که دیگر حالت خود به ابتدایی حالت از را

 تا ماند می باقی حال این در کردیم استقاللی مواد به تعبیر آن از  که عالم مواد .هدد می
ه ب را آنها و نموده ایجاد مواد آن در دیگري خود تغییرات اراده به متعال خداوند که زمانی
 این از ،بهتر مواد .نمودیم موادآلی به تعبیر بهتر حالت این از هدهد ک انتقال بهتر حالت
 پیدا بیشتري ارزش دافعه و جاذبه قدرت پیدایش و استمساك روح اضافه با که جهت
  . است گرفته خود به تر عالی و بهتر و روح است کرده

 زیرا نیست مقایسه قابل ستحکاما و ثبات از نظر استقاللی مواد با مقایسه در آلی مواد
کمتر  خود وضعیت در آلی مواد مستحکمند و و ثابت الح یک به دائم استقاللی مواد
 به نتقالکند ا رها خود حال به را خداوند آنها که این محض به د وندار استحکام و ثبات
 برخوردارند از بیشتري ارزش از د ولیکنننک می باشد پیدا جمادات انهم که اولیه وضع
 یا حیوانات تغذیه براي و شده بیشتر استمساك روح کمک  به آنها  دافعه و جاذبه که این
 بالنهایه ند وک می پیدا بهتري رونق و رنگ آنها بوسیله طبیعت وند ور می کاره بها  نانسا

 گرچه .نندک می پیدا انتقال انسانی حالت به جا آن از و حیوانی حالت به نباتی از حالت 
 ارزش مانند ولیکن نمی باقی ثابتی وضع در ندارند و استحکام و قدرت جمادات مانند

 ترتیب. اند پیدا کرده حیوان و انسانوجود  در جذب قابلیت اند و آورده بدست بیشتري
 از خروج مواد و ر آلیتنظ از گرچه درختان و حیوانات و نباتات ساختار در مخلوقات انواع
 بکار نباتات ساخت در که مواد آلی این مشترکند ولیکن آلیت حد به ارتقاء و استقالل حد
 تحول و تنوع هم  گاهی نند وک میپیدا  تنوع و یکدیگر تحول عرض در ود گاهیر می

 ریشه و یرد تنهگ می قرار یکدیگر عرض در که تنوعاتی .آید آنها بوجود می در طولی
مواد  تراکم یا مواد جابجایی تغییر باها  نای یتمام اشد کهب می آنها هیزم و چوب و درختان

 ذرات جاییه جاب برطبق تراکم عدم و تراکم این از تراکم دمع یا یکدیگر و کنار بیشتر در
 استحکام نظر از ید کهآ می بوجود ها هیزم و ها چوب یکدیگر اقسام هب متصل یا و منفصل

 یکدیگر قرار عرض ها در هیزم و ها چوب انواع مختلفند ولیکن یکدیگر با استحکام عدم و
 تغییر ،مواد از بعضی در که نیست چنان ها چوب دهنده تشکیل مواد یرند یعنیگ می

 د بلکهکن پیدا زیادتري ارزش استمساك روح یا و نباتی روح تقویت با و بوجود آید تماهی
 کنند دو خمیري هب را تبدیل درختان هاي ریشه و ها هیزم تمامی اگر بگوییم وانیمت می
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 ،ذرات تراکم عدم و با تراکم ولیکن ماهیت تغییر بدون خمیرها همین وانند ازت می مرتبه
 ذرات این طولی تنوعات درآورند ولیکن اول شکله برا  مختلف هاي چوب و ها هیزم همان

 نیروي از اضافه است یرد عبارتگ می صورت ماهیت جعل براساس یکدیگر که با مواد و
مانند  مختلف هاي رنگ پیدایش آنها در تنوع نهمچنی بیشتر و دافعه و جاذبه ،حیات
 مواد و جذب قابلیت ،حرکات این از که ذرات میان در متفاوت حرکات ها و گل ها و برگ
 به را که اختالفات این همه ،ودش می کمتر و بیشترها  نو انسا حیوانات ذائقه درها  همیو
 ها و گل ها و برگ ماهیت یعنی .انیمد می ماهوي ود اختالفاتش می تقسیم قسمت سه

 و تفاوت این .است مختلف و متفاوت ،ها ریشه یا و ها هیزم ها و چوب ماهیت ها با میوه
 مواد و ذرات در بایستی ید یعنیآ می حساب به طولی ابتدا اختالفات در اختالف
 نیروي ،تحول این براساس آید که بوجود تحولیها  همیو و ها گل و ها برگ دهنده تشکیل
 حیوانات وها  نانسا ذائقه در آنها جذب قابلیت تا گردد زیادتر و کمتر آنها و دافعه جاذبه
  .گردد ممکن

   :دارد الزم سرمایه دو ،جذب قابلیت این 
 و ،ذرات این بطوء حرکت یا و ها گل و ها برگ دهنده تشکیل ذرات حرکت سرعت یکی

 تحول این .ها گل هاي برگ دهنده تشکیل هاي لکولوو م ذرات محج شدن کوچک دیگر
 همچنین ،یدآ می حساب به آلی  تحول ها یک هیزم و ها چوب دهنده مواد تشکیل به نسبت
 تحول هم هوا و آب هاي لکولوم یا و فلزات و جمادات برابر ها در و هیزم ها چوب تحول

ه ب ود تاش می ایجاد  خاکی امالح و خاك و هوا و آب در تحولی ابتدا .یدآ می حساب به آلی
 تنه از نباتی روح نزع و مرگ حالت پیدایش از بعد گردد و ها ظاهر هیزم و ها چوب صورت
 آب که اول اصل به مرتبه ود دوش می پیدا آنها در پوسیدگی حالت ها که هیزم و ها درخت

  .مانند می ثابت حال آن در و ردندگ میباشد بر خاکی امالح و هوا و
 امالح دارد تحول آلیت جنبه هم آن ود کهش می واقع اول تحول در که دوم تحول 

 مواد ذرات در تحول این اشد کهب میها  همیو و ها گل و ها برگ دایره هب  میهیز و چوبی
  :یردگ می یکدیگر قرار عرض در و قسمت سه ها گل ها و برگ دهنده تشکیل

 براساس که ها گل و ها برگ دهنده تشکیل مواد بیشتر در دافعه و جاذبه پیدایش ابتدا 
  .ودش می مواد پیدا این ارتقاء بیشتر در و تکامل آن

 است مختلف امالح مخلوط به  که کنیم تشبیه آبی ظرف به را درخت یک ما اگر 
 پیدا آب کاسه آن در و سوم و دوم اول مرتبه متفاوت رسوبات که نیمک می مشاهده

 ظرف وسط در متوسط امالح یرد وگ می قرار آب ظرف انتهاي در تر سنگین امالح .ودش می
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 مواد .یردگ می قرار خود آب از باالتر آب ظرف باالي در تر تر و رقیق سبک مواد و آب
 ،درخت انتهاي در تر سنگین امالح .است کیفیت همین به هم درخت یک دهنده تشکیل

 هاي شاخه و ها مانند پوست درخت این اواسط در متوسط امالح و ندک می پیدا تراکم
 پس .یردگ می قرارها  همیو ها و و گل ها برگ آنها در همه از باالتر ،تر سبک امالح و نازك
ها  هریش وها  هتن امالح ها صافی شاخه وها  هشاخ امالح صافی ها گل و ها برگ وها  همیو
   .دناشب می

   .دنیرگ می یکدیگر قرار عرض شد در  گفته باال که گانه سه هاي قسمت
 و ذرات حجم ر شدنت دیگر کوچک بیشتر و جاذبه و دافعه قوه پیدایش یکی

 و یا حرکت سرعت شپیدای سوم مرحله در و ها گل و ها برگ دهنده تشکیل هاي لکولوم
 بیشترها  هذائق در آنها ذبج قابلیت ،سرعت بطوء و این براساس که ذراتی و بطوء حرکت

  .رددگ می کمتر و
 دافعه و جاذبه قوه نتیجهها  همیو و ها و گل اه برگ در مختلف هاي رنگ پیدایش اما و 

 هاي رنگ با مالزمت هم نور و است نور اصل از وا بیشترق این زیرا اشدب می آنها در بیشتر
 مختلف هاي یرد قهرا رنگگ می تعلق ماده نیرو به نور و که این  محض  به .دارد مختلف

  .ندک می پیدا
 کیفیت  به دارد و آلیت جنبه دوم و اول تحول به نسبت هم آن که سوم تحول اما و 

 حیوانیت مرحله به نباتیت مرحله از امالح تحول ،یردگ می انجام مواد تصفیه اصطفاء و
  .است
  : شد گفته نباتی تحول در که است قاعده سه همان بر مبتنی هم تحول این 
 حیوانی سلول به تبدیل که موادي و امالح در بیشتر جاذبه و دافعه قوه دا پیدایشابت 
  .رددگ می

 متناسب آید و می بوجود نباتی امالح در اصطفاء که و تصفیه مسئله دوم مرحله در و 
  .رددگ می حیوانیت و حیوانات ساخت با

 انتقال نباتات عالم مذکور به گانه سه هاي تصفیه با را خاکی الحابتدا ام خداوند متعال 
 یرد کهگ می صورت اي تصفیه آن دهنده تشکیل امالح و نباتی هاي در سلول باز هد ود می
تر  کوچک حجم داراي حیوانی هاي سلول تشکیل براي شده انتخاب ذرات ،تصفیه نای در

 کمتر بیشتر و بطوء حرکت یا و سرعت داراي همچنین و آنها دفع و جذب با متناسب
  .است
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ود و ر می بکار حیوانات ساخت در که است موادي و امالح ماهیت باالتر تغییر از همه 
 روح به تبدیل را آن اشد کهب می نباتی روح تقویت تشدید و پایه بر تغییرماهیت این

 حیوانی هاي سلول ترکیب و ترتیب و ساخت در  که مخصوصی هندسه با ند وک می حیوانی
خداوند  ردد کهگ می ظاهر حیوان شعور در و احساس حیوانی روح کمک ود بهش می پیدا

   .ندک می آگاه خارجی و داخلی واردات و صادرات از احساسات این با را حیوان
 یکدیگر واقع طول در یرد کهگ می انجام مرحله دو در حیوانات عالم به نباتات تحول

   . دوم تحول بعد و اول تحول ابتدا یعنی .دنوش می
 به آن مبناي بر حیوانی و حیاتی هاي سلول که است مخصوصی هندسه ،اول تحول

مخصوصا  ،دنهد می انجام را خاصی وظیفه کدام هر و رددگ می تقسیم اعصاب و ها رگ
 هندسه همین یپ در و اشدب می حیاتی و حیوانی روح و اراده مجراي که اعصاب سلول

 و حیوانی روح تقویت تشدید و ،رددگ می و شعور احساس داراي وانحی که مخصوص
 با مساوي در جنسیت نباتی و روح حیوانی روح .یردگ می انجام نباتی روح پی در حیاتی

 به نسبت حیوانات و نباتات در که این جز ،حقیقتند و جنس یک دو یکدیگرند هر
 در نباتی روح از تر قوي حیوانات در حیاتی روح .دننک می پیدا و ضعف یکدیگر شدت

 در حیاتی روح باالتر از و تر قوي خیلیها  نانسا در حیاتی روح این و باز ،است نباتات
   .است اتحیوان
 ذات که ودش می پیدا ها سلول و مواد در ماهیت تغییر ،حیات روح تقویت یا و اضافه با

  .ندک می پیدا الفاخت جمادي اب نباتی هاي سلول حقیقت و ذات با آنها در مقابله حقیقت و
 این گیرد که انجام ضعف  به شدت از یا و شدت به ضعف از اختالف  این است ممکن 

  .امندن می تغییر ماهیت ار
 و احساس به تبدیل حیوانات در حیات روح آن براساس که اي هندسه دوم مرحله در 

 بسیار که این یا ندارد و وجود شعوري و احساس چنین یک نباتات در کهردد گ میشعور 
  .است ضعیف

   : انسانیت به حیوانیت همرحل از چهارم تحول اما و 
 تعریف در مناسبت همینه ب .است  حیوان خود مزاجی و مادي خلقت در هم انسان 

   ناطق حیوان انه:  ویندگ می انسان 
 ود دركش می پیدا حیوانیت و حیوانی حیات بر اضافه انسان وجود در که چیزي تنها 

 بزرگ خاصیت دو این بگوییم وانیمت می که است تفکر و تعقل و انسانی و علمی شعور و
  .ودش می باشد پیدا قلب و مغز که انسان ادراکات سازمان در فقط
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 از حیوانات تر پیشرفته ادراکات سازمان و مغزي ساخت در فقطها  نانسا یعنی 
 چه آن که است اندازه  همین به آنها ادراکات و مغز سازمان و حیوانات ساخت .اشندب می
 و داده خود انتقال وجود مرکزي سازمان نند بهک می درك گانه پنج حواس بوسیله خارج از

 طبیعت مالیم ،انتقاالت و ادراکات این از چه آید تا آن بوجود می آنها در العمل عکس
 سازمانی حیوانات مغز در ولیکن ،کنند دفع است نامالیم هچ آن و نموده درك آنهاست

 نتایج و داده یکدیگر ارتباط به را خود وجودي صادرات و واردات که است بوجود نیامده
  .کنند پیدا را آنها حقب و حسن
 خرم و سبز هاي علف وند وش می روبرو مردم هاي گاه کشت و زراعت با که جا آن 

 وند ولیکنش می جذب و جلب آن  بطرف ینندب می خود با مزاج متناسب را مزرعه
 و حسن کنند و عوارض بینی پیش را اي آینده و نتیجه ها دفع و جذب این وانند ازت مین

 از عارضه وانند خطراتت مین. نمایند باشد کشف مردم اموال حفظ مسئولیت که را آن قبح
 که نیامده بوجود آنها مغز در سازمانی چنین یک زیرا کنند بینی پیش را دفع و جذب این

 عنوانه ب مسئولیتی به را نتایج آن باز و مربوط ساخته آن نتایجه ب خود را مغزي حوادث
  .کنند کشف انسان و خدا معصیت یا و اطاعت

ود ش می مخابره وجودشان مرکزه ب پنجگانه حواس با چه برابر آن در فقط آنها پس 
 دفع و ها جذب مخابره همین طریق از را نامالیمت و مالیم و هندد می نشان العمل عکس

   .نندک می
 پیدا شده آنها مغزي و فکري ساختار مسیر از که علم روح پیدایش باها  نانسا ولیکن 
 ود ارتباطش می مخابره قلب مرکز  به خود گانه پنج حواس طریق از چه آن وانند بینت می

 قدرت این پیدایش .نمایند کشف را عالم خلقت هندسه ،ارتباط این با و کنند برقرار
 آنها مغزي ساخت از  که امندن می ششم حس را گانه پنج حواسه ب مدرکات بین ارتباط

  .ودش می پیدا
 اقسام رابطه یا و با ستارگان را زمین و زمینه ب را ستارگان وانند رابطهت می مثال 

 نمایند که کشف دیگر را ارتباطات و خود مزاج با یکدیگر و با را ها درخت و نباتات
   .امندن می طبیعی علوم را علوم این  مجموعه 

 در عبارات و کلمات همراه که است  کتابی مانند صفحه آن مشتقات و طبیعت عالم
 علل آن باز کنند و مربوط آن طبیعی عوامل با را وانند حوادثت می ،گرفته آنها قرار اختیار

 و روابط ادراکات همین براساس و آنها از تر عمیق و تر اصیل عوامل با را طبیعی عوامل و
 طبیعت عصنای با هماهنگ ود صنایعیش می پیدا آنها براي ششم حس طریق از که
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 هاي نقشه .اند ود آوردهبوج عالم در دیگر که صنایع و طیاره و ماشین مانند صنعت .بسازند
 اند و ساخته طیاره ،پرندگان حرکت از .است  اتخاذ شده طبیعت صنایع از صنایع این اصلی

 یا و عینک و سمعک ،گوش و چشم ساخت کیفیت از و ،آالت ماشین ،حیوانات حرکت از
  .آن امثال و مختلف هاي دوربین

 عوامل با ارتباط در ششم حس بکارگیري از که است هائی پدیده ،علوم این تمام 
 طبقات در هم را هفتم تحول جا این در وانیمت می .رددگ می ظاهر آن کشف و طبیعت

 از تقوي و ایمان به انتقال از است عبارت که کنیم پیدا یکدیگر آنها با  تفاوت وها  نانسا 
 کشف یا و طبیعی معلومات کشف و ششم حس پیدایش درها  نانسا .و انسانیت علم مقام
 تمامی .ندارند یکدیگر تفاوتی با یکدیگر مشترکند و با طبیعت حوادث عوامل و علل
ه ب خود را وانندت می ایم نامیده ششم حس را آن که خود مغزي ساختار پیدایش باها  نانسا
 است ساخته خداوند متعال و هست که چنان را طبیعت کتاب برسانند و دانش و علم

 ماوراء عواملو  علل کشف و طبیعت ماوراء به طبیعت از انتقال بشناسند ولیکن و بدانند
 در تحول این که است ريدیگ بحث خداوند متعال اراده یا و فرشته و روح نامه ب طبیعت
 این از هستند طبیعت عالم در غرق کهها  نانسا از بسیاري و ودش می پیداها  نانسا بعضی
  .وندش می محروم تحول
 مانند تحوالت هم تحول این که انیمد می تقوا و ایمان به تحول را هفتم تحول این 
  . آید بوجود می انسان در اساسی عامل ایجاد دو با قبلی

مواد  در ود کهش می شناخته تغییر ماهوي یا و ماهیت جعل نامه ب عامل دو آن از یکی
واند ت می ود کهش می پیدا ایمان روح نامه ب دیگري روح ،قلبی و مغزي ساختار و انسان تن
ه ب مصنوع از استدالل نیروي با و کند سفر ماوراء طبیعته ب طبیعت از ایمان  روح این با

 قدرت تسلیم خود را نموده کشف طبیعی صنایع را در ماوراء خداوند متعال اراده ،صانع
 که استداللی و ارتباط چنین یک .کند واگذار خداه ب را خود زندگی مقدرات و نماید خدا

 ود،ش می مربوط خدا اراده  به و طبیعت ماوراء به طبیعت و عوامل صنایع از آن بوسیله
  .امیمن می یا تعقل و عقلی استدالل

 ماوراءه ب طبیعت عوامل یا و نفسانی ادراکات ربط معنايه ب عقال ماده از تعقل 
 احساس خود در آنها سنوامی یا و مردم اموال برابر در که  مانند کسی .است طبیعت

 مسئول را خود یا د وناسش می خدا معصیت را مردم حقوقه تجاوز ب ند وک می مسئولیت
ماوراء ه ب طبیعت از جا انسان همه که ،ادراکات این امثال و اندد می خدا بندگی و اطاعت
 تمامی که ششم مرحله هاي در انسان انتقالی و تحول چنین یک. ودش می مربوط طبیعت
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ه ب آنها .نیست ظهور ود قابلش می یکدیگر پیداه ب محسوسات ارتباط از آنها معلومات
 قرار طبیعت ماوراء در که را الهی قاهره وانند ارادهت مین طبیعت مسیر از خود عقیده
 و آفرینش عالم نهایی وانند علتت مین یا نمایند و رافاعت آن به و نموده کشف گرفته
 تعطیل وجود خدا از را آدم و عالم  نتیجه در .کنند پیدا و آدم عالم خلقت از را خدا هدف

 عالم آفریدگان براي اي آفریننده اگر و نیستند آدم و عالم بوجود آفریننده قائل نند وک می
 خودکار و خودجوش ویند طبیعتگ می که است طبیعت عوامل و طبیعت ،وندش می لقائ
  .نیاز ندارد غیر خود به و ازدس می دارد الزم چه آن

 اولیه کیست؟ مواد آفریننده، است چهار کلمه که حکمت کلمات از آنها واقع در 
چطور  و چگونه آن طراحی و خلقت عالم اشد؟ هندسهب می چه ساختمانی مصالح و خلقت

 را آن کلمه دو ،حکمت کلمه چهار این چیست؟ از و آدم عالم خلقت از خدا است؟ هدف
 کلمه دو از انند ود می است کشف قابل و درك قابل ششم حس و گانه پنج حواس با که

 کشف قابل طبیعت از کلمه دو این زیرا .خبرند بی باشد غائی علت و فاعلی علت که دیگر
   .است کشف قابل نهاد طبیعت در ولیکن نیست

 اشد وب می خداوند متعال اراده ،است طبیعت از ماوراء قبل در کلمه دو این از یکی 
 کلمه دو این چون .اشدب می و آفرینش خلقت ثمره که ،طبیعت از بعد ماوراء در دیگري

 و طبیعت در را خود فکري و مغزي ادراکات  که کسانی براي نیست طبیعت داخل در 
 نیروي از که این مگر اشدب مین درك قابل یا و کشف قابل اند هساخت متمرکز آن عوامل

  . دهد قرار هفتم تحول در را آنها نمایند تا استعانت الخداوند متع از و نموده استفاده عقل
 اختیار پاداش انسان در تقوي و ایمان روح پیدایش که بگوییم وانیمت می رابطه این در 

 حواس تنظیم در انسان ود زیراش می پیدا او در انسان مشیت و اراده به که است انتخابی و
باشد  استدالل و علم نیروي که ششم حس اضافهه ب گانه پنج حواس یعنی قبلی گانه شش
 باشند که داشته تفاوت ور با یکدیگرمذک حواس تنظیم در اگر هستند و مساوي باهم همه
 و گانه پنج حواس تنظیم در کمال و نقص باشد این کامل دیگري و ناقص آنها از یکی
 بروز نیروي باعث یکی در که  ایمانی کمال و نقص اما ،است خلقت به مربوط ششم حس
 مربوط اگر ،ندک می محروم تقوي و ایمان نیروي این از را دیگري ود وش می تقوي و ایمان

 از افتادگی عقب نتیجه در باشد که انسان مغزي و فکري ساختار کیفیت و خدا اراده  به
 وییمگ می باشد که مربوط خدا اراده به دو هر حرکت در این پیشرفت یا و ایمانی حرکت

 و افتادگی عقب این .ندازدا می عقب را دیگري و انداخته را جلو کسی ،خلقت تنظیم در
 عقب براي مالمت و مذمت مایه هم نه و پیشرفتگان براي ستایش مایه  نه پیشرفتگی
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 . نیست ذم و مدح قابل خلقت دلیل به چیزي یا کسی عالم در زیرا است افتادگان
 نه و است آفریده چنین را خدا آنها اند که چرا درنده که کرد مالمت را ود درندگانش نمی
 به نند وک می تغذیه را خود ها علف از که نمود ستایش را نافع حیوانات یا و چرندگان هم

  .رسانند نمی آزاري و اذیت حیوانات 
 و مدح قابل میزان یک به یا ستارگان و ماه خورشید و ،آدم و عالم خلقت با ارتباط در 
باشد کامل یکی اگر که خلقت دلیل به نیزها  نانسا .خدایند مخلوق دو هر هستند زیرا ذم 
 داده بینایی یکی خداوند به نابینا که و مانند بینا .نیستند ذم و مدح قابل ،ناقص دیگري و
 نقص پایه بر را کسی قیامت در خداوند متعال طور همین .است کرده محروم را دیگري و

 کامل خدا اراده به است کامل  که آن ند زیراک مین عقاب و ثواب ،خلقت کمال یا خلقت
 بر دیگري آن باشد و ثواب یا و ستایش مستحق که است نداده انجام خود او عملی و بوده
 مستحق ،است شده محروم کماالت بسیاري از انداخته عقب او را خدا که خود خلقت پایه

 یا خود باشد و کماالت کسب پی در خود اختیار و اراده به انسان که این باشد مگر عقاب
 یا معصیت و گناه مرتکب یا دارد و باز کمال اکتساب و کسب از کماالت کسب توان با را

   .بود خواهد ذم و مدح مسحق صورت این در شود که
 بیاورند و خدا به ایمان که آن از پیش تقوي و ایمان اهل اگر وییمگ می رابطه این در
 داشتن با که است داده آنها به مخصوصی ابزار و خاصی کنند خداوند نیروي پیشه تقوي

  .وندش می تقوي و ایمان نور به مجهز نند وک می پیدا گرایش خدا اطاعت هب آن
 تفاوت و تبعیضها  نانسا خلقت در خداوند متعال که است این اش جا الزمه این در 
بیاندازد  خود عقب اراده  به را دیگري جلو بیاندازد و خود اراده به را یکی ،باشد شده قائل
 این باشند و ثرؤم پیشرفت عدم و پیشرفت در ماندگان عقب و جلوافتادگان که این بدون
 که د آنجاخداون زیرا است قرآن آیات و وصنص از بسیاري خالف و عقل قضاوت خالف
 و سالم افراد بشر را  تمامی که ندک می وانمود هد چناند می را توضیحها  نانسا خلقت
  :میفرماید هک آنچنان است نگذاشته باقی نقصی کسی خلقت در و آفریده کامل
   تقویم احسن فی االنسان خلقنا لقد 
  : که هدد می قرار خطاب طرف بطور مساوي را افراد بشر بلد تمامی سوره در یا و 
   النجدین هدیناه و شفتین و لسانا و عینین له یجعل علم
 تکلیفی همان هالخلق ناقص از که نیست درست عدالت و عقل قضاوت در همچنین 

 محروم الهی نعمت از خلقت نقص دلیل به را ناقص یا بخواهند و کامل از بخواهند که
 که کسانی جا این در پس .نمایند ازاتمج خلقت نقص دلیل به را او که این یا کنند و
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 محروم آن مزایاي تقوا و و ایمان از ایمان  روح فقدان دلیل  هستند به ایمان روح فاقد
 این خواهند بود و الهی عذاب به معذب و تقوي ایمان فقدان دلیل به عالوه وند وش می

 گوسفند دلیل به را خداوند گوسفندان که است این مثل ،خلقت برپایه عقاب و ثواب
 قضاوت و عقل قضاوت همین براساس .بکشاند جهنم به را رد و درندگانبب بهشت به بودن

 یا موفقیت ،خلقت در تفاوت پایه بر نیست ها، درست انسان وییمگ می عدالت میزان
 و ایمان دانمی در پیشرفتگی و افتادگی عقب حال عین در ولیکن کنند پیدا تمحرومی

 حرکت و گناه کفر مسیر در کهها  نانسا از اي عده .است محسوس گناه و کفر و تقوي
 و سجین میفرماید به خدا وند کهش می پست گریزانند چنان تقوي و ایمان از نند وک می

 مقامی و درجه چنان به تقوي و ایمان اثر بر اي عده باز نند وک می سقوط السافلین اسفل
 ،انسان نفر یک  که فاحش تفاوت این .نیست تصور قابل آن از باالتر و بهتر که سندر می
 و عقل میزان با متناسب ،مند بهره و متمتع نهایت بی دیگري باشد و معذب نهایت بی

 یا و انسان سوء اختیار به و پیشرفتگی یافتادگجلو این بگوییم که این مگر نیست عدالت
 اختیار حسن پایه بر عقاب و ثواب صورت در این اشد کهب می او انتخاب و اختیار حسن به
   .بود خواهد منصفانه و ال عادالنهکام اختیار، سوء یا و فعالیت و

 هفتم حس را آن که ایمان و عقل پیدایش کیفیت درباره است الزم جا این در 
   .کنیم ایراد بحثی ایم نامیده

 دین قبول  به دعوت ود وش می عرضه آنها به الهی دعوت و دین که آن از پسها  نانسا 
 شخواه و در درخواست تفاوتی بی یا خدا و دین انتخاب و خواهش و وند درخواستش می

 قسمت  سه  به نخواستن و خواستن مسیر از خدا دین مخالف راه انتخاب در و یا خدا دین
  :وندش می تقسیم

 و فکري خدا حرکات  دین خط در نند وک می قبول را انبیاء دعوت که هایی انسان اول 
 که دین راه در حرکت  براي انتخاب و قبول محضه بها  نای .نندک می آغاز را خود ایمانی
 .وندش می ایمان نور دارند مجهز به  الزم مخصوصی نیروي ،استعداد قبلی و قدرت بر اضافه

 احکام .مایدن می تقویت حرکت و دعوت ولقب را در نیروها انسان مانند سایر هم ایمان نور
 و علمی مطالب یا دیگر و عبادات و روزه و ود مانند نمازش می عرضه آنها به که مطالبی و

 خیلی دیگر غیبی موجودات یا و آخرتی غیبی مانند اخبار ودش می عرضه آنها به که غیبی
 براساس آنها وجود در ایمان  روح این و نندک می را تعقل آنها حقیقت فهمند و می زود
   .سندر می مطلق کماله ب که زمانی ود تاش می زیادتر زیادتر و تقوا و اطاعت گیري پی
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 و اند هنخواست را آن که این هستند از ایمان فاقد روح یا دیگر طایفه دو آن اما و
 ابتداي در ،نندک می پیدا قهقرائی حالت عکسه ب یا و اند کرده یاعتنای بی اند و نطلبیده

 با  مبارزه و قدرت کسب براي  آینده در و وندش می شناخته کافر ،دعوت قبول دمع
 در وند وش می شناخته وند مشركش می متوسل مالی یا و مادي هاي بوسیله که پیغمبران
 به دین اسلحه با نند وک می شروع ریا و نفاق طریق از را خود مبارزه و جنگ انتها که

و  ایمان اهل طبقه در پیشرفتگی حالت .وندش می شناخته وند منافقر می خدا دین جنگ
 ورود دارد تا  ادامه تفاوت بی طبقه آن در توقف حالت و کفر اهل طبقه در قهقرایی حالت

 و خدا دین به خدمت و فعالیت مسیر از منینؤم در ایمان روح این .آخرت زندگی به
 خدا اولیاء خود به ایمان و فکر با انسان  که روزي تا دارد ادامه اطاعت و اخالص و خلوص

  : فرمودند  رضا رتحض که ود چنانش می ملحق تقوي و االیمان کامل هاي انسان و
   التالی بنا یلحق و الغالی الینا یرجع االوسط النمط محمد آل نحن

در  افتاده عقب ما از کس هر .هستیم انسانیت عتدال حدا در)  ص(محمد  آل ما یعنی 
 ار پیدااجب افتاده تکبر جلو و ادعا براساس کس هر ود وش می ملحق ما به تکامل خط
  .شود ملحق ما به و برگردد ند کهک می

ها  نانسا و حیوانات و نباتات و جمادات پیدایش کیفیت اطراف در ما بحث جا این تا 
 و کمیت نظر از خود ذات در که ذراتی مبداء از صفر یعنی از مبداء موجودات این که بود

 و یکم تکامل مسیر در تا نموده شروع را خود تکامل حد صفرند حرکات در کیفیت
  .اند قرارگیرند گرفته قرار االن که حدي این در کیفی
 ذرات یرد یعنیگ می انجام افاضات و اضافات مسیر از حرکت ابتداي از ذرات تکامل 
 آنها حجم یکم هستند با اضافات کمیت و حجم فاقد صفرند، حد در بدو آفرینش در که

 آنها و حرکت نیروي ا یکدیگر وب آنها ارتباط کیفیت ،کیفی افاضات با شود و می بزرگ
 مطلوب هاي صورت در کیفیت و یتنظر کم از انتها در ود تاش می زیاد آنها دافعه و جاذبه

 کیفی افاضات یرد وگ می انجام ماده بعالوه ماده  بوسیله ذرات یکم اضافات .یرندگ می قرار
 دل مبداء در آن از یرد وگ می سرچشمه نیرو و نور از مبداء امیمن می افاضات را آن که آنها

 در که ماده. ودش می پیدا استمساك روح و حیات و حرکت نیروي عالم مواد و ذرات
ه ب خود و خودیت دلیل به است صفر حد در کیفیت و نظر کمیت از خود آفرینش ابتداي
  .نیست گسترش خود قابل خود بر اضافه
 ضعیف ،باشد یا بزرگ کوچک شیئی در تغییري نوع هر که کردیم ثابت گذشته در 

  : دارد  احتیاج عامل سه ،قوي باشد یا
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  .اشدب می اولی ماده همان تغییرپذیر، که عامل اول 
 این تمامی و است میت و و ساکن سیاه و ظلمانی ،ذاتی خصایص نظر از اولی ماده 

 به ماده ذاتی لوازم از است حیات و حرکت نیروي و تنورانی عدم معناي به که فاتص
باشند  داده آن به سیاهی که این نه است اهخود سیه ب خود ماده ید یعنیآ می حساب

 ،یردگ می قرار ماده در نور وقتی .است رنگ و نور دمع معناي به ظلمت و سیاهی چون
 شود ماده سلب ماده از نور چون یرد وگ می رنگ ،نورانیت از همان ند وک می پیدا نورانیت

 نه است نور عدم ،ظلمت همچنین و است رنگ عدم ،سیاهی پس .رددگ می بر سیاهی به
 . است میت و ساکن خوده ب خود ماده همینطور گیرد و تعلق ماده باشد به رنگی که این

 و مانند ظلمت هم سکون و موت .ودش می نیرو پیدا نور و از مبداء آن حیات و حرکت
 ماده به که باشد ماده از غیر چیزي که این نه است حیات و حرکت عدم معناي به سیاهی

 است نامبرده کماالت خود فاقد ذات در که ماده پس .گرداند ساکن را آن گیرد و تعلق
 به رنگی بی از یا و حیات به موت از یا حرکت به سکون کند از پیدا بخواهد تغییر اگر

 پیدا حیات و حرکت و نورانیت ،آن به اضافه یا افاضهه ب دارد که چیزي  به احتیاج ،رنگ
 سويه ب ماده در ایجاد تغییر براي و ستنی خود تغییرپذیر خودي به ماده چون ،کند

 ماده در آن استعمال و عمالا با که داریم احتیاج دیگري چیز  به کیفی یا و یکم تکامل
 آن اضافه و آن افاضه با  که است  شیئی ،دوم عامل پس. شود پیدا تغییر کمال ،تغییر فاقد

 پیدا انتقال حیات به موت از و حرکت به سکون از .ودش می پیدا تغییر ماده در ماده بر
 حجم ،ماده بعالوه ماده که اوست دیگر مانند خود مواد بوسیله ماده یکم اضافه .ندک می
 نورانیت ،نیرو و نور افاضه با اشد کهب می نیرو و مبداء نور از آن  کیفی اضافه و ندک می پیدا

  . ندک می پیدا حیات و حرکت و
 ،ودش می الزم دارد و ضرورت اول عامل مانند دو آن وجود که سوم عامل اینجا در  

 به و ردب می باال کمال سوي را به ماده ،خود دانش و علم به که است دانایی و حکیم عامل
 مطلوب هاي صورته ب  کند که می مهندسی را او چنان آن دهد و می صورت و شکل آن

در  خود خودي به حقیقت ویید یکگ می شما اگر جا این در .گردد می ظاهر استفاده قابل
 و اضافات افاضات این  که عاملی بدون یا و افاضه و یا اضافه بدون کیفیت و کمیت مسیر

 شما و نیمک می واگذار شما  به را استدالل و علم میدان ما ،است تغییر آورد قابل بوجود را
 مانند خود و مثل اضافهه خود ب خودي به حقیقت یک که کنید ثابت برهان و دلیل با

   .تغییر است قابل نور اضافه به نور یا و ماده اضافهه ب ماده مثل
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 نور اضافه نور به همچنین نیست ماده بجز چیزي ماده اضافه به ماده که است روشن
 خود منهاي خود و یا اضافهه خود ب وجود در حقیقت یک تغییرات .نیست چیزي نور بجز
   .امندن نمی تغییر را آن و است غلط

 که بساز شربت نوع دو من  براي خالص آب این بگویید از کسی به که است این مثل
 است آب از غیر که چیزي با را آب که این شرط به .باشد ترشدیگري  و شیرین یکی

 چیزي آب بدهد بجز شما تحویل خالص آب از لیوان هزاران اگر مورأم .نکنی مخلوط
 همین روي .دیگر هاي مزه و ترش مواد یا و شیرین مواد هاضافه ب آب که این مگر نیست
   اثنین زوجین جعلنا شیئی کل من و:  دا میفرمایدخ که است قاعده
تولید  منشاء آنها ترکیب  که شیئی دو یعنی زوج دو این .ایم ساخته جفت را چیز همه 
 ترکیب از تزویج جا همه .ودش می پیدا سوم یکدیگر خاصیت آنها با ارتباط از ردد وگ می
 ممکن یکدیگر با جنس یک از فرد دو ترکیب .است ممکن یا متباین متغایر و شیئی دو

 با آب لیوان دو مانند ترکیب نیست ظهور قابل سوم خاصیت ،ترکیب نای از و نیست
خود  ذات در که چیزهایی از فرد دو و گندم کیلو آرد دو یا و سنگ قطعه یکدیگر و یا دو

 نامند مانند دو نمی زوج را جنس یک از فرد دو. شتر نیستندبی حقیقت یک و سجن یک
با  ترکیب قابل که فردي دو از است عبارت زوج بلکه یکدیگر، با زن دو یا و با یکدیگر مرد

 در شده تولید چه آن که ودش می پیدا خاصیتی و اثر آنها ترکیب از اشند وب می یکدیگر
 ترتیب و ترکیب این و است شده ترکیب با یکدیگر که است زوجی دو از غیر جنسیت

 که گفت ودش می دارد و ادامه آن فروع از فرع آخرین تا گرفته خلقت اصول از ازواج
 را اصول ترکیب و ود تزویجش نمی .ندارد انتها ،فروع پیدایش براي یکدیگر با اصول ترکیب

 آن از نتوان یعنی. نباشد ترفیع لقاب که برسانیم جایی به فروع پیدایش یکدیگر براي با
 مانند آنها از فروع پیدایش یکدیگر و با اصول بترکی و ترتیب. آوردبوجود  دیگري فرع

 که رسید جایی به ودش می آیا . است عبارات و کلمات پیدایش و هجاء حروف ترکیب
 کلمات که بگوییم وانیمت می مناسبت همین نباشد؟ به ممکن حروف از کلمات پیدایش
 بی را خود خداوند کلمات اشد وب می نامتناهی .است از اصول فروع پیدایش همان خدا از

 ان قبل البحر لنفد ربی الکلمات البحر مداد لوکان قل: میفرماید جا که آن اند ازد می انتها
   ربی تنفذ کلمات

 با اگر .مددا جئنا بمثله لو و :میفرماید دیگر جاي .ابحر سبعه بعده من و :میفرماید 
 انسان شاید .ربی تنفذ کلمات ان قبل البحر لقد :میفرمود و ردک می اکتفا اول جمله همان

 خدا کلمات که ردک مین داللت و است بیشتر مداد دریا از رب کلمات رد کهک می فکر
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 هر ند کهک می ذکر را مددا بمثله لو جئنا و:  جمالت ابهام این رفع براي .ستا نامتناهی
 دریاها ود زیراش نمی تمام خدا کلمات هم شود باز تکرار دریاها اضافهه ب دریاها چند

  .رسد نامحدود نمی به ز محدودهرگ نامحدود، خدا کلمات و است محدود
 ترکیب محصول جا همه فروع تا از مبادي معال آفرینش که کنیم اعتراف بایستی پس 

 که کرده ایجاد ظلمات یا و ماده نامه ب خداوند اصلی ابتدا  همان از .است یکدیگر با ازواج 
 این ترکیب از نیرو که و نور بنام دیگري اصل ود وش می پیدا موجودات پیکره اصل این از

 ها و جلوه و حکمت و علم و نورانیت و رنگ و حرکت و حیات هاي خاصیت ماده با اصل
  . رددگ می ها ظاهر زیبایی

  : دیگر يها یزیبائ و ارزاق و حیوانات و نباتات پیدایش براي معادن ایجاد
 و از آب است ید عبارتآ می حساب به معادن ،فروع پیدایش براي که اي اولیه اصول

  .  خاکی امالح و حرارت و نور و هوا
 نیستند بلکه استفاده قابل لباس و غذا و خوراك ایجاد در تنهایی به که اصولی یعنی
 و نباتات پیدایش و خوراك غذا و استفاده براي گیرد تا انجام عملی آنها روي بایستی

 عالم که گفت ودش می رابطه این در .باشند استفاده قابل ها خوراکی وها  نانسا و حیوانات
 پیدایش ابتدا ،گرفته انجام کیفیت دو یا و صورت دو به مخلوقات پیدایش یا و خلقت
 تغییرپذیر و است ثابت طبیعت در همیشه براي که امالحی و مواد یعنی ادنمع و اصول
ها  نمیلیو طول در  که دیگر ثابت عناصر و ها آب و هواها و ها سنگ و ها مانند خاك نیست

 یا و استقاللی مواد آنها را علمی اصطالحاته ب و است خود محفوظ ثابت حاله ب سال
ه ب خود ود وش می مصرف طبیعی تغییرات پیدایش در که موادي یعنی، نامند می اصولی

  .تغییر نیست قابل خود
 ود و دوش می پیدا خاك و آب از ها درخت وها  هگیا همه این که نیمک می مشاهده 

 و درخت ساخت در که موادي و امالح این تمامی ردد ولیکنگ می بر خاك و آب به مرتبه
 مواد وجود ندارد بلکه خاك و آب در تنهاییه ب است  رفته بکار حیوان و انسان یا و گیاه
 حیوانات و نباتات لباس هستند در دیگر معادن و خاك و آب در که عناصري و اولیه
   .اند یافته ماهیت تغییر
 قرار مختلف هاي کیفیت و حرکات در را مواد که نیروهایی و آنها مادي ترکیبات یعنی 
 و نباتات در جذب قابلیت که است آمده در صورتی به و است یافته هد تغییرد می

 قابل مواد صورته ب را جذب قابل غیر اولیه مواد که را تغییرات این. باشد داشته حیوانات
 در و یافته ماهیت تغییر که موادي و نامند می" ماهیت تغییر": هد د می تغییر جذب
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 اصول از که موادي یعنی. امندن می آلی مواد است مصرف قابل و حیوانات اتنبات ساخت
   .است مصرف قابل حیوانات و نباتات تغذیه براي و یافته تغییرماهیت طبیعت ابتدایی 

 امالح. یردگ می سرچشمه استقاللی امالح و مواد از که است فروعی جا همه موادآلی 
 معادن از که بشناسیم صنایعی مانند را آلی مواد و بنامیم معدن وانیمت می را استقاللی
  .رددگ می استخراج

 در متعال  خداوند ،اصول از یا فروع و معادن از صنایع پیدایش کیفیت وضوح براي 
 انسانی صنایع مبداء تا است گذاشته انانس اختیار در را آن و ساخته معادنی ،طبیعت

 نقره و طال هاي سنگ مانند و مسکن و خانه شپیدای براي ها سنگ و ها مانند خاك .باشد
 ،هواها و ها آب و گازها مانند یا و فلزي صنایع و آالت ماشین پیدایش براي دیگر فلزات و

 استخراج طبیعت دارند از الزم چه بتوانند آن تا ،ها نانسا صنایع تحرك و تحریک براي
  .درآورند استفاده قابل مطلوب  صنایع صورته ب و کنند
 ساخت در که را موادي تعالی و تبارك خداوند همچنین وها  نانسا واقع در پس 

 .یرندگ می طبیعت از است  استفاده قابل و مصرف قابل انسانی صنایع یا و طبیعی صنایع
 یا و جذب قابل انسانی و یا الهی طبیعی صنایع در که اي ساخته پیش مواد یعنی طبیعت

 شاید که دیگر ثابت عناصر و و گازها رارتح و نور و هوا و آب و خاك.  است استفاده قابل
 خداوند که هستند منابعی ،را ساخته آنها این از پیش سالها  نمیلیو خداوند متعال

  . نندک می استخراج معادن یا و منابع این از ازندس می چه آنها  نانسا یا و متعال
 که است این ،است خداوند متعال عصنای و انسان صنایع بین که فرقی جا این در 

 و صوري تغییر یعنی ،وردآ می بوجود تغییر وعن دو اصلی منابع و معادن مواد خداوند در
  .تغییرصوري فقط ورند یعنیآ می وجود به تغییر نوع یک فقطها  نانسا و ماهوي

 در را آنها  متعال خداوند که اي ساخته واد پیشم مهندسی معناي به صوري تغییر 
 خاکی امالح و خاك مانند است کرده آماده طبیعی منابع یا و انسانی صنایع براي طبیعت

 پیدا را چیزيها  نانسا صنایع در وانیمت مین. دیگر و چیزهاي یآب امالح و آب همچنین و
 و دوا در که هایی ویتامین .باشد نشده استخراج طبیعت ساخته واد پیشم از که کنیم

 با مواد طبیعت ترتیب و ترکیب از که هایی شربت ها و قرص یارند و ب می کاره ب داروها
و  ترکیب در که است طبیعت ساخته پیش منابع از استفادهها  نای ازند همهس می ریکدیگ

 صنایع در که  نیمک می مشاهده ورد ولیکنآ می بوجود اي تازه یکدیگر خاصیت با اختالط یا
 مثال از. ندارد نمونه طبیعی منابع در که ودش می پیدا هایی ویتامین یا و موادي طبیعت

 آنها برابر یا و بوجود آمده قندي مواد تن هزار امروز شاید صدها تا زراعتی زمین یک



 ١٨٤                                            هندسة آفرينش                                                  

 مواد قند که چغندر نیشکرها و یا این اگر .دیگر سبزیجات و جات میوه تن هزار صدها
 باشند طبیعت در ساخته پیش ديقن مواد از استفاده یرند اگرگ می خاك از را خود قندي

 آلی مواد را آنها که دیگري هاي ویتامین یا و قندي مواد آن ها خاك تجزیه بر وانیمت می
 را ساخته پیش دیگر امالح یا و خاك تن صدها ما اگر شاید که این با کنیم پیدا امندن می

 مواد یا کنیم و استخراج ها خاك از قندي کیلو مواد یک با برابر وانیمت مین کنیم زیرورو
 ر قابلگدی هاي ویتامین یا و قندي مواد یکدیگر با آنها بترکی از که دیگري ساخته  پیش
شاید برابر  که زمینی هقطع همین از خداوند متعال که ینیمب می نباشد ولیک ظهور

دیگر  غذایی مواد یا قندي مواد تن هزار صدها امروز باشد تا نداشته شکر قند و کیلو یک
 صنایع در که نیمک می قضاوت جا این در .است آورده بوجود دیگر حبوبات و گندم امثال

 و امیمن می ماهیت جعل را آنها از یکی ود کهش می پیدا هندسه و ترکیب دو نوع طبیعت
  .استقاللی مواد یا ساخته پیش مواد را دیگري

 آنها در تصرف با ند وک می استخراج طبیعت از اولیه مواد ،ازدس می را چه خداوند آن
 روي یعنی است  نداشته وجود طبیعت در منابع هد کهد می اي تازه صورت و کیفیت

 ساختهها  نانسا دست از ماهیت جعل نام به دیگري عمل خاك امالح و آب هاي لکولوم
   .است مربوط خداوند متعال اراده به مستقیما  بلکه نیست

ورند آ می بوجود صنایعی ،طبیعت اولیه مواد ترکیب و تغییر با که آنچنانها  نانسا اگر 
 و حیوان و گیاه آب و خاك امالح بتوانند ازها  نویتامی و ها و یا شربت مختلف مانند فلزات

 صنایع صورت این در ببرند و پی ماهیت اسرار جعل اند به توانسته ،بسازندرا  جات میوه یا
  .رددگ می هماهنگ و نواخت یک طبیعی صنایع با انسانی

 به آنها  نند یعنیک می استفاده ماهیت جعل این از هستند معجزه داراي که پیغمبران 
 موت از .رندب می پایین و را باال مواد روح مراتب و درجات یا هند ود می جان ، جان بی مواد

 جا همه طبیعت االن بگوییم وانیمت می پس. هندد می انتقال موت به حیات از و حیات به
   .رددگ می انسانی و طبیعی صنایع مبداء پیدایش که است معدن
 هرا ب طبیعت موجود در بتوانند موادها  نانسا اگر نندک می فکر طور این ها یبعض 

 این از طبیعی صنایع همچون اي کنند پدیده ترکیب ساخته مرکبخداوند  که کیفیتی
  . رددگ می ظاهر ترتیب و ترکیب

 عنصر دو این یعنی است مخلوط یکدیگر هوا با ساخت در که و ئیدروژن مثال اکسیژن 
کنند  ترکیب یکدیگر با را عنصر دو ر بتوانند ایناگ ،اند هگرفت قرار یکدیگر کنار هوا در

کنار  که این شوند نه داخل دیگریک در ئیدروژن و ژناکسی ايه الکترون که بطوري
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 یا آورند و بوجود هوا ،آب از یا بسازند و آب ،هوا وانند ازت می ترکیب این با ،دنیکدیگر باش
 هم با  شده ترکیب آب در که کیفیتی بگیرند به دیگر معادن و عنصر را از فلزات دو این

 آهن و سنگ به تبدیل را آب یا و آورند بوجود آب ، آهن و سنگوانند از ت می کنند ترکیب
 از یبسازند یعن آلی مواد  ،استقاللی مواد از است پر که طبیعت معادن از که این یا د وکنن

 طور فکر این آنها .آورند بوجود حیوانات و حشرات یا بسازند و میوه و گل ،آب و خاك
 فقط تطبیع معادن از حشرات و جات میوه و گیاه و گل استخراج براي که نندک می

 ندک می کفایت دیگر چیزهاي و آهن و ازت و ئیدروژن و مانند اکسیژن عناصري ترکیب
 بر عالوه و گیاه مانند گل آلی مواد به معدنی عناصر تبدیل براي که ندارند خبر ولیکن
 طبیعت عناصر آنجا که یعنی.  است الزم هم نیرو و نور یا و روح افاضه ،عناصر ترکیب
 نام عناصر به آن روي دیگري عمل ،عناصر ترکیب بر  وند عالوهش می علف و گیاه به تبدیل
  .یردگ می انجام حیوانی روح یا و نباتی روح افاضه
 این با تا ر،عناص آن مهندسی یکی .یردگ می انجام  عمل دو طبیعت عناصر روي پس 

 که اکسیژنی و ئیدروژن بگوییم وانیمت مین .شود آلی مواد به تبدیل استقاللی مواد ،هندسه
 و مانند آب طبیعت در که است شکلی همان به درست است رفته بکار گیاه ساخت در
 گیاه و گل ساخت در  هندسه و تغییر صورت بدون طبیعی عناصر ،داشته وجود هوا
 کاره ب عجیبی هندسه ،عناصر آن روي ود بلکهش می حیوانات و نباتات به تبدیل ،ویدر می
 .هستند انیکس آب و هوا ساخت در اکسیژن و عنصر ئیدروژن دو مثال بگوئیم ،ودر می

مستقلند  کدامهر اند و گرفته یکدیگر قرار کنار هوا عنصر در دو این که انندد می خودشان
 به پس .اند شده ترکیب ماهب و اند گرفته یکدیگر قرار داخل در آب عنصر در دو همین و

 آب قطرات به عنصر دو این تبدیل اند در بوده طبیعت عنصر در دو این که کیفیتی آن
 عنصر دو این هاي الکترون وها  نپروتو یعنی ،گرفته انجام آن اولیه ساخت روي تغییراتی

 .نباشد کشف قابلها  نانسا شاید براي که هایی فاصله در ،اند گرفته قرار یکدیگر جوف در
 حسابه متر ب میلی میلیاردیم یک اگر اکسیژن در عنصر را پروتون و الکترون مثال فاصله

 و آب ساخت عنصر در دو این که آن از بعد آیا ،است کار رفته به هوا ساخت در که آوریم
 این یا است بوده مستقل طبیعت در که است فاصله همان ود بهر می بکارها  هگیا یا

  است؟  کشف قابل انسان براي چگونه شده زیاد و کم اگر و شده زیاد و کمها  هفاصل
 کم و زیاد یردگ می انجام حیوانات و نباتات  پیکره عناصر در روي که اول عمل پس

 انجام دیگر عناصر و آنها بین که است دیگري موازنه وها  نپروتو وها  نالکترو  فاصله شدن
 از که ما .ودش می ساخته کلمات طبیعت در آن از که حروفند جايه ب عناصر .یردگ می
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 که حالی در الفبا حروف که اي فاصله بگوییم وانیمت می آیا ازیمس می هکلم ،الفبا حروف
 حروف فاصله هستند یا اول شکل همان به هم ترکیب در تنها از یکدیگر هستند، و تک
 رقف هم با تنهایی حال در تا ،ترکیب حال در آنها وضع و شکل و کلمات ترکیب در

  ؟نندک می
 هستند که نالتی حروفند مانند حروف جاي به که طبیعت شاید شما بگویید عناصر 

 حال در که اي فاصله همان با ،ندک مین تغییر آنها شکل و عبارات کلمات ساخت در
 ساخت در طبیعت عناصر وییمگ می ما وند ولیکنر می بکار هم ترکیب هستند در تنهایی
 وضع تغییر کلمات ساخت در ههستند ک عربی و فارسی مانند حروف طبیعت صنایع

 یکدیگر به را عناصر طبیعت که آنجا خداوند .نندک میپیدا  دیگري صورت و هندد می
 تغییراتی آنها ابتدایی ساخت ازد درس می گیاه و گل ،خاك و آب از هد ود می ارتباط
د نک می دورتر یکدیگر از یا و تر ر نزدیکیکدیگ به راها  نالکترو وها  نپروتو .وردآ می بوجود

 بایستی چگونه که هدد می انجام دیگري یکدیگر عمل با عناصر این ارتباط در باز و
 در طبیعت عناصر روي که اولی عمل پس .درآیند گیاه و گل صورته ب تا شوند ترکیب
 .است حیوانات و نباتات دل در آنها ابتدایی ود تغییر وضعر می کاره ب گیاه و گل ساخت

 است مانند اکسیژنی صددرصد رفته کاره ب پنبه ساخت در که اکسیژنی بگوییم وانیمت مین
 این که است مشکل بسیار بشر براي .است رفته کاره ب یا خاك و آب و هوا ساخت در که

 میلیاردها به را متر میلی یک وانندت میها  نانسا چگونه .کند بتواند کشف را تغییرات
  .دهند انجام خاصی عمل تقسیمات آن از هریک روي کنند و تقسیم قسمت

 عناصر تبدیل روي که دوم عمل .است با یکدیگر آنها ارتباط روي دیگري عمل و
 از که اشدب می حیوانی یا و نباتی روح افاضه ،یردگ می انجام حیوانات و نباتات  به طبیعت

و کنند  را اوراق حشره یک بدن دانشمندان مثال اگر .ودش می ماهیت جعل به تعبیر آن
 عنصر هزار از  حشره این بدن که بتوانند بفهمند کنند و را از یکدیگر جدا آن يها ییدک

 به کنند و نتاژوم را شده اوراق ةحشر همان دوباره و است شده ترکیب اي فاصله چه با
را  حشره آن تن یعنی .درآورند اول حال به را حشرات وانند آنت میدرآورند ن اول صورت 
وانند ت میوند و نش می معطل و سرگردان حیات روح افاضه بسازند براي اگر اول صورته ب

 خداوند متعال عجیب صنعت ،روح افاضه این .برگردانند حیات به را حیوان آن مرده تن
  .دنک میپیدا ن آگاهی آن از سرّ کسی خدا اولیاء و خدا جزه ب که است
  : فرمودند ایشان که شده نقل السالم باقر علیه امام از حدیث 
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قرار  عمل سه این جریان وانند درت مینها  نانسا دارد که خدا به اختصاص عمل سه 
  :گیرند
   عدم کتم از اشیاء اخراج یا سابقه بدون ایجاد شیئی:  اول 
  .مطلق نابودي و مطلق عدم سوي به شیئی اخراج :  دوم 
   .خاك به حشرات تبدیل یا و حشرات به خاك مثال تبدیل یعنی ماهیت جعل : سوم 
 را بتواند آن کند تا پیدا آگاهی تغییرات و تبدیالت این حقیقت از تواند نمی انسان 

  .بسازد
 شکل ترکیب و ترتیب در یکدیگر با ذرات و مواد از مهندسی دبع را خود حاال بحث و
  .  هیمد می ادامه عالم کلی
ها  برنامه این و هستیم متکی دلیل دو  به آفرینش عالم کلی شکل توصیف و تعریف در 

  .نیمک می تنظیم آن براساس را
 برهان کتاب در را آن از قسمتی که قرآن آیات از استفاده و استنباط : اول دلیل 

   .ایم ساخته مبرهن و القمر روشن شق و معراج
 بدانیم عالم خلقت حکمت به را مربوط آن وانیمت می که است عقلی دلیل : دوم دلیل

 کند خلق عالم در را خداوند موجودي که دهد نمی اجازه آفرینش و خلقت حکمت زیرا
  .باشد نداشته وجودي فوائد باشد و مختل و معطل که

  :باشد دلیل چهار به متکی اي پدیده هر که است این خلقت حکمت 
   .آفریننده  عامل :اول 

   .اولیه مواد یا و ساختمانی مصالح :  دوم
  .آن صوري هندسه ویا خلقت نقشه : سوم

 از اي ثمره را آن وانیمت می که دانش و علم نظر در مطلوب نتایج د وفوائ : چهارم 
   .بدانیم تخلق شجره

 و احادیث از بسیاري ونمضم دیگري و قرآن آیات یکی موضوع این بیان براي ،دالئل
 که این از ماردش می منزه را اند و آند می خدا ملک سراسر را آفرینش عالم که است اخبار

   .باشد شده خلق عبث و سفاهته ب مخلوقی یا و موجودي
 تعل چهار این از علت دو همان را عالم خلقت ،یونان فالسفه یا و علماء طبیعی 

 نندک می رحمط را آن اي باشند بگونه شتهدا قبول را علت چهار هم اگر نند وک می مطرح
خود  وجود نمایش و آرایش کیفیت به فاعلی علت هم آن ،ودش می علت یک به منتهی که

  .عالم موجودات و مخلوقات صورته ب
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 خواه ،ینندب می که دارند قبول را همان فقط آن به مربوط دانشمندان و تجربی علوم 
 مستند که دالئلی یا و ها یدیدن صورته ب آنها علم .غیرمسلح  چشم با یا و مسلح چشم با
 دلیل چهار این از دلیل دو فقط طبیعی و تجربی علوم. گردد می مطرح باشد ها یدیدن به
 مصالح تنظیم و طرح یا و مادي و صوري علت یکی .بطور ناقص هم دارد آن قبول را

 چه با که اولیه مواد توضیح صورته ب هم آن صوري و کیفی علت دیگر و ساختمانی
اصال  یا و است ساکت صددرصد آن فاعلی و غائی علت بیان از .است  شده تنظیم وضعی

 را واند آنت مین هرگز. ندک می مطرح طبیعی و صوري ها را پدیده تمامی .ندارد قبول را آن
  .باشد خدا اراده و مشیت از حاکی که نماید ترتیب کند و تنظیم صورتیه ب

 .است هولمج و کامال مخفی تجربی و طبیعی علوم نظر از علت چهار این از علت دو 
 خداي از نامی هم اگر و ویدگ مین و ندارد سخنی آدم و عالم از خالق هک ،فاعلی علت یکی

 در نقشی هیچ که مجهول و موهوم شخص یک صورته رد بب می آدم و عالم آفریننده
 بحث حیوان و نبات و جماد از طبیعت هاي پدیده درباره همه این .ندارد عالم آفرینش

 جا همه ،نندک می مطرح خود هاي کتاب در را یطب و اسرار طبیعی همه این و نندک می
  .ودش می شد و چنان ویند چنینگ می

 هاي بحث طبیعی عوامل و علل و ها مجذوب و جاذب و ها برودت و ها ثیر حرارتأت از 
 هرگز. نندک مین مطرح را خدا اراده طبیعی هاي پدیده این هرگز همراه دارند و مفصل

 و نباتات یا وجود آورد و به باران و برف کیفیتی چه با چنان و ویند خداوند چنینگ مین
 و چنین و بوجود آمد برف و باران ،دش چنان و ویند چنینگ می آفرید بلکه را حیوانات

   .امراض معالجه و امراض یا و بوجود آمدند حشرات و حیوانات چنان
 آن منابعیا  و طبیعی حوادث تشریح و توضیح در طویلی و عریض هاي کتاب 
حقیقتا  رند زیراب مین تطبیع ماوراء عوامل یا و جهان خداي از نامی هرگز ویسند ون می
 مطرح طبیعی و تصادفی را اي حادثه هر نند بلکهک مین قبول یا ناسند وش نمی را آنها
 به کردند و مریض را او تاختند و چنان و چنین مرض هاي میکروب ویندگ می .نندک می
 چهه ب و آفریده خدا را بینی ذره حیوانات و حشرات نگفتند این هرگز فرستادند عدم دیار

  .است  کرده خلق را آن منظوري
 مطرح ودش می پیدا ماده عالم در که انفعاالتی و فعل و عالم مادي صورت آنها واقع در 
 رند وب مین عالم و آدم خلقت در خدا اراده و طبیعت ماوراء عوامل از هرگز نامی نند وک می
 مجهول و کامال مکتوم آنها نظر در است موجودات آفرینش اساس که فاعلی علت این

  .است 
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 تعل ،است اول علت از تر مخفی و تر مجهول آنها نظر در هم آن که دوم علت اما و 
   .است آدم و عالم خلقت از خدا هدف یا و غائی
 نند وک می تشریح مفصل خیلی را مادي و طبیعی مخلوقات یا و را عالم پیکره آنها 

 منظوري چهه بها  هپدید یا وها  هحادث این انند کهد نمی ویند وگ مین هند اماد می توضیح
 منظوري چهه ب انندد نمی .است بوده چه آدم و عالم از خلقت خدا هدف و شده خلق

 اند آمدهبوجود  ستارگان خورشید و و ماه منظوري چهه ب یا و شده هساخت زمین و آسمان
 غائی  علت و هدف بدون طبیعی و تصادفی هم را عظیم و عجیب هاي پدیده این بلکه

براي  بلکه نبوده کار در ؟ منظوري شده خلق منظوري چه به نانسا .دننک می مطرح
شده؟  خلق منظوري چه به آن هاي پدیده و طبیعت یا و ،ردنم و آشامیدن و خوردن
   .شود نابود برود و بیاید و تصادفی طور همین بلکه نبوده کار در هدفی
کامال  ننظرشا از غائی علت آن ندارند بلکه غائی و وجود علت ظهور به عقیده هرگز 

 چهارگانه علل از علت دو بیان از تجربی و طبیعی علوم پس .است مجهول و مکتوم
 چهار این از هریک که این با کند بیان که اندد نمی را آن .است عاجز و ساکت حکمت

 از هرکدام هستند که آن هاي پدیده و طبیعت پیدایش براي اساسی و اصلی علت ،علت
   .است ممتنع و محال حادثه یا و مخلوق اگر نباشند پیدایش علت چهار این

 صورتی به را خود دارند مطالب قبول را علت چهار خود این عقیده به که فالسفه اما و 
 آن که وجود اصلی هم آن ود وش می علت یک به تبدیل علت چهار این نند کهک می بیان

 قبول اصل نمایش صورته ب را پیدایش آنها. امندن می العلل علت یا و المبادي را مبداء
  .دارند
 این لباس خود در وجودي و تحوالت حرکات در اول مبداء و هستی ویند اصلگ می 
 این ۀهم باز انتها در و کرده پیدا نمایش ها کیفیت و ها کمیت وها  هقیاف و ها صورت همه

 ابتدایی هستی آن .رددگ میبر خود مبداء اصلی به و ندک می رها ها را کیف و کم ها و لباس
ویند اگرگ می امند ون می فاعلی علت نیست بیش ا یکیآنه عقیده به که را کیف و فاقد کم 
 باز و است فاعل خود ،مبداء آن پس .است کیف و کم منهاي یهست همان هست خدایی

 را وجود آنها . نموده پیدا ظهور ها کیف و کم و ها لباس ها و قیافه همه مبداء این هماناز 
 ،اولی علت مبداء و عنوان ویند وجود بهگ میانند و د می خدا مخلوق ،ماهیت لباس در

 و رسوم حدود و و ها کیفیت و ها کمیت لباس وجود خدا و در و همان تاس الوجود واجب
 است وجود بر عارضه هاي صورت همین ،مخلوق واقع در .است مخلوق ها قیافه و ها صورت

 که ها کیفیت و ها صورت همینبه و  گذاشته نمایش به ها صورت این به را خود ،وجود که
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 .امندن می الوجود ممکن ،لباس این درو  قائلند مخلوقی عنوان ،اند هنامید ماهیات را آن
  .هستی آن بر عارض هاي صورتهم  الوجود ممکن ،اول هستی الوجود یعنی واجب
 انسان برگشت و انسان لباس در ماهیات و ممکنات همه این ظهور ،یغائ علت اما و 

 ،در مبداء افن همین.  مبداء اصلی آن در فنا و اصلی مبداء همان به تکامل خط در
 همین و معاد را به مبداء آنها.  است خالیق پیدایش از نهایی هدف و غائی هاي علت

 برگشت و المبادي مبداء از ممکنات و ماهیات ظهور: ویندگ می. نندک می ترسیم کیفیت
   .اول مبداء همان به آنها
مبداء  همان یعنی مادي علت و مبداء اول مانه یعنی فاعلی علت آنها عقیده به پس 
 ،مبداء آن بر ظاهره و عارضهها  کیف و کم یعنی صوري علت یرد وگ می صورت خود به که
 بپرسد آنها از نیست کسی .مبداء همان به ماهیات و ممکنات برگشت یعنی غایی علت و

مبداء  همان به تبهمر بزنند دو دوري شوند و مبداء ظاهر از بود که الزم اگر ممکنات که
 .کنند حرکت نقص سويه ب است کمال اصل مبداء که از که داشت لزومی هبرگردند چ

. مبداء برگردند همان به مرتبه دو ،نقص و ضعف انتهاي در کنند و رها خود را کماالت
 به را ممکنات حرکت باز امند ون می نزولی قوس را ممکنات سويه مبداء ب از تحرک

  . ناسندش می صعودي قوس ،مبداء ويس
 کامل علم نه است علم دوم یک و طبیعی تجربی علوم شد که روشن مقدمات با این 
 با که بسیار ناقص هم آن) صوري و علت مادي علت( حکمت از چهار کلمه دو کلمه یعنی
  .سازگار نیست عقل
 ذهنی هاي صورت فقط که بسیار ناقص هم آن است علم سوم یک فقط اما فلسفه و 
ید مؤ که است و اسالم قرآن علم کامل علم .ندارد و طبیعت با خارج ارتباطی و هیچ است

و  اوراق انسان چشم مقابل ماشینی را مانند صنایع طبیعت صنایع .است عقل دالئل به
  .ازدس می روشن معقول صورت را به آن و کیف ند و کمک میمونتاژ 

و  از جمادات مواد عالم و تربیت خلقت کیفیت جا در اطراف تا این کتاب این مطالب 
 تا به مواد عالم تقدیر و مهندسی کیفیت یعنی .بودها  نانسا تا مقام و حیوانات نباتات
 معناي گرچه .ظاهر شوند انسان "مخصوصا و غریب عجیب خالئق چنین یک صورت
 به آفرینش و مبادي مواد عالم و تربیت ترکیب کیفیت که است این آفرینش هندسه
پیدا  آگاهی و آدم عالم خلقت هندسه به انسان آن شود تا ضمن و تنظیم تبیین صورتی
 در انتهايها  نانسا شاید فقط که  عجیب و عمیق بسیار است علمی یک نآ لیکنکند و
   .شوند آگاه آن حقیقت به و آخرت قیامت دوره بعد از گذراندن تکامل
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تحدید  هزار سال و مرد تا پنجاه از زن مردم عموم را براي تکامل دوره خداوند این 
  : میفرماید  معارج در سوره .است کرده

   سنه الف خمسین مقداره کان یوم فی الیه الروح و المالئکه تعرج
 آن تمد ود کهش می واقع ها در زمانی با فرشته هماهنگها  نانسا روحی تکامل یعنی

 چنین در یک دارد که الزم هزار ساله پنجاه دوره یک هک میعل پس .است هزار سال پنجاه
 و یا صد سال و دو سال یکسال را بدانند و فراگیرند در ظرف آنها  نوانند انسات می  ظرفی

   .نیست تبیین قابل و هزار سال
 کودکستان عنوان به را از تولد تا مرگ دنیا زندگی خود دوره مقدس خداوند در کتاب

 پیدا و مادي معنوي در جهات علماء و دانشمندان همه این با اینکه ،است کرده معرفی
ها  نای با همه ،شوند آگاه آن خصائصرو کنند از  و را زیر وانند طبیعتت می وند وش می

و  دبستان هاي دورهها  نانسا یعنی .ندک می معرفی کودکستان کودك خداوند آنها را
 هفتاد سال شصت ظرف در این .وانند بگذرانندت می خود را در آخرت و دانشگاه دبیرستان

 کودکستان دنیا کودك زندگی در اینها  نانسا دلیل همین به .نیست فراگیري قابل
 را بشناسند و پدر مربی نتوانستند این است گرفته از آنها فاصله آنها پدر مربی هستند که
اند  او شده و زحمت رنج مایه چنان آن کنند بلکه استفاده از علمش و او باشند در خدمت

 کودك "مثال .است اختیار کرده و غیبت گرفته خود از آنها فاصله جان حفظ براي که
 او صددرصد بدست دنیا و آخرت سعادت دهد که واند تشخیصت می زمانی چهشما  خانه

 محض به فرزندان لیکنپدر و مادر باشد و تسلیم ایستیب همیشه و براي پدر و مادر است
بدانند  در ظاهر زندگی وانند بد و خوبیت می سند ور می و شعور عقل به اي تا اندازه که این

 پدر و نشمردن هیچ آنها از پدر و مادر یا به و جدائی استقالل مایه مختصر دانائی همین
آنها را  آدم خداوند از ابتداي که هستند کامل هاي انسان بشر این پدر واقعی .ودش می مادر

 به اي تا اندازه که این محض بهها  نانسا لیکنو است کرده و رهبر معرفی معلم عنوان به
اند و  خود دانسته نجات و شعور خود را مایه عقلمختصر  اند همان و شعور رسیده عقل

 هنوز پس .اند گرفته اند و از آنها فاصله شناخته مستغنی روحانی پدرهاي خود را از این
و  سعادت بداند که اي اندازه تا که است  نرسیده و شعوري عقل چنین یک به بشریت
 مختاري و خود خودرائیاو در  و بدبختی و هالکت است امام از آن او در اطاعت نجات
و  ابدي حیات را بشناسد و صددرصد بداند که کلمه یک دنیا همین که  زمانی .است

 و تمنا کنند در هور او را خواهشو ظ خدا فرج و از است کامل انسان آن دستاو ب سعادت



 ١٩٢                                            هندسة آفرينش                                                  

سر  را پشت کودکستان دورهو اند  شده بالغها  نانسا که گفت وانت می فکري چنینیک
   .اند شده خدا و اولیاء خدا آماده مکتب اند و براي گذاشته

و تجهیز آنها با نور و  مواد اولیه خلقت کیفیت مختصري کتاب در این حساب با این
 خداي ،خلقت و واقعیت حقیقت در شناخت مردم اندازه تا همین است شده نیرو یادآوري

با  شباهت که بشناسند از این منزه باالتر بدانند و او را و تعطیل خود را از حد تشبیه
   .باشد خود داشته خالئق

 دو علم از این یک هیچ و فلسفی فکري دیگر علوم و و تجربی حسی زیرا علوم 
 خارج و تعطیل او را از حد تشبیه بشناسد که اندازه تا این خود را الاقل اند خداي نتوانسته

 و خدائی است طبیعت تحوالت همین هست چه ویند هرگ می که عالم طبیعیون .کنند
خدا دارند  اعتقاد به که هم فالسفه .هدد می ازد و تحولس می را طبیعت بگوئیم که نیست

در  هستی وجود و یک آنها یک .بشناسند خدا منزه خلق به اند خدا را از شباهت نتوانسته
از  اي ا جلوهر خالئق اند و بقیه شناخته وجود را خدا و مبداء عالم اند همان شناخته عالم
 صوري اند وجود خدا را از شباهت توانسته اي تا اندازهآنها . مبداء از آن مشتق یا مبداء آن

 خداوند اند نتوانسته لیکنو آورند حساب به ماهیت وجود را منهاي بدانند و منزه و ماهوي
   .بدانند منزه خدا با خلق وجودي و جنسی شباهت را از متعال

 کیفیت اي تا اندازه آفرینش هندسه آن و بعد از آفرینش مبادي و کتابد در این
و چطور  چگونه ها که ها و ماهیت صورت انتهاي تا گرفته ابتدائی از مبادي عالم خلقت
صددرصد  انسان که کیفیتی به علم این اشباع لیکنو رددگ می ود روشنش می ساخته

 این ،است و آدم عالم سازنده طراحخود  گوئی که چنان باشد آن و آدم عالم شاهد خلقت
آنها شاهد  ،کهف در سوره قرآن نص طبق دارد که معصوم ائمه به اختصاص کامل علم

   .اند بوده و آدم عالم خلقت
و  نور از دو اصل ترکیب بر پایه خلقت کیفیت اندازه تا همین کتاب جا در این در این 
و  کرات این یمتا بدان .و آدم عالم خلقت صورت ،از این و بعد است شده تبیین ماده

 ارتباط را در عالم بزرگ خداوند اجرام و چگونه پیدا کرده صورت کیفیتی  چه به سموات
 آیات قضاوت ابتدا بر اساس عالم خلقت صورت ترسیم براي .است با یکدیگر قرار داده

 هندسه وحدت آن اساسو بر علم کامل وحدت بر پایه و بعد از آن نیمک می بحث قرآن
  .نیمک می خود را شروع و عقلی علمی بحث عالم
 متفاوت و عبارات خود با بیانات مقدس را در کتاب عالم خلقت خداوند کیفیت 

   .ندک می تقسیم قسمت سه به تقریبا
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در  و زمین آسمان طبقه هفت دوم در مرحله ،ستارگان و فضاي ستارگان ابتدا جهان
 فضاي یک .یدآ می حساب به هفتم آسمان که هفتم طبقه یکدیگر و از انتهاي داخل

   .متناهینا
خداوند  که  جائی یعنی عالم فضاي که یمرا بدان حقیقت این است الزم بحث مقدمه در

ایجاد  و فعالیت حرکت همه این که و یا میدانی ازدس می خود را در آنجا مخلوقات
 نام خالء و عدم را فضاي آنما  که است خود نامتناهی ذاتی فضا در وضع این .ندک می

ها و  مانند خانه ازیمس می خود از صنایع چه آنها  نما انسا همانطور که ،نیمک می گذاري
 چه آن میدان تا در آن داریم الزم دیگر میدانی و چیزهاي آالت و یا ماشینها  نساختما

   .دارد ظرفی ویند هر مظروفیگ می که زیرا چنان بسازیم بتوانیم ازیمس می
 تمامی که است فضائی همان ظرف و و خالئق صنایع از همین است عبارت مظروف

 و کراتها  نو زمی و ستارگان خورشید و ماه .است کرده و بر آنها احاطه آنها را فراگرفته
 و زمان مکان .کند خداوند آنها را خلق مکان دارند تا در آن الزم مکانیها  نای دیگر همه

 پیدا خالئق بعد از پیدایش و مکان زمان مفهوم بلکه .ندنیست خود مخلوق خودي به
 ،و مکان زمان آن کند و بعد در خلق و مکانی مانز خداوند اول که این نه ،ودش می

 است نبوده ردد کهگ میظاهر  مخلوقی از پیدایش زمان مفهوم .خود را بیافریند مخلوقات
را  ابعاد ثالثه همان است ثالثه ابعاد محدود به که مخلوق و همین است شده خلق "و بعدا
 خالئق همین بلکه نیستند و حقیقی موجود واقعی یک و مکان زمان پس .انندد می مکان

 زمان ، و حرکت حدوث از نظر انند ود می را مکان آن ،و حدود حجم از نظر هستند که
   .ناسندش می

 ما .ندارد مفهومیمعنا و  هم و مکان زمان ،نیافریده خداوند مخلوقی آنجا که پس 
 همانطور که .انیمد می نامتناهی و خالء است عدم فضاي را که خالئق منهاي فضاي همان

 یک با بودن نگوید که کسی .است نامتناهی هم خالی فضاي ،است متناهیوجود خدا نا
یا  و نامتناهی فضاي وانید یکت می شما  چگونه خداوند متعالمانند وجود  متناهیوجود نا

 نباشد با این و چیزي کسی که است صورتی فضا یا خالء در ؟تصور کنید نامتناهیخالء 
  .است محال خالی تصور فضاي پس ،خدا هست که

از  ها که دیگر مانند فرشته و یا مجردات و تعالی خداوند تبارك که است این جواب 
   .نندک مین اشغال را هستند فضائی مجردات نوع

 ياود و برخورد با ماسوش نمی خود ياماسو هرگز مزاحم که وئیمگ می چیزي به مجرد
 شد خاصیت روشن آفرینش مبادي در کتاب که آنچنان یا تداخل و تزاحم این .خود ندارد
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 دارند و هرکدام با یکدیگر تزاحم آن و مشتقات مواد عالم .است ماده و مشتقات ماده
وجود خدا و  لیکنهند ود نمی راه خود را در جاي دیگري و چیزهاي یرندگ میرا  جائی

لذا بود  . غیر آنهاست که با اجناس هم و برخورد دارند و نه با خود تزاحم دیگر نه مجردات
 .است را پر کنند مساوي کنند و یا فضائی را اشغال جائی که از نظر این و نبود مجردات
   .است یکسان بود و نبودشان

شود  خلق باز هم است شده خلق که موجوداتیبرابر ها  ناگر میلیو مجردات در فضاي 
.  با مجرادت خالئق هم برخورد دارند و نه با خالئق مجردات نه ،ودش نمی پیدا تزاحمی

 است متناهینا است ماده شتقاتو م ماده از نوع که خالیقی منهاي فضاي وئیمگ می پس
 ود و بهش نمی رباشد پ ماده و مشتقات ماده محدود که خالئق فضا با خلق و هرگز این

آور  و سرسام سیار بزرگب  میارقا گرچه، رسد نامحدود نمی رسد زیرا محدود به آخر نمی
خداوند  اهیوجود نامتن ابتدا همراه خلقت عالم صورت شناخت شما براي پس .باشد

را  فضا دیگر آن عبارت به وانیمت می در نظر بگیرید و ما هم متناهینا فضاي یک متعال
 وجود خدا و یعنی هستی .هستی و تعبیر دیگر نیستی یا به کنیم گذاري نام خالء و عدم

دارد  و قابلیت نیست و کسی چیزي آن در که فضائی این . مطلق عدم یعنی هم نیستی
 میدانی و خالی فضاي نای فالسفه . است شود نامتناهی ساخته و کسی چیزي در آن که

ویند همانطور گ می .امندن می ازلی عدم است نیافریدهرا  یا چیزي خداوند کسی آن در که 
 عدم معنا و مفهوم ،و آخر ندارد وجود خدا اول و پهنه است و ابدي وجود خدا ازلی که
 .نامحدود است ،مانند هستی نیستی ندارد زیرا حقیقتا و آخري اول ،است و ابدي ازلی هم

 هر میزان به .و نیست هست .کنید را مطرح منفی وانید کلمهت می مثبت شما در برابر هر
 که نیست چیزي پس ،نیست فزاید زیرا نیستیا می هم بیافزاید بر نیستی ستیه بر که

   :است قسم بر دو ،مانند وجود عدم مفهوم .باشد و آخر داشته بپذیرد و اول محدودیت
  . وجود خدا آخر یعنی و اول بدون قید و شرط بی وجود مطلق

و در برابر  وجود خالئق یعنی و مکان حدود زمان محدود به شرطوجود مقید با قید و 
 یعنی مطلق عدم .تصور است قابل و مقید هم مطلق و مقید عدم دو وجود مطلق این

در  مطلق عدم پس .باشد داشته اضافه وجود خدا و یا خالئق به که این بدون .عدم مفهوم
باز  .وجود خدا عدم یعنی هم مطلق عدم .وجود خدا یعنی وجود مطلق .برابر وجود مطلق

 زمان ،و آخر دارند اول که وجود خالئق وجود مقید یعنی. در برابر وجود مقید مقید عدم
 همراه که است مفهومی هم آن که خالئق وجود عدم یعنی مقید هم عدم .دارند و مکان
   .دارد مکان و زمان و آخر و اول خالئق



 ١٩٥                                            هندسة آفرينش                                                  

ابد  تا به خداوند اگر از ازل یعنی است نامتناهی ،خالء فضاي وئیمگ می کلیطورب پس
 کند هرگز قدرت میلیارد برابر اضافه باز آنها را چندینو کند  بیافریند و خلقرا  مخلوقات

 محدودند و فضاي ، زیرا خالئقرا پر کند متناهی نا فضاي این رسد که نمی جائی خدا به
جا  شما در این پس .رسد نامحدود نمی و محدود به نامحدود است خالئق منهاي

این  در تا خداوند متعال و بدانیم کنیم را در نظر بگیرید تا بعد بررسی فضائی چنین یک
   .است آفریده صورتی چه و آنها را به کرده خلق خالئقی نامحدود چه فضاي

  :ود ش می تقسیم قسمت سه به خلقت عالم گفتیم بحث ابتداي 
   ستارگان فضاي - 1 
   آسمان طبقه و هفت زمین طبقه هفت - 2 
  .خالء نامتناهی - 3 

و  جا متناهی و همه است عدم معناي به خالء شد که روشن خالء نامتناهی موجودیت
   . عدم صفت نه است موجود مخلوق صفت نامتناهی
   .است نامتناهی ،نیافریده آن در خدا چیزي که جائی یعنیفضا  پس

 را در آن که است مواد عالم ،خدا آفریده که چیزي اولین نامتناهی فضاي این در 
یا  و نور و خود فاقد رنگ در ذات که موادي یعنی ظلمت . است نامیده خود ظلمت کتاب
 .محدود است ،نهائی خود تا خلقت ابتدائی از خلقت ذرات این .هستند حرکت و حیات
 باشد به چیزي که این نه است ماده الزمه ،محدودیت و این ابعاد ثالثه بین است چیزي

   .گیرد تعلق ماده
وجود   غیر ماده براي دیگر جائی ود کهش نمی پر نامتناهی فضاي عالم لذا با مواد 

 ظرف ،محدود ئیو با ش است خود محدود و متناهی در ذرات باشد زیرا ماده نداشته
 خدا در این خلق دومین .نباشد و چیزي کسی براي دیگر جائی ود کهش نمی نامحدود پر

 کتاب و همین آفرینش مبادي نور در نور و کیفیت توضیحات که است نور مطلق ،فضا
 از نور و ماده ترکیبی خداوند متعال مخلوقات .تکرار نیست به احتیاج.  است شده روشن

 و یا به است شده روشن تنهائی به بگوئیم دارد که خاصیتی تنهائی نور به نه .هستند
 ماده تا بگوئیم است واجد خاصیت تنهائی  به ماده هم نه گرفته و و نورانیت گرن تنهائی

نور با  ها از ترکیب پدیده همه بلکه ،و نورانیت دارد و یا رنگ حرکت و حیات تنهائی به
ها  فرشته نباشد نه در عالم و یا انسانی اي یا ماده اگر جسمی که ود تا جائیش می پیدا ماده

خود  ذاته انوار ب هم گیرند و نه تماس و چیزي وند تا با کسیش می حساب فرشته
  .هندد می و رنگ روشنائی
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 که خداوند زمانی که است این و آن نیمک می را یادآوري حدیثی رابطه این در 
 .کردند خدا شکایت به تاریکی بودند و از این و تاریکی ها را آفرید آنها در ظلمت فرشته

 نجات و تاریکی از ظلمت ،داد تابش فرشتگان بر آن راس  زهرا خداوند نور وجود حضرت
 یعنی فرشتگان تاریکی این منظور از .زهرا شدند حضرت به آنها وابسته یافتند و تمامی

انند د نمی تاریکی ،خود نورند ذاتی در جنسیت فرشتگان آنها و اال خاصیتی و بی بیکاري
 .قرار گرفته تاریکیدر  گوئی که است چنان خاصیت بیکار و بی عامل یک لیکنو چیست

 .کرد را خلق و آدم عالم دیگر و معصومین س زهرا وجود حضرت برکت خداوند به
 و حکمت علم ،والیت از مقام ،پیدا کردند موریتأم و آدم عالم تربیت براي فرشتگان
 و نور از ماده ترکیبی که خلقت عالم نتیجه در. دادند انتقال وجود خالئق و بهگرفتند 

ود ش می گذاري اعداد شماره و به است تقسیم اعداد و افراد قابل به نخواهی خواهی است
مبداء  در افراد و اعداد از حرکت و حیات و چون ایم نامیده دديرا واحد ع ما مخلوقات که
   .امیمن می مبدئی نور و نیرو را واحد ود عالمش می و نیرو پیدا نور

 مقدس ذات عدد و مبداء است فوق خودش وجودي در جنسیت که واحدي و اما آن
زیرا  .است ذاتی و امتیازات وجودي فوقیت معناي در اینجا به فوقیت.  است خداوند متعال

 شدن ساخته به احتیاج ،کماالت به رسیدن اند و براي خود فقر محض در ذات دو اصل آن
 لیکنبرسند وثمر  کند و بپروراند تا به آنها را با یکدیگر ترکیب متعال خالق دارند که

  .است محض خداوند در وجود خود غناي
در یکدیگر اثر . تغییرند در معرض خود دائم در ذات دو اصل آن که دیگر این 
یا اعداد  مراتب به و دارند تکثیر و تقلیل قابلیت .وندش می ثرأذارند و از یکدیگر متگ می

خداوند  .خدا نیست مقدس ها در ذات قابلیت از این یک هیچ لیکنوند وش می قسمت
ثر أمت ایجاد کند یا از چیزي اثر ذاتی کسی یا در در چیزي که از این است منزه متعال

خدا هستند تا  و ابزار دست اسباب ،و شعورند خود فاقد علم در ذات ،دو اصل و آن .شود
باز رد و ب می حیات سوي آنها را به که خداست اراده این. شود ساخته از آنها کاري که این
تغییر و تغیرند و خداوند از  خدا در معرض اراده به همه این .رداندگ میبر مرگ طرف به

یا از مبداء  دائم ،دو اصل آن . است منزه و کیفی یکم و جنسی هاي مشابهت این تمام
 دو اصل وند و آنش می متولد دو اصل از آن موجودات .وند و یا خود تولیداتندش می تولید

مبداء  که از این است خداوند منزه مقدس ذات لیکنو ،وندش می ایجاد خدا اراده به
و نور در  ماده دو اصل آن طور کلی به .متولد شود باشد و یا خود از مبدائی تولیدات
   .و بوجود خواهد آمد بوجود آمده در تاریخ هستند که حوادثی همه این معرض
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در آنها  که با یکدیگر و تغییراتیآنها  از ترکیب که است آفرین حادثه خداوند متعال 
 مقدس ذات شناخت براي طور کلی به .ندک میایجاد  حادثه همه ورد اینآ می بوجود

 این که چنان ود و آنش می واقع دو اصل در این چه آن که بدانیم بایستی خداوند متعال
هند د می خود را نمایش که یا کیفیتی هر کمیت وند یا بهش می با یکدیگر ترکیب دو اصل

خدا  که آنچنان یعنی است ها منزه ها و کیفیت کیمت این از همه خداوند متعال ذات
دو  این که و نور نیستند و آنچنان ماده دو اصل ،و قدرت و عظمت از نظر کمال هست
 ذات ،یدآ می در آنها بوجود که و تغیراتی و تغییر و احتیاج از نظر فقر ذاتی ،هستند اصل

  . نیست متعالخداوند  مقدس
 نقائص این با رفع کنیم بررسی و احتیاجات از نظر نقائص را که وجود خالئق درست 

   .خدا پیدا کنیم به معرفت وانیمت می خدا از ذات و احتیاجات
ند و هست  و آدم عالم ساخت مصالح و نور که ماده اصل ذاتی وضعیت بعد از بیان

در  ودش می خدا اثبات از ذات چه آن که متعالخداوند  مقدس با ذات دو اصل این مقابله
 ود در ذاتش می اثبات و احتیاج از نظر نقص خالئق در ذات چه و آن نیست خالئق ذات

  .ردازیمپ می آن و هندسه خلقت عالم شکل ترسیم خدا وجود ندارد به
 عالم شکل و دانش عقل و قضاوت قرآن آیات از نظر قضاوت شد که گفته "سابقا 

  : است قسم برسه خلقت
   .ستارگان جهان:  اول قسم 
   .و آسمان زمین طبقه هفت:  دوم قسم 
   .است نهایت بی ،وجود ابتدائی در ساخت نور که جهان:  سوم قسم 
 منظومهها  نفضا میلیو خداوند در این که از فضائی است عبارت ستارگان جهان 

 هر عالمی و در آفریده زمین مانند کره عوالمی اي هر منظومه و در آفریده شمسی
 دالئل .برساند مطلق کمال ند تا بهک می تربیت آنها را کهها  نمانند ما انسا هائی انسان

   .است قرآن از آیات استنباط ،باال تقسیمات
 قسم بر سه خلقت عالم ساخت کیفیت در تعریف و تعالی خداوند تبارك تعبیرات 
مفرد  و هر دو را با کلمه برابر یکدیگر قرار داده را در و آسمان جا خداوند زمین یک :است
سماء  خداوند کلمه که ،دیگر آیات قبیل و از این) ماء السماء من انزل (ند مانند ک میذکر 

 آن ما در که زمینی همین ود بهش می مربوط تعریف این .ندک میرا مفرد ذکر  و ارض
   .زمین همین به مربوط آسمان و نیمک می زندگی
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از  ما یعنی .برد فیها من جبال السماء من من ینزلو : فرماید  خداوند می آنجا که مثال
   .نیمک می نازل تگرگ ،آسمان این از سرد هوائی هاي کوه

 محیط از هواي ود بلکهش نمی نازل ستارگان از فضاي و باران برف که انیمد می را این
 به تبدیل ،وندش می هوا ظاهر اینابرها در  صورت بخارها به شود، نازل می زمین کره به

 ند مربوطک می طور مفرد یادآوري و سماء را به ارض آنجا که پس .وندش می و برف باران
دیگر  از آیات باز در بسیاري .است زمین کره به محیط و فضاي زمین کره همین به

  :فرماید  می جمع صورت را به ند و آسمانک میرا مفرد ذکر  خداوند زمین
 فی دابه و ما من و االرض السموات ما فی هللا یسبح و االرض السموات ملک له

 پادشاهی خداوند خود را به که آیاتی قبیل از اینو  امثالکم اال امم و االرض السموات
 بدیهی .اندد می و زمینها  نخود را آسما و حکومت پادشاهی ند و سرزمینک می تعریف
 ،آزاد و آگاهند و و دانا هستند عاقل که موجوداتی بوسیله مملکت پادشاهی که است

 مالکیتو بر اشیاء  مالکیت :دارند مالکیت دو نوع یا خداوند متعالها  نانسا .رددگ میظاهر 
   .بر اشخاص
. است آنها و امثال و حیوانات و بوستان و باغ بر زمین بر اشیاء مانند مالکیت مالکیت

 کلم .ودش می شناخته مالک ،اختیار داردزیاد در  امالك و زیاد دارد ثروت که انسانی
 حاکمیت وند کهش می شناخته کلم خداوند متعالیا  انسان در صورتی .ودش نمی شناخته
 کسی لکم ،هستند و شعور و آزادي عقل داراي کهها  نانسا .کنند پیدا میها  نبر انسا

ها  نانسا و یا خدايها  نانسا کلمها  نانسا .ودش نمی ها نانسا مالک  و کسی وندش نمی
و هر  بوجود آمده ماده از یک و مملکت کلو م لکم .پادشاهی معناي به کلم .وندش می
ها  نانسا که  کشوري یعنی مملکت .انسان یا خداي انسان ند بر پادشاهیک می داللت سه

 است عبارت هم لکم .ندک میپیدا  دیگر بر آنها حاکمیت نند و انسانک می زندگی در آن
اختیار  آنها در نند و همهک می زندگی و دانا در آن عاقل  انسانها  نمیلیو که از مملکتی

 حاکمیتها  نبر انسا کیفیت این به که انسانی .دنگیر قرار می حاکم و یا یک پادشاه یک
 معرفی و زمینها  نآسما خداوند خود را پادشاه .ودش می شناخته کلند مک میپیدا 

 از سکنه خالی مطلق فضاي فقط سموات اگر معناي .سماء است جمع سموات .ندک می
 فضاي همین فضا که ند اینک مین زندگی آن در یا چیزي کسی که فضائی باشد یعنی

 هائی مانند ماهی و ستارگان مانند دریاست فقط .بیشتر نیست یکی که است ستارگان
 یادآوري جمع ها زیادند آنها را با کلمه ماهی .نندک می دریا زندگی این در هستند که

 یک کیفیت همین به ستارگان فضاي .بیشتر نیست حقیقت دریا یک نند و لیکنک می
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 و کرات شمسی منظومهها  نخداوند میلیو که است فضائی .بیشتر نیست حقیقت
و  نیست ستارگان فضاي به تطبیق قابل سموات پس .است  کرده خلق در آن مسکونی

ند ک میمفرد ذکر  صورت فضا را به آن و ویدگ می تنها سخن از فضاي خداوند گاهی
 ستارگان وسیله را به ما آسمان یعنی .الکواکب لقد زینا السماء الدنیا بزینه و :فرماید  می

مفرد  باید با کلمه که بیشتر نیست حقیقت در فضا یک ستارگان سماء البته .دادیم زینت
 ندک میذکر  جمع با کلمه را خداوند سموات جا که در آن پس .جمع با کلمه ذکر شود نه

در فضا هستند  هک  میعوال چون .اند شده خلقها  نآسما در هستند که منظور عوالمی
ود تا ش می ذکر دیگري دالئل ضمنا. ندک می تعریف سموات کلمه خداوند آنها را با .زیادند
نند ک می زندگیها  ندر آسما ستاره صورت به هستند که عوالمی ،منظور از سموات بدانیم
 هاي مانند انسان هائی هستند و انسان ود مسکونیش می بیان ذیال که دالئلی با عوالم و آن
   .دارد و پادشاهی آنها سلطنت نند و خداوند برک می جا زندگی در آن زمین کره
  : اند پیدا کرده نمایش ستارگان صورت به هک  میعوال بودن مسکونی دالئل 

 هند آیاتید می نمایش ستاره صورت به که کراتی بودن مسکونی براي دالئل بهترین
خداوند  و تسبیح تقدیس در زمین با اهل راها  نآسما اهل ،آیات خداوند در آن که است

  : فرماید  اند مید می شریک متعال
   قانتون له کل االرض فی و من السموات فی من هللا یسبح 
 هستند خدا را تسبیح در زمین که هستند مانند کسانیها  ندر آسما که کسانی یعنی 
   .خدا هستند تسلیم هم با نند و همهک می

 موجودات که داریم و روشنی ثابت دالئل .ودر می کاره ب العقول ذوي براي نم کلمه 
 شخص ،ندئ هستشی انسان ما سواي .هستندها  نانسا آزاد فقط و و مختار و مستقل عاقل

  .هستند خدا قدرت و ابزار دست اسباب .نیستند
 فرمایش طبق اند و فرشتگان شده شناخته فرشتگان ،بعد از انسان موجودات بهترین 
 از و آزاد مستقل فردي از آنها کدامهر و افراد نیستند که اشخاص مالسال علیه مولی

 و ابزار دست اسباب .یکدیگرند به و مرتبط متصل حقیقت آنها یک باشند بلکه دیگران
خداوند با  .دارد مختلف هاي جلوه ،است حقیقت خورشید یکمانند نور .هستند خداوند

 هاي برگ از نور خورشید به .هدد می را پرورش و جمادات و حیوانات خورشید نباتاتنور
نور  زمین ،نباتات پرورش اساسی عامل .هد و هکذاد می و حیات رنگ ،ها و گل درخت

 که را از نظر این دیگر غیر از انسان ما اشیاء و موجودات است ممکن .خورشید است
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 انسان ماسواي که با این و آزاد بدانیم مستقل نند شخصک میکار  و حکیمانه عاقالنه
   .است حکیمانه کارهایشان حال در عین ،ندئ هستشی

کار  حکیمانهغیر پیدا نکنید که چیزي واناتو حی و نباتات جمادات عالم شما شاید در 
 در اختیار انسان ییها و میوه گل چنین یک نند کهک میکار  ها حکیمانه درخت "کند مثال

 هند و نسلد می خود را پرورش نند کهک میکار  حکیمانه ،حیوانات همچنین ،ذارندگ می
 شخص ،ندئ هستنند شیک میکار  حکیمانه که حال در عین ،نندک می خود را حفظ
 را هم خود مثال .و شعور ندارند خود و در وجود خود عقل در ذات نیستند یعنی

 انسان سوايما پس .یکدیگر را تفسیر کنند بد و خوب وانند اعمالت میناسند و نش نمی
ندز می خدا آنها را کار خدا هستند و و ابزار دست اسباب  که این  نظر به ،نیستند معال، 

   .است حکیمانه اعمالشان
خود  و شعور شخصی فهم روي .ندک میو آزاد کار  مستقل ویند کهگ می کسی به معال

   .است انسان فقط ند و آنک می فعالیت
و  اسباب هستند مانند نور خورشید و ثانیا و مجرد بسیط حقیقت یکاوال  فرشتگان 

 آن ند مثالک می مو عال کامل هاي لذا خداوند آنها را مسخر انسان .هستند خدا ابزار دست
 ند و شما را بهز می با شما حرف مانهعال که بینید می خواب شما در عالم که صورتی

 .است فرشته ،نیست انسان لیکنو است  انسان صورت به ند گر چهک می راهنمائی حقیقتی
 به شمایلی ،نور خداوند از موجودیت .است شما و خداوند متعال بین بلندگوئی فقط

و شما  است خداوند متعال فقط گوینده .ندز می ازد و با شما حرفس می انسان  صورت
پدر خود را در  مثال .اید زده با او حرف و اید شناخته که بوده انسانی نید همانک می خیال
 حرف و چنان چنین با من دیدم در خواب را وئید توگ میپدر  فردا به ،بینید می خواب
شما  باشد که خبر داشته بایستیپدر شما بود  "حقیقتا خواب معالَ صورت اگر آن ،زدي

خدا از نور مجرد  که است شمائلی آن بلکه .است  زده اید و او با شما حرف زده با او حرف
 خلقت در عالم .ندز می با شما حرف آن و بوسیله ازدس می پدر شما یا مادر شما صورت به

 وجود ندارد که و آزادي و کامل معال موجودها  نو انسا خداوند متعال مقدس جز ذات
خدا  که آیه در این پس  .است فقط انسان .کار کند و آزادي استقالل خود به علم روي
 ،دکن می خدا را تسبیح ،است در آسمان کس و هر است در زمین هرکس :فرماید می

 این پس .انسانند هم آسمان گویان هستند تسبیح انسان زمین گویان تسبیح همانطور که
 در آن که هست مسکونی بسیاري عوالم و ستارگان کرات در فضاي کههد د می نشان آیه
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 از همه آیه .هستند در نماز و نیاز و عبادت زمین نند و مانند اهلک می زندگیها  نجا انسا
   .است شوري سوره 29 آیه تر صریح 

  : فرماید  می شریفه آیه ود در اینش می بیان ذیال آن ترجمه که آیه در این 
 جنبندگان و و زمینها  نآسما آفرینش و تعالی خداوند تبارك عظمت دالئل از جمله 

 را به و زمینها  نآسما جنبندگان دارد روزي و خدا قدرت هستند و زمینها  نآسما 
و ها  ندر آسما هد کهد می خبر "خداوند صریحا شریفه آیه در این .کند یکدیگر مربوط

 .ودش می اطالقها  نانسا به قرآن  در اصطالح هداب ولی .است آفریده)  جنبنده( هداب زمین
  :فرماید  می آنجا که .ندک می تعریف هداب را با کلمه کامل منمؤ هاي  انسان گاهیخداوند 

 حجت اتمام براي کنند پیدا خداوند محکومیت در نظر زمین اهل تمامی که روزگاري 
 که بزرگی و حادثه محکومیت از اینتا  نیمک میمور أم آنها سويه ب را ) جنبنده(اي دابه
 تذکر عالم اهل را به محکومیت مور ما دالئلأم .کند آنها را آگاه آنها مقدر است براي
 لهم اخرجنا القول علیهم فلما حق ( .ورندآ نمی ما ایمان آیات  بهها  نانسا لیکنهد ود می
 از لحن لیکنو است شده منینؤامیرالم مولی تفسیر به دابه جا این همه )االرض من دابه
پیدا  موریتأخدا م پیام ابالغ براي که است کامل انسان یک ود کهش می استفاده آیه
   .ودش می اطالق انسان به در قرآن دابه کلمه پس .ندک می

را با  زمین هاي انسان روزي هد کهد می باال خداوند خبر  شریفه در آیه مخصوصا  
 .هیمد می را با یکدیگر ارتباط و همه نیمک میهستند محشور ها  نآسما در که انسانی

یکدیگر  ارتباط افراد به یا جمع حشر و بلکه نیست با یکدیگر درست حشر حیوانات البته
 انسانی لیکنباشند و حیواناتیها  نآسما در که ندارد دلیلی عالوهب .است انسان مخصوص

 محور و مرکز تمامی ،در آفرینش که است تنها موجودي زیرا انسان .باشد وجود نداشته
 نباشد خلقت اگر انسان .ودش می خلق انسان ود برايش می خلق هر خلقی .است مخلوقات
  .هدد نمی انجام و خداوند کار عبث است عبث هم حیوانات

 معناي به جا سموات هد زیرا همهد می خبر آسمان از عوالم شریفه آیه این پس 
   .خالی تنها فضاي است نه در آسمان که است عوالمی

 در فضا هست هک میعوال لیکنو بیشتر نیست حقیقت یک خالی فضاي شد که گفته
 زمین مقابل است آفریدهگانی جنبد آن در را که سموات خداوند کلمه عالوهب . تبسیار اس

در آنجا  دارند که الزم میعالَ چنین یک زمین جنبندگان طور که همان .هدد می قرار
 که هم جنبندگانی، نیست زندگی قابل زمین جنبندگان براي خالی نند و فضايک زندگی

 شریفه آیه این پس .دارند الزم زمین مانند کره اند مرکز حیاتی شده خلق در آسمان
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 وجود دارد و در آن زمین مانند کره بسیاري فضا عوالم در این که دارد بر این صراحت
زمین رهمانند ک .انسانها هستند ،جنبندگان آن اند و شده خلق بسیاري نبندگانج ،معوال.   

 جمعرا  ستارگان میان و انسانهاي زمین کره انسانهاي روزي هد کهد می خداوند خبر
   .خواهد ساخت یکدیگر مربوط هرا ب خواهد کرد و همه

 از بسیاري جمعیت ایشان که است  وارد شده هم السالم علیه زمان امام در اخبار غیبی 
اند  شده دیگر خلق در عوالم که رند و با انسانهائیب می ها آسمان فضاي را به زمین کره

  . نندک می مربوط
 کسانی به امام از جانب منادي که است این است حدیث در این که صریحی جمالت 
 براي وسائلی و و غذائی آب کس هیچ د کهده می اند ندا ها شده آسمان سفر به آماده که

 و غذا و خوراك آب جا خود را ببرد همان جمعیت هر جا که به بر ندارد زیرا امام مسافرت
   .ندک می آنها فراهم براي

عصا  معه فان "غذا ال و ماء معه احدکم یحملن اال ال : (فرماید  می حدیث در این
  ) و حجره موسی

و  بوده مشکالت لحالّ که موسی  عصاي برندارد زیرا و غذائی خود آب با کس هیچ 
 که است منظور این . بزرگوار است با آن ،بوده حیات آب چشمه که موسی حضرت سنگ

 این ند نهک می بخواهد آماده چه خود آن با اراده .است مجهز ،اعجاز قدرت به حضرت آن
  .ها ببرد آسمان را با خود به موسی حضرت سنگ است الزم که

هر  یا امام زمانی پیغمبر هر که است و روشن صددرصد واضح عقلی با دالئل از طرفی 
و  قدرت .خود باالتر است زمان دارد از مردم الزم چه آن و آفریدن در آفرینش زمانی

 بر عیسی حضرت که چنان آن .است زمان و صنایع زمان هاي قدرت او فوق وضعیت
 زمان امام پس .همچنین موسی و حضرت داشت خود برتري زمان دانشمندان تمامی
در  .باشد خود در اختیار داشته زمان باالتر از وسایل وسائل ظاهر شود بایستی که روزي
 و اند ساخته فضائی هاي اند و سفینه افتاده فضائی هاي مسافرتفکر بهها  نانسا ما که زمان

در  ،خواهند داشت مجهزتري وسائل ظهور امام در زمان نند و حتماک میسفر ها  نآسما به
و با  باشند زمان مردم فوق وسائلی مجهز به ظهور کند بایستی زمان امام که زمانی چنین
بزرگوار  آن پس .خود برساند و آرزوهاي ایده را به در اختیار دارد مردم که وسائلی همان

 است در آسمان هک میفضا و عوال خود به زمان با مردم باشد که وسائلی مجهز به بایستی
 در اختیار امام که وسائلی آن. کند مربوط آسمان را با مردم زمین مردم ،کند مسافرت

 السجل السماء کطی نطوي یوم و آیه بیمینه مطویات السموات آیات طبق است زمان
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و  خدا مجهز بوده رسول که قدرتی همان به ایشان بایستی آیات همین بر اساس للکتب
خود را بر  برتري وسیله  مجهز باشند تا بدین بایستی است سفر کردهها  نآسما به

 جمله از آن خود که و آرزوي ایده را به مردم کنند و همچنین خود ثابت زمان هاي انسان
  .برسانند است فضائی سفرهاي

  : خداوند میفرماید  که آیاتی و همچنین و احادیث آیات پس 
 مسکونی کره ند کهک می داللت همهها  نای هستم و زمینها  نآسما پادشاه من 

 در زمین مانند کره و میلیاردها عالمها  نمیلیو ندارد بلکه زمین کره به اختصاص
 .وندش می نند و تربیتک می زندگیها  ندر آنجا انسا که موجود است شمسی هاي منظومه

 آیه از همان توضیحی، بطور اعجاز است فضائی هاي مسافرت امکان دلیل که آیاتی
 به خطاب آیه خداوند در این که الرحمن سوره آیاتو  باشد می بیمینه مطویات السموات

 برسانید و از آخرین عالم انتهاي به وانید خود رات می نید کهک میاگر فکر  :فرماید می مردم
 جز به آنی اعجازي سفرهاي این بدانید که یقین شوید بفرمائید ولیکن خارج حد عالم

 ها عرض گذشته از که اعجاز است نیروي همان الهی و قدرت نیست ممکن الهی قدرت
و یا از  آسمان به از زمین آنی هاي اطهار مسافرت و ائمه پیغمبران از معجزات یکی شد که
ها  نانسا به در قرآن که خدائی کلیطور به پس .است بوده دیگر زمین قطعات به زمین
 ،ام دادهو در اختیار شما قرار  ام آفریده شما را برايها  نو آسما زمین این هد کهد می وعده
ها  نآسما بر حکومت طمع به را که هائی ثمر برسد و انسان خدا به هاي وعده که این براي

 وانند مالکت می که است بوجود آورده آرزوهائی چنین و در افکار بشر یک است انداخته
 چنین یک است خود وفا کند الزم هاي وعده خداوند به که این باشند براي عوالم تمامی

تسلط  عوالم بتوانند بر تمامی امکانات خود قرار دهد تا با آن در اختیار بندگان امکاناتی
   .پیدا کنند

 ،و از نظر فضائی محدود است ستارگان فضاي شد که ثابت گذشته مطالب بر طبق 
و  فضا بوجود آمده این در هک  مینظر عوال و از ،یدآ نمی حساب بیشتر به آسمان یک

 .است نهایت بی به نباشد نزدیک نهایت اگر بی ،اند شده خلق عوالم در این که هائی انسان
وند از ش می یتؤر ستارگان صورته در فضا هستند و ب که هائی عالم شمارش یعنی

   .آخر برساند واند آنها را بشمارد و بهت مین است استعداد بشر خارج
 جداگانه کلمات و خداوند با لغات که و زمینی آسمان طبقه هفت آن که و دیگر این 

 فضا زیرا خداوند این .باشد ستارگان فضاي در داخل که نیست رد ممکنب می از آنها اسم
  :فرماید  ند و میک می دنیا معرفی آسمان نامه را ب
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   .الکواکب و لقد زیناالسماء الدینا بزینه
 نايمع دنیا به آسمان البته .ایم داده زینت ستارگان دنیا را با آسمان ما این یعنی

بلند  سر که این محض بهها  نانسا .است و افکار مردم مردم یتؤتر با ر نزدیک آسمان
   .اختیار آنهاست دنیا در را ببینند آسمانها  نکنند تا آسما

 به که آسمانی این یعنی است بودن نزدیک معناي یدنوا به دنی دنیا از لغت کلمه 
   .ایم داده زینت ستارگان به است شما نزدیک

در  هم زمین اهل ما که وریمآ می حساب به اول را قسمت ستارگان ما فضاي پس 
   .نیمک می زندگی ،است شده فضا خلق و در این فضاست جزو این که اي سیاره
 از ائمه که و یا احادیثی قرآنی عقلی آیا با دالئل که کنیم بحث است اینجا الزم در
و  محدودیت بیان براي ؟یا نامحدود محدود است ستارگان فضاي است وارد شده عاطهار 
  .نیمک می شروع دو فرضیه به راه خود را از دو بحث ستارگان فضاي محدودیت یا عدم

 اگر ستارگان ؟ستارگان را تابع و یا فضا انیمد می فضا را تابع در اینجا آیا ما ستارگان 
 اند و محدودیت اشارهو  شماره قابل ستارگان که دلیل همان به حتما فضا بدانیم را تابع
 ده خانه صاحب بگوئیم که است مانند این محدود است هم ستارگان نند فضايک میپیدا 

 .است و نامحدود نامتناهی مکانی آنها در یک خانه نفر بیشتر نیستند ولیکن نفر یا بیست
 که دلیل همان به بگوئیم بایستی بدانیم ستارگان را تابع فضا جا اگر ما در این پس

   .محدود است هم ستارگان محدودند فضاي ستارگان
 ستارگان فضاي نیست الزم لیکنمحدود باشند و ستارگان است اگر شما بگوئید ممکن

 فضاي را در یک محدودي خداوند اشیاء یا اشخاص است زیرا ممکن دنامحدود باش
 نفر یا ده یکیا فضا را در اختیار  میلیارد کیلومتر زمین چندین کند مثال نامحدود خلق

  .باشد آنها نامحدود زندگی فضاي لیکنو نفر محدودند نفر یا ده یک آن نفر قرار دهد که
 ستارگان فضاي ندارد که مانعی محدودند ولیکن ستارگان گرچه وئیمگ میدر اینجا  

 ستارگان آنجا که یعنی حد ستارگان از انتهاي وئیمگ میشما  در جواب ما .نامحدود باشد
خداوند  که نامحدود فضاي وجود ندارد آن اي بعد ستاره سد و از آنجا بهر می آخر به

 به نامحدود را متعلق فضاي آن است چطور ممکن نکرده خلق اي و ستاره نیافریده عالمی
 اقیانوس یک آبی و یا قطره آبی جرعه براي که است مانند این .محدود بدانیم ستارگان

 و مظروف ظرف است جا الزم همه .ندارد یکدیگر تناسببا  البته که نامحدود بسازیم
   .با یکدیگر باشند متناسب
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 نامحدود است باید محدود باشد و اگر ظرف هم مظروف محدود است اگر ظرف 
و  نیست گنجایش محدود قابل نامحدود در ظرف مظروف .باید نامحدود باشد هم مظروف

 ظرف براي نامحدود مظروف .داردن محدود تناسب مظروف نامحدود براي ظرف همچنین
را  اقیانوس بیاورید و بخواهید آب اي کوزه ،اقیانوس براي شما که است  محدود مانند این

 ظرف .هستند نامحدود ما ستارگان جا مظروف در این. بدهید جا محدودي کوزه در یک
میلیارد  چندین مثال را محدود بدانیم ستارگان اگر ما فضاي .ستارگان فضاي ،محدود

 محدود قابل در فضاي نامحدود ستارگان این ،را نامحدود بدانیم و ستارگان نوري سال
 را که د و اگر ما مظروفنبا یکدیگر باش متناسب بایستی و مظروف ظرف .نیست گنجایش
و  اشاره قابل اتیمحدودند زیرا موجود حقیقتا که چنان محدود بدانیم است ستارگان

 مظروف بین باز هم فضا باشد نامحدود بدانیم را که ستارگان این ظرف لیکناند و شماره
 که است این مانند .ودش نمی پیدا نامحدود تناسبی با ظرف است ستارگان محدود که

شما  آب کوزه براي :ویندگ مییرند گ میعقال بر ما ایراد  .بسازیم اقیانوسی ،آبی کوزه براي
 نامحدود بسازید تا آن شما اقیانوس که است نبوده ند الزمک می کفایت کوچک چاله یک

   .پر کنید آبی را با کوزه
 فضاي بین تناسبی ،نامحدود است ستارگان محدودند و فضاي که در اینجا ستارگان 

 در بیابان نامحدود مانند نقطه محدود در برابر فضاي ستارگان .ودش نمی نامحدود پیدا
   .در اقیانوس آبی و یا کوزه است
 و مظروف ظرف موجود باشد و این و مظروف ظرف بین تناسبی که این براي پس 

 هم ستارگان فضاي ،محدودند ستارگان طور که همان وئیمگ میباشند  یکدیگر متناسب
مانند  بدانیم تر وسیع را از ستارگان ستارگان فضاي است ممکن گر چه .محدود است

 اگر فضا ولیکن تر است وسیعاز خورشید و اقمار خورشید  که شمسی منظومه فضاي
 تناسبی با وجود متناهی نامتناهی فضاي یک ،و فاقد حدود نامتناهی ،باشد وسیع آنچنان

همانطور  است الزم و مظروف ظرف بین و تناسب مناسب پیدایش جا براي ندارد در این
   .محدود بدانیم را هم ستارگان فضاي انیمد می را محدود ستارگان که

 يانتها پس محدود است ستارگان اگر فضاي ود کهش می مطرح الیؤجا س در این
 فضاي اگر در انتهاي؟ ندک میپیدا  سد خاتمهر می آنجا فضا به که چیست ستارگان فضاي

   .ندارد و معنائی مفهوم ستارگان فضاي براي محدودیت ،نباشد چیزي ستارگان
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 از امام که و حدیثی قرآن آیات قضاوت طبق که هیمد می شما جواب جا به در این
 ستارگان فضاي در انتهاي است ایراد شده آیات در تفسیر این السالم علیهم هشتم

   .است شده خلق و آسمان زمین گانه هفت طبقات
ند و ک می پیدا خاتمه و آسمان زمین گانه هفت طبقات به ستارگان فضاي یعنی 

خدا  ند و نور عرشک میپیدا  خدا خاتمه نور عرش به هم و آسمان زمین گانه هفت طبقات
   .است نامتناهی معالَ مانند فضاي

 دلیله ب ستارگان همانطور که وئیمگ می گذشته هاي فرضیه جا بر اساس در این پس
ند و ک میپیدا  محدودیت هم ستارگان فضاي ،دننک میپیدا  محدودیت ،شمارش قابلیت

   .است شده خلق و آسمان زمین گانه هفت طبقات ،ستارگان فضاي در انتهاي
 است ستارگان در فضاي هک  میعوال که و تفسیر بیشتر بر این در اینجا توضیح  

  .هیمد می را ادامه خود بحث مسکونی و یا غیر است مسکونی
، و ندک میذکر  جمع صورته را ب خداوند سموات که قرآن آیات دلیل شد به گفته 

نظیر آنها ، ندک می خدا آنها را معرفی هستند و در زمین که یا موجوداتی جنبندگان همان
 فی من هللا یسبح :فرماید می ندک می هستند معرفی آسمانی عوالم که را در سموات

   .و االرض و السموات دابه و ما من :فرماید  یا می آن و امثال .االرض فی و من السموات
پر از  را همها  ناند آسماد می زنده و موجودات را پر از جنبندگان زمین که همانطور 

 معرفی و زمینها  نآسما خود را پادشاه که این دلیل به همچنین .اندد می جنبندگان
   .ندک می

 که ود مگر در صورتیش نمی خدا پیدا خدا یا خلق براي پادشاهی صفت که انیمد می ما
تنها موجود  که بسیار است روشن دالئل .کند حکومت عقول شعور و ذي ذي بر موجودات

 در این زیادي احادیث .است انسان همین و تعالی كو شاعر بعد از خداوند تبار عاقل
 نجوما من و ان: میفرماید السالم علیه منینؤامیرالم مولی والعالم السماء در کتاب رابطه

مانند  در آسمان یا ستارگانی اي هر ستاره یعنی. االرض فی مدینتکم السماء کاعظم
 مدن الکواکب هذه ان :رماید میف و یا اشاره  .آباد است زمین شهرهاي ترین بزرگ

   .است آباد شما مانند شهرهاي هم ستارگان یعنی . کمدائنکم
 آباد و پر از جمعیت عالم که است واضح جا داللت و اخبار همه روایات قبیل و از این 

 معال هاي انسانآباد پر از  عالم میلیونها  نخداوند میلیو ندارد بلکه زمین کره به اختصاص
   .است آفریده ستارگان در فضاي و متمدن
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 و مخلوقات لغویت امتناع رگانستا فضاي در بر وجود حیات عقلی ما دلیلو ا 
 انجام هر کاريها  نما انسا طور که همان .است خداوند آفریده که است موجوداتی

 هدف و بدون داریم خود هدف از کار و صنعت بوجود آوردیم که و یا هر صنعتی هیمد می
ند از ک می ازد و خلقس می چه آن .است طور همین هم خداوند متعال ازیمس نمی چیزي

 آن کند خلقت را خلق چیزي فایده و بی هدف اگر بی .دارد هدف و سازندگی صنعت این
 و ممتنع و دانا محال حکیم خداي از یک لغو و عبث ند و عملک میپیدا  لغویت مخلوق

 ،آدم و از خلقت و آدم  عالم خدا از خلقت هدف که انیمد می را هم حقیقت این و .است
 باشد همین خداوند متعال به و عارف واند عالمت می که تنها موجودي .است و معرفت علم

 همه، و حیوانات و نباتات باشند و یا جمادات فرشتگان خواه ،انسان ياسوما .است انسان
 آنها لغویت نباشد خلقت اگر انسان .اند شده خلق انسان جزء اشیاء هستند و برايها  نای

و  و آسمان اند و یا زمین شده خلق حیوانات براي حیوانات بگوئیم وانیمت مین .ندک میپیدا 
و  موجودات همه خلقت اند بلکه شده خلق و آسمان زمین براي و آسمان زمین موجودات
 خود و خداي  خود مطلوب خوديه ب که موجود مستقل .اشدب می و آلی تبعی مخلوقات

  .است انسان اشد همینب می خود
 و براي دانا و توانا باشم که این براي ام شده خلق خودم براي واند بگوید منت می انسان 
 منطقی وانند چنینت میدیگر ن مخلوقات لیکنو کنم استفاده بتوانم نعمتی از هر که این

 گوسفندها براي .ایم شده خلق خودمان برايما  بگویند که حیوانات مثال .باشند داشته
  .گوسفندها

و  و جمادات حیوانات .دیگر طور چیزهاي گاوها و شترها و همین گاوها و شترها براي 
. باشند دیگران خود و یا مطلوب مطلوب ندارند که وجودي و ارزش خودي ارزش نباتات

.  است آفریدهها  نانسا برداري بهره خداوند براي هستند که اي و لقمه آنها طعمه بلکه
  : فرماید  پیغمبر می معراج خداوند شب

 آن و بقیه و تو هستیم من ،است و مقصود خدا و خلق است مطلوب که چیزي آن 
 خانه مانند یک عالم خلقت ،نباشد در عالم اگر انسان حقیقتا .ام تو آفریده براي هست چه

 خدا و خلق مطلوب که و چیزي کس آن پس .است و صاحب مالک بدون مسکونی
 است آفریده انسان چیز را براي خداوند همه که شاید بگوئیم .است انسان اشد همینب می

خداوند  که داریم هم حدیثی مضمون این به  .است کرده خلق خودش را براي و انسان
  : میفرماید 

   الجلی خلقتک و الجلک االشیاء خلقت انما االنسان ایها
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   .خودم و تو را براي کردم تو خلق چیز را براي همه من انسان اي یعنی 
خود  را براي خدا انسان دارد که خدا نفعی براي آیا انسان رسیمپ می رابطه در این 
 از جهات جهتی در یرد یا از وجود انسانگ می کمک انسان آیا خداوند از ؟است کرده خلق
   ؟است خود آفریده براي را انسان که ندک می برداري بهره و معنوي مادي
 استفاده آن از و داریم احتیاج خانه به زیرا ازیمس می خود خانه برايها  نما انسا مثال 
 و از آنها استفاده داریم احتیاج آن به که ازیمس می و طیاره خود ماشین یا براي نیمک می
   .نیمک می

در  چیزي چنین ؟کند استفاده از آن بسازد که خود چیزي خداوند براي است آیا الزم 
ازد س می خدا خورشید را بگوئیم "خدا باشد مثال برداري مورد بهره وجود ندارد که عالم
 خدا غنی .دیگر و چیزهاي و انسان و آسمان دارد یا زمین نور خورشید احتیاج به زیرا

 .ندک مین برداري بهره یا چیزي از کسی ندارد و یا احتیاج  و چیزي کسی به است بالذات
خدا و  به احتیاج که است انسان .است الزم انسان براي خداوند ساخته چه آن ولیکن

   .ندک می چیز استفاده و همه کس از همه خدا دارد و ماسواي
 از دارائی میزان همان خدا نباشد به از مخلوقات و یا خلقی اي یا ماده اي اگر ذره 

 از آن ابد کهی را نمی دارد و آن احتیاج چیزي به که است این اش الزمه ،ودش می کم انسان
 هست چه از آن انسان و فقط شده خلق انسان براي هست هر چه بنابراین .کند استفاده

   .ردب می بهره در دنیا و آخرت
باشد و  خودش مطلوب ،انسان است آیا ممکن که کنیم بحث که است جا الزم در این 

 که کند یا این برداري بهره خودشاز وجود  شود و خودش خلق خودش براي خودش
اند  شده خلق انسان براي خود نیستند بلکه دیگر براي مخلوقات تمام همانطور که بگوئیم
 بسیار عمیق است بحثی و این است شده خدا خلق براي بلکه خود نیست براي هم انسان

 سانان براي هرچیزي کههمانطور . است شده خود خلق براي انسان بگوئیم که و عجیب
و  کامل در صورتی موجودیت این نهایت ،شده خلق انسان براي هم انسان شده خلق

خود را  خداي جمله چیز را و از آن و همه کس همه انسان این ود کهش می تکمیل
   .بشناسد

 معلومات میزان دارد و به هم باشد محرومیت داشته مجهوالت انسان که میزانی به 
 هم و انسان شده خلق انسان براي انسان وئیمگ می پس .ندک میپیدا  موفقیت خود

 براي انسان بگوئیم ما اگر .خود خدا براي مطلوب اشد و همب می خود خود براي مطلوب
 خداوند متعال مال انسان فوائد وجودي که است این معناي به جمله این نشده خود خلق
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 طور فوائد وجودي و همین است انسان مال حیوانات فوائد وجودي که همچنان ،است
 از شجره که باشیم اي اگر شجره همها  نما انسا .است انسان مال است ثمرات ها که درخت

ردد گ میخود ما بر ما به وجودي ثمرات  بگوئیم وانیمت می ود آیاش می پیدا وجود ما ثمراتی
ما  وجودي ثمرات که یا این نیمک می خود استفاده وجودي از ثمرات که ما هستیم و این

  .ندک می استفاده انسان وجودي از ثمرات که ستخدا ردد و اینگ میخدا بر به
خداوند  لکآنها م وجودي ثمرات هستند که هائی درختها  نانسا اگر بگوئیم پس 

و  خداوند تبارك احتیاج دلیل عقیده ند اینک می استفاده ثمرات و خدا از این است متعال
 هیمد می را پرورش باغیها  نما انسا که طورهمان صورت اشد در اینب می غیر خدا به تعالی

 را پرورش وجود انسان درخت هم خداوند متعال نیمک می استفاده باغ آن و از ثمرات
ها  نانسا وجودي ثمرات خدا به پس .ندک می استفاده درخت این هد و از ثمراتد می

 از ثمرات انسان همانطور که .هستند نیاز خود بی وجودي از ثمراتها  ندارد و انسا احتیاج
نیاز  خود بی وجودي ها از ثمرات دارد و درخت احتیاج آن ند و بهک می استفاده درخت

 ثمر را به ما و تعالی خداوند تبارك که خدا هستیم باغ هاي درختها  نهستند ما انسا
 ثمراتی چنین خداوند یک اگر ما نباشیم .ندک می ما استفاده وجودي ساند و از ثمراتر می

   .کند استفاده از آن  در اختیار خود ندارد که
 و با غناي است غلط یا چیزي خدا از کسی برداري و بهره استفاده کلمه طور کلی به 
ازد یا س می خود چه آن به نه است باالذات خدا غنی .دارد منافات خداوند متعال ذاتی

ازند س می ها نانسا که چه آن به هم کند نه استفاده از آن دارد که هد احتیاجد می پرورش
خدا از  استفادهو  خدا برداري بهره مسئله طور کلی به .دارد هند احتیاجد می و یا پرورش

  . ندک می احتیاج خدا اثبات زیرا براي است غلط یا چیزي کسی
 است غنی انسان اضافه به و تعالی خداوند تبارك که بگوئیم است الزم صورت این در 

 که نیست چنین .دارد احتیاج انسان زیرا به فقیر است انسان منهاي متعالو خداوند 
نظر  را درها  نانسا وجودي شما ثمرات مثال .کند برداري  بهره یا چیزي خداوند از کسی

 و سازندگی با درختکاري است بیابان صورت به را که زمین کرهها  نانسا وئیمگ می .بگیرید
 عور تو را آباد کردیم لخت بیابان پرودگارا ما  خدا بگویند که وانند بهت می دننک میآباد 
را  دیگر آن و صنایع سازي و خانه مانند کویر بود و ما با درختکاري زمین کره سطح قبال

خدا  ،خدا را آباد کردیم لکما م پس .درآوردیم و پیشرفته کشور متمدن یک صورت به
کویر و  مملکت با یک باشد بهتر است داشته آبادي آیا مملکت است و پادشاه کلم که

 از آن ما چهگر ما بوجود آوردیم ها که آبادي این که بگوئیم وانیمت می بنابراین .برهوت
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 بیابان لذا خداوند فقط .ندک می استفاده ها يآباد از این خدا هم ولیکن نیمک می استفاده
 .درآوردیم بهشت صورت را بهها  نبیابا اینها  نو ما انسا و برهوت خراب بیابان  .ساخته

 است کند بهتر از این تآباد حکوم مملکت خدا در یک .ایم خدا را آباد کرده لکما م پس
 که و هنر است علمها  ندیگر انسا طور محصوالت و همین ،باشد خراب مملکت یک در که
 موند و عالَش می آشنا قیو دقا قیحقا دارند به که و استعدادي وجودي بر اثر ساختها  نای

 باشد که اي آیا خدا در کشور زنده وئیمگ میجا  باز در این .نندک می خود زنده را با علم
از  خبري که اي کشور مرده یا در یک و دانشمندند بهتر است عالم آن موجودات تمامی

از  کدامیک .هستندها  نو حیوا حشرات از نوع آن موجودات و تمامی نیست و دانش علم
دانشمند و یا  با مردمی کشور بسیار آباد و متمدن خدا بهتر است دو کشور براي این

 براي کشور آباد و متمدن شاید بگوئیم .و حشرات از حیوانات پر و برهوت خراب کشوري
  .و برهوت از کشور خراب خدا بهتر است

ند ک می رد و استفادهب می اي بهره ها يآباد از اینآیا خداوند  وئیمگ میجا  در این 
چیز را  و همه هستیم ها یو ضد خراب ریمب می بهره ها ياز آبادها  نما انسا طور که آن

از ها  نما انسا طور که آیا این ؟کنیم زندگی و آسایش آباد باشد تا در رفاه داریم دوست
 ؟دارد برداري ند و بهرهک می استفاده ها ياز آباد هم خداوند متعال ریمب می بهره ها يآباد

 یا چیزي هرکس به و آدم عالم کردن آباد براي و تعالی خداوند تبارك .نیست چنین البته
 بهشت باغ صورته ب را کویر و برهوت ی،فیکون کن آنی اراده او با یک .ندارد احتیاج

و  چنین هایش ند درختک می تعریف در قرآن همه خدا این را که بهشتی ازد و اینس می
 بهشت در ساخت کس هیچ .است خداوند متعال کذا ساخت و کذا و قصرهایش چنان
 که مقدار کاري و این .آدم و عالم ساخت و نخواهد بود و همچنین خدا نبوده کمک

در  استفاده غیر قابل مواد خام صورت چیز را به و همه واگذار کردهها  نما انسا خداوند به
 ،کنیم برداري بهره و از آن کنیم آبادهد آنها را د می ما دستور هد و بهد می اختیار ما قرار

و  از نظر تعلیم بلکه نیست کار انسان خدا به از نظر احتیاج انسان کارها به واگذاري این
 بنابراین .است کار و فعالیت و پرورش آموزش هاي از راه زیرا یکی است انسان تربیت

 .ندارد یا چیزي کسی نیاز به عالم خلق و یا آباد کردن عالم ساختن آباد خداوند براي
و  بهشت ها در باغ درخت همه این ینیمب می همانطور که .است و آفریننده سازنده خودش

 این ینیمب می طور که همان .است و آفریننده سازنده دیگر را خودش يها يها و روز میوه
 ها يآباد همه ،ندک می خلق دیگر را خودش يها يروز ها و ها و میوه ها و باغ درخت همه

ها در  آبادي تمامی که این بحث نتیجه .ودش می تمام ضرر انسان به و خرابی انسان نفع به
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 مورد احتیاج انسان براي خداوند متعال ساخت باشد چه انسان ساخت چه دنیا و آخرت
  .ندارد احتیاجی ترین رد و خدا کوچکب می بهره از آن که است و انسان است
 خداوند متعال که ستا چیزي یگانه انسانی و معارف علوم : انسان و معارف علوم اما و 
 بودم ناشناخته من :ویدگ می .ماردش می خود خلق غائی اند و علتد می خود را هدف آن

خداوند  شناسائی تنها عامل .شوم شناخته تا را آفریدم مخلوقات ،زیر خاك مانند گنج
استاد از مسیر  جايه خداوند بشاگرد خدا و  جايه ب انسان .است انسان همین متعال

 هد تا بهد می را آموزش انسان ضد و نقیض و خالئق و احتیاجات بالها و ابتالئات حوادث
 شاید فکر .بشناسد است شایسته هک را چنان خود و خداي برسد و معرفت علم کمال
 احتیاج انسان کار و فعالیت خدا نباشد و خدا به نفعه ب انسان اگر کار و فعالیت که کنیم

و  عالم خود را از خلقت زیرا هدف .خداست نفع به و شناسائی معرفت باشد این نداشته
 به ساند معرفتر می خود هدف خدا را به که اند و تنها کسید می و شناسائی معرفت آدم

خداست و خدا از  نفع به انسان معارف وئیمگ می پس .است انسان ند همینک میخدا پیدا 
و  معارف همین که بگوئیم وانیمت می در اینجا هم لیکنند وک می برداري بهره انسان معارف

 و تنها چیزي انسان موفقیت راه آموزد یگانه می انسان ها که و دانش و سایر علوم شناسائی
چیز  همهاز واند ت می آن ساند و بوسیلهر می خود نیاز و احتیاجات را به انسان که است

 چیز و تمامی همه یعنی و معارف علوم اضافه به انسان وئیمگ می پس. کند استفاده
 اي و شاید از هر حشره هیچ یعنی ،و معارف علوم منهاي انسان همین يها ها و لذت نعمت

   .تر باشد پست و حیوانی
خدا و  ود لطفش می انسان نصیب از مسیر معرفت ها که نعمت ترین از بزرگ یکی 

 و معنائی مفهوم و عظمت و عزت و مقام اگر قرب .است خداوند متعال او و محبت رضایت
 به انسان معرفت از طریق و عظمت عزت این ،یدآ می حسابه ب ارزش انسان دارد و براي
 و مقامات و ریاست و پادشاهی و سلطنت واقعی و عزت واقعی قرب .ودش می خدا حاصل

 همه ،یدآ می حساب به بزرگ و نعمت است بخش اگر لذت و معرفت علم دیگر و درجات
  .ندک میخدا پیدا  به انسان که است و معرفتی علم محصولها  نای

 این است لیکن و آدم عالم خدا از خلقت هدف انسان معارف وئیمگ می گرچه پس 
 ها ها و لذت نعمت تمامی هد و او را بهد می ارزش انسان به که است تنها عاملی معارف

برساند تا بتواند  کامل و عرفان علم را به انسان که است خدا این هدف هم .ساندر می
خدا و از  کامل هاي نعمت به رسیدن براي انسان کند و هم تمام خود را بر انسان نعمت

  .دارد کامل معارف به خدا احتیاج و محبت لطف جمله آن
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 مخلوقی و یگانه خالئق تمامی محور و مرجع یگانه انسان ود کهش می این بحث نتیجه 
 که بگوئیم وانیمت می پس .ساندر می آدم و عالم خود از خلقت هدف ا بهخود ر که است

   .است ائناتک میمقصود و مقصد تما تنها انسان
 خود را از دست ارزش انسان ند و منهايک میپیدا  ارزش انسان اضافه به کائنات همه 
بسیار  السالم علیهماطهار  ائمه و مقام نأدر ش منظور اخبار و روایات همین به .هدد می

  : اند  فرموده که زیاد است
 دیگر خلق دریا و صحرا و چیزهاي و کوه و آسمان اگر آنها نبودند خداوند زمین 

 وند خلقتش می پیدا هائی انسان چنین که انستد می آنها بودند و یا خداوند چون ردک مین
کساء  حدیث مندرجات پس .دانست آنها الزم و زندگی ثروت تکمیل دیگر را براي خالئق

  : خدا میفرماید  که
 و درست جاکساء صددرصد ب اصحاب خاطر مگر به نکردم را خلق و زمین آسمان 
را  و عوالمی و یا عالم و مکانی زمان وانیمت مین ،است اصل انسان که مدار همین بر .است

 هائی انسان براي است کرده خلق خدا در هرجا و هرچیزي .بدانیم خالی از وجود انسان
  .است جا آفریده در آن که است
 هاي مآنها را عالَ ،و احادیث قرآن آیات که هستند چنان میعوال ،اگر ستارگان پس 

آنها   اشد خلقتنب اند و اگر انسانی شده خلق انسان براي هم عوالم آن .ناسندش می متمدن
   .است لغو و عبث زمین کره نباشد خلقت زمین کره در اگر انسان کههمانطور لغو است

 ستارگان خداوند در فضاي که و خورشیدهائی ستارگان و تربیت تنظیم هندسه 
 و بدون را عبث چیزي و تعالی خداوند تبارك که خلقت حکمت است بر اساس آفریده
 براي انسان ماسواي از خلقت هدف ند و از طرفیک مین خلق نظام و نظم و یا بدون فایده
 این در که و کراتی شمسی هاي ظومهمن پیدایش کیفیت است الزم ،است انسان

 که هائی انسان براي شود که تنظیم نند طوريک می ها در محور خورشید گردش منظومه
 و آدم عالم ما خلقت که وقتی .باشد استفاده دارند مفید و قابل ها سکونت منظومه در این

 خواهیم کنیم باشد بررسیها  نانسا زندگی تنظیم خلقت از این هدف که ترتیبی را به
 شمسی هاي و یا منظومه ستارگان در فضاي و یا خورشیدي اي ستاره هیچ که دانست

 آفرینش ها قابل منظومه از اینها  نانسا استفاده انسانها و منهاي با زندگی ارتباط بدون
 که باشیم داشته و پرسش سئوال مخلوقات غائی علت در اطراف داریم ما حق زیرا .نیست

از  غائی علت خدا و یا هدف که است شده تنظیم و چگونه شده خلق منظوري چه به
  . گردد آنها حاصل خلقت
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و  شناختیم فایده را بدون زمین از قطعات اي قطعه زمین کره در روي مااگر  مثال 
با  وجودش ندارد و سودي زمین کره سکنه براي زمین از قطعات قطعه این که فهمیدیم

 داشته و پرسش سئوال بالفایده قطعه این در اطراف داریم حق است مساوي عدمش
فاقد  ،زمین هاي انسان براي کویر که بیابان پروردگارا این کنیم سئوال "مثال باشیم

 یک غائی تلع است واجب خداوند متعال بر .شده خلق منظوري چه به است استفاده
 و بدون فایده بدون قطعه این شود که ثابتسازد و اگر  ما روشن را براي اي قطعه چنین

 خلق فایده و بدون عبث مخلوقی که است این اش الزمه است شده خلق انسان استفاده
 .نیست خداوند متعال خدا و حکمت با قدرت متناسب فایده بدون خلقت باشد و این شده
 ،کره در این نیست مسکونی ،زمین مانند کره ماه کره که ایم طور فهمیده ما این مثال

و  استفاده و قابل در آنجا نیست اي موجود زنده ،وجود ندارد و گیاه و آب آبادانی
چرا  پروردگارا پس رسیمپ می .اشدب مین انسان نامه ب اي موجود زنده یک براي برداري بهره
 خدا واجب بر ؟چیست آفرینش در ماه کره هفاید ؟شده خلق آدم دونب  میعالَ چنین یک

در  کره وجود این نماید که کند و ثابت ما بیان را براي ماه خلقت غائی علت است و الزم
 خلقت در اطراف که وقتی .است استفاده قابل انسان براي و معنوي مادي از جهات جهتی

خداوند  .را آفریده ماه کره منظوري چه خداوند به که است بوجود آمده سئواالتی ماه کره
 آسمانی ساعت یکها  نشما انسا براي که شده خلق ماه کره منظور این هد بهد می جواب
 ماه خلقت غائی علت در بیان .را بشناسید و فصول و روز و سال ماه آن بوسیله ،باشد

تا شما از مسیر  منظور آفریدم این را به ماه یعنی. و الحساب عددالسنین لتعلموا :میفرماید
را  و ماه سال و حساب و ماه سال ،ودش می پیدا که و تغییراتی و زمین ماه گردش

   .بشناسید
 نهائی و فایده غائی را ببینند یا بدانند از علت هرچیزيها  نانسا نخواهی خواهی پس 
 ،در برابر سئواالت است و یا اولیاء خدا واجب خداوند متعالبر  .کنند می سئواالتی آن

 نتیجه بدون و فایده بدون چیزي خلقت در عالم کنند که بدهند و ثابت مناسبی پاسخ
 که شده منظور خلق این به چیز در عالم همه که کنند ثابت و همچنین است نشده خلق

 بدون در عالم شود چیزي اگر ثابت .باشد استفاده قابل انسان و براي انسان در خدمت
 ،نتیجه و فایده بدون مخلوقی خلقت معناي ،است شده خلق انسان  براي و نتیجه فایده

 پس .نیست خداوند متعال با حکمت متناسب لغو و عبث و خلقت است مخلوق آن لغویت
 با زندگی متناسب وجود آنها گردد که و تشریح تنظیم طوري ستارگان خلقت بایستی
   .نندک می زندگی ستارگان در عالم باشد که هائی انسان
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اند بر دو  کرده آنها و جدید درباره قدیم علوم که تحقیقاتی بر اساس ستارگان شک بی
  :اند  قسم

   .سیار و ستارگان ثابت ستارگان
 شمسی منظومه هاي ستاره و یا همین زمین کره به نزدیک هائی هسیار ستار ستارگان

 خرینأمت لیکنبودند و شمرده ستاره سیار را تا هفت ستارگان متقدمین .ما هستند
   .اند شمرده ستاره یا ده ستاره هاند تا نُ پیدا کرده هم دیگري ستارگان

 ،است زمین کره به نزدیک که شده آنها شناخته حرکت دلیل این به ،سیار ستارگان
   .دارند گردش مدار بروج نند و درک می خود را عوض جاي شمسی منظومه در همین

و از  زمین کرههستند بسیار دور از  ستارگانی .نیستند شمارش قابل ،ثابت ستارگان
  :بر دو قسمند هم ثابت ستارگان همین .شمسی منظومه

 قدر اول آنها را ستارگان یتند وؤر قابل مسلحغیر چشم با و ترند آنها نزدیک از بعضی
اند  کرده اند و مشاهده کرده گذاري نام بروج نامه را ب ستارگان از آن اي عده .ناسندش می
دارند  گردش ستارگان آن دارد در شعاع که و اقماري کرات ما همراه شمسی منظومه که

 - سرطان -ثور - حمل : هاي برج نامه اند ب کرده گذاري نام اسم دوازده را به بروج و آن
  . حوت -دلو - جدي - قوس - عقرب - میزان - سنبله -اسد

  : ویدگ می است شعر درآورده را به بروج این الصبیان نصاب صاحب
 ربرآوردند س از مشرق که دیدم ها برج

  الیموت حی در تهلیلو  تسبیح در هجمل
 اسد و سرطان ،جوزا ثور چون چون حمل چون

  حوت و دلو  جديو   قوس عقرب و میزان  سنبله
 .اند شده خوانده نام این به که است ستارگانی اجتماع مناسبت به ها يگذار نام و این
ه دارند ب آنها گردش محاذي ماه خورشید در فروردین همراه زمین کره که ستارگانی

 فروردین برج ستارگان آن اند یعنی نامیده را حمل آن د کهننک میپیدا  نمایش بره صورت
 .دننک میپیدا  نمایش بره صورته هند بد می ارتباط هم به فرضی با خطوط که را وقتی

 امند و ستارگانن می را ثور اند آن پیدا کرده گاو نر نمایش صورته ب که دوم برج ستارگان
 چهارم برج ستارگان .امندن می دارند جوزا نمایش پیکر برابر هم دو  صورت به که سوم برج

 آن دارند که شیر نمایش صورته ب پنجم برج دارند و ستارگان نمایش سرطان صورته ب
 را دارد آن نمایش گندم خوشه صورته ب ششم برج ویند و ستارگانگ میاسد  را برج
امند و ن می میزان را آن دارند که نمایش ترازو صورته ب هفتم برج امند ون می سنبله
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 امند و ستارگانن می عقرب را برج دارند آن نمایش عقرب صورته ب هشتم برج ستارگان
 دهم برج امند و ستارگانن می را قوس آن دارند که نمایش تیر و کمان صورته ب نهم برج

 صورته ب یازدهم برج و ستارگان امندن می را جدي دارند آن نمایش بزغاله صورته ب
 برج و ستارگان امندن می دلو را برج و آن است سرازیر شده چاه میان که است دلوي

  .امندن می را حوت آن دارند که نمایش ماهی صورته ب دوازدهم
 شمسی در برابر منظومه دائم اند که کرده گذاري نام بروج ،دلیل این را به ستارگان این

ه ب دیگر منظومه خورشید و ستارگان و همراه زمین ما با ماه دارند و زمین ما نمایش
 گردش بروج همین دیگر در شعاع هاي عطارد و ستاره و و زهره و مشتري مریخ هاي نام

ها  برج از این مدار یکی در زمین ماه ما همراه روز زمین یک و روز یا سی هر سی .دارند
 مدت .نندک می گردش کیفیت همین به هم شمسی منظومه ستارگان .ندک می گردش
   .است شده ود ثبتش می نوشته قدیم صورت به که هائی آنها در تقویم گردش
از آنها  بعضی :قسمند دو بر مسلحیا غیر مسلح با چشم انسان یتؤدر ر ستارگان این
 نوسان ،است ثابت از آنها شعاعشان و بعضی است در نوسان شعاعشان ،نندز می سوسو
 چون خود خورشید هستند که در جاي است نوساندر   شعاعشان که ستارگانی .ندارد
 که هائی وند و ستارهش می دیده ستاره صورته ب زیاد است زمین با کره شان فاصله

از خود  که و ماه هستند مانند زمین زنند کراتی نمی سوسو و است ثابت شعاعشان
 خورشید را به یرند و روشنائیگ میخورشیدها قرار  مقابل مانند آینه ندارند بلکه روشنائی

خود  در جاي ها یبعض :ندا دو قسم بر آسمان ستارگان پس .نندک می دیگر منتقل جاي
هند و د می خود را تغییر ها جاي بعضی .است در نوسان اننورش ،نندز می ثابتند و سوسو

   .نوسان بدون است ثابت نورشان
 در اطراف .ماهو  هستند مانند زمین کراتی دارند غالبا نور ثابت که ستارگانی 

 جاي است در نوسان ثابتند نورشان که ستارگانی و .دارند و گردش خورشیدها چرخش
 خداوند آنها را براي هستند که خود خورشیدهائی جاي آنها در .هندد نمی خود را تغییر

   .است آنها هستند آفریده در اطراف هک  میعوال
 .هدد می آنها خبر از ثبوت هم قرآن زبان .خود ثابتند خورشیدها در جاي غالبا 

 در واقع ولی ثور و سرطان و یا برج حمل برج به شمس ویند تحویلگ می  گرچه منجمین
با  و گاهی است حمل با برج مواجه خود گاهی انتقالی در حرکت که است زمین این
  .دیگر هاي برج
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 بروجخورشید در مدار  را همراه زمین ند و چونک می گردش برج در دوازده سال 
هد د می خود را تغییر نند خورشید جايک می خیال .هدد می جاتغییر نند زمینک میرصد 

 همین به خورشید هم است حمل با برج مواجه زمین که بهار و فروردین در ایام زیرا مثال
 .کیفیت همین دیگر به هاي و برج و باز در اردیبهشت است حمل با برج مواجه کیفیت

 .نیست برج با آن مواجه خورشید هم ها نیست از برج با یکی مواجه زمین که زمانی مثال
 میهنگا .دیگر دور است هاي ود و از برجش می دیده حمل بهار خورشید در برج در فصل

 طلوع میزان برج هک  میند و هنگاک می غروب ،میزان ند برجک می خورشید طلوع هک 
 ،ندک می طلوع میزان برج هک  میپائیز هنگا ند و در فصلک می خورشید غروب ،ندک می

 همین به .ندک می غروب حمل برج ند و باز در مقابلک می طلوع آن همراه خورشید هم
نند ک می یرد و خیالگ میها قرار  از برج روز در برابر یکی در هر سی زمین کره کیفیت

 برج به شمس ویند تحویلگ می .ندک می دیگر گردش هاي در برج که خورشید است
 برج یا به سرطان برج به زمین بگویند تحویل بایستی که با این میزان برج یا به سرطان
خورشید  در اطراف که یا ستارگانی کراتی لیکنهستند و خورشیدها ثابت پس .میزان

   .نند سیارندک می حرکت
اطهار  ائمه از که و روایاتی قرآن حکمت قضاوت طبق بدانیم است جا الزم در این 

 دیده ستاره صورت به هستند که ستارگان میلیاردها خورشید در فضاي است رسیده
مانند  دارند خود عوالمی از خورشیدها در اطراف یکنند و هرز می وند و سوسوش می

   .است قرار گرفته آن در مقابل زمین کره که خورشیدي
 خلقتنباشد  شمسی هاي منظومه در این اي زنده و موجودات عوالمی چنین اگر یک 

 ،یا منزلی خانه شما براي که است مانند این .ندک میپیدا  لغویت شمسی هاي منظومه
 منظومه همانطور که پس .نیست مسکونی خانه آن که کنید با این تهیه برق چراغ

 چشمه و خداوند بوسیله شده ساخته زمین کره هاي انسان احتیاج ما روي شمسی
ها  ازد سایر منظومهس می زندگی و و باران و برف و غذا آب زمین هاي انسان خورشید براي

 ها و خورشیدها عالم پرهیز از لغویت و قاعده قانون روي پس.  است شکل همین نیز به
 مانند کره آبادي عالم الاقل شمسی هاي از منظومه هر یک در که کنیم اعتراف بایستی

را مانند  منظومه آن هاي انسان خورشید زندگی همان خداوند بوسیله که هست زمین
  . ندک می اداره زمین کره هاي انسان
 و انسانی آبادي عالم ولیکن شده ساخته ار فضخورشید دها  ناگر شما بگوئید میلیو 

 که است مانند این .است عالم خلقت لغویت ،آدم بدون عالم آبادي الزمه وجود ندارد
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 نکرده خلق زمین در کره انسانی که درآورد با این بهشت صورته را ب زمین خداوند کره
 کنیم اعتراف است ها الزم عالم خلقت لغویت و امتناع عقل قضاوت بر اساس پس .است

 آبادي هاي وند عالمش می دیده ستاره صورته ب شمسی هاي در منظومه که هائی عالم که
 هم روایاتو  آیات عقلی قضاوت این در حاشیه .از انسان پر است ،زمین هستند مانند کره

 وجود دارد و آن پر از انسان آبادي هاي عالم ستارگان فضاي در این ند کهک می داللت
   .نندک می خدا زندگی حکومت در شعاع هستند که و متمدنی پیشرفته هاي انسانها  نانسا

 علیه امام والعالم السماء نامه ب قدیم بحار جلد چهاردهم در کتاب احادیث در بعضی
و  هزار عالم خداوند هزاران نیست زمین کره این منحصر به خلقت عالم :فرماید می السالم

و  آباد هستیم عوالم از آن نیز یکیها  نما انسا.  است آفریده هزار آدم هزاران در هر عالمی
   :فرماید  دیگر می باز در حدیث

 که خورشید هستند مانند این دیگري خورشیدهاي ،خورشید شما چشمه طرف آن 
   .نندک می خود را روشن فضاي

 زیاد است نامبرده از آنها ذکر شد در کتاب قسمتی که و احادیث آیات قبیل و از این 
 باشند که دایر باشد و بندگانی بایستی الهی جا فیوضات همه که این و دیگر بر اساس

منحصر آباد  جهان که نیمک می کنند قضاوت خدا استفاده خدا از فیض لطف قاعده روي
خدا  و آدم لمعا یا میلیاردها وها  نمیلیو نیست بلکه زمین هاي و انسان زمین کره این به

  .ساندر می ثمر ند و بهک می آنها را تربیت  که است آفریده
   : ها وآدم ها عالم خلقت کیفیت 
 لغویت آدم ايمنه عالم خلق د ونوش می خلق ها آدم براي ها عالم که حساب این روي 
 ،عالم در آن  و آفریده عالمی جا هر خداوند در که کنیم پیدا یقین بایستی ،ندک می پیدا
 .خانه آن صاحب منزله به آدم و است مسکونی خانه منزله به عالم زیرا .است آفریده آدم

 هم عوالم از  عالمی هیچ ،نیست شآفرین قابل انسان منهاي مسکونی خانه طورکه همان
  .نیست آفرینش قابل انسان  منهاي

 این دیگر بحث .کند زندگی عالم آن در آدم تا ودش می خلق آدمی ،عالمی هر در پس 
 که هم ود عوالمیش می مقرر و مقدر زندگی دوره دوها  نانسا براي که اساس  این بر که

 دوره: ندک می پیدا وضعیت دو انسان زندگی دوره دو همان پایه بر شده خلق ها آدم براي
  . امندن می آخرت را دوم دوره و اند نامیده دنیا را انسان زندگی اول 
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. یردگ می قرار دوم دوره مقدمه در است شده خلق آدم براي هک میعال هر ،اول دوره 
 پیدا آشنائی خوب و بد زندگی به که است این برايها  نانسا زندگی اول دوره واقع در

   .کردن زندگی براي نه زندگی گرفتن یاد براي بینند می دوره کنند یعنی
 و حوادث با مأتو است  شده نامیده دنیائی زندگی  که اول  دوره درها  نانسا زندگی لذا 

 تا است  آفریده نعمت ضد ،نعمتی برابر هر در خداوند متعال و است اختالفات و تغییرات
 ضد از ودش می نامیده نقمت که نعمت ضد به برخورد با نعمت آن از  استفاده از پس

 را نعمت قدر ،کامل نعمت به وصول از بعد و کنند حرکت ها نعمت سوي ها به نعمت
  . بدانند
 یا انتقالی  خواه  حرکتی نوع هر . است اضداد با مأتوها  نانسا زندگی ابتدائی  دوره پس 

 بعد سکون معناي به حرکت نقیض .است حرکت نقیض یا و حرکت ضد با مالزم تکاملی
نظر  .مقصود و مطلوب جهت خالف در قهقرائی حرکت معناي به حرکت ضد و حرکت از
 ابتدائی  زندگی یعنی ،شده تقسیم قسمت دوه ب  میعال هر درها  نانسا زندگی که این  به

 دو وضعیت اشدب میها  نانسا زندگی محل که هم عوالمی، آخرتی نهائی زندگی و دنیائی
  : ندک میپیدا 
 یعنی ها معلول و علت و طبیعت عوامل مسیر از دنیائی طبیعی زندگی ،اول وضعیت 
 طبیعت عوامل از آن امثال و طوفان و باران و باد یا و گرما و سرما مولود که زندگی یک
 که است  کرده تنظیم طوريها  نانسا براي دنیائی زندگی در را عالمی خداوند هر. اشدب می

ما  که زندگی مانند همین. کند فراهم آسایش ضد و آسایش و زحمت و رنج موجبات
 و و باران باد و اربعه فصول و طبیعت عوامل .هستیم روبرو آن با مرگ تا تولد ازها  نانسا

ها  نما انسا و دارند حاکمیت ما بر ستارگان و ماه و خورشید یا و سرما و گرما و طوفان
  .هستیم طبیعت عوامل به محکوم

 بر انسان .ودش می پیدا طبیعت بر عوامل انسان  حاکمیت مسیر از دوم زندگی اما و
 دیگر کرات یا و زمین جاذبه یا و طوفان و مانند باد و باران دیگر عوامل و گرما و سرما

 در را طبیعت عوامل یا و وردآ می نظام به را خود طبیعت حاکم اراده با .دارد حاکمیت
 نه است ستارگان و خورشید و ماه و زمین بر حاکم ،انسان .ندک می خنثی خود اراده برابر
  .باشند حاکم ستارگان که این

ها  نانسا دنیائی ابتدائی زندگی با ارتباط در را عوالم خلقت کیفیت جا این در ما 
 است  شده وارد رابطه این در که احادیثی و آیات بعضی کنار و گوشه از .نیمک می ترسیم
 نیست زمین کره این به منحصر حیات عوامل واجد و زنده عالم یک ود کهش می کشف
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دیگر  کرات میلیونها  نمیلیو آمده بوجود درآن که حیاتی شرایط با زمین نظیر کره بلکه
 شرایط حیات و عوامل به مجهز هم عوالم و کرات آن که دارد وجود ستارگان فضاي در

 زندگی زمین کره ايه مانند انسان هائی انسان نیز عوالم آن در و هستند زمین مانند کره
 هاي برنامه مانند ربیتیت  میتعلی هاي برنامه ،عالم این مردم دین مانند دینی .نندک می

مانند  درست قیامت و معاد و و توحیدي یقرآن و دینی مسائل ،عالم این تربیتی و تعلیم
   .عالم این قرآنی و دینی و توحیدي مسائل

 نند کهک می سئوال السالم علیهم اطهار ائمه از که وقتی چهارده جلد بحار کتاب در 
 خدا دیگري هاي انسان و دیگري هاي عالم یا و است عالم همین به منحصر خلقت عالم آیا

  .نه یا است آفریده
 مردم ما و آفریده و آدم هزار عالم خداوند هزاران :فرماید می آنها جواب در حضرت 
 هاي عالم  به روایات و اخبار مسیر همین در .هستیم ها آدم و ها عالم آن از یکی زمین کره

 ها آدم و ها عالم آن  تمامی یعنی. القائم ینتظرون کلهم و: فرماید می ندک می اشاره دیگر
 اخبار و احادیث این پس. رندب می سره ب خود انتظار قائم در زمین کره هاي انسان ما مانند

 هاي آدم و زیادي هاي عالم :فرماید می هد ود می را گسترش زمین کره موجود شرایط
 مربوطه قائم یا و زمین کره قیامت و دین و زمین کره هاي آدم و زمین عالم مانند زیادي

 زندگی داریم ما که معنوي و مادي شرایط همین در ما مانند هک هستند زمین کره به
   . است زمین کره هاي انسان سرنوشت مانند آنها تسرنوش و نندک می

 استخراج آیات همین از هم اخبار و احادیث است حقیقت این نشانگر که آیاتی اما و
 اندد نمی زمین کره به منحصر ا ر قیامت و خداوند قیام که است اي آیه یکی است شده
 نفخ به مربوط شریفه آیه ابتدا  .آدم و عالم هزار هزاران به مربوط تاس اي مسئله بلکه
و نُفخَ فی  :فرماید می خداوند آیه این در. مردگان حیات یعنی هم صور نفخ .است صور

إِالَّ منْ شاء اللَّه ثُم نُفخَ فیه أُخْرى فَإِذا هم  الصورِ فَصعقَ منْ فی السماوات و منْ فی الْأَرضِ
   .قیام ینْظُرُونَ

 و هدد می خبر آسمان و زمین مردگان حیات از که اي آیه ضمیمه به شریفه آیه این
مهطعینَ مقْنعی رؤُسهِم ال یرْتَد إِلَیهِم طَرْفُهم و أَفْئدتُهم : میفرماید یجمع و بطورکلی

واءه  
 صور نفخ به د مربوطهد می خبر زمین و موجود آسمان مرگ از آنجا در که اي آیه
هد د می خبرها  نزمی وها  نآسما  مردگان حیات از که اي آیه باز و است عوالم ابتدائی
   .است زمین وها  نآسما مخلوقات دوباره حیات به مربوط
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   .دوم نفخ و اول نفخ :است شده استعمال معنا دو به قرآن در صور نفخ
 عمومی حیات معناي به دوم نفخ و است  عالم اهل عمومی موت معناي به اول نفخ
 بسیاري .دارد ادامه قائم قیام تا آدم هبوط از اشدب  میعمو موت که اول نفخ .عالم مردگان

 از تا پیشها  نانسا بقیه اند رفته دنیا دار از و اند کرده زندگی و اند شده زندهها  نانسا از
 پیدایش بعد از شود و بپا قیامت که روزي تا وندر می دنیا دار از مسیر همین در قیامت
 آخرتی و نهائی دوره و وندش می زنده مردگان مرتبه دو ،آخرت زندگی تشکیل و قیامت

 آنها يابد زندگی ،مطلق کمال از بعد و سندر می مطلق کمال بهتا گذرانند  را می خود
   .ودش می شروع

و  یعموم موت يمعنا به نفخ شد ذکر که شریفه آیه دو این در صور نفخ دو این
 موتاز  که  اي آیه .اندد نمی زمین کره به منحصر را عمومی حیات معناي به نفخ همچنین

   .و االرض السموات فی من صعق :فرماید می که است شریفه آیه این هدد می خبر عمومی
 السموات فی نم کلمه .میرد میها  نزمی وها  نآسما در هست که هر اول نفخ در یعنی
 انسانفقط  ،ورشع و عقل داراي موجود ود وش می استفاده العقول ذوي درباره واالرض

 و طبیعت نوع از  چه و باشد روحانیت عالم و فرشتگان نوع از  چه انسان ماسواي .است
 براي زندگی نوع دو و نماید مکلف را آنها خدا نیستند که شعور و عقل داراي ،جسمانیات

 گام و تکامل یترق خط در که شعور و عقل صاحب و مکلف موجود. کند دایر آنها
   .است انسان فقط ،برسد مطلق کمال به تا اردد می بر

   االرض فی ومن السموات فی من صعق: فرماید  خدا می آیه این در
 در یا و زمین در که هائی انسان تمامی است مرگ معناي به که اول صور نفخ یعنی

 از پیش کس همه براي که است دنیائی ابتدائی مرگ این .میرند می هستندها  نآسما
 ابدي و دائمی حیات شرایط دنیائی ابتدائی زندگی در این زیرا ،است مقدر قیامت ظهور
 کرده مقدرها  نانسا همه خداوند براي است که آزمایشی زندگی یک بلکه. ندارد وجود
 ابدي زندگی براي ،دیدن دوره از بعد و کنند زندگی چگونه که ببینند دوره که است
  . شوند آماده نهائی

ها  نآسما و زمین کره موجودات به را قیامت از  پیش مرگ که شریفه آیه این در پس
 صورته ب زیادي عوالم زمین کره مانند که این بر روشن است هد دلیلید می گسترش
 زندگیها  نانسا آنجا در دارد که وجود نامتناهی به نزدیک فضاي این در ستارگان

  .است زمین کره هاي انسان سرنوشت مانند آنها سرنوشت و نندک می
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 به نه است زمین کره به محیط فضاي در که است عوالمی معناي به سموات کلمه زیرا
 اي مرده و زنده موجودات ،است مطلق خالء فضا زیرا .زمین کره به محیط فضاي معناي 

 یک و جنس یک فضا عالوه و. کند مقدر را آنها حیات یا و را آنها مرگ خداوند ندارد که
 یادآوري ،جمع صورته ب را خداوند آن که ندارد قابلیتی چنان یک .نیست بیشتر حقیقت

 عوالمی ،زمین برابر در سموات جا همه. االرض فی نم و السموات فی نبگوید م کند و 
 و دارند عبادت زمین هاي انسان مانند نندک می زندگی ستارگان فضاي در هستند که

  .دارد حاکمیت آنها بر خدا و ناسندش می را خود خداي. ویندگ می تسبیح
 فضاي در که است این نشانگر واالرض السموات فی نم صعق هشریف آیه این پس

 زندگی آنجا در زمین کره هاي انسان ما مانند که هست آبادي و اد زندهزی عوالم ستارگان
  .دارند ما شرایط مانند د و شرایطیننک می

  . است  خلقت عالم عمومی حیات به مربوط دیگر آیه اما و
 هاي انسان عمومی حیات خبر از اشدب می ابراهیم سوره در ظاهرا که شریفه آیه این
  : فرماید می هدد می آخرت عالم در آسمان و زمین

  القهار الواحد  هللا برزوا و السموات و االرض غیر االرض تبدل یوم
 آنها وضعیت و کند پیدا تغییر و تبدیلها  نآسما و زمین وضعیت که روزي یعنی

 اند شده دفن خاك دل در زمین در که هائی انسان تمامی دوم وضعیت این در .شود عوض
 در و وندش می زنده ،اند شده دفن خاك دل در آسمان  در عوالم که هائی انسان تمامی و

 عمومی مرگ از آنها از یکی که باال آیه و شریفه آیه این .یرندگ می قرار خدا قدرت برابر
 زمین هاي انسان عمومی حیات از دیگري و هدد می خبرها  نآسماو  زمین کره هاي انسان

در  عوالمی زمین کره هاي انسان و زمین کره مانند که است حقیقت این نشانگر آسمان و
 و اشدب می هائی انسان داراي ما عالم مانند هم ها عالم آن که دارد وجودها  نآسما

 عوالم درها  نانسا  آن.  است زمین کره هاي انسان سرنوشت مانند همها  نانسا آن سرنوشت
 آنها دنیائی زندگی اول دوره. دارند زندگی دوره دو در زمین کره درها  نانسا مانند آسمان

 خواب به ینندب می را خود زندگی دوره و وندش می زنده .است مرض و مرگ با مأتو که
 تمامی مرتبه دو دوم در زندگی شود و مقدر آنها دوم زندگی که روزي تا وندر می مرگ
 به رسیدگی براي مرتبه دو اند رفته از دنیا آسمان عوالم در یا و ما عالم در که هائی انسان

ها  نآسما عوالم و زمین کره به را حیات و موت آیه دو هر زیرا .وندش می زنده حساب
  :فرماید می یعموم مرگ درباره .هدد می عمومیت

   االرض فی نم و السموات فی نم فصعق الصور فی فخنی یوم و 
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 معناي به که ابتدائی نفخ و است موجود هاي انسان عمومی مرگ دوره که روزي یعنی
میرد  ند میک می زندگیها  نآسما یا و زمین در هرکسی .ودش می واقع است عمومی رگم

 رگم از که شریفه آیه این پس .نباشد مقدر آنها مرگ و بخواهد خدا که را مگر کسانی
 پیدا عمومیت  بلکه. ندارد زمین کره به اختصاص هدد می خبرها  نانسا دنیائی ابتدائی

   .است آسمان در هک  میعوال و زمین کره به ندک می
 در هست که هر ویدگ میوند ش می استثناء قائل عمومی رگم درباره جا این در
 پس .نباشد مقدر آنها مرگ و بخواهد خدا که را کسانی د مگرمیرن می زمین وها  نآسما
 و هست ما مانند زمین عوالمی ستارگان میان در که است  حقیقت این نشانگر  آیهاین 

 دو این دارند و قیامت و آخرت و دنیا ما مانند نند کهک می زندگی آنجا در هائی انسان
   .است یکنواخت و یکجور دیگر عوالم ما و عالم در ،آخرت و دنیا زندگی

 و کند پیدا خاتمه دنیائی زندگی که ود تا روزيش می شروع هم با آنها دنیائی زندگی
 شروع هم با آسمان انسانهاي و زمین هاي انسان تقیام همچنین. گردد ظاهر قیامت

 آیه دو این تفسیر در احادیثی مخصوصا نند وک می وند و زندگیش می زنده باهم .ودش می
 14 جلد در .ندارد زمین کره به اختصاص زندگی و حیات معنا که این تائید و شریفه
 میلیون و عالم میلیون میلیون خداوند: فرماید می امام که است  شده بحار وارد کتاب

 که هائی عالم یعنی . القائم ینتظرون کلهم و: فرماید  می حدیث درآخر آفریده آدم میلیون
 رند تاب می بسر خود قائم انتظار در همه زمین کره روي در شما مانند است انآسم در

 کره جمعیت آخرت و قیامت زندگی مانند آنها آخرت و قیامت زندگی و شود ظاهر روزي
  .گردد افتتاح زمین
 تا معلوم ودش می ذکر است نقلی دالئل ید بهؤم که عقلی دالئلی بحث این دنباله و 

 روي وانندت میاز یکدیگر خبر ندارند و ن که این با عالم چند یا عالم دو چگونه که گردد
 هم مانند باشند و ناخودآگاه داشته سرنوشت نوع یک و جور یک بگذارند ثیرأت یکدیگر
 دو این پس .فرموده مقرر مقدر و هم مانند را آنها حیات و موت خداوند و نندک می زندگی

 هست آسمان در دیگر عوالم ،زمین د کرهمانن هک این بر روشن است برهانی  شریفه آیه
 هستند الهی تکلیف به مکلف که هائی انسان از پر است زمین کره مانند هم عوالم آن که
 دوره دو هر این و.  آخرت دوره دیگري و دنیا دوره یکی :است مقدر آنها براي دوره دو و

 زندگی زمان یک در و ودش می شروع یکسان و زمان در یک ها عالم این تمامی براي
 و آنها مخصوص هک میقائ قیام با آنها آخرتی زندگی و ندک میدا پی خاتمه آنها دنیائی
 االرض تبدل :فرماید می عمومی حیات  آیه در زیرا ودش می شروع است آنها به مربوط
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 فی من و السموات فی من صعق :فرماید می عمومی موت آیه در و  السموات و غیراالرض
 در و شده خلقها  نآسما در که است عوالمی معناي به سموات کلمه که شد گفته .االرض

   .مطلق خالی فضاي معناي به نه نندک می زندگیها  نانسا آن
و  اتروای و اخبار از نظر صرف ها آدم و ها عالم کثرت اثبات در:  عقلی دالئل اما و 

وجود  یک این  است نامتناهی خود وجود در که خدائی که است این شد ذکر که آیاتی
 و دیگري کند اکتفا عالم آن در هاي آدم و عالم یک خلقت به است ممکن چطور نامتناهی

 متوجه را شما جا در این. باشد نداشته آدم این از غیر هائی آدم و عالم این از غیر عوالمی
 امکان لطف قاعده اساسبراند  گفته دانشمندان و حکما که نیمک می الهی لطف قاعده
 یک در بگوئیم ما که آید بوجود آدم و معال از خالئی مکانی در یا و زمانی در که ندارد
   .است را آفریده مخلوقات بعد و نکرده خلق را خلقی خدا زمانی
 محال مکان در و یا انزم در را فیض تعطیل دانشمندان و حکما لطف قاعده براساس 

 در متعال خداوند بر لطف وجوب و الهی فیض تعطیل امتناع این و انندد می ممتنع و
   شان فی هو یوم کل :فرماید می متعال خداوند که آنجا .ودش می تائید هم قرآن آیات
 :فرماید می که دیگر آیه یا و دارد کاريه ب اشتغال روزگاري و روز هر در خدا یعنی 

  جدید خلق من لبس فی االول بالخلق افعینا
 استراحت به و ایم شده خسته ابتدائی آفرینش در ما که نندک می خیال مردم آیا یعنی 

 یا و وندش می خلق دیگري فرم و تازه لباس در دائمها  نانسا همه و آنها بلکه ایم پرداخته
یا  و ندک می استراحت دیگر و کرده خلق را عالم خدا گفتند که یهودیان به مربوط آیه

 ود وش می آنها متعرض خداوند ،آید نمی او دست از کاري شده بسته خدا هاي گفتند دست
 و آفریدن مشغول و است باز خدا دست دائم بلکه باد بسته خودشان دست که ویدگ می

  . است کردن خلق
 جایز عقل دلیل به و ندک می تائید را الهی لطف وجوب قاعده هم آیات این پس 

 به دادن فیض و آفریدن از خداوند ،هست آفرینش اقتضاي و امکان  که جائی در نیست
 خدا براي دادن و فیض آفریدن و کردن خلق از مضایقه اگر. کند خودداري آفریدگان

 که چنان ،ردک میکتفا  خودا یتنهائ به و ردک مین خلق را خلقی ابتدا همان از بود جایز
  "مخفیا "کنزا کنت :ویدگ می

 و خلق بین متعال خداوند بر لطف وجوب و الهی فیض تعطیل امتناع براساس فالسفه 
 ولیکن هست رتبی فاصله خالق و خلق بین اند گفته .اند نکرده را قبول زمانی فاصله خالق
  . نیست زمانی فاصله
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 نهایت .است  بوده هم خدا خلق ،خدا همراه وقت همه که این معناي به رتبی فاصله 
 و  خورشید است جرم از بعد مرتبه در که خورشید شعاع مانند خدا وجود از بعد  مرتبه در

 خالق و خلق بین زمانی فاصله به قائل ما اگر گفتند آنها .آتش از بعد در مرتبه یا حرارت
 است این اش الزمه شد وک می نهایت بی به نامحدود مرز تا محدود مرز از  فاصله آن باشیم

  .باشد شده تعطیل خدا فیض ،زمان نهایت بی از که
 فاصله  که ساختیم مدلل دیگر هاي کتاب و آفرینش مبادي و معراج هاي کتاب در ما  

 ذات اثر خالیق نیست ممکن و است طبیعی و قهري مسئله یک قدیم و حادث بین زمانی
 قابلها  نانسا براي فاصله آن ولیکن است آتش ذاتی اثر که حرارت مانند باشند خالق
در  و بگنجاند ماه و سال و عدد لباس در را فاصله آن تا خدا براي همچنین و نیست کشف
 خدا جایز براي زمانی فاصله یک در فیض تعطیل که همانطور پس .دهد قرار مردم اختیار
 این ،برساند آنها به را خود فیض و بیافریند را خود ود خلقش می و بر خدا واجب نیست
  .نیست جایز هم مکانی فواصل در فیض تعطیل

 کره که شمسی منظومه این شما مثال .است زمانی د فاصلهمانن درست مکانی فاصله 
 از  مکعب کیلومتر دنچ شمسی منظومه این بگیرید نظر در است آن سیارات از یکی زمین
 را خورشید اگر ما شمسی منظومه بگوئیم وانیمت می "تقریبا .است  کرده اشغال را فضا

 نوري سال بیست قطر یا و نوري سال ده شعاع تا بیاوریم حسابه ب منظومه این مرکز
 برابر در و کائنات برابر در نوري سال بیست فضاي با کره این .است کرده اشغال را فضا

 خدائی بگوئیم است ممکن چطور .یدآ می حسابه ب صفر خداوند متعال وجود نامتناهی
 عالم کی خلق به کند خلق آدم و عالم میلیونها  نمیلیو نامتناهی فضاي در واندت می که
 که این با ،نموده اکتفا است سال هزار ده از کمتر که زمانی در هم آن آدم نوع یک و

 فضاي در یا و زمان طول در ،آدم و عالم این برابر میلیاردها وها  نمیلیو دارد قدرت
 یک خلق به و نموده ودداريخ میلیارد میلیاردها این خلق از ،کند خلق مکان نامتناهی

 که است  این اش الزمه پس .ا نمودهاکتف باشیمها  نانسا ما و زمین کره که آدم یک و عالم
 فیض نامتناهی فضاي نهایت بی در حوا و همچنین و آدم خلق از پیش زمان نهایت بی در 

 کند خلق زیادي خالیق و زیادي عوالم دارد امکان که این با باشد کرده تعطیل را خود
 اگر فیض تعطیل این ،نموده مضایقه دادن فیض و آفریدن از ،برساند آنها به را خود فیض

 واندت مین آدم و عالم این از بیشتر خدا بگوئیم که کند پیدا خداوند متعال عجز به ارتباط
 هم اگر و است عقل قضاوت خالف مطلق قدرت یک براي عجز و ناتوانی تصور کند خلق
 فضاي در یا و نهایت بی تاها  هخداوند در گذشت که باشد این به مربوط فیض تعطیل این
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 منطق خالف خدا وجود براي عجز اثبات ،آفریدن و کردن خلق از بوده عاجز نامتناهی
 نیست جایز خدا مقدس ذات براي فیض ادامه از خودداري و گري مضایقه همچنین ،است

 خودداريها  نای همه با ،برساند را خود فیض و کند خلق را خلقی واندت می خداوند که
 هاي و آدم ها عالم ،عالم این هاي آدم و ما عالم بجز که این براي دلیل بهترین و. ندک می

 زیرا است  العالمین رب جمله همین باال گذشته آیات از نظر صرف هستند بسیاري
 کسرالم به (ها  معال و)  الم فتح  به( ها معالَ پروردگار یعنی است  و عالم معالَ جمع عالمین

  .است آفریده که است زیادي هاي آدم و زیادي عوالم مربی خدا یعنی) 
 آیه یا و است  عوالم مربی چگونه خداوند پس نیست بیشتر معالَ یک با معال که این با 

گوید  می صراحت به احادیث همه این و آنها امثال و المغارب و المشارق  رب شریفه
 زندگی بندگانی آنجا در که هستند آبادي هاي مملکت شما ها مانند شهرهاي ستاره

  .کند معصیت را خدا کسی و باشد عالم در کاري معصیتنند ک میفکر ن که نندک می
 و زیادي هاي معالَ ما معالَ و ما شمسی منظومه بجز که این بر است دلیل همهها  نای 
  .دارد وجود زیادي هاي آدم
 فضاي در که ها ها و آدم عالم آیا آن که شود پیدا سئواالتی اینجا در است ممکن 

 به و شده خلق است ما زندگی و ما عالم که شرایطی نند براساسک می زندگی ستارگان
 ما عالم و ما خلقت با آنها آدم و عالم آنها و خلقت که این یا هند ود می ادامه خود زندگی

  .دارد فرق زمین کره در
 پیدا نفر دو یکی که همانطور بگویند و کنند فکر طور اینها  نانسا  است  ممکن 
 که نباشد آفرینش قابل هم  معالَ دو شاید باشند یکدیگر هصددرصد شبی که وندش نمی

 و خورشید و آنها شمسی منظومه و آنها معالَ شاید یکدیگر باشند و شبیه صددرصد
 دو اختالف برپایه و باشد داشته فرق ما شمسی منظومه دارد با تابش آنها بر که هائی ماه
 و قیافه و شکل نظر از نندک می زندگی  معالَ دو این در که هم هائی آدم خلقت در معالَ

 خدا تقدیرات با آنها درباره الهی تقدیرات و باشند داشته یکدیگر فرق با فرهنگ و علم
  .باشد مختلف عالم این هاي آدم ها و معالَ درباره
نند ک میاظهار  شناس و ستاره فضاشناس دانشمندان ودش می مشاهده گاهی 

را  کراتی یا و دارد روشنائی و حجم خورشید ما برابر چندین که اند دیده خورشیدهائی
 برابر بیش از هزار مشتري ارهیس گویند می "مثال است زمین  کره برابر چندین اند که دیده
 جرم برابر چندین که خورشیدي بنابراین .اظهارات این امثال و دارد حجم زمین کره
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 زندگی خورشیدها آن  شعاع در که هائی آدم باشد قهرا داشته حرارت و حجم ما خورشید
  . دارند تفاوت یکدیگر با نندک می زندگی خورشید این شعاع در  که هائی انسان با نندک می

 عوالم در که هائی انسان و عوالم شاید  که خیاالت یا و سئواالت چنین یک جواب در
 باشند داشته اختالف یکدیگر با تربیت و خلقت  هندسه و نظر شکل از نندک می زندگی

 با خلقتشان و دارند ما بیان و زبان سواي بیانی و زبان و ما فرهنگ سواي فرهنگی پس
 آفرینش حکمت براساس و علم و عقل نظر از اوال وئیمگ می باشد داشته تفاوت ما خلقت

 زمانی و دوش می خلق کامل هندسه و کامل علم یک براساس صددرصد کامل مخلوق یک
 کامل نقشه و کامل علم براساس که اي هندسه و سد نقشهر می خود کمال به معل که

 و مخلوقات بین وحدت پیدایش عامل یگانه کامل علم .است یکی ودش می طراحی
  .است شده خلق و شده طراحی کامل علم براساس که است مصنوعاتی

 پس است مجهز کامل حکمت و مطلق علم به ابد تا به ازل از خداوند که این به نظر
 تربیت نقشه و خلقت هندسه در هم آنها ازدس می خود کامل علم براساس که مخلوقاتی

 عواملی از  یکی .باشند  نداشته یکدیگر با تفاوتی و باشند نواخت و یک جور یک بایستی
 و کامل علم ،آورد می بوجود وحدت عوامل همان براساس مخلوقات و صنایع بین که

ها  نانسا تمامی که اشدب می ریاضی هاي حساب مانند کامل علم .است کامل هندسه
 مانند را هندسی هاي نقشه یا و نندک می با یکدیگر حساب اعداد را یکنواخت و یکجور
 بگوید واندت مین کسی .شندک می یکنواخت یکجور و آن امثال و و مستطیل عمرب و مثلث
 یا و دیگر شهرهاي در ،است پنج و بیست مساوي پنج در ضرب پنج که شهر ما در شاید
 ما شهر در یا و باشد این از کمتر یا عدد بیشتر دو این ضرب حاصل دیگر شاید هاي عالم
 در مربع و مثلث این شاید هستند حاده یا و قائمه هاي زاویه داراي مربع و و مثلث که
 و ریاضی هاي حساب که این به نظر .شود ترسیم دیگر شکله ب دیگر جهان یا و دیگر معال

 هاي حساب تمامی وحدت مایه کامل علم، ودش می طراحی کامل علم براساس هندسی
  .اشدب می ها مملکت و شهرها تمامی در هندسی و ریاضی

 کامل علم اساس بر دیگر عوالم و عالم همین در او صنایع و خداوند متعال مخلوقات
 یک او صنایع و خدا مخلوقات خلقت که ندک می ایجاب کامل علم این وند وش می طراحی
 اظهارات در گاهی طبیعیون گرچه ،باشد نقص و عیب بدون کامل خلقت و کامل صنعت

 از شده طراحی تکامل و تدریج براساسها  نانسا صنایع که طور گویند همان می خودشان
 ناقص خود خلقت در اول هاي انسان یا و حیوانات ویندگ می( است رفته باال کمال به نقص
 در )اند رسیده موجود شکل به تا اند یافته تکامل  طبیعی حوادث مسیر در بعدها واند  بوده
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 اند که کرده فرض انسانی صنایع پیدایش مانند را الهی و طبیعی صنایع جا پیدایش این
 .است رسیده سیستم آخرین هاي ماشین به و شده شروع گاري از سواري هاي مرکب مثال
 کامل علم براساس اند کرده مقایسه انسانی صنایع با را طبیعی صنایع  که ها فرضیه این

   .نیست بیشتر خیاالت و فرضیه یک الهی
 علم زیرا است یکنواخت و جور یک انتها در یا و دو پیدایشب در خواه خدا مخلوقات

 است کامل صنعت یک او علم مانند هم متعال خداوند صنعت .است  کامل علم یک خدا
 خلق  فی تري ما فرماید می که ندک می اشاره معنا این به تبارك ورهس در شریفه آیه شاید

 خالیق در زیادتر و بیشتر خیلی یعنی .فطور من تري هل البصر  فارجع تفاوت  من الرحمن
 پیدا چیزي عالم در آیا ؟ینیدب می خدا خالیق در نقص آیا .کنید و مطالعه خدا دقت

 را چه آن ؟رت ناقص و بدتر یا و باشد آن از بهتر است بوده بتوانید بگوئید الزم نید کهک می
 از یا و عالم بزرگ کرات تا گرفته طبیعت ابتدائی هاي لکولوم دانید از می ینید وب می

از ها  نای همه .است انسان که آنها بهترین یا و حیوانات ترین بزرگ تا کوچک حشرات
 ر مثالاگ اند زیرا شده خلق نقص و عیب بدون یکنواخت و یکجور انتها تا خلقت ابتداي

 اعضاء انسان از ويعض منهاي انسانی مثالدارند  االن که باشند داشته را وضعی همین غیر
 حیوان و حشره و و علف گیاه یک یا و کامل انسان اعضاي بر عضوي اضافه به یا کامل

 این تمامی دارد با خود  چه آن از عضوي اضافهه ب یا دارد و االن چه آن از عضوي منهاي
 آن در نقص و عیب دلیل خدا خالیق از با هر مخلوقی ارتباط در ها اضافهه ب و منهاها
 موجود هندسه خالف کنید که تصور را انسانی خلقت وانیدت می شما آیا .است مخلوق

  ؟ این از کمتر یا و این بر  اضافه چیزي ،باشد
 و منها همان نمائید اضافه یاکنید  منها چیزي اگر موجودي و مخلوق هر به نسبت

 حکمت و علم خداوند در که این نظر از .است کامل نقص و کامل عیب برهان اضافه
 کمال  به نقص از او صنایع تا نیامده بوجود کمال به نقص از الهی علم و است مطلق ,کامل

  .است یکنواخت و یکجور عوالم تمامی در تربیت و خلقت هاي نقشه پس باشند رفته باال
 نندک می زندگی آنجا در هک  میعوال یا و هستند دیگر عوالم در که هائی انسان

 و است نقص باشد این غیر اگر زیرا بود خواهند ما عالم هاي صددرصد مانند انسان
  .است شده طراحی خداوند کامل حکمت و علم برخالف

 در ها آدم هاو عالم تمامی که کنیم قضاوت توانیم می  علمی و عقلی فرضیه این  براساس
 .وندش می تربیت وند وش می خلق عالم همین هاي آدم و عالم مانند همین ها عالم آن
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و  یکجور ،آفریده خداوند هک  میعوال و عالم موجودات یتمام درباره مقدرات و سرنوشت
   .است یکنواخت

 برخالف هردو که نقص به کمال از یا است کمال به نقص از یا باشد این غیر اگر زیرا
   .است متعال خداوند کامل علم قضاوت

 به راجع خداوند که است اي آیه دو همان مخلوقات و موجودات وحدت این برهان
  :فرماید ند، میک می ذکر ها آدم و ها عالم حیات و موت

 به ها عالم تمامی در است مرض و مرگ با مأتو که ودش می شروع دنیا زندگی وقتی
 زنده مردگان بایستی ود کهش می شروع آخرت زندگی که زمانی و است کیفیت همین

 باهم همه .است یکنواخت و یکجور مکان و زمان نظر از عالم تمامی در آنها حیات ،شوند 
 ،کامل نقشه همان براساس و نندک می سپري را خود دنیائی زندگی کامل نقشه یک طبق

   .ودش می شروع آنها آخرت زندگی
 زندگی مانند عوالم  تمامی در دنیا زندگی پیدایش هد کهد می نشان اخبار و آیات لذا

 زندگی پیدایش مانند عوالم تمامی در هم آخرت زندگی پیدایش و ماست دنیاي در ما
 مخلوقات بین وحدت بزرگ عوامل از یکی وئیمگ می بطورکلی .است  عالم این در ما آخرت

 بوجود کامل نقشه اساس بر را چیزي هر ،کامل علم .است  کامل علم  همان مصنوعات و
   .نیست ظهور قابل اختالف و تفرقه کامل هاي نقشه در و وردآ می

باشد  داشته وجود مسکونی کره یک بایستی الاقل شمسی منظومه هر در اساس براین
 یک فاقد شمسی منظومه یک اگر و وندش می تربیت و نندک می زندگیها  نانسا در آن که

 این است از منزه خداوند و بود خواهد عبث لغو و  منظومه آن باشد خلقت مسکونی کره
 و السماء کتاب در روایات و اخبار مسیر از .دهد انجام عبث یا لغو و و فایده بی کار که

 به السالم اطهار علیهم ائمه است بحار قدیم هاي چاپ جلد چهاردهم "ظاهرا که العالم
 عالم مانند مسکونی و آباد معال یک آنها از یک هر :فرمایند نند و میک می اشاره ستارگان

 گفت ودش می کلی بطور .نندک می یزندگ شما مانند هائی انسان آن در که اشندب می شما
 صورته ب دوري کثرت از که خورشید هستند ،خود جاي به فضا در ثابت هاي ستاره که

 نوسان در آن شعاع و نندز می سوسو که هائی ستاره "مخصوصا ،وندش می یتؤر ستاره
 آن اثر بر و یدآ می بوجود ستاره آن در که است انفجاراتی دلیل شعاع نوسان این .است

 منظومه در خورشید مانند درست.  است در نوسان ستاره آن شعاع تششع و انفجارات
 که بگیریم قدر فاصله خورشید آن جرم از اگر .انفجار است و تأللؤ در دائم که ما شمسی

  .است نوسان و تأللؤ در شعاعش مه باز آید در ستاره صورته ب
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از  که مشتري و مریخ مانند قرار دارد ما شمسی منظومه در که هائی ستاره ولیکن
  .خورشید و ماه نور مانند .است نوسان و أللؤد فاقد تننک مینور  خورشید کسب

 ماه چهره نور ود ولیکنش می پیدا آن درونی انفجارات از کهدارد  تأللؤخورشید  نور
  .ندک می نور کسب خورشید شعاع از که است ثابت

 این از. خورشیدند خود جاي در ثابت هاي ستاره بگوئیم وانیمت می مقدمه با این پس
آنها پیدا   درونی انفجارات از که است نوسان در دائم نورشان و هندد نمی مکان تغییر که
  .شود می

 وانیمت می  خورشید است خود جاي در که آسمان هاي ستاره از اي شاید برابر هر ستاره 
 هاي انسان مانندها  نانسا آن اشد درب می مسکونی که کنیم فرض زمین کره مانند عالمی

  .ر دارندبراب و مساوي سرنوشت و نندک می زندگی زمین کره
 آنها تربیت و آدم خلقت هندسه کتاب در مختلف عالم درها  نانسا بیشتر تفصیالت 

   .شد خواهد یادآوري
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