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  تيَمحرم   و   وصال  موجب  ،دي توح  به   معرفت   كمال   ابتهاج  كه   سزاست  را   يي خدا  اسيقي ب  حمد 
  د يافر يب  را   ناتيكا   خود،   كمال  و  جمال   اندنينما   و   محض  قتيحق   اثبات  ي برا  كه   ياضّيف .  است  اسرار

  آشنا   نشانيب   عاَلم   با   ه، يعال  مي تعال  ل ي تحص  با   و  َبرد   يمعان  به   يپ  يوجود   صورت   آثار   از   انسان   تا 

  در   را   خود  ي ها نشانه  ي زود  به :  آلَحق    آَن هُ   َلُهم   نَ يَتََبي    ي َحت    َآنُفِسِهم   ي ف   وَ   آل فاقِ   ي ِف   آ ياتِنا   َسنُريِهم»گردد:  

 .«است  حق او  كه گردد روشن  برايشان تا  نمود خواهيم ه آنان ب شانروند در  و  آفاق

نا   َلَقد   وَ »:  اراست يب  آدم   يرسا   قامت  بر   را  خالفت   خلعت   خود،  بالغه   حكمت   به   كه   ي ميعل م    ي َبن  َكر 
  مَ آ دَ   َعل مَ   وَ »:  دي گردان  اسماء  كلّ   عالم   وارد  را  او  و  «داشتيم  ي گرام  را   آدم  فرزندان  ما   يراست  به  و:  مَ آ دَ 

ماءَ  :  ُصوَرتِه  يَعل   مَ آ دَ   َخَلقَ   الل هَ   آِن  »   كه  ياله  صورت  به  تا   «آموخت   آدم   به  را   ها نام  همه  خدا   و:  ُكل ها   آلَس 

آفريد بر صورِت خود  را  آدم  تحقيق، خدا    را   ان يعالم  بر   مطلقه  ت يوال  ي ستگيشا   و  شده   ن ّيمز   «به 

 باشد. داشته 

  ق يخال  ارشاد  ي برا  را  او  و  واگذاشت  آدم   به  را   مطلقه  تيوال  ه، ياله  ِحَكم  ي مقتضا   به   كه  ييخدا
  آنها،   همة   از   انسان   تا   داد   قرار   ت يآدم   َمعارج   ر يطا   و   ت يانسان  سفر   مسافر   را   نات يكا   تمام  و   بگماشت

َسُبها   آل ِجبالَ   ي تَرَ   وَ »:  گردد  ااَلربابربّ   عالم   وارد  ااَلبواب،باب   از  و  نموده  اخذ   را  هي باطن  ميتعال   جاِمَدة    تَح 
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حاب  َمر    تَُمر    ي هِ   وَ    ابرآسا   آنها   كه   آن   حال  و   ، حركتنديب  آنها   كه  يپنداري م  ،يبينيم  را   ها كوه   و:  آلس 

 . «حركتند در

  به   را  انساني  افراد  از  يبعض  و  ساخت  منبسط  تيبشر   جامعة  در  را  هيارشاد  بساط  كه  يپروردگار
  و   عاطله  َاهواء  و   فاسده   و   باطله  آراء   تا   بنواخت،  امامت   و   رسالت  منصب   ف يتشر   به   ه، يقلب   عروج  جهت

 . ندينما  تيهدا  مهيمستق   صراط به را   آنان و  سازند خارج قي خال ِدماغ  و  اليخ  از را  كاسده

  كمال   يبرا  و   است  نموده  ني تأم  را   سعادت   ليوسا   ق، يحقا   تجّسس   ي تنگنا   در   مطلق   م يحك

  به   يآدم  نهاد   در  كه  است  «عقل»  همانا   له يوس  آن  و  داشته،  يارزان  انسان  به  يمهم  لةيوس  ت،يموفق

  م يتتم   و  رحمت   لي تكم  يبرا  اما .  بشناسد  شي خو  ارجمند  مقام  و  بداند  را  خود  ةيپا   تا   نهاده  عهيود
  و  ا ياوص و  انبيا  اشتباه، و غلط   از  تحّرز و چاه  از راه شناختن  ي برا و نكرد بسنده هم حد  ن يا  به ت،يعنا 

  َآرسَلنا   َلَقد»:  اموزنديب  را   آن  استعمال  قي طر   و  مقدس  يروين  آن  تيتقو  راه  تا   فرمود  نيي تع  را  ا ياول
  با   را  خود  پيامبران   ما   ي راست  به :  بِال ِقسِط   آلن اُس   لِيُقومَ   آل ميزآنَ   وَ   آل ِكتاَب   َمَعُهمُ   َآنَزلنا   وَ   ناِت بِال َبي    رُُسَلنا 

 .«برخيزند انصاف به  مردم  تا  آورديم فرود  را ترازو و كتاب  آنها  با  و كرديم  روانه  آشكار داليل 

  اخالق  َادناس  از  قلوب  ر يتطه   نبود،  آنان   بخشات يح  و  ي اله  معارف  و   اوليا   و  اء ياوص  و   انبيا   اگر 
  ي سو  از  كه  يِاشراقات  و  انوار   پرتو  در  يول. گشتندي م  مبتال   خاطر   يشانيپر   به  مردم و  نبود  ممكن   هّينَد

  و   اجتناب   و   َتأّله  در   َتَوغُّل   شرط  به  و   باطن  يصفا   سبب   به   و  شوديم  افاضه   ني ناقص  نفوس  بر   آنان
  است   وقت  ن يا  در.  شودي م  ظاهر   ُمخِلص،  سالك   نفس   استعداد   قدر   به  قي حقا   حق،  يماسوا  از  تنّزه

 . ابديي م  انتقال  ينوران عالم  و  مي مستق صراط  بر  و افته ي ييرها   يظلمان عاَلم  از او  كه

  ارزش   ي برا  خود   ن يا  و   نموده  يمعرف  نش يآفر   ي اساس  ت عّل  را   نش ي ب  و   علم   متعال   خداوند   ، يآر
  و   ي دانش  هر   اد يبن  و  اساس   د يتوح  علم.  باشدي م  گواه   نيتر قاطع   و  ا يگو  ل يدل   ن يبهتر   نش، ي ب  و  علم 

  همة   اوج   در   را   نشيب  و   علم  ارزش   متعال  خداوند  جهت   ني بد  است،  يمعرفت   و   شناخت  هرگونه  محور 
 .است  داده قرار مقامات  و مراتب 

  ُهوَ   فيِه،  َموَت   ل  َحيات    ُهوَ   فيِه،  ةَ ُظلمَ   ل  نُور    ُهوَ »  فرموده:  متعال   خداوند  ف يتوص  در  (ع)صادق   امام
  ي پ  در   يموت  كه   است   يازنده   او  ندارد،   يظلمت   كه   است  ي نور  او :  فيه   باِطلَ   ل   َحق    ُهوَ   فيِه،   َجهلَ   ل  ِعلم  

 .«ستين  يراه  او به  را باطل  كه است  ي حق ندارد، راه   بدان جهل كه است  ي علم  او ست، ين او

  يكس  هر   لكن  است،  جمع  ياله  استاد  ني ا  كالم  در  ه،ي اله  ةي حكمت  علوم  تمام  كه  گفت   توان
  به   ك ي  هر   ز ين  ياله  ي حكما .  الزم است  ي طيشرا  جمع   باشد،  برخوردار   يكاف  حد   به   آن  از   تواند ينم
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  اءياح   را   خود  كه   ن ي ا  بر   عالوه  و   گشته،   برخوردار   بزرگان   از   خود،   يتقوا   نسبت   به   و   حال   فراخور 
 نمودند.  زنده  اتيح  آب كوثر  به  را آنان  و كردند اءياح  ز ين را   ينيطالب  نمودند،

  بزرگان   لذا  ست،ين  ر يپذامكان   هيتزك  و  يتقو  راه  از  جز   يدي توح   علوم  لي تحص  ن،يبنابرا
  كه   است  ي علم  خداست؛  علم   ني ا  واضع   ست، ين  بشر   افكار   ترّشح  از  يناش  حكمت  علم :  اندفرموده

  فة يوظ.  رسدي م  انسان   به  اء ياوص  و  انبيا   حضرات   لة يوس  به   و   اعال  ةيناح  از   م ي مستق  ر يغ   ا ي  م يمستق 
  و   ينظر   حكمت  ي عني   يعمل  و  ي نظر   علم  لي تحص  در  ديبا   و   است  د يتوح  علم   ل يتحص   همانا   ما   ياصل

  ي آل ذ  َآلَحمدللهِ »:  شودي نم  حاصل   ي تقو  راه   از   جز   حكمت،   علم   كه  ميبدان   ن يقي  و   م يباش  كوشا   يعمل
  در   نه  و   گرفته  ي فرزند  نه   كه  را  ي خداي  ستايش   بگو  و  :آلُملِك   ي ِف   َشريك    َلهُ   يُكن  َلم  وَ   َوَلدآ    يت ِخذ  َلم

 . «دارد  يشريك ، يجهاندار

  و   شده  نازل   ي اله  د يتوح   و   ه يتنز   و   د ي تحم  ي برا  كه   ياه ي آ  ن يباالتر   د، يمج   قرآن   ات يآ  ان يم   در 
  خداوند   كه  است   ن ي ا  ده، ي گرد  ارسال  حق   ه يناح  از   علم   ن ي ا  م ي تعل  يبرا   ز ين  (ص)اكرم   رسول   حضرت 

َلم»: د يفرما يم  خود ب يحب به يتعال  .«نيست  خدا  جز  ي معبود هيچ   كه بدان پس  :الل ه آِل    آِلهَ   ل َآن هُ  َفاع 

  آِلهَ   ل»  عظمت   به  شود   ذكر   د ي توح  به   نسبت   كه   ي اجمله   ا ي  كلمه   چ يه  ه، يدي توح  علوم   ان يم   در  
  من  نه:  «الل ه  آِل   آِلهَ  ل ِمثلَ   يَقبل   ِمن ل وَ  َما قُل ُت  »:  ديفرما ي م  (ص)خدا   ب يحب  كه   است   ن يا ست، ين  «هالل    آِل  

   است.  گفته «الل ه آِل   آِلهَ  ل»  عظمت ني ا به  ياكلمه   من   از ش ي پ يكس نه  و امگفته 

  مان، يا   اهل   شعار   و   است  امان   حصار   ، اسالم  ِمهين   ركن   و   است  ن ي د  ةيپا   الل ه   آِل    آِلهَ   ل  ، يآر

  سالمت   نه  يُعقب  در  ،يينگو  دل  زبان  به  را   الل ه  آِل    آِلهَ   لاگر  .  مانيا  نه  و  است  امان  نه  آن،  رفتنيپذيب

 . كرامت نه  و است

  تحت   كه   يكس  و  آمد   جبار  يخدا  امن   سراپردة  به  آمد،  آلل  آِل    آِلهَ   ل  تيحما   به  كه  يكس

  درِ   از  خواهد   كه   ياگانه يب.  نشست  امن  مسند  در   دي توح  صدر   در  آمد،  يازل  دي خورش  ني ا  تيحما 

  كورة   از   كه  بخواهد   است،  اسالم   رةيَحظ  در   كه   ي كس  و   است؛  الل ه   آِل    آِلهَ   ل   ِمفتاحش  د، ي درآ  ييآشنا 

  رسوم  حجرة  از   بخواهد  كه   يكس  و  است؛  الل ه  آِل    آِلهَ   ل  لهي وس  به  رسد،   يمعان  َمناهج  به   و  بگذرد   رُصَو

 است.  الل ه  آِل   آِلهَ  ل  ن يا او راه   بدرقة كند، هجرت  عادات 

  تخت  بر   ُانس   دولت  در   وجود  نياول  در   كه   ارادت   جينس   فطرت،  عي صن  قدرت،  عي بد  ، آدم  حضرت 

  از   كه  س يادر  حضرت.  بود  الل ه  آِل    آِلهَ   ل  ني هم  لة يوس  به   گشت،  ياله  بانمقّر  مسجود   و  نشست  بخت

  نوح   حضرت .  بود  الل ه  آِل    آِلهَ   ل   عالم،   آن   در  يو  معتصم   نهاد،  گام  پاك   ي سرا  به   خاك   ظلمت   وهدة 
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سف  كه   شكور   م يابراه  حضرت .  بود  الل ه  آِل    آِلهَ   ل  لةيوس  به   د،ي رس  كرامت   و   ت يعاف  به   نجات   نةيدر 

  د، ي گرد  برخوردار  مي نس  روح  از  و  گشت  قدس  روضة  و  ُانس  گلستان  يو  بر   دشمن  آتشگاه  كه  ليخل

  به   را   او   و   بَرست   فرد آن  ظلمت   مجاورت  از  كه   خدا   م يكل   آن .  بود  الل ه   آِل   آِلهَ   ل   ن ي طن  در   ي و  حال   ترّنم

  ل  الطاف  مطاف بر    بود  تا   انيجهان  يمقتدا  ،عالم  مهتِر.  بود  حال  نيهم   بردند،  مكالمت  و  رسالت  مقام
 بود. هالل   آِل    آِلهَ 

  حاالت   و  دهيي گرا  قتيحق   به  هيناسوت  عالم   جماعت  ه،ياله   معارف  يا يمي ك  به   كه  حق  دي ام 
  و   دنيروئ  يبنا   آنان  يها دل   مزارع  در  ق يحقا   ُبذور  و  شده  ل مبّد  هيملكوت  حاالت  به  شانيا  شانيپر 

  اء ياوص  حضرات   و  (ص)ي نبو  حضرت   مقدس   كالم  و   انور  شرِع  ن ي قوان  يكمال   يال ياست .  كند  نمو  و  رشد 
 م.يخواهان رحمان  خالق  از را   اوليا   حضرات كالم نفوذ رةيدا توسعة  و
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  ن يا  نديگو  ي گروه  د؟ينما ي م  آب  صورتِ   به   كه  است   يسراب  مانند   ا ي  دارد؟   يقتيحق  جهان   ن يا  ا يآ
  در   سوار   كه  چنانند هم ي گو  و  هستند   اتينظر   و  ات يحس   و   اتيهيبد  منكر   آنان .  ستي ن  يقتيحق  را   جهان

  ز ين  اتينظر   و  اتيهي بد  دربارة  سخن   ستين  متحرك   ساحل  چند   هر   ، نديبي م  متحرك   را  ساحل  ،يكشت
 است.  ن يچن

  ي برا  نديگو.  است  ياختالف  محسوسات  در   حواس   ادراك   انيم   كه  است  ن يا  شانيا  ليدال  از  يكي
  و   بزرگ،  كينزد  از   و  ند يبي م  كوچك  دور   از  را  ي ز يچ  ننده، يب  ك ي   و  ستين  حواس   جز   يراه  ادراك 

  و   تلخ؛   است،   ي َصفراو  تب   ي دارا  كه   ي موقع  و   ابدييم  ن ير يش  را   عسل   مزاج،   ي سالمت  موقع   در   ي اچشنده 
  در   دن، ي د  خواب   موقع   در   انسان   كه  ني ا  شانيا  لي دال  از  گر يد.  گر ي د  حواس  ادراكات   است  اس يق  ن يا  بر 

  ند يبي م  دوردست  يشهرها   از  ي كي  در   را  خود  ي كس  مثالا   ست؛ ين  حق   كه   ني ا  با   ندارد   شك   آن   بودن   حق
 .است  نبوده شهر  آن در كه نيا با 

  شما   كهم  يپرسيم  شان يا  خطا؟ از   ا ي  اند رفته   صواب   راه   دتشان ي عق  ني در ا  شانيا  كه   م ي نيبب   اكنون 
ا   ند يگو  و اگر .  دارد  وجود  ي قتيحق  جهان   در  پس  م،ي حّق  نديگو  اگر   ناحق؟  ا ي  دي حّق  خود  يادعا   ني در 
  ست يك   ندارد،  ي قتيحق  جهان   ن يا  ديگوي م  كه   آن  ي وانگه.  اندكرده   اعتراف   خود   يادعا   بطالن  به  م،يناحق

  است،   حق  اگر   باطل؟  ا ي  است  حق   ابندهيدر  ن يا  ا يآ  برده؟  يپ  مسأله  نيا  به  چگونه  و  ستياو چ  تيهو  و
 كند؟  حكم تواند ي م چگونه  باطل است،  باطل اگر  و دارد،   وجود  يقتيحق  جهان در پس
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  كه   م يكني م  سئوال  ندارد،   وجود   يقتيو حق   ست ين  حواس   جز   ي راه  ادراك   ي برا  نديگوي م  كه   ن يا 

  به   است   محسوس  اگر   ر محسوس؟ يغ  ا ي  است  محسوس  « ستين  ي قتيحق  جهان   در»  كه   ن يبر ا  شما   حكم 

  حواس   ،يظاهر   حواس  ني ا  از  ر يغ   ديبا   پس  است،  ر محسوسيغ  اگر   و  د؟ياكرده   ادراك   حاّسه  قوة  كدام
 .كند ادراك  را   ر محسوسي غ  و نبوده  آنها  جنس  از كه  ميباش داشته  ز ين يگر يد يباطن

  يقتيحق  اگر   و  شد؟  قائل  اعتبار  باطل  به   تواني م  ه چگون  نباشد،  يحق   اگر   كه  نيا  گر يد  پرسش
  خالف   نباشد،   واقع   اگر   و   دارد؟   ي معن  چه   دروغ   نباشد،   راست  اگر   و   بندد؟ يم   صورت  چگونه  َمجاز   نباشد،

 نمود؟  اثبات  تواني م  چگونه را واقع 

  نجا يا  در .  ستين  حق  كه  ني ا  با   ندارد،   آن  بودن   حق  در  شك  دن،ي د  خواب  موقع   در   انسان   ند يگويم
  حواس   به   است  منحصر   تنها   انسان   ي قوا  ا يآ.  است  چگونه   دن ي د  خواب  و  ست ي چ  خواب   كه   دانست   ديبا 

  وقوع   به  شده  مشاهده خواب  در  كه  چنان، هم يداريب   از بعد  كه  ياريبس  يها دن ي د  خواب  ني ا  و  ؟يظاهر 
 است؟   چگونه وندد،يپيم

  تمام  ا يآ  اما   ند، يبي م  خواب   در   را   خود  يها خواسته   و   پندارها   و  ها شهي اند  از   ي ار يبس  انسان   اگرچه
  آنچه   ييعن.  است  ندهيآ  و  گذشته  از   ِاخبار  و  ها ينهان  بر   اطالع  ها،خواب   از   ي اريبس   است؟  ني چن  ها خواب 

  شان ي ا كه كرد انكار را  قت يحق ن يا  تواني م ا يآ. وندديپي م  وقوع به ي داريب از  بعد  ند، يبي م خواب  در كه را
  كسان ي   بودن  باطل   ثيح   از  را   يداري ب  و  خواب   مشاهدات  ز ين   و  دانسته  كساني  را   يداري ب  و  خواب 

 دانند؟ يم

  در   انسان  ند يگوي م  گر يد  يجا   در   و  ست،ين  حواس  جز   يراه  ادراك   ي برا  نديگوي م  كجا ي   در  نانيا
  اعتراف   خود،  دوم   گفتار  در  شانيا. ستين  حق  كه   ني ا  با   ندارد،  آن بودن  حق  در  شك   خواب،  دني د  موقع

  خود   كار  از  همه  خواب،  موقع  در  حواس  كه  رايز.  هست  ز ين  حواس  جز   ادراك   يبرا  يراه  كه  كننديم
  يباطن  ي قوا  ي دارا  ، يظاهر   حواس   ن يا  از  ر يغ  د يبا   انسان   ن، يبنابرا.  اندكرده  ل ي تعط  و   ده ي كش  دست

 باشد.  ز ين يگر يد

  ي ز يچ  يدارا   ما،  از   كي   هر   كه   است  ني ا  م يكن  اعتراف  ديکه با   را   يمطلب  گذشت،   بر آنچه   بنا   ضمنا 
  كه   ي اسم  هر   به   را   ز يچ  آن   رد؛يگي م  جهي نت  و  د ينما يم  حكم   و  كندي م  سهي مقا   و  دهد ي م  ز يتم  كه   است
  نفس   ا ي  م، ينام  اش عاقله   قوة  ا ي  م يخوان  اش زهّيمم  قوة  خواه  م،ي ندار  ي دعو  ، ينامگذار   در.  مي مختار  م يخوان

 .مي كن اشارت   بدان ها نام  گر يد و  «من»  ا ي عقل  و روح به  ا ي و م يدان اشناطقه
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  را   وجود.  ميابيي نم  را  وجود   جز   و   م ينيست  وجود  جز   و   م يموجود  ما .  ماست  مشهود   است،   وجود  آنچه 
  ر يتعب   يستين  و   ستين  به  كه   است  عدم   وجود،  مقابل   در.  ميكني م  ر يتعب  يهست  و  هست   به  يفارس  در
  ما   مشهود  كه  ستين  ي ز يچ  چ،ي ه  و  است  چ يه  عدم،  پس   است،   يستين  و  ستين   عدم،  چون.  شوديم

  گوناگون   آثار   ي دارا  كه   است   وجود   پس   است،  وجود  لِ ي ُطف  به   د، يآ  ش ي پ  عدم   بارةدر   ي بحث  اگر   و.  گردد
 باشد.يم

  به  ما،  مشهوداِت  از قسم ك ي. است  گرانيد  از  اشرف  مشهودات، ن يا اقسام از   كي  كدام م يني بب اكنون 
.  نديگو  جماد  را   قسم  ني ا  ها،خاك   و  ها سنگ   مانند  كنند،ي نم  نمو  و  رشد  نداشته  حركت  و   حس  ظاهر 
  كه   نباتات   مانند   كنند، يم  نمو   و   رشد   داشته  حركت  و   حس   ي حدّ   تا   كه  هستند   يموجودات  گر يد  قسم 
 درخت. تا   گرفته اهيگ از   باشند ها ي رستن

  وزن   و  حجم  جماد.  مشتركند  وجود  داشتن  اصلِ   در   كه   مي نيبيم  م،ي بسنج  نبات  با   را  جماد  چون
  كند، ي م  نمو  و  رشد  و  بوده  ظاهر   حركت  و  حس  يدارا   نبات  يول.  است  ن يوز  و  ميحج  ز ين  نبات  دارد،

 باشد.ي م جماد از  برتر  نبات  رتبة  پس  است،  كمال ن يا  فاقد جماد كن يل

  از   دتر يشد  و  تر ي قو  مراتب   به   آنها   حس   و  دارند   گوناگون  حركات   كه   هستند   ي مشهودات  گر، يد  قسم 
  با   را  نبات  چون.  اندي بحر   و  يَبّر  واناتيح  انواع   نها ي ا  كند،ي م  بروز  آنها   از   گوناگون  افعال  و  بوده  نبات

  نبات   كه  است  يكماالت  واجد   ز ين  و  زندي م  سر   يافعال  و  حركات  وان،يح  از  كه  مينيبي م  م،يبسنج   وانيح
  و   ي ظاهر   نش يب  و   روين  و   شعور   ناچار،.  اوست  گوناگون  و   ي اراد  افعال   و  حركات   همان   كه   است،   آن   فاقد 

 باشد.ي م نبات  از   برتر  واني ح  رتبة  پس، گردد.ي م مختلفه   امور  آن بروز سبب  يتر يقو

  و   افعال  آن،   بر   عالوه  و  داراست   را  يوجود  آثار  تمام  كه  مينيبي م  را  خود  مشهودات   از  گر ي د  قسم
  و   نبات  و  واني ح  بلكه   ست، ين  ساخته  وان يح  از  كه  كندي م  بروز  او  از  يحركات  و  زندي م  سر   او  از  يحركات

  نوع،   ن يا  افراد   در  اگر   باز.  باشدي م  وان يح  از   برتر   او  رتبة  و  است  «انسان»  موجود،  ني ا.  ندياو  مسّخر   جماد،

  تابع  و محكوم  نادان بلكه است، نادان  از باالتر  دانا  شخص رتبة كه  مي نيبيم  م،ي آور عمل به يقيعم   َفحص
 است.  محاسن   عي جم  محور كه  است  علم پس، داناست.

  

  ماوراء   در  بلكه   ست، ين  مشهودات   و   محسوسات  به   منحصر   وجود،  كه   شودي م  معلوم   ن برها   و   علم  با 
  ، ياسالم  ي حكما .  است  يماد  عالم   از   برتر   يافق   در   ، يوجود  رتبة   نظر   از   كه   هست   ي گر يد  عوالم   نها، يا
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.  تناسو  عالم   و  ملكوت   عالم   ،تجبرو   عالم   ت، الهو   عالم :  اندكرده  م ي تقس  مرتبه   چهار   به   كّلا   را   وجود  عوالم 
  مراتب   نيتر نازل و نيتر ن ييپا  ناسوت عالم و  دارد طرهي س يبعد  عالم بر  بي ترت  به مذكور،  عوالم از ك ي هر 

 .است وجود

  وجودِ   اصوالا  
  عوالم   در   ُصَور  مراتب   يول.  باشد  صورت   فاقد  كه   ست ين  ي عاَلم  چي ه  و  است  عدم   با   ي مساو  صورت يب

  صورت   را يز  شود،ي نم  اطالق   صورت   ياله  اقدس  ذات  ي برا  كه  آنجا   تا   دارند،  هم  با   ياديز  تفاوت  مختلف،
 .ستين  يصورت چي ه  به اس يق قابل  او

  ابعاد  و  صور  طعم،  رنگ،   از   آنها   تجرد  ز،ي ن  ابعاد  و  ُصَور   ها،طعم   ها،رنگ   از   مجردات   تنّزه  از  منظور
  به .  داراست  خود  عالم  مرتبة  با   متناسب  را  ات يخصوص  ني ا  آنها   از  ك ي  هر   گرنهو   است  ناسوت  و  ظاهر 

  در   ها رنگ   و  ،ييخدا  رنگ  جمله   از  دارد   خود  به   مخصوص   رنگ  عوالم   آن  در   ي موجود  هر   مثال،   عنوان 
 هستند.  خود  به مخصوص يمعان  ي دارا باالتر  عوالم

  به   ت، يموقع  قبال   در  ي ُعلو  عوالم   كه   يطور   به   است،   ي ماّد  و  ي جسم  ابعاد  از   ر يغ   ز ين  مجردات   ابعاد
  باالتر   عوام   در  است،   ناسوت  عالم  در  آنچه   ني بنابرا.  ستندين   مكان  و  زمان  محتاج   ،يماد  موجودات  مانند

 كه:  تفاوت  ن يا با  هست،  ز ين

  فرع،   با   اصل  ن يا  تفاوت  يول.  فرعند  و   اصل   مانند   ناسوت   عالم   به   نسبت  عت ي طب  ماوراء   عوالم  -  اوالا 
 است. ي ويدن و  يماد  عالم فرع  و  اصل يها تفاضل  و ها تفاوت  ماوراء 

  يناسوت  موجودات  اعالتر   و  باالتر   مراتب   است،  آن  از   باالتر   عوالم  و   ملكوت  عالم  در   آنچه   هر   -  ا يثان
 ستند.ي ن هم با   سهيمقا   قابل  وجه چ يه  به  و است  ياعل آن  نازلة  مراتب  ،يادن ن يا  كه يطور به است،

  باالتر   عوالم  در   اءياش  قتيحق  يعني  است،  يمعنو  عوالم  صورت  است،  يماد  عالم   در  چه  هر   -  ثالثا 
  عوالم   يها هيسا   از   يكي  ز ين  يماد  عالم   و  دارند  خود   به  نسبت  ياهيسا   يمعنو   عوالم   از  كي   هر .  است
   است. يمعنو

  خدا   قدرت  مظهر   كي در هر   افكند،  قيخال  در  ينظر   تدبر   و  فهم  ياز رو  يكس  اگر   گر،ي د  عبارت  به 
.  راندي م  سخن   ش يخو  صانع   ة يمطلق   قدرت   از   كدام   هر   و   ست ين  مظاهر   ني ا  نيبما   ياختالف  چ يه  كه   ند يب

  در   است  ني زم  در  چه  هر   و  است،  ني زم  در  هاستآسمان   در  چه  هر   كه،  گرددي م  معلوم  مقام  ني ا  در
  هاست،آسمان 

  را به   كلمات  و  حروف   ني ا  و   آورد،  ر يتعب  كلمات   و  حروف   خود را به  ال يخ  كند، ي م  ال يخ  كه   يكس
  و   بشنود  عاقل  افتد كه   و كلمات   حروف   در  ي بيع  ر ـمسأله، اگ  د و عكس ينما   بيخود ترك   ال يخ   صورت 
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  ي جملگ  عكس  و   افتاده  ا يدن  به  عوالم   عكس   ن، يچنهم .  است  كرده  ال يخ  چه  كس  آن   كه  فهمدي م  ند،يبب
 .گردد انينما  تر روشن  ها عكس  بَود، تر صاف  دل  چه  هر  و ماست  دل در آنها  صانع  عكس با 

  عالِم  زنداِن  در   كه  يعموم  اذهان   يبرا  يول  دارند،   وجود   مذكور  چهارگانة  عوالم   انسان   در   ن،يبنابرا
  ة يعال  يقوا  و  استعدادها   به  اگر   همه،  نيا  با   اما .  است  دشوار  و  سخت   آن  ادراك   است،  محبوس  عتيطب

  مجردات   ر يتصو  به  ي راه  ه، يذهن  افكار   و  علوم  و  عقل  وجود  از   كه  م ينيبيم   م،يفكنيب  ي نظر   خود  ي ادراك
 است.  آماده

 

 بوده  موجود  صورت   ني ا  كه   ميابيي مدر  م، يينما   يتأمل  است   ُمرَتَسم   ذهن  در  كه  هي عقل  صورت   در   اگر 
  آثار   ن ي ا  و   است  مترّتب   آنها   بر   كه   است يآثار  ، هيعقل   صور   ي هست  بر   برهان. است يهست و  ت يهو ي دارا  و

  اراده  و قصد  يرو   از  كه يمختار  فاعل  هر  و ع ي صنا  ارباب  و مخترعان. است  ُصَور  آن از ه،ي خارج موجودات
  و  نموده،  آماده  قبالا  ذهن  در  كه  است  ياه يادراك   صورت  و  هي علم  نقشه  طبق  بر   دهد،يم  انجام  را  يكار

 صور.  آن از است  ي ظهور و  نمود خارج،  در  و عمل  فعل  ش ي دايپ

  اشارة  راي ز ست،ين  محسوسات  سنخ   از  آنها   يهست  اما   دارند  يواقع  يهست ه،يعقل   و  هيعلم  ُصَور  گرچه
  ن ي چند  بودند،  جسم   و  ماده  اگر   چه.  ستندين  مكان   و  سمت  مقدار،  ماده،  يدارا   و  ندارد  راه  آنها   بر   هيحس
 شدند. ي نم جمع  ذهن در  اجسام  تزاحم جهت  به مختلفه   اءياش  آن از   هيعقل  صور

  است  ني ا  مجردات   ي برا  ر يتعب ني بهتر   و   است مطلق  يهست از  ينوع  ،ه يعقل صور   ي هست و   تيموجود
 است.  مطلق  يهست امواج   از آنها   از ك ي هر   م، ييگو كه

  برتر   و   طي مح  و   ع يوس  ه، ي علم  و  ه يعقل  صور   و   است  يقيحق  تيموجود  و  ي هست  ماده،  از   مجرد  يبرا
  و   ادراك   قصور   تينها   اند،دانسته   ي ماد  و  ماده  به  منحصر   را  يهست  كه  يكسان.  است  هيحس   يهست  از

 دارند. تفكر  در تيمحدود

  ي جسم  مساحت  و   ُبعد  يعني   آن،  صفات  و  جسم  و  ماده  از   مجرد   است  ي جوهر   ،عقل  خود  اما   و 
  ها طعم   و  ها رنگ  و  برودت  و  حرارت  مانند  هيع يطب   صفات  از  و  ستين  او  عارِض  ،يهندس  َاشكال  و  ندارد
 است.  منّزه

  موجود  ظهورات  و   توابع  از   و   است  جوهر   عقل  كه  رايز  ،هي عقل  صور   از  است  برتر   مجرد،  عقِل  مقام 
  به   قائم  ه،يعقل  صور   كنيل  باشد،ي م  خود  به  قائم  و   بوده  يقيحق   خود  ذات   حد   در  بلكه  ست، ين  يگر يد

 ستند. ين خود
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  ي ول  ندارد،   خود  از   خارج   ي قوا  و   گر يد  آلت  به   حاجت   ادراك،  در   و
 .دارد سامعه  و باصره آلت به  ازين دن، يشن  و دن ي د مانند ي حس ادراك   در نفس

داراعقِل مجرد يک  يمراتب  ي ،  در هر  و  برا  ي است  از  مراتب،  اين  است در    يحد   ي عقل  جوهرِ   ي از 
 وجود که با مراتب ديگر متفاوت است.

اول  عقِلمرتبه  جوهر   است  يهيوالئ  :  آن  حيوان  يو  کماالت  و  شؤون  در  که  تاّم    ياست  مقام  به 
است و هرگاه   قبول صور علميه   يمستعد برا  يدر او ِبالفعل است، ول يحيوان ي رسيده و همه جهات و قوا

است که از همه نقوش    يپذيرد و مثل صفحه ساده، لوحي درنگ ُصَور علميه را ميتعاليم فراهم شود، ب
 مختلفه است. يها قبول نقش  ي ليکن مهيا برااست، و  يعار

است و حيواِن محض، استعداد حصول کمال    يهيوالئ  فرق بين حيوان محض و انسان، همين عقل 
 را دارد. يشود، استعداد حصول کماالت عقل  ياز ادراکات عقل ي انسان هرچند عار  يندارد، ولرا  يعقل

ضعيف است، از اينرو نتوانسته تمام قوه و   در انسان به واسطه عقل،  يحيوان  يصورت حيوانيت و قوا
انسان بالفعل   ياستعداد  حيوان  او  که  اين  عين  در  و  کند  حيوانيت  شؤون  به  تبديل  استعداد    را  است، 

 را دارا است. يکماالت عقل
است، زيرا    يو برتر از کيفيت عقل هيوالئ  ي است. نفس در اين مرتبه َاقو  : عقل ِبالَمَلکهمرتبه ثانيه 

مقدار رفته  رفته  مرتبه،  اين  عقل   يدر  کماِل  محِض  قوة  معن  ياز  بدين  رسيده،  فعليت  نفس    يبه  که 

اين که  يکليه بديهّيه را درک م  يقضايا  ادراک  مانند  ب»يا    «محال است  جمع نقيضين»کند،    ي معلول 

 . «است علت، معلول نيز معدوم علت نيست و به محض عدم 

تفکر و    يقدرت و نيرو  ي است که دارا  ي است. نفس در اين مرتبه، جوهر   ِبالفعل   مرتبه ثالثه: عقلِ 
است عقال  بحث  و  نظر  مورد  که  مشکله  نظرية  مطالب  م  ، استخراج  و  و  يگرديده  نظم  قدرت  به  تواند 

تواند به  يبديهّية واضحه استخراج کند. و م  يدقيق، مجهوالت علميه را از َمباد  ي منطق و استداللِ   برهان
 را در آئينه نفس نمايان سازد.  ُصَور علميه  همين قوه، حل مشکالت نموده و

پذير او امکان   ي انحراف برا  يبه فعليِت کامل رسيده ول  يصاحب اين مرتبه، از قوه و استعداد انسان
انديشه او زدوده نشده است و تعلق نفس بر بدن و اشتغال    ِبالمّره از چهره  ، ياست، زيرا غبار عاَلم حس

 است. يعاليق به ماده، هنوز در او باق
 رفت و  ـگي عالم انديشه را م  يفضا  يه گاهـک ي ارـاست. در اين مرتبه، غب  ُمستفاد مرتبه رابعه: عقلِ 
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م رخ  و  ي غفلت  است  مبّرا  و  منّزه  آنها  همه  از  نفس  عقلداد،  جوهرّيت  فرو  يدر  ادراک    و  در  رفتن 
او را به عالم  ي نم  يشدت يافته که مشاهده معقوالِت خود کند، و هيچ نيروي  يبه قدر  معقوالت،  تواند 

و فضيلت    ياندازد و اين مرتبه، نهايت مرتبة کمال عقل  حس جذب نموده و پرده بر رخ ادراکات عقليه
 است. يانسان

  نيتر كامل   ز ين  صعود  قوس  در  است،  عقل  صادر  ن ينخست  ،نزول  قوس  در  كه  طورهمان 
  عاقل   جوهر   در  و  شده   شروع  عقل   جوهر   از   امكان،  عالم   مدار   ي عني.  است  عاقل   جوهر   ، كنندهبازگشت

  قت يحق  در   ز ين   عبادت   نرسد،   كمال  مرتبة   به  تعقل   و   تفكر   و  نگردد   شكوفا   عقل   ني ا  اگر   و  شود،ي م  ختم
 د.ي رس نخواهد  تحقق  مقام به

 

  مورد   در   يهست  قتيحق .  ندارد اصالت ندارد  يهست  چههر   و  است،   وجود  معادل   اصالت،   و   تيواقع 
  وجود   نور  اگر .  است  وجود  دهنده، قت يحق  و  بخش ي هست  ات، يماه   در  و  است  اصالت  و   تيواقع   ني ع  خود،

كل  اءياش  نگردد،  پرتوافكن   اتيماه  بر    را، يز.  شوند  دي ناپد  عدم   ي كيتار  در  و  محو  ي هست  رةيدا  از   يبه 
  ي جا   ن،يبنابرا.  گرددي م  ِاشراق   بدان  نش، يآفر   منبع   از   كه   اوست  ش يدايپ   نحوة  همان   ء يش  هر   ي هست
.  است مرتبط  ي هست  قِتيحق   به  باشد،  كه  يمعن  هر   به   كمال  و  كمال،  با   مرادف وجود،  كه  ست ين  يديترد

.  است  ر يخ  با   يمساو  وجوْد  و  وجود،  يمساو  ْريخ  پس،
  صدد در   كه   يمي سل  عقل   هر   تذكار،  ك ي   با   فقط  ست؛ ين  استدالل   به   از ين  چندان  كه  

  ء يش  كمال   فقدان  كه   را  شّر  د يبا   اصل،  ني هم به   بنا .  دارد  اعتراف   آن   يبه درست  باشد،ي نم  ات يضرور  انكار 
 . كرد ر يتفس  عدم، با  يمساو است،

  نه  و   است   موجود   نه   كه   ذات   حد   در   تي ماه  است،   شرّ   ، عدم  و  ْريخ  وجود،   كه   د يگرد  مسّلم   اگر 
  دست   به   يهست  و   ر يخ  ي تساو  اصل   از   كه   تر جالب  نكتة .  شّر  نه   بود   تواند   ر ي خ  نه   خود،   ي خود  به  ، معدوم

  همان   به   شد،  هماهنگ  فقدان   با   و   رفتيپذ  نقصان   و   قصور   ي مورد  در   وجود  اگر   كه   است   آن   د، يآيم
  به   شد،   ييناروا  و  نقص  گونه  هر   از  منّزه  وجود،  كه   يصورت  در  و.  شد  خواهد  شّر  به  خته ي آم  ْريخ  نسبت،

  ي تعاليبار  حضرت  اقدس  ذات  كه  ، مطلق  يهست   در  را  محض  ِريخ  جهت،  ني هم  از  ندارد؛  يآلودگ  شّر
 .كرد جستجو  ديبا  است،



22                                                                                                                                                        مبدأ      

 

  ن يا  در  است،  وجود   معادل  جا   همه ْ ر يخ   يراست  به   اگر   كه   دي آ  وارد   ي دي ترد  است  ممكن  نجا ي ا  در
  ها يي ناروا نيا  پس  هستند،  يعدم امور   همه  ُشروْر و  ندارد وجود هم ر يخ جز  ست،ين ي هست  جز  كه  جهان

  چگونه   و   م؟ يكن ي م  مشاهده   انيِبالع  عت، يطب  جهان   در   كه   ست يچ   ها يد ي پل  و  ها ان يز  و   مات ي نامال  و
 اند؟ كرده ضرورت ي دعو است،  محض ر يخ وجود كه  ن يا در   حكما 

  را  ك ي  هر   و  م يده  قرار  نظر   ر يز  دارد،   نام  شر   را   چه  هر   ما   اگر   كه  است  آن  حيصح   و   يمنطق  پاسخ
  ي عدم  امور  از   ما ي مستق  ا ي  ُشرور  كه  ميرسي م  يقطع  جةي نت  نيا  به  سرانجام  م،ي كن  لي تحل  و  هيتجز 

  اول   دستة  از  د يبا   را   يناتوان  و   ينادان  و  مرگ   َمَثل،  باب   از.  مؤثرند  گر يد  اءياش  كردن  نابود  در   ا ي  و  هستند، 
  فقدان   همان  كه  ،يناتوان  جز   ضعف  و   ،ينادان  جز   جهلْ   و   ،يزندگان  ينابود  جز   مرگْ   چون   آورد،   حساب   به
  ادراك   و  يناراحت  احساس   كه   آن،  ر ينظا   و  درد  يول.  ستين   يگر يد  ز يچ  است،  ءيش  كمالِ   فقدان   ا ي  ءيش

 .بودند ي عدم امور  همه  كه ست ين اول دستة  فيردهم  است، مزاج  اعتدال  با  ي مناف  امر 
 : افتي تواني م  توأم را  ز يچ چند  ،يناراحت احساس در

 .شودي م حاصل  دردمند  شخص در يعضو جرح  و قطع  هنگام كه  ي ناراحت احساس  - اول
 . شودي م  حاصل بدن منظم  دستگاه در  كه  ي اختالل ا ي اتصال  تفرُّق  - دوم
 .است  داده راه  خود به را   اختالل ن يا  مقاومت،  ترك  اثر   در كه ي داخل عوامل  - سوم

 .اندگشته  يعضو جرح  ا ي قطع  باعث كه حادثه، وقوع موجب  يخارج عوامل   - چهارم

  مي نامال  كه   هم   قدر  هر   را  ادراك   و  هستند،   يوجود  امر   دو   هر   ادراك،  و   احساس  كه   ستي ن  يديترد
  حاصل   كننده درك   شخص  در  كه  است  يكمال   و  يفزون  نوع  ك ي   ادراك،  چه،.  گفت  نتوان  شّر  باشد،

  طرز   به   ،جماد  از   وان يح  و   وان يح  از   انسان   يبرتر   و   است   كمال   و   ر يخ  باشد،   كه   نحو   هر   به   لذا   شود،يم
  خواهند   شر   داده،  نشان  خود  از  مقاومت  ترك   و  يسست  كه  ز ين  يداخل  عوامل.  اوست  ادراك   و نحوة  فكر 
  از   كنند،يم  حفظ  را   يداخل  انتظام  كه  مزاجند  در  شده  هي تعب  عواملِ   سلسله  كي   كه  يجهت  از  يول  بود،
 . شوندي م  محسوب  ر يخ و  بوده هيوجود امور 

  آن   از   نه  او  تيشّر  و  است  شّر  است،  محصوالت   و  ها وهيم   َبرندة  نيب  از   كه   سرما   گر،يد  يمثال  در 
  از   آن  تيشّر  بلكه   كماالت،   از  است  يكمال  جهت،   نيا  از  بلكه  ات،يف يك  از  است  يتيف يك  كه  است  جهت

 . است شده  خود قة يال  كماالِت به  ثمرات وصوِل  عدم  سبب  كه  است  جهت نيا

  قطع   تيقابل  ا ي  آلت   تيقاطع   ا ي  قتل،   بر   است  قاتل   قدرت  جهت   از  نه  است،   شّر  كه  قتل  ن، يچنهم 
 . يعدم است  يامر  آن  و است  ات يح زوال  جهت  از آن،   تيشّر بلكه مقتول،  عضو



23                                                                                                                            ِصرف وجود

  وجود  كه   ي صورت در  اما   رند، يخ  دارند   يهست   اصل،   به طور   خود   حد  در  كه  ييزها يچ   كه،  آن  خالصه 
  واقع   مؤثر   ذات  آن  كمال   فقدان   و  ذات   كي  ينابود  در   و  گردد،   بخشان يز  گر يد  موجودات   به   نسبت  آنها 

 .بود خواهند شر  شوند،

  چه   هر  كه  داد،   ص يتشخ  توان ي م  آن   لهيوس  به   را  بد   و   كي ن  كه   است   يقيحق   و  ي كل  اس يمق ك ي  ن يا
  ت يواقع   ك ي  خود  ن ي ا  و   بود،  نخواهد   ي ستين   به   جز   آن   مرجع   است،  شّر  چه  هر   و   بوده  وجود  است،   ر يخ

 .است  يعلم

  در   آنچه   هر .  روندي م  هم   دوش به  دوش    يي با يز  با   نش يآفر   چه،   است  ن يچن   ز ين  ي زشت  و   يي با يز 
  به   م،ييگوي م  زشت   را  يبعض  و   با يز  را  ي بعض  ما   كه  ني ا  و   است  ييبا ي ز  يدارا   است،   ي هست  يدارا  جهان

  م، ي گذردر   نسبت  و  اس يق  ني ا  از   اگر .  ينفس  نه   دارند   ي نسب  و  ياسيق  وجود  است،   سه يمقا   و   نسبت  واسطة
 .باستيز  مي بگذار چه  هر  ي رو به دست

  گر يد  عبارت   به.  است  ييا يكبر   ساحت  ييبا ي ز  قت يحق   در  گرفته، فرا   را   عالم   سراسر   كه   يي با يز  ن يا 
  چه، .  دهدي م  نشان   را   مطلق  ي با يز  آن   ييبا يز  ا ي  ي تناهي ال  عالم   از   يبخش  كه   است  ياچه ي در  كدام   هر 

  ذات   ي تجّل  همانا   انتشار   ن ي ا  ست؛ ين  گر يد  ز يچ   خود  علت   جَلوات   انتشار  جز   شهادت،   و   ن ّيتع  عالم

  آِل    ُوُجودَ   ل»  كالم  و  ستين  يز يچ  او  جز   و  اوست  همه  هست  چه  هر   صورت،  ني ا  در   پس  است،  ي خداوند
 . است محض   قتيحق «جز خدا نيست يهيچ وجود: الل ه

  آن.  ديشن  ديبا   با ي ز  زبان  از  را  ييبا يز  وصف.  ندارد  را   ييبا ي ز  آن  فيتوص  يستگيشا   ما   زبان  ني ا  اما،

ا  الل هِ  ُسبحانَ »: ستي ن آن  في توص به  قادر  كس چ يه  گرفته،بر در  را ت يمطلق كه  ييبا يز   ه منّز  خدا :ِصُفونَ يَ  َعم 

  ياستثنا  به:  آلُمخَلصينَ   الل هِ   ِعبادَ  آِل  »:  ديفرما يم  كه  است  حكمت   چه   اما   ،«آورنديم وصف  در  آنچه  از  است

عبارت  و  ديگوي م  سخن  واصف  زبان  به  موصوف   مقام،  ني ا  در  ،ي آر  ؟ «خدا  ُمخَلِص  بندگان   گر، يد  به 

 . دينما ي م ف يتوص  را خود ييبا ي ز واصف،  زبان  به  موصوف

  

  رةيدا  به  قدم  يستين  از  حدوثند،   و  امكان  به  مّتصف   موجودات،  از   كدام  هر   يهست  و  وجود  دار  در
  تِ يموجود  در   ي عني  شد،   خواهند   رهسپار   عدمْ   و   ي ستين  ي سو  به   ، يكم  مدت   از   بعد   و   اندگذاشته   ي هست
 . هستند ي گر يد محتاج  خود،

   ميابييمدر  وجودند،  فاقد گر ي د يزمان و  موجود يزمان  موجودات،  هـك م ينيبي م  چون گر،يد عبارت  به
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  يمنته  باشد،  يَعَرض  كه  يز يچ   هر   مسلما   و  ، يذات  نه   است  يَعَرض  آنها   همة  به  نسبت   يهست  و  وجود  كه
  در   و   امده ين  وجود   به   خود   به   خود   حادثات،  و   ممكنات   كه   شودي م  معلوم  پس .  است  ي گر ي د  ذات   به

 . هستند يگر يد محتاج   خود، تيموجود

  و   علل  سلسلة  در  و  بنگرد  آنها   به  يكنجكاو  نظر   به  و  نموده  مالحظه  را  ممكنات  تمام  يكس  اگر 
.  ستين  ي فرق  آنها   ني ب  نظر   ني ا  از   و   برابرند  امكان،  نظر   از   يهمگ  كه   د يد  خواهد  شود،   ق يدق   آنها   معلوالت 

  وجود  به  خود  به  خود   لذا  ممكنند،  يهمگ  چون   و  بود،  نتواند   جدا   ممكن  ذات  از  اجياحت  و  نقص  رايز
 .است واجب به  قائم و  ر يغ  به موجوْد  ممكن،  ن،يبنابرا. دينما ي م الوجودواجب  به حكم عقل،  و  امدهين

  چون  كه معتقدند  آنان   از  ياعده .  دارند يگوناگون  د يعقا   فالسفه   ، معلول  و   علت   و   يخداشناس  باب   در
!  ستين  ازينيب  مخلوق   از  است،  ط يبس  خالق  چون   و  دارد  وجود  هم  مخلوق  دارد،  وجود  يتعالحق   ذات

  نور   د ي خورش  دارد؛  وجود  ز ين  آن   اشعة   هست،  د ي خورش  كه   چنانهم :  نديگو   خود   نظر   ح يتوض  در   نان يا
 .ستي ن ازيني ب آن از  و  كندي م  جاديا

 را:يز شود،ي م  دهيد يروشن  به فالسفه  از عده   ني ا اشتباه

  ي حال در  است،  يازل  متعال  خداوند. يزمان نه  است ي ذات لحاظ به معلول،  و علت  در تأّخر  و تقّدم   اوالا
  و   ت يمش   ي موقع  اگر   كه   چنانهم   . آورد  وجود  به   را   آنها   ي اله  ارادة  و  ت يمش  صرفا   و   نبودند   موجودات   كه

  در   هم   و  حدوث  ني ح  در   هم   ممكن،  رايز  كند. ي م  نابود  را  آنها   همة   واحد   آِن  در  د،ينما   جابيا  او  ارادة 
 .است علت  ازمند ين خود، بقاء

  ازينيب  خود  اشعة   از   آفتاب   كه  چنانهم     اندگفته   و   كرده  ه يتشب  آفتاب   به  را   خدا   كه   يافالسفه   ا يثان
  موَجب   فاعل  و   مختار  فاعل  ن يماب  تفاوت   اندنتوانسته   باشد!ينم  ازينيب  خود  مخلوق  از  ز ين  خداوند  ست،ين

 . ابنديدر را

 ! 

  باشد،  ِبالّذات ي غن  كه   است   آن   ن، ينخست  علت   ا ي  ودالوجواجب   ي ذات  ات يخصوص  و   صفات   از   ي كي
  ي ذات  وجود  يُمناف  نقص،  و  است  نقص  اجياحت  چه،.  ابدين  راه  او  وجود  به  اجياحت  و  نقص  چگونهيه  يعني

  ازمند ين  ي اعتبار  به  ي مرّكب  هر   را يز  باشد،  مرّكب  دي نبا   ن،ي نخست  علت  كه  شودي م  معلوم   نجا ي ا  از .  اوست
  و   شودي م  منحل   باالخره  يهر مرّكب  كه  ستي ن  ي ديترد  گر، يد  يسو  از .  است  ناقص   لذا  و   است  خود   اجزاء

 . شودي م يفان زودتر  باشد،  ادتر يز ه يبي ترك اجزاء  چه  هر   شده، ثابت  به طور قطْع

 مركب  يـ جسم ر ـه  بودند، د ـمعتق  يگروه: است اختالف  زمان  ر ـيد از   َتجّزايال  زءِ ـج مسأله  مورد  در
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  ي حد  تا   اجسام  كه   بود  ن يا  بر   دهي عق  را  يجماعت.  ستين  قسمت   قابل   وجه  چ يه  به  كه   ياجزائ  از   است 
  جسم   هرگز   و  است   محال   َتجّزايال  جزِء  گفتند   گر يد  يادسته .  رديپذي م  توقف  سرانجام  و  رفتهيپذ  قسمت 

 . شودي نم حاصل ست،ين كه  ي ز يچ گشتن  فراهم  از

  را   ماده  كه  كننديم  تالش   دانند، ي م  ماده  را   ن ي نخست  علت  كه  ييآنها   و   ونيماد  ان، يم  ن يا  در   اما 
.  است  دورتر   به   فناء  از   باشد،  تر ط يبس  ءيش  چه  هر   كه   داننديم  رايز   ند،ينما   قلمداد  و  فرض  طيبس   يامر 
  م ي تقس  قابل   گر ي د  كه   دانند ي م  كوچك  و  صالبت  با   آنقدر   را  فرد   جوهر   ا ي  ني نخست  علت   آنان   جهت،   ن يبد

 .نباشد

 

  دن يپوش  و   ، َعَرض  و   صورت   زوال   صحت   و   فرد  جوهِر  ظهور   بطالن   فلسفه،  در   ، ونيماد  تصور  برخالف
  اصطالح   در  كه  َتجّزا يال  جزء  ا ي  فرد  جوهر   كه   دهي گرد  محقق   و   است  شده  ثابت  گر، يد  َعَرض   و   صورت 
  نه يزم  ن يا  در  ل يدال  يبرخ  ذكر   به   نمونه   عنوان   به   الا ي ذ.  است  باطل   شده،  ر يتعب   اتم   به   آن   از   ن يمتأخر 

 م: يپردازيم

 است:  هگون د چن بودن، ر يپذقسمت   ه ك دانست  د يبا  ا مقّدمت

  ت يغا   از  تجّزا ي ال  جزء  در   ديشا   قسمت،   گونه   ني ا  جدا،   هم  از  كنند  دو پاره  را  يجسم  كه  آن  -  اول
 . نباشد انسان دست  به كند  اثر   آن در  كه يآلت  و نباشد، ممكن يُخرد

  نباشد،  آن م يتقس  يبرا يالهيوس و باشد  ُخرد تيغا  به يجسم است ممكن  ،واهمهدر   قسمت - دوم
 . كند مي تقس را  آن  و متر ي ليم  مانند   كند، تصور  يكوچك امتداد  تواند ي م واهمه  اما 

  و  شود  عاجز  امور ي بعض  قت يحق   تصور از ي گاه  واهمه   است ممكن چه ، عقل  حكم   به   قسمت  -  سوم
  واهمه .  ترسديم   واهمه   و  د ي ترس  دي نبا   تيم   از   د يگو  عقل   كه  ني ا  مانند .  كند  حكم   آن   خالف بر   عقل

  چه   هر   و  دارد   عرض   و   طول  هم  آن   كه   ديگو  عقل   اما   پندارد، ي م  عرض   و  طوليب  را   متر ي ليم   هزارم ك ي
 .هيها الّنر يغ  يال  دارد ربع و ثلث  و  نصف است،  ُبعد

  قرار  هم   كنار   را   تجّزا ي ال  جزء  سه   فرضْ   به   كه   آن   است،   باطل   تجّزا يجزء ال  كه   ن ي ا  بر   ل ي دل  ن ي نخست
يک    در   واقع   جزِء  گذاردي نم  و   دارد يمباز   گر ي كدي   با   تماس   از   را   طرف  دو   انه، يم  ز يچ   آن  البته .  ميده يم

  مماس   جانبش  كي   شود،  م يتقس   يانيم  جزِء  ناچار  لذا  گردد،  مماس   گر يبه جزِء واقع در طرف د  طرف،
  باز   ده،يسائ  سرمة  مانند  م يكن   فرض  نرم  را  اجزاء  چه   هر   گر،يد  طرف   مماس  گرشي د  جانب  و  است  يطرف
 . گرددي م  ميتقس  لي دل ن يهم  به جزء  هر  هم 
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   زءـج سه  و مير يگي م  نظر  در  فرض  هـب  را   تجّزايال  جزء پنج  كه،  ني ا تجّزايال  جزء بطالن  بر  دوم  ليدل
  جزء   ي رو  را  پنجم  جزء   و  ، يكنار  جزء   كي   يرو را  چهارم   جزء   و  م ين يچيم ف يرد كي   در  هم  كنار   را  آنها 

  چنان كه   كنند، ي م حركت  هم  سمت   به  فوق  جزء   دو  آن  ميكني م فرض  آنگاه.  ميدهي م  قرار   ي كنار  گر يد
  قرار   ن ييپا   في رد  ي ها َمفصل   بر   فوق   جزء  دو  آن   كنند،   مالقات   ن ييپا   فيرد   يانيم  جزء  ي رو  را   گر ي كدي

 . شوندي م  مي تقس  همه  ،گرفته

  ي رو را چهارم  جزء و آنها  از  يكي ر يز را سوم جزء و مي گذاري م  هم كنار را جزء دو كه آن سوم ليدل
  اجزاء   مفصل  در   را   گر ي كدي   كه   مي دهي م  حركت  يطور  را  ن ييپا   و  باال   جزء  بعد   م،يدهي م  قرار   يگر يد
 . شد خواهند  م يتقس اجزاء همة  صورت   ني ا در  كنند،  مالقات   انهيم

  به   گردد،يم خود   دور  بر   آن   مانند  چه   هر  و  ا يآس:  مي دار تجّزايال جزء  بطالن   بر   ز ين  گر ي د  شواهد   البته
  به   تر ك ينزد  اجزاء   از   است   شتر يب  ره يدا  ط ي مح  اجزاء   كه   است  معلوم   تجّزا، ي ال  اجزاء   از   بودن   مركب   فرض 
  در   جزء  هفت  ره،يدا  از  يقسمت  در  فرضا .  شد  خواهد   كمتر   اجزاء  شود،  دورتر   طي مح  از  چه  هر   و  مركز،

  ط ي مح  جزء  هفت  اندازة  به  ا يآس   چون.  ميدهي م  حركت  جزء  هفت  آن  اندازة  به   را  ا يآس  و  مير يگي م  نظر 
  جزء حركت   دو  اندازة  به   ا يآس  ط ي مح  اگر   و.  كرد  خواهد   حركت  جزء   ك ي  قدر   به   مثالا   مركز   كند،   حركت

 .است  ميتقس قابل  جزء آن   يعني  شد، خواهد جزء  كي  از كمتر  رهيدا مركز  حركت نسبت  ن يهم   به كند، 

  ط ي مح  مذكور،  ط ي شرا  در  كه  اندشده   يمدع  فوق،   ن برها   برابر   در   اتجز يال  جزء   طرفداران  از   يبعض
  ره يدا  رامون يپ  تا   ستدياي م  ي مركز   جزء   بعد  ،ي مركز   جزء   ك ي  با   كند ي م  حركت  جزء  ك ي  اندازة   به  ا يآس
  ست، ين  ر يپذامكان   امر  ني ا  اما . ستين  ر يپذقسمت تجّزا يال جزء  پس   كند،  حركت  گر يد  جزء   شش  اندازة   به
و    دارند  را نگه  از آن  يقسمت  اگر   چه  شود،  پراكنده  آن  اجزاء  و  بپاشد  هم  از   ا يآس   ديبا   صورت  آن   در   رايز

 .شد خواهند جدا  هم از   دو قسمت آن  دهند، مسلما  را حركت  گر يد قسمت 

  جوهر  ني چن  ز ين يوهم هيفرض  در بلكه ،يخارج وجود نه و دارد  يذهن وجود نه  فرد، عنصر  ن،يبنابرا
  را يز.  دينما يم  آن  بطالن  به  حكم  رد،يگي م  قرار   يعلم  جنبة   از  نظر   دقت  مورد   چون  و  ديآي نم  تصور  به

  چ يه  رو،ن يا  از .  شود  موجود  باشد،  ر يپذهيتجز   ن كهيا  بدون  جوهر،  مقولة  از  يماد  ءيش  ست ين  ممكن 
  شده   ثابت  فلسفه  در  و  مرّكبند  ديموال   تمام  و  شودي نم  افتي  اتيماد  جهان  در  بساطت  حال  به  يموجود

.نديمتساو كره،  آن   ذرات  و  ها اتم   از   ي كي   نمودن   ي متالش قوة  با   آفتاب  كرة   كردن  يمتالش قوة كه
  است،   مركب  م،ي كن  تصور  طي بس  را  چه  هر .  

  شود،   دقت  چون  و   است  ط يبس  كه   رسد ي م  نظر   به   تفاوت  و  اختالف   با   هياول  صاتي تشخ  در   كه   ن يا  تينها 
يک    وان يح   كي   ساختمان.  دـ كسانني  همه   ،عقل   حكومت  مقام  در   و   دـش  د ـخواه  ثابت  آن   بودن  مركب
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  عقل   نظر   در  جهت   ني ا  از  دارد،  مختلفه  جوارح  و  اعضاء هـك  يسلول  دـچن  وان يح  ك ي  ساختمان  با سلولی  
 . برابرند

  را  َاعراض   و  ُصَور   ن ي ا  از   ك ي  هر   و  است،  َعَرض  و  صورت   و  ماده  يدارا   اء ياش  ر يسا   مانند   ز ين  اتم 
  گر يكدي   ها مانند اجسام و انواع خود ازباشد که به واسطه آنها اتم ي م  يو فعل و انفعال  ي و مباد  خواص 

  اكثر   جهت،  ني بد  و  كرد  ثابت  را  موضوع  نيا   ز ين  يتجرب  علوم   در  يبعد  اتيكشف  .دارند  يي جدا  و  ازيامت 
  ماده   نباشد،  م يتقس  قابل  كه   افتي  توان ينم  را  ماده  اجزاء  از  يجزئ  كه  كردند  اعالم  ز ين  دي جد  دانشمندان 

 شود. ي تلق ني نخست علت  و باشد ط يبس  تواندي نم وجه  چيه  به

 

  در  دائما   ي ز يچ  هر   ماّده  عالم   در.  است  حركت  ماّده،  يازمندين  و  نقص  گر ي د  مسلم  و  بارز   مي عال  از
  حركت   در   دائما   ز ين  ها كوه  يحت.  باشد  حركتيب  كه  شودي نم  افتي  آن  در  يز يچ  اصوالا   و  است  حركت

حاِب   َمر    تَُمر    يهِ   وَ   ة  جاِمدَ   تَحَسُبها   آل ِجبالَ   ي تَرَ   وَ »:  هستند   مانند   يول  ينيبي م  ستادهيا  و   جامد   را  ها كوه:  آلس 

 .«حركتند در ابر 

  ق ي تحق  الا ي ذ  كه  است  ماده  عالم  يجوهر   حركت  مهم،  و  ياساس  موضوع  َاعراض،   در  حركت  بر   عالوه
 شود: يم   ان يب چند ي اصول ي ط آن، در

 نيبنابرا.  است  ماِبالّذات  به  يمنته  ِبالَعَرضما   هر   مشهور،   قاعدة  طبق  و  عقل   حكم  ه ب  -اول    اصل
 .است  ذات در حركت به  يمنته  َاعراض،  در حركت

  كه   گفت  تواني م  ن،يبنابرا.  جوهرند  تابع  آثار،  و  احكام  در  هم  و  وجود  در  هم   َاعراض،  -  دوم  اصل
  و   تجدد  تابع  َاعراض،  در   حدوث   و  تجّدد  نيچنهم   و  جوهر   ثبات  و   دوام  به  يمنته  َاعراض،  ثبات  و  دوام

 . باشدي م  جوهر  در  حدوث 

  مشهود   و  محسوس  ،يهست  و   َكون  عالم  سرتاسر   در  ارتقاء  و  َنشو  ناموس  و  يتكامل  ر يس  -  سوم  اصل 
  قصور  و نقص  به توجه با  ،يمادون  هر  در  كماالت لي تحص به لي م  رايز است، مسلم و ثابت ، عقل حكم  به و

  ن، ي مع  حد   ك ي   در  يالوجودناقص   موجوِد  هر   توقف   ن،يبنابرا.  است  يع يطب  و  ي ز يغر   ش، ي خو  يذات
  غرض   با   مخالف  ض، يف  باب   سدّ   و   افاضه   در   ل ي تعط  گر،ي د  عبارت   به.  ارتقاست  ناموس   و   عت يطب  خالفبر 

 . است جادي ا از   ياصل

  موجود   به خصوص  ي موجود  هر   بلكه   نكند،   توقف   حدود  از   يحد  چي ه  در   ي موجود  چ يه   ن،يبنابرا
 ِنگران  وجود،  گوناگون مظاهر   و َجَلوات  به لحظه هر   ش، يخو ه يذات  عت يطب  و زهيغر  حكم  به الوجود،ناقص
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  و   كند  ت يهو  ل ي تبد  و   دهد  صورت   ر ييتغ  هـلحظ   ر ـه  جهت   ن يبد.  است  روان  د، ي جد  كمال   دنبال  ه ـب  و 
 .دي آ لينا  خود  يينها  كمال به و شود ي ته نقص  هر  از   كه گاه آن   تا  د،ي آ كمال  به نقص  از

  ي ا يمي ك  گردد،   مفقود  ي كل  به   موانع   يطرف  از   و   شود،   توأم   فاعل   تِ يفاعل  با   قابل   تِ يقابل  ي وقت 
  و   دي جد  يپرتو  ،ِد وجوديخورش   از  لحظه   هر   ن،ي ا  بر   عالوه.  كند  لي تبد  كمال  به   را  ينقصي ذ  هر   ت،يترب

  محل   كه   يهر موجود  و   گردد،  موجود   وجوْد  مظاهر   از  ي مظهر   ناچار   آن،  از   كه   دي آ  د ي پد  تازه   ياجلوه
 . شود حاصل او  ي برا دي جد يكمال جلوه، هر  از   است، يپ در  ي پ اتيتجل   ني ا انعكاس 

  مراحل   نيآخر   تا   شي داي پ  َبدو  از  جسم  ي واليه  كه  است  ن يا  هيجوهر   حركت  يمعن  -  چهارم  اصل
  است،   شيخو  ةي نوع  قت يحق  و   ذات  مقوِّم  كه  ه ينوع  صورت   جنس  از  فرد   ك ي   يآن  و   لحظه   هر   در   كمال، 

  تمام   الِحق،   فرد  حال،  ني ع  در  و  است  سابق فرد  از   اكمل   وجود،  در الِحق  فرد   نيا  و  گرددي م اضافه  او  به
 .است  واجد  را سابق  فرد ي ا يمزا و  كماالت

  را   سابق  مرتبة  كمال  حركات،  مراتب  از  مرتبه   هر   در  است،  كمال  و  يترق   صراط  در  كه  يموجود  هر 
 . است حائز  ز ين را سابق  مرتبة ي ا يمزا  و كماالت  الحق،  مرتبة   حال  ن يع  در و ندهد  دست  از

  دست  به  خود   اول   صورت   از   تر كامل   ي صورت  ،يآن  و   لحظه   هر   در   ، جسم  ي واليه  -  پنجم   اصل  
  در   اتصال  شدت.  گرددينم  معلوم  حركت،  اتصال   واسطة   به  گر يكدي  از   متعاقبه  ُصَور  ازيامت   يول  آورد، يم

  از  يبعض  انكار  و  عاّمه  جهل   موجب  ن،يا  و  است  حركت  ص يتشخ  مانع  وجود،  در  صور  اتحاد  و  حركت
 . است شده قتيحق  ني ا به  خواص،

  و   ر ييتغ  يول.  گردد  ه يجوهر   حركات  به  يمنته  هيَعَرض  حركات  هيكل  ديبا   ن،ي نخست  اصل  حكم   به
  ما   مشهود   ،جوهر   ل ي تبد  و   ر ييتغ  كن ي ل  ماست،  مشهود   و   محسوس   َاعراض،   در   اجسام   اوصاف   و  ل ي تبد

 .است  شده نيمنكر   استبعاد  و انكار  موجب  ن يا  و ستين

  مشابه و يو  از يحاك و علت سنخ از معلول  ديبا  ،معلول و علت نيب تناسب و تيسنخ  لزوم حكم به
  َاعراضْ   د يبا   هذا يعل.  ر يمتغ  متجّدد،  وجود  علت  و   باشد   ثابت  د يبا   ثابت،  وجوِد  علت   ن يبنابرا  باشد،   او  با 

  گر، ي د  عبارت   به.  است  جسم   گوهر   و  ذات   حركت  بر   ي واقع  لي دل  جوهر،  ر ييتغ   و  باشد  جوهر   معلول 
  و  معلول  و علت نيب مشابهت  و تيسنخ لزوم به اعتراف با . است جسم يذات يروين اثر   ت،يكم در حركت

  عت ي طب  و  ذات   كه   ن ي ا  به   كرد   اقرار   د يبا   است،   علت  نازله   شؤون   از   يشأن  معلول،   كه   ن يا  به   ق يتصد
  اوصاف   و  تيفي ك  و  ت يكم  در   حدوث   و  تجدد   علت   بتوانند   تا   تبّدلند   و   حدوث  و  تجّدد   در   دائما   اجسام،

 . باشند خود  ةيَعَرض

   و  تجّدد صفِت پس . جوهرند تابع  صفات،  و وجود  اصِل در  و  ستندين مستقل ، جوهر  مقابل  در  َاعراض 
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 . اوست از  يناش و جوهر  در  حدوث  و تجدد  صفت تابع  َاعراض،  در  ث حدو

  و  ازين  در  غرق  سراپا   بلكه  باشد،  الوجودواجب   و  علت  از  ازينيب  تواندي نم  تنها   نه  ماده  ن،يبنابرا
  نابود  ممكنات  همة   نرسد،   عاَلم  به  ينامتناه  رحمت   و  ض يف  آن،  هر   اگر   و   است،  حركت  و  اجياحت

 .شونديم

 

. باشدي م  الوجودممكن   است،  ر يپذعدم   كه   يموجود  و  الوجود،واجب   ست، ين  ر يپذعدم   كه   يموجود
  ا ي  الوجود،ممكن   موجودات  تمام.  او  به  مسبوق  ا ي  عدم  به  مسبوق   يعني  الوجودممكن   گر،يد  عبارت  به

  ا ي  است،   ز ّيمتح  كه   يموجود.  ز ّيمتح   صفت  نه   و   زند ّيمتح  نه   ا ي  و   ، ز ّيمتح  صفت   ا ي  و   زند، ّيُمَتَح
قسمت يو    جسم،   مانند   راستيپذقسمت  وجوهر   مانند   ستي ن  ر يپذا    ز ّيمتح   صفت   كه   يالوجودممكن   ، 

 .َعَرض از است  عبارت  است،
  ن يچن   كه  اندگفته   فالسفه  و   علما   از   يبعض   ز،ّيمتح   صفت   نه   و  باشد  ز يّ متح   نه   كه  يموجود مورد  در  

  ي سلب  صفات   در   مساوات   رايز  است،  يبزرگ  اشتباه   ني ا  كه   يحال  در !  يتعالي بار  ذات  جز   ست ين  يموجود
 . ستين تيماه   كل در مساوات مفهوم   به ت، يَعَرض و تي جوهر  ت، يجسم به مانند ياله

.  است  حركت  عالمت   موجودات،   در   تأّخر   و   تقّدم .  دارد  وجود   تأّخر   و   تقّدم   الوجود،ممكن   ي تمام  در
  و  هستند  متحرك   همه  متأّخرند،  و  متقّدم  كه  يموجودات  يعني

 

  حال   در   ز ي ن  خود   ر، يغ  دادنِ   حركت   ني ع   در   محرك   ا يآ  يول  دارد،   اقسام  و   انواع   محرك   گرچه
  ن ي ا  د يبا   و  هست  ي محرك  ز ين  خودش   يبرا  حتما   باشد،   حركت  حال   در   هم   او  خود  اگر   است؟   حركت

  هر   گر،ي د  عبارت   به .  نباشد  متحرك   ش، يخو  ذات   به   و   بوده  العلل علت   كه  ابد ي  ان يپا   يمحرك  به   حركت،
.  ياصل محرك   جز   است، ش يخو  محرك  ا ي  علت  ندة ينما   ز ين   و  متحرك، يعني  خود   معلول ندةينما   محرك 

  محركِ   ن يا  و  باشد؛   « محض  سكونِ   كِ محّر»   خوْد  كه   ، ستين  محرك   اشالزمه   ،محرك   آن   تا ينها   لذا، 

 . متعال خّلاق  از   است  عبارت محض  سكوِن

 

 استدالل  لةيوس به كه  است  امكان  و حركت و حدوث برهان ق يطر  از  يخداشناس در يادسته  معرفت 
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  به   شانيا  كه  است   نفس   معرفت  برهان  راه  از  گر،يد  يادسته   معرفت.  اندشناخته   را  او  ، يآفاق  اتيآ  و
  ذات   از  كه   است  ن يق يصد  برهان  قي طر   به  ،يادسته   معرفت  اما .  اندشناخته   را   خدا   ،يانفس  اتيآ  لةيوس

 :كه  بيترت  نيبد  اند، برده يپ او  وجود به خدا 

  ه،چ  ازدسي م  روشن   را   جهان  يخدا  يهست   دارد، يمبر   كه  ي قدم  نينخست   در   انسان   شعور   و  درك 
 نابود  و   داده  دست  از   را   خود   ت يواقع  زود   ا ي  ر يد  م، ينيبي م  جهان   در   كه   را   دار ت يواقع   يها ده ي پد  از   ك يهر 

  ي ت ي واقع  به   بلكه   ستند ين  ت يواقع  ن ي ع  آن،   اجزاء  و   مشهود   جهانِ   كه   شودي م  روشن   نجا ي ا  از .  شونديم
  يباق  شانيهست  دارند،  اتصال   و  ارتباط  آن  با   تا   و  شوندي م  دارت يواقع   ت،ي واقع   آن  با   و  داده  ه يتك  ثابت
 .ستي ن يتعالحق  مقدس  وجود جز  ل،ي اص  تيواقع  آن و شوندي م نابود دند، يبر  آن   از چون  و است

  و  د يما يپيم   را   راه   آن   ، يخداداد  نهاد  با   انسان   و  روشن   ار يبس  است   يراه   ،يخداشناس  راه   ن،يبنابرا 
  به   و   كنند   تدّبر   د ي مج  قرآن   ات يآ  در   مردم   كندي م  امر   متعال   خداوند   روني ا  از .  ندارد  ي خم  و  چ يپ  چ يه

  خود   يها نشانه  و  عالمت   را   انيجهان  و  جهان  ات، يآ  از   يار يبس  در   و  نكنند   قناعت   ي سطح  ادراك   دمجّر
  نشان   را   يگر ي د  كه  است  آن  نشانه  و   ه يآ  كه  شودي م  روشن   تدّبر   و   تعّمق  ي كم  با   و  است   فرموده   ي معرف
 .را خود  نه دهد 

 ي موجود  چ يه  باشند،   جهان   ي خدا  ي ها نشانه  و   اتيآ  جهان،   يها دهي پد  و   جهان   اگر   نيبنابرا
  و   م يتعل   به   كه   ي كس  و   داد   نخواهد   نشان  پاْك  ي خدا  جز   و   داشت  نخواهد   خود   از   يوجود  استقالل 

  ي جا  به و كرد،  نخواهد درك  پاك  ي خدا جز   بنگرد، جهان  چهرة به  يچشم  نيچن  با  د،ي مج  قرآن  تيهدا
  جهان،   تنگ   چة ي در  از   كه   د يد  خواهد   ينامتناه  ييبا ي ز  ابند،يي م  جهان   ُنمود   در  مردم  كه   ييبا ي ز  ن يا

  محبت   دست  به  دل   و  داده   تاراج   به   را   خود  ي هست  خرمنِ   كه  است  وقت   آن   كند.ي م  يتجل  و  ييخودنما 
 .سپاردي م  ييخدا

 

  و  باشد،  وجود   قتيحق   ِصرف  ا ي  فِصر   وجود  بَود،  محال   ُكنهش  به  وصول  كه  دالوجو  واجب   قتيحق
  و   وجود   سنخ  از  مؤلَّف   ا ي  وجود،  و   تيماه   از  مرّكب  ا ي  ات يماه   از   ي تيماه  اقدسش   قت يحق  كه   است   محال 
عنوان .  باشد  گر يد  ء يش  فقدان   و   ء يش  وجدان   از   ُمزَدَوج   ا ي  وجود،   عدم   سنخ   قتِ يحق  صرف  مثال،   به 

  را   اضيب  فاقد   انحاء،   از  ينحو  چيه  به  و  باشد  ُمعّرا  و  يخال  اض، يب  نداشتن  و  َفقد  از  كه  بَود  آن   اض،يَب
  را   اض يب  جهات  جمله   و  بَود  فاقد   را  سواد  مراتب  عي جم  كه   بَود  آن  اضيب   قتيحق  ز ين  و  نباشد،  مّتِصف

   يحّد هـب محدود  اگر  چه  كرد، نتوان  اعتبار  آن در  را  اض يب حدود  از   يحّد  ،يصورت ني چن در. باشد واجد
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 .دي آ تصور  به  گر يد ي مقام  حّد، آن  از باالتر  شود، اضيب  حدود از

حق    كاّفة   و  هيّ ُهو  جهات   جملة  و   هي َعَدم  جهات  ع ي جم  از  كه   بَود  يوجود  ،الوجودواجب   قتيپس، 
  بساطت   نحو  به  را   وجود  انحاء  ع يجم   شود،  ني چن  چون .  باشد  مبّرا  و  يخال  خود  ذات   مرتبة  در   م،ي مفاه
 .است  ِصرافت مخالف ت،يمحدود  و شود محدود  بَود، ب يترك  واجد اگر   چه بَود،  واجد

  جهات   جمله   از   علم   ِصرفِ   و   امتناع،   و   امكان   جهات   ع يجم   از   وجود  صرف   ا ي  قت يحق  ِصرف   پس 
  اوست   پس .  باشد  يخال  موت،  جهات   همة  از   اتيح  صرف   و  عجز،  جهات  كاّفة   از  قدرت   صرف  و  جهل،
  و   ات يماه  مي مفاه  ة يكل  و   امتناع  مراتب  جملة  و  عدم   جهات   تمام  از   اقدسش  وجود  كه  يقتيحق  صرف

 .بود منّزه  و پاك  امكانات، َسمات  عي جم

  َفُهوَ   يَآحل  ل  وَ   ِمنهُ   َآظَهرَ   ل  وَ   ي َآقو   ل  وَ   ِمنهُ   َآكَملَ   ل  وَ   يَآعل   ل  وَ   ِمنهُ   م  َآتَ   ل  ي آل ذ  آل وُُجودِ   ِصرُف   َفُهوَ »
  : پس آلُمطَلقُ   ي  َوآلَغنِ   آلَحقُ   آلث ابُِت  َفُهوَ   ،ي تَعال  وَ   تَبارَكَ   ،ي آلُول وَ   آل ِخرةِ  َرب    يآلَسن   آلَمقَصدُ   وَ  يآلَعل  آلُمبِدعُ 

  و   آن،   از   تر يقو  و   تر كامل   و  تر تمام   ست ين  و   آن،   از   بلندتر   و  تر كامل   ستين  كه   ي وجود  صرف   اوست
  اول   پروردگار  اوست   و  روشن   مقصد  اوست  و  ،ياعل  كنندة  ابداع  اوست  پس  آن،  از   باتر ي ز  و  ظاهرتر   ستين

 . «قمطل ي غن و زال يال حق  اوست و بلندمرتبه، و است  بزرگ  آخر، و

  به  موصوف  وجود  و  بَود؛  ه ياضيف   و  هي جاعل  جهت   نها يعِب  ذاتش   جهت  ه، يجاعل  به   موصوف  وجود
عبارت .  باشد  ه يُمفاض  و   ه يمجعول  جهت   ِبنفسها   ذاتش   جهت   ه، يمجعول   جاعل   كه   يوجود  هر   گر، ي د  به 
  باشد   افاضه   و  اقتضاء   جهت  نها يِبع   ذاتش   جهت  د يبا   گر،ي د  وجود  به   نسبت  بَود  تاّم  ض يُمف   و   باشد  ِبالّذات 

  نها، يِبع   ذاتش  جهت   ديبا   باشد،  ِبالّذات   مجعول  كه  يوجود  هر   و  اوست،  ِبالّذات   مجعول  كه  يوجود  به
 .دبَو او ِبالّذات  جاعل  كه  باشد يوجود ةي ُمفاض  و هيمقتضائ جهت

  به   است  مداوم  او  احاطة  يعني  باشد،ي نم  مطلقه   افاضة   تبّدل  و  تجّدد   مستلزم   ُمفاض،   تبّدل   و  تجّدد 
  همة   به تيعل  و مقهورات،  كاّفة به تيقاهر  و  معلومات، ة يكل به  تّيعالم و مقدورات،  جملة به تيقادر نحو

 .«دارد  احاطه  يچيز  هر  به  او  ما سلّ م : ُمحيط   ء  ي شَ  بُِكل   آِن هُ » معلوالت 

  علمِ .  باشد  وجود  صرف  و  طي بس  جهاْت  عيجم   از   و  بوده  مبّرا  صينقا   از كّل  كه  ديبا   ِبالّذات  جاعل
  باشد،   علم  صرف  ز ين  او  علم  كه  ديبا   است  وجود  صرف  او  ذات  چون  باشد،  ذاتش  نيع  ديبا   وجود  صرف

 . نباشد علم  صرف  كه ديآ  الزم   د،بَو فاقد  را  درجات از   يادرجه  ا ي افراد   از ي فرد اگر   پس

  به   نسبت  ِبالّذات مجعول   و   باشد،  ت بالّذا يغن  خود،   ِبالّذات  مجعول  به   نسبت   د يبا   ِبالّذات   جاعل

   ُهوَ  َوالل هُ  الل هِ  يآِلَ  آلُفَقرآءُ   َآنتُمُ   آلن اُس  َها َآي   يا »: دـيفرما ي م ز ـين قرآن د؛ ـباش ِبالّذاتر يفق  دـيبا  خود،  ِبالّذاتجاعل
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 . «است ستوده نيازيب كه  خداست و  نيازمنديد خدا به  شما  مردم  يا  :آلَحميدُ  آلَغنِي  

   َعَرض  نه او  ذات . َمَتَذوَّت  او افاضة   هـب و  بَود قائم  او  به ذات بلكه  نباشد، او  ذات  در  قائم  يمخلوق چ يه
 . بَود َاعراض از   ذاتا  فيك  كه را يز  ابدين راه  او  به ذات  ف يكَ  و يَعَرض نه بَود

.  ُمحاط انتقال به  كند مكان  نقل طْ يمح  نباشد،  يوجود احاطة  اگر  رايز  بَود، يوجود احاطة  او، احاطة
  يگر ي د  تفّعل يب   او   تفّعل   كه   يَعَرض  از   بَود  عبارت   اضافه   را يز  ابد، ين  راه   اضافه  ،يتعاليبار  اقدس   ساحت  بر 

 . است مأخوذ   يمعروض  ك،ي  هر  مفهوم در  و  نشود ممكن 

  او   هيقيحق  صفات  و  وجود  قتيحق  ر ّيتغ   علت   تلبُّس،  سبب  به  اعتبارات  و  شؤون   يخفا   و  ظهور
  دي ز  ِنيم ي  از  عمرو  اگر .  ستين  ذات  ر ّيتغ   يمقتض  و  است  اضافات  و  نسبت  رِ ّيتغ  بر   يمبتن  بلكه  شوند،ينم

  صفات   و  وجود  قت يحق   است   ن يچنهم   گردد؛ينم  مختلف   او  با   د ي ز  نسبت   ند، ينش   سارش ي  بر   و  زديبرخ
 .او ه يقيحق

  ظهور  جهت به  و ردينگ ي ادتيز كمال، فةيشر  امور  به تلّبس  با  محض، وجوِد قتِ يحق گر،ي د عبارت به
او    ت ينور  بساطت  به   ي ر ّيتغ  تابد،   د ي پل  و  پاك   بر   آفتاب   نور   اگر   كه   چنان   رد؛ينپذ  ينقصان  سه، يخس   مظاهر 

 . ننگ خارا، از نه و  عار  خار،  از نه  و رنگ،   گْل از نه رد يگ بو ُمشكْ   از   نه ابد، ين راه

  تبّدل،   و   ر يتغ   از   است   منّزه   ،يِن  ي پست  و  انحطاط   را   او  ي هست  و  ست، ين   يهست  جز   يتعالحق   قتيحق
  همة   ان؛يع   در  نه  و   گنجد  علم  در  نه  نشان،يب  ها نشان   همة   از   كه  ييخدا.  تكّثر   و  تعّدد   از  مبّراست   و

  رون، يب  ادراك   احاطة  از   او  و   ُمدَرك   او   از  زها يچ   همه   چند؛   و   چوني ب  او  و   دا يپ  او   از   ها چون   و   چندها 
 .رهيت  كمالش و  جمال مالحظة يب دلْ  دة يد و رهيخ  جمالش مشاهدة  از   سْر چشم

  او   يلقا   از   دهي د  ما   كه  خسارت  يزه  ناظر،  همه  باطن  و  ظاهر   به  و  است  حاضر   جا   همه   يتعالحق 
 . ميسپر  گر يد  راه ، بگذاشته او  ي رضا  قيطر   و م ينگر  گر ي د يسو ،برداشته

  ي موجود  صورتش   و   ، معدوم  است  يمعلوم  قتش يحق.  فناء  و   است   زوال   معرض   در  يتعالحق   يماسوا
  چه   ي و  از  فردا  كه  داستيپ  بود،ي ب  است  ي نمود  امروز  نمود،   نه  و  داشت  بود  نه   روزيد.  موهوم  است

  كه   د يبا !  م؟يه ن  چه  يفان  يا يدن  ني ا  بر   اعتماد  پشت  و  م يده  چه  آمال  دست  به   اديانق  زمام.  گشود  خواهد
  شه يهم  و  بوده شه يهم كه  اوست.  ميونديپ  يخدا   با   و  م يبگسل   همه  از  و  ميبند   يخدا   در  و  م يبركن  همه   از 

 . نخراشد حادثه چي ه  خار  را ش يبقا  چهرة و باشد

  و   جمال  پرتو  است،  ظاهر   مراتب  عي جم  در   كه  كمال  هر   و   جمال  هر   اوست،  االطالق ي عل  لي جم
  اثر  مي نيب كه يجمال  هر  افته،ي او  از  كمال صفت و جمال  ِسَمت  مراتب، ارباب. دهي تاب آنجا  كه اوست كمال
 . اوست كمال  ثمرة م، يكن  مشاهده كه  يكمال هر   و او  جمال
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  ء جز  از ما  تا  نموده يتجّل  د،يتق و تيئُجز  ضيحض در و كرده تنّزل  اطالق، و تّيكل  اوج از صفات نيا
  از   دي مق  به  و  مي دان  ممتاز  اطالق،  از  را  ءجز   هـك  آن  نه  م،ي آور  يرو  اطالق  به  دي تق  از   و  ميَبر   راه  كّل  به

 .ميبازمان مطلق

  و  طلب  ي رو  از  هم   حق،  يماسوا  از  آن  د يتجر   و  صيتخل   يعني  است،  دل  دنيگردان  گانهي  ،«ديتوح»

  همة  و   شود  منقطع  مرادات  و  مطلوبات   همة  از   او   ارادت  و  طلب   ي عني   ،معرفت و  علم   جهت   از   هم  و   ارادت 
  را   او   حق،   از   ر يغ   به   و  بگرداند  توجه  يرو  همه،  از   گردد،  مرتفع  يو  رتيبص  نظر   از   معقوالت   و   معلومات

 . نماند يآگاه

  است   محجوب  و  ظهور،  تيغا   از  است  مستور   كه  يوجود  ِصرف  بر   نامحصور  شي ستا   و  موفور  سپاس
  هر   وصف   از  است   برتر   صفات   در   تفّرد   از   و  ،عارف  هر   درك   از   است  برتر   ذات،   در   توّحد   از.  نور  شّدت  از 

  هر   ي ابتدا  اوست.  عدم  و  حدوث  به   مخصوص  اوست  يماسوا  و   ِقَدم،  و  وجود  به   مختّص  اوست.  واصف
 .موجود  هر   يانتها   اوست و وجود

 

  قتيحق  آن  ُكنه   به  تاّمه   احاطة  را  ُمدِرك   كه  آن  مگر   نشود  حاصل  ز يچ   هر   قتيحق  ُكنِه  به  تاّم  علم
  از   آن  ةيذات  وجوه  از   وجهچ يه  كه  باشد  ينحو   به  ديبا   ُمدِرك   احاطة  قت،يحق  ُكنه  به  معرفت  در.  باشد

  آن   ُكنه   به   تاّم  علم   كه   د ي آ  الزم   نشود،   مذكور  ق يطر   به   ُمدِرك   احاطة   اگر .  نشود  خارج   ُمدِرك   احاطة
 . باشد نشده حاصل  ُمدِرك   ي برا از قت،يحق

  آن   ة يعلم  صورت   كه   ي علم  ي عني   د،بَو  ي حصول  علِم  لة يوس  به   افراد  از  ي فرد  هر   ي برا  قت يحق  معرفت 
  حاصل   نفس  در  كه   بَود  ي صورت  واسطة   به  يخارج   ُصَور   از   كي هر   به   نفس   علم .  نبَود  ه يني ع  صورت   نها يِبع
  ه،ياول  صورت   كن يل   ل،ي اص  ر يغ  است   يوجود  ، يذهن  وجود  اما .  يذهن  وجود  واسطة   به   يعني  شود،يم

 ،يخارج  وجود  از  هي عار  ةّيماهو  ذوات  به  يعني   نها،يِبع   يخارج  اءياش اتيماه.  لي اص و  ينيع  است  يوجود
  ظواهر   آثار  كه  يوجودات  به   شوند  موجود  ذهن  در  يخارج  اءياش  گر،يد  عبارت   به.  شود  حاصل  ُمدِرك   در

 . نشوند مترّتب آنها   در يخارج

  معرفت   لذا  شود،  يخارج  اءياش  مانند  او  ذات   كه  ديآ  الزم  شود،  حاصل  ُمدِرك   در  يتعاليبار  ذات  اگر 
  نيبنابرا.  شود  ُمدِرك   به   ُمدَرك   تامّ   علم   كه   د ي آ  الزم   و اّلا   بَود  ر ممكن يغ   ،ي وجود  ط ي مح  بر   ُمحاط  كاملة 

  اقدس   ذات   قتيحق  بر   اوهام   و  عقول   احاطة  و  مسدود،   يتعالحق   قتيحق  ُكنه   به   معرفت  راه  را   مخلوق 
 . است ممتنع   و ُمحال   ياله
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  كه   است  جهت   ن يبد  ست، ين  ممكن   يحصول  علمِ   واسطة  به   او   به   معرفت   شودي م  گفته  كه   ن يا
  علمِ   با   او  به  معرفت  كنيل   ست،ين  هي شب  و  صورت  را  يتعالحق   و  ،ذهن  در  است  صورت   حصوِل  مستلزم

  باشد،   ُمجمل  معرفت   ن يهم  ،يحضور  علم  از   يكس  مراد  اگر   ز ين  مرحله  ن ي ا  در.  است  ممكن  يحضور
  شدت   از  يشخص  نيچن   كه  گفت  توان  باشد،  يگر يد  يمعن  و  نيا  از  ر يغ  ي كس  مراد  اگر   و  المطلوب،نعم 

 . است دهيگرد ن يمشرك  سلسلة  در داخل ،يي كذا حكمت كثرت و ِفطانت

  زمان   كدام   از   دي گو  هركه   و   را،   او   است   كرده   معلَّل  ق ي تحق  به   چرا،   عالم،  خداوند   در   د يبگو  هركس »

  ي عني  كرده،  ضمّ   ق ي تحق  به  است،   ز يچ  چه   در   دي بگو  هركه   و   را،   او  است  داده  قرار  ابتدا   ق يتحق   به   است،
  تا   ديبگو  هركه  و  مكان،  ا ي  زمان  از  يظرف  به  را  او  است  كرده  مظروف  ا ي  ،يز يچ   به  را  او  است  دهيچسبان
  كرده  تا   دو  قيتحق   به  ت،يغا   فالن  تا   ديبگو  هركه و  را، او  است  داده  قرار  انتها  قي تحق  به  است،  زمان كدام
  او   است   كرده  جزء   جزء   ق ي تحق  به   را،   او   كند   تا   دو   هر كه   و  ت، يغا   فالن   يگر ي د  و   او  ي كي  كه   را،   او   است

  يبه سو  است  برگشته  حق  اعتقاد  از  و  او  در   است  شده   ُملِحد  ق يتحق   به  را،  او  كرد   ُمجّزا  هر كه   و  را،

 .«يگمراه و  ضاللت

  به   محكم  و  منظوم  عاَلم  ن يا  اجياحت   درك   با   مگر   را،   يتعالحق   خلْق  شناسدينم  كه  يدرست  به
  تعلق   ي كي :  باشدي م طرف   دو  را   معرفت   ن يا و   است، ر يبص   و   ع يسم   و   عاِلم   و   قادر   و   يّ ح  و  مدّبر  كه   يصانع

  اسماء   آن،   معلوم  و  دارد   يتعالحق   به  تعلق   يگر يد  و  است  ي مدّبر   محتاج  آن،   معلوم  و  دارد   عاَلم  به
  اشاره   يكس  اگر   كه   است   ثابت  هم   ن يا.  ستين  او   ت يماه  و   قتيحق   در  داخل  كه   صفات،   از   است  مشتّقه 

 .كندي نم تي ماه ت يفيك اثبات  او،  مشتقة  اسماء ذكر  آن، است  ز يچ چه  كه د يبگو و يز يچ  يبه سو كند 

  نها ي ا  همة  بلكه  ستند، ين  ما   ذوات  از   كه  م يداني م  و   را  خود  قدرت   و  علم  و  وجود  م يكني م  مشاهده   ما 
  نجا يا  در .  باشد  جهل   و  عجز   و  عدم   كه   را   آنها   صينقا   م يكني م  مشاهده  ز ين   و  است،   ي قيحق  اض يف   از 

  افعال   و   صفات  كه   م ينيبي م  و   ص،ينقا   از   را   او  م يكني م  هيتنز   و   كماالت،  با   را   يتعالحق   م يينما ي م  ف يتوص
 .داستي هو  ما  بدن  در او  آثار و

  از   است  سبب   سلب   يعني   فاعل،   از   او  استغناء  از  است   عبارت   الوجود،واجب   اوست   م ييگو  كه   ن يا
  ِاخبار   نها ي ا  همة  كه   خداوند،  افعال  به  است  اشاره  موجودات،  كل  ُموِجد  اوست  ميي گو  كه  نيا  ا ي  و  ،يو

 . يتعالحق  ذات  ر يغ  از است

  كرد   وصف  توان ينم  و  محدود، تجّدد  به  شودي نم  متجّدد  و  مخلوق   ِريتغا   به  ابديي نم  ر ييتغ  يتعالحق 
  ظاهر   و   است   موجودات   اظهر   او   وجود.  اوست  مخلوقات   جملة  از   فْ يك   كه  آن   جهت   به   ف، يكَ   با   را   او
   ض يف  ةـ َرشح ممكن،  وِدـوج ست، و ين  او از  تر تمام و  است محض  وِدـوج قتيحق او  او؛  ر ـيغ  را  او  كند ينم
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 . است كاذب  آن  يمّدع   و باطل  مقدسه،  قتيحق ُكنه  به وصول  َزعم   پس. اوست

  فكر   يا يدر   در   كه   يركيز  خردمندان   و   كنند، ي نم  ادراك   را   او   اقدس   ذات   ه، ي عال  نعمت   صاحبان
  افكارْ   مالحظة  ت صَمَو  از   تشي احد  جمال.  كنند ي نم  درك   يز يچ   او  ذات   قتيحق   در  خورند،ي م  غوطه

  مجال   او  وصف  در   را   فصاحت  داني م  مبارزان.  معّرا  اذكاْر  مالبسة  ت خَمضَ   از   تش يصمد  جالل  و  مبّرا 
  مناولة   از  ادراكش  رفعت  ةيپا .  است  لنگ   اشارْت  يپا   او  فيتعر   در  را  معرفت  عرصة  سابقان  و  تنگ  عبارتْ 
 .يخال افهاْم تعّرض و  اوهام  ترّدد از   معرفتش و  عزت ساحت و ،يمتعال  حواْس

  در   د يكن تفكر :  اندفرموده   كه   چنان   است؛ اضطراب  و   دهشت   و   رت يح ، يتعاليبار  ذات   در   تفكر   جة ينت
ذات    وصف   كه  ب يترت   همان   به   اوست،  ذات   ن يع   او   صفات .  دينكن   تفكر   ،تي احد  ذات   در   و   خدا   يها نعمت 

 . تفكر  با  در صفات  ر يس اّلا   ست،ين  ممكن  ز ياو نصفات   است، وصف ر ممكن يغ او

  ت يغا   گردد،  ي منته  بدان   او   ادراك   هرچه  و  د، ي رس  نتواند   واحدْ   ُكنه   به  ي موّحد   چ يه  ادراك   ن،يبنابرا
  دستش   سالك اگر . است  ادراك   از   ينوع  خود ادراك،  مقام به   دني رس  از   عجز .  واحد  ت يغا   نه   بَود  او ادراك 

  مشاهده   عوالم  همة   در   را   مطلقه   حكومت   و  تاّمه  ت يوال  گردد،   روشن  حق  نور   به  دلش   و  كوتاه  خارج   از
  ي منازعات  و  است،  قاصر   عقول  ياله  ذات  ادراك   از .  ندارند  اراده  امور،  انجام  در   اسباب   كه  ند يبي م  و   كند
  مورد   ن يا  در   كه   عاجز است   عقل   را يز  گرفته،   شه ي ر  قاصر   عقل   از   همه   دارند،   موضوع   ن ي ا  ي رو  ُعقال   كه

  صارت است، قِ   برخوردار   ي لدّن  علم   از   و   رديگي م  ض يف   درون   از   كه  يموحد  اما .  كند  صادر   قاطع  ي حكم
  دارند،   ابراز  يسخن   مورد  ني ا  در  كه  ني ا  از  عاجزند   ُعقال  كه  نديبيم  و  كندي م  مشاهده  يخوب  به  را  عقل

 . گذردي م  آنها  از  و نهاده منازعات  ي رو يپا  لذا 

  اجّل  او،  عظمت   ساحت  را يز.  ياله  ذات  ُكنه  به  معرفت  از  است  عجز   اظهار  ن،ي عارف  معرفت  تينها 

ترا عبادت نکرديم  : َعَبدناكَ  ما » ،يواحد هر  او بر  شود مّطلع ا ي و ،يوارد هر   به شود عهيشر  كه  نيا  از است

  «ترا نشناختيم چنان که حق شناخت تو بود  : َعَرفناكَ   ما »  و  همه،   اجتهاد  «چنان که حق عبادت تو بود

 . همه  اعتقاد

  اشّعة   بر   را  نظران صاحب   رت يبص  و   نه،  يل يدل  ر يتح جز   او   ات يَبدا  بر   را   عقول  تينها   كه   ي خداوند  پاكا 
  در   ابد   و  ازل.  نه   تينها   را   او  نامحدود   صفات  و  نه،   تيَبدا  را  او   نامحدود   ذات  نه،   يليسب   او  عظمت  انوار

.  لياوا او،  تيآخر  در  اواخر  و  اواخر،  او، تياّول در   ل ياوا.  او  بساطت  ي ط  در  مكان و  َكون   و  او،   ِاحاطت تحت
  حادث،   او،   تيازل   در  آزال  عي جم  ظاهر،  او،  تي باطن  در  اكوان  بواطن  و  باطن،  او،  ت يظاهر   در  اءياش  ظواهر 

 وارث. او،  تيابد در  آباد ع ي جم و



 

 
 
 
 

 

 

 
 

  َعَرض   و  جوهر   و  جسم   مانند   يسلب   صفات.  يُثبوت  و  يسلب:  است  نوع  دو  ياله  مقّدسة   صفات
  ادراك   و   اراده   و   ات يح  و   رحمت   و   قدرت   و   علم   مانند   به   يتعالحق   ةي ثبوت   صفات   و  بودن،   محتاج  و
 افعال.  صفات  و  ذات صفات :است  قسم دو  بر  حق هي ثبوت  صفات  .هيسرمد و صدق  و كالم  و

 

  به   شود  ظاهر   كه   باشد   يمحقَّق  مبدأ  موصوف،   در   او   ي برا  آن كه  از   است  عبارت   ه يذات   صفت
  آن   ذات  در  است  يامستقّره  ئت يه  ممكن،  در  مبدأ   نيا.  شهود  عالم   در  هيفعل   آثار  آن،   جهت

  اثرش  و  است   ي اه ينفسان  ت يفيك  آن،   مبدأ   كه   جود   مانند  آن،   به   است  قائم  صفْت  ن يا  كه   ممكن، 
 شود يم   صادر   و   جهت،   تعّدد   بدون   است  اقدس   ذات   واجب،   در   مبدأ   ن يا  ي ول  است،   اعطاء   و   بذل 

 . شودي نم متعّدد آثار، اختالف  به  ذات  وحدِت و افعال، و آثار  ِبَنفِسها،  ذات  ن يا  از

  صفات،  نيا  آثار  و  
  ر يغ  مفهوم،  چون  را يز  است،  مصداق  كي   يسو  به  اشاره  همه   كه  است   متكّثره  م يمفاه  و  يمعان

 .باشدي نم ني ع  تكّثِر  آن،   تعّدد  است، يخارج وجوِد

  مخلوق   در   آن   ة ينقض   ر ينظ  يول  ست ين  تعدد   است،   آثار   ي مقتض  كه   يتعالحق   ذات   صفات   در
  و   مخلوق  و  مراد   و   زنده   و   مقدور   و   معلوم  شود  گفته   كه   د ي آ  صادق  شخص   بر   كه   ي به طور  است،

 . مرزوق
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  و  دانا   و  زنده  شخص   هر   با   كه  قدرت  و   علم  ات،يح  مانند   است  موصوف  به   قائم  صفت   يگاه 
  قائم   موصوف  به   صفت  ي گاه  اما   م،ي كن  ُمّتِصف  آنها   به   را  انسان   مي تواني م  ما   و  هستند   قائم  توانا 

  از .  است  ي گر يد  ز يچ   تحّقق  به   ازمندين  شود،  ُمّتَصف  وصف   آن  با   بخواهد  موصوف   اگر   و  ستين
  از   پس  خدا   ي برا  كه  يصفات  و  است،  اول   قسم  از   يتعاليبار  ذات  صفات  كه  شودي م  روشن  نجا يا

 .اندفعل   صفت و  ذات بر  د ي زا  بلكه ستندين ذات  ني ع كنند، ي م  اثبات  نش ي آفر  تحّقق 

  پس   شود،  او  ذات   ن يع  خدا  صفات  اگر   نديگو  و  دانند ي م  ذات   بر   زائد  را   خدا  صفات   يافرقه 
  يوقت  چه،   .ديآي نم  الزم  صفات  از  بودن  يخال  صفات،  تيني ع  از   كه  يحال  در  ندارد،  يصفات  خدا
  و   ظاهر   او   از  صفات   آثار  چون   و   شد،ينم  ظاهر   او   از   صفات   آثار  كه  شدي م  يخال  صفات   از   ذات 

 .ديآي نم الزم صفت  ُخُلّو صورت   ني ا در  پس  گردد،ي م صادر

 ا ي   مندي قد  ا ي:  ستي ن  رونيب  حال  دو   از  باشد،  ذاتش   بر   زائد  او،   ذاتِ   صفات  كه   يصورت  در
  ن يا  د، دريآ  الزم  كماالت  از   ذات  خلّو  دوم  صورت   در   و   دي آ  الزم   ُقَدما   تعدد  اول  صورت   در   حادث.

 .است  باطل  عقل َبداهت به صينقا  به  او اّتصاف  و گردد، صينقا   به  مّتِصف يتعالحق  ذات  وقت

كه ي ا  از   ست ين  ي خال  باشد،  ذاتش   بر   د ي زا  يتعالحق   ذات   صفات   اگر   گر، يد  يسو  از   اي  ن 
  ن ي ا  در  است،  خود  ذات  به   مستند  ا ي   و  ست،ين  يز يچ   او  يورا   آن كه  حال  و  است  ر يغ  به   مستند

  او  ذات   كه   ست ين  ن يچن   پس !  باشد؟  كماالت   آن   قاصر   كماالت،   ِضي ُمف   كه   شودي م  چگونه   حال
 .است بي ترك  مستلزم  ن يا كه  باشد، يگر يد ز يچ  ز ين او  صفات و يز يچ

  موجودات   خدا  شود   گفته   كه   ستين  ز يجا »:  ديفرما ي م  السالمهي عل   الرضا يموسبني عل  حضرت 

  بر   آلت آن را  بلكه   داده،   قرار   دا ـ خ  از  ر ـيغ  را   قدرت  صورت،  ن يا در   ه ـك  را ـيز ده، يآفر  درتـق ا ـب  را 
  قدرت  به   را   موجودات   خدا   كه  شود  گفته  ديبا   بلكه   ده،ي آفر   را  موجودات آن  با   كه  داشته  مقّرر  خدا

.  «آنها   بر   اقتدار   جهت   به   را   موجودات   كرده   خلق   خدا   كه   ستين  ن ي ا  جز   و  است   ني ا  ده، يآفر 

  كه  آنچه  با   شنوديم ند، يبي م  و  شنودي م عاَلم  خداوند »:  فرموده  ز ين  السالم ه يعل  باقر   محمد   حضرت 

 . «شنوديم  كه  آنچه  با  ند يبي م  و نديبيم

  را ي ز  است،  نور   قتيحق   او  اقدس  ذات   و   است  او   ذات   ن يع  ،يتعال حق   ذات   صفات   ن،يبنابرا
  است   ُمظِهر   و   خود  در نفس   است   ظاهر   نور   ست، وين  عدم   از   خفاتر   يظلمت  و   از وجود  اظهر   ينور
  ظاهر   آن  از  اكوان  و  قيحقا   و  بوده  موجودات  ظهور   منشأ   نور  آن   كه  ديآي م  الزم  ر خود، لذايغ  در

 .شوند

  و  ت،ـاس  محال  ا ـآنه از   او دس ـاق   ذات انفكاك  و  تـاس ه ـيكمال ةـي قيحق ، يـاله ذات  صفات  
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  موجب  نها ي ا  از  ُخُلّو  كه   بصر   و  سمع   ات،يح   علم،  قدرت، مانند  ،است ممتنع  آنها   اضداد  به   اّتصافش 
  عاجز   گر ي د  زمان   در   و   قادر   يزمان  در   متعال   خداوند   كه   ست ين  ممكن   پس، .  است  اج ياحت  و   نقص
  ي زمان   در  و  عاِلم  يزمان  در  ا ي  آن را،  ضد  گر يد  يزمان  در  و  باشد  داشته  اتيح  يزمان  در  و  باشد،

  امكان   است،   مسموعات  و  ُمبَصرات   به  علم   كه   بصر   و  سمع  است   طور  ن يهم   و  باشد  جاهل   گر يد
 .نشود بدانها  عالم يزمان در  و شود نها ي ا به  عاِلم يزمان در  كه  ندارد 

  پس   را.  صفات   آن   اضداد   او  از   مي كني م  ي نف  ذات،   صفات   با   را   خدا   م يكن  وصف   اگر   نيبنابرا
  هرگاه  و  است؛   مرگ   كه   را   ات يح  ضد   او   از   م ياكرده  ينف  است،   يح   عاَلم   خداوند   م ييگو  هرگاه

 ينف  است،  عي سم  مييگو  هرگاه  و  است؛  جهل  كه  را   علم   ضد   او  از  مي اكرده  ينف  است،  مي عل  مييگو
  كه   آن را   ضد   او  از   مياكرده  ينف  است  ر يبص   م ييگو  هرگاه  و   است  يكر   كه  را  ييشنوا  ضّد  مياكرده
 هرگاه  و  است؛   ي خوار  كه   آن را   ضد   او   از   م ياكرده  ينف  است   ز يعز   م ييگو  هرگاه  و  است؛   يكور
  مييگو  هرگاه  و  است؛  امور  در  كردن  خطا   كه  آن را   ضد  او  از  مياكرده   ينف  است،  م يحك  مييگو
 ينف است، ميحل مييگو هرگاه و است؛  يازمندين كه را يازينيب ضد  او از مياكرده ينف است، يغن

 . است انتقام در  ل يتعج كه آن را  ضد  او  از مياكرده

  غضب  و  قضا   و  ت يمش  و  اراده  كه  رايز  است،  كننده  اراده  عاَلم  خداوند   م ييگو  كه  ستين  ز يجا 
  و  قدرت كه رايز است،  عاِلم و قادر  خدا ميي بگو كه است ز يجا  كن يل  افعالند، صفات از  نها يا َاشباه و

 .اوست  ذات نيع  حق،  يذات صفات ر يسا  و علم

  مگر   مي بكن   م يتواني نم  تصور  ،دوام  و  بقاء  به  را   خدا  م يكن  وصف  ما   اگر   كه   چنان  ؛
  به   ست،ي ن  يجار  يو  بر   امتداد   ن يا  كه  يصورت  در   رود،يم  و  ديآيم   كه  را  متعاقبه  يزمان  امتداد
 . ستين او  بر  حال و مستقبل   و يماض  كه  آن جهت

 

  مانند  شود،ي م  گرفته  فعل  از  صفت   فعل،  تحّقق  از  پس  كه  است  آن  فعل  صفت  از  مراد
  ن ي ا  و  شود ي م  مفهوم  و   مأخوذ  او  بودن  دگار يآفر   ها،ده يآفر   از  نش، يآفر   تحقق  از  پس   كه  دگار يآفر 

  آن   ضد  با   كه  را  يصفت  هر   گر،يد  عبارت  به.  ياله  اقدس  ذات  بر   قائم  نه  است  فعل  بر   قائم  صفت،
  از   علم  و   قدرت   مانند   اراده  چه، اگر   . لطف  و   اراده   مانند   است   فعل   م، صفت يكن  ثابت  خدا   يبرا

  اراده   خدا   كه  بودي م  يز يچ   اثبات   ضي نق  نكرده،  اراده  خدا   كه  را  آنچه   اثبات   بود،  ي اله  ذات  صفات
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  صفت   در  نيبنابرا.  بود  خواهد   آن   ضي نق  قبض،   باشد،  ذات  صفات  از   لطف  اگر   ز ين  و  است،  كرده
  ي ول  دشمن،  را   ان يعاص   و  دارد   دوست  را   كنندگانعبادت   خدا   م يي بگو  كه   است   ز يجا   فعل، 

  صفات   از   يصفت  هر   اثبات  در   را يز  است،  آن   ضد  كه  عجز   و  قدرت  به   كرد   وصف  را   خدا  توان ينم
 .ميينما ي م  ينف او  از  را آن  ضد ذات، 

  كردن   خلق   بر   قدرت  بلكه  ست،ين  كمال  نفِسه   يف  كه  كردن  خلق   مانند  
  خلق   گر يد  يزمان  در  و  كند   خلق  يمصلحت   به  يزمان  در   يتعالحق   كه   است  ممكن  و  است،  كمال
  بر   قدرت   بلكه   ستندين  كمال   نها ي ا  كه  راندنيم   و  بودن   رازق   و   كردن  اء ياح  است   ن يچنهم   و   نكند، 

 .نگردد صادر  او از   و نباشد  مصلحت  نها ي ا جادي ا يزمان در  كه  دارد امكان   چه است، كمال  نها يا

 

  ،ير يتقد  به  بنا   و  محدود  است  يت ي واقع  م، يكن  فرض  را  جهان  يها ت يواقع  از   كه  يتي واقع  هر 
  آن   از  رونيب  كه   است  يمرز  را   تيواقع  ني ا  ي عني   است،  ي منف  ،ير ي تقد  به   بنا   و  داراست   را   ي هست
  ت يواقع  را يز  كرد،  فرض   توان ي نم  او   ي برا  ي تينها   و   حّد  چ يه  كه   خداست  تنها   شود،ي نم  افت ي  مرز 

 .ستين ازمند ين و  مرتبط يشرط و  سبب چيه  به  و است  مطلق او

  كه   دّوم  هر   را يز  كرد،   فرض  عدد  توان ي نم  ينامتناه  و   نامحدود  امر   مورد  در   كه   است  روشن
  را  يحجم  اگر   كه   چنان   هستند؛ يمتناه و  محدود  دو هر  جهينت   در و  است  ياّول  از   ر يغ  شود   فرض

  فرض   هم  اگر   و   كرد  فرض   يگر ي د  حجم  توان ي نم  آن   برابر   در   م، يكن   فرض   ي نامتناه  و  نامحدود 
 .شد خواهد ياّول  همان  يدّوم م،يينما 

  تي انسان  همان  كه  دارد  يذات  كه   مينيبي م  م،ي ده  قرار  يعقل  يبررس  مورد   را  انسان  اگر 
ن  ي ا  مانند  شود،يم  شناخته   آن  به   ذاتش  كه  دارد   همراه  يصفات  ز ي ن  و  اوست،  يشخص  و  يظاهر 

.  دارد  را  صفات   ن يا خالف   ا ي  و  تواناست،  و   دانا   است،   كس   فالن   پسر  و   شخص   فالن  زادة  م يي گو  كه
 ييتوانا   يول  شود،ي نم  جدا  ذات   از   هرگز   ي دّوم  و  ي اّول  صفت   مانند   آنها   از  يبرخ  اگرچه   صفات   ن يا
  از   كيهر   و  ذات  از  ر يغ   آنها   همة  باشند  كه  يحال  هر   در  دارد،  را  ر يي تغ  و  ييجدا  امكان  ،ييدانا   و

 است. ي گر يد از   ر يغ آنها 

  ن كه،ي ا  بر   است   ل يدل  ن ي بهتر   گر، ي همد  با   صفات   و   صفات   با   ذات   رت يمغا   ي عني   مطلب،   ن يا
  ذاتْ   اگر   رايز  هستند،   يمتناه  و  محدود   دو   هر   است،  ذات  معّرف   كه  ي صفت  و   دارد  صفت   كه   يذات
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  جه ينت  در   گرفتند، ي مفرا   را  گر ي همد  ز ين  صفات   و  گرفتيمفرا   را  صفات  بود،  ي نامتناه  و  نامحدود
  ي معان  ن يا  و  بودند   گر يكدي   ن يع  ييدانا   و   ي، و توانايييتوانا   همان   مفروض،  انسانِ   و   بود  ي كي  همه

 .نبود ش ي ب يمعن  كي

  تواني نم  شد،   ذكر   كه   ييمعنا  به  صفت   ، ياله  اقدس   ذات   يبرا كه   شوديم روشن   ان يب   ني ا  از 
  منّزه   يد يتحد  هر   از  ياله  اقدس   ذات   و  رديگي نم  صورت   دي تحديب   صفت،  چنان   را يز  كرد،  فرض
 .است

  در   صفات   ن ي ا  و  شودي ظاهر م  صفات   صورت   در   كه   م ي دار  سراغ  جهان   در   ي اديز  كماالت   ما 
جا  .  دهنديم   آن   به   ي شتر ي ب  ي وجود  ارزش  و   نموده  تر كامل   را   خود  موصوف   شوند،   ظاهر   هر 

  و  د يبخشي نم  گرانيد  به   نداشت،  خود  را  نها ي ا  اگر   و  دهيآفر   خدا  را   كماالت   نيا  همة  شكيب
  را   يكمال  هر   يتعال  و  تبارك   ي خدا  گفت  ديبا   ، ميعقل سل  قضاوت  به  بنا   پس.  كردي نم  شانل يتكم

  است،   ينامتناه  و   نامحدود  يتعاليبار  اقدس  ذات   ن كهي ا  به   نظر   يول  داراست، 

  جهت   به  و  
 .ستين  انيم  در  م يتقس  قابل  واحِد ر يغ  بودنش، محض  قِتيحق

 

  يمعبود   او   جز   كه   دهد ي م  شهادت   متعال   : خداوند ُهوَ   آِل    آِلهَ   ل   َآن هُ   الل هُ   َشِهدَ »  :يتعال  الل   قال

  قابل   كه   او  جز   ي معبود  كه   دهد يم  شهادت   ي تعال  و   تبارك   خداوند   فه،يشر   ة ي آ  ن يا  در .  «ستين

  پردة  پشت  از   بشر .  است  متفاوت  حق،  شهادت   با   َمَلك  و  بشر   شهادت   اما،.  ستين  باشد،   شيستا 
 . دهدي م را   شهادت  ني ا خود،  ذات از   يتعالحق  و انوار،  پردة پشت از   َمَلك  و آثار،

. هست  ز ين  ه يتنز   و   سي تقد  متضّمن   و   خداست،  ي گانگي  به   اقرار  ل،يتفع  باب   مصدر   د يتوح
 و   تر كامل   د يتوح  شتر،ي ب  كمال  قدر   هر .  است  مختلف   مردم   ي معنو  مقامات   ي رو  د،ي توح  مراتب 
 . تر خالص

 

  اگر .  يقيحق  وحدت   و  يمجاز  وحدت :  است  قسم  دو  بر   آن  و  است  كثرت  مقابل  در  وحدت 
 دارد: ياقسام خود كه  است  ي مجاز  وحدت  نباشد، واحده  صفت  وحدت، 
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 و  ذهن   در   فقط   وحدت،   نوع   ني ا...    سه   و   دو   ك، ي  م، يي گو  كه   ن ي ا  مثل :  يعدد  وحدت   -  اول 
 . ندارد يخارج قتي حق و رديگي م  صورت ما  تصّور 

 و  انسان  يعني  است،   ي كي  اسب  و  انسان   جنس   م، ييگو  كه   ني ا  مثل:  يجنس  وحدت   -  دوم
 . مشتركند  ت يوانيح ي معنا  در  اسب

  را   پوست اه يس  و  پوستد يسف  از   بشر   افراد   تمام  م، يي گو  كه  ني ا  مثل:  ينوع  وحدت   -  سوم
 . ديآ صادق  همه  بر  يانسان ي معنا   و نامند  انسان

 اندازه،   و  مقدار  در   نها ي ا  كه  مير ي بگ   نظر   در  را  ياجسام  كه  ني ا  مثل:  يكّم  وحدت  -  چهارم
 . هستند  يكي

 ا ي   يظاهر   يروين  چند   اصابت  و  ان يجر   و  شمول   از  كه   ي اواحده  ر يتأث :  يفيك   وحدت  -  پنجم 
  يجسم  صحت   لحاظ   از   ه، ي مأكول  انواع  و   صنوف   از   ي چند  كه   ن يا  مثل .  رسد  تحّقق   مقام   به   يباطن

 . رساند ظهور  مقام  به  را ياواحده  ر يتأث  ،يروح ا ي

  وصف،   و  طعم   در   ب، يس  مثالا  نوع،  ك ي  افراد   تمام   م، ييگو  كه   ني ا مثل :  يوصف  وحدت   -  ششم
 . هستند  يكي

 . ندارد تعّدد  و است  ي كي ،ياعتبار  به يهركس  م، ييگو كه  نيا   مثل:  يشخص وحدت - هفتم 

  ، ي عدد  وحدت   جنس   از   كه   است  يوحدت  آن   و   است،   يقيحق  وحدت   ، يمجاز  وحدت  مقابل
  ن ي ا  از   كه   است   آن   از  باالتر   ي اله  اقدس  ذات.  نباشد  يشخص  و  يوصف  ، يفيك  ،يكّم  ،ينوع  ،يجنس
 . است ه ياله هي ق يحق وحدت  اوست، شأن  آنچه كرد، تصور  او  بر  وحدْت نحو

  قابل   دو  هر   و  بَود  مجّزا  واحد  از  صفت  يول  بَود،  واحد   صفِت  وحدْت  اگر   گر،يد  عبارت  به
  باشد،   واحد  صفت   وحدْت  اگر   اما .  است  حّقه   ِريغ  يقيحق  وحدت   وحدت،  گونه  ني ا  شوند،  قسمت 

  صفت   ني ع   ذات،   و  ذات   ني ع  صفت،   يعن ي   نشوند،   قسمت   قابل  و  نبَود  مجّزا  هم   از  واحد   و  صفت   و
  كمال   حّد  به   را  وحدت   آن  شناسندينم   كه   ند، يگو  حّقه   يقيحق   وحدت  را،  وحدت   ن يچن  باشد،

 . علم  در  راسخون  مگر 

 

 و  آمد   حضرت   آن   نزد   ياعراب  مرد.  بود  يي آراصف   مشغول   (ع)ر يام  حضرت   جمل،   جنگ   در
  مگر   كه  آوردند  هجوم  يو  بر   مردم  كه   آن  از  بعد   است؟  يكي   خدا  ييگويم  تو  ا يآ:  كرد  عرض

  از   دست»  :فرمود  حضرت  است؟ آن  سؤال   وقت  چه  است،  ييآراصف  مشغول  حضرتش  ينيبينم
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  خداشناس   و  د را موّح  مردم  كه  است  ني ا  ي برا  ت،يفعال  همه   ن يما از ا  مقصود  د، چون يبدار  يو

 .«ميينما 

: گرددي م  تصّور  وجه   چهار  به  است،  ي كي  خدا  كه  ني ا  در   قول  ،ياعراب  ي ا»:  فرمود  آن  از  بعد

  بر   تواني نم  كه  يوجه  دو  آن  اما .  است  ثابت  خدا   بر   وجهش  دو  و  ستي ن  روا  خدا  بر   آن  وجه  دو
  و  سه  و  دو   مقابل  در   ك، ي  از   ما   مقصود  و  است  يكي   خدا  مييگو  كه  است  ني ا  نمود،  اطالق  خدا

  وحدت   آن رايز شود،ي نم شمرده اعداد  باب در ست،ين ممكن  او يبرا يثان كه يوجود. باشد چهار
  نوع   از  يعني  مردم،  از  يكي   مييبگو  كه   ني ا  مثل  ،يجنس  وحدت:  دوم .  نديگوي م  عدد  وحدت   را،

 . نباشد روا خدا بر  جنس،  و عدد  وحدت يعن ي وحدت،  قسم دو  نيا. بشر 

  تمام   در   ي عني  است،   ي كي   خدا   م ييگو  كه   است   ن ي ا  است،   ثابت  خدا   بر   كه   ي وجه  دو   آن   اما 
  در   است  ي كي   خدا  م ييگو  كه  ني ا  گر ي د.  ما   پروردگار   است  طور   ني هم  ندارد،   ي هيشب   موجودات

  نه   يخارج  اجزاء   نه  كرد،  فرض   توانينم   اجزاء  خدا  يبرا  و  شود،ي نم  هيتجز   وجه   چيه   به   و  ،يمعن

 .«يوهم اجزاء   نه ،يعقل  اجزاء

 

  از   ياپاره  به   الا ي ذ  كه  دارد  وجود  يمختلف  يها منطق   جهان،   خداوند   د يتوح  اثبات  مقام  در
 م:يكني م  اشاره آنها 

  ، ي عقل  حكم   به  رايز  ندارد،  يتالزم  ي گر يد  بر   كي   چيه   باشد،  متعّدد   الوجودواجب   اگر     اول

  ارتباط  دو  آن  نيب  صورت   ني ا  در  است،  يگر يد  علت  يكي  ا ي:  ستي ن  رونيب  جهت  دو  از  ارتباط
  و   خدا  علْت  اّول،  صورت  در.  گرنديد  علت  معلول  دو،  هر   كه  نيا  ا ي  و  است،  برقرار  يمعلول  و  علت

 . است آشكار  دوم، صورت بطالن  اما   و ندارد؛  را  يي خدا مقام  ي ستگيشا  معلول، 

  از  منّزه  و   كماالت  تمام  واجد   مستقالا  آنها   از   كي هر   ،الوجودواجب  تعّدد  صورت  در  نيبنابرا 
  فاقد   و  خود   كماالِت  واجِد  كي هر   تعّددشان،  حكم   به  كه  است  يه يبد.  بود  خواهد  صينقا   تمام

  صورت،  ني ا  در  اما  و.  بود  خواهد  معقول ر يغ  تعّددشان،   گرنهو   است  ي گر يد  ازات يامت  و  اتيخصوص
  باطل  الوجودواجب   در  مسلما   طيشرا  ن يا  و   بود  خواهد  عدم   و  وجود  از  مرّكب  الوجود،واجب   هر 

 .بود خواهد حادث شود، ني چن هر آنچه و بوده

 الل هِ   َفُسبحانَ   تا َلَفَسدَ   الل هَ   آِل    آ لَِهة    فيِهما   كانَ   َلو  »:  ديفرما ي م  كه  است  ميكر   قرآن  منطق    دوم
ا   آل َعرشِ   َرب     فاسد   عاَلم   نهيآ  هر   بود،ي م  خداوند  از   ر يغ   يگر يد  ي خدا  جهان،  در   اگر :  ِصُفونَ يَ   َعم 
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 الوجود،واجب   دو  اگر   چه،.  «كننديم  وصف  آنچه  از  عرش  پروردگار  است  منّزه  پس.  گشتيم

  ي هست  يز يچ  به   نش،يآفر   جهاِن  در  بخواهد  آنها   از   كي هر   و   باشند  اراده   صفت   و  قدرت   يدارا 
  شد،   نخواهد  ي عمل  ي گر يد  ارادة   و   شده  يعمل  ي كي  ارادة   ا ي:  بود  نخواهد   رونيب   وجه  سه   از   بخشد، 

  در .  شد  نخواهد  يعمل  دو  هر   ارادة  كه  نيا  ا ي  و  د، يپوش  خواهد  عمل  جامة   دو  هر   ارادة  كه  نيا  ا ي
  است   باطل   دوم،  صورت   و  بود،   خواهد   الوجودممكن   ي گر يد  و   الوجودواجب   يكي   اول،   صورت 
  را   يي خدا  مقام   يستگيشا   ك ي  چ يه   و   عاجْز  دو   هر   سوم،   صورت  در  شد، و   اشاره   فوقا   كه   چنان
 . ندارد

  باشند،   داشته   كامل   توافق   كار   هر   در   الوجودواجب  دو  است   ممكن  كه   كند   اشكال   ي كس  اگر 
  او   صفت  ن يع   ذاتش   و   ذات،  ني ع  صفاتش   كه  باشد   يذات  ديبا   الوجودواجب   كه   م ييگو  پاسخ  ن يچن

  باشد  مركب   كه  يز يچ  و  است،  مرّكب  باشد،  جدا  هم  از   او  ذات  و  صفت   ،يموجود  اگر   رايز.  باشد
  آنها   به  نسبت   مركب  و  گردندي م  مقّدم  مركب،  خوِد  بر   اجزاء  پس  آمده،  وجود  به  اجزاء   از  حتما 

 .است حادث  و  نبوده يازل و م يقد  ،يموجود  ني چن لذا  و مؤّخر،
  ن يضدِّ  اجتماع   ني ا  كه   است  ني ا  پاسخ  مؤّخر،  هم   و  است  مقّدم  هم  مرّكب  كه   شود  گفته  اگر 

  و   است  حادث   د، يآيم  وجود   به   اجزاء  از   چون   مركب   عالوه به    ست،ي ن  ر يپذامكان   و   بوده   ن يَضي نق  و
  در   و  مّتحد،   صفتْ   و  قدرت   ثيح   از  الوجودواجب   دو  اگر   نيبنابرا.  اّول  نه   ديآي م  وجود  به   بعدا 
 .بود نتوانند  يكي  جز  و بوده متحد  هم، ذاتْ  در  دو ن يا  باشند، مّتفق  هم اراده 

  و  كند   ي گر يد  ارادة   از   ير يجلوگ  تواند ي م  ك ي هر   ا ي  م، يكن  فرض  الوجودواجب   دو   اگر     سوم

 . است آشكارتر  دو  هر   عجز  دوم، صورت  در و آشكار،   دو هر  عجز  اّول  صورت  در  تواند؛ ينم ا ي

 

 يعن ي   نگردد،  صادر   واحد  جز   واحد  از :  كه  است  ن يا  ي فاعل  علت  به   مخصوص  احكام  از   يكي
  او   از  ز ي چ  كي   جز   باشد،  نداشته  ياجزائ  و  تكّثر   نحو،  چيه  به  و  بوده واحد  جهات  تمام  از فاعل،  اگر 

  و   يسرد  كه  است   ت يخصوص  آن  به  و   است  يتيخصوص   آتش   و  آب   در  كه  چنان  گردد،ي نم  صادر
  از   و  يگرم   آب،  از  كه   ديآي م  الزم   نباشد،  تيخصوص   ن يا  اگر   شود،ي م  حاصل  دو  آن  از  يگرم

  تيخصوص  كي   به   كه  است  ت يخصوص  دو   يدارا   علت،  صورت  نيا  در .  شود  حاصل  يسرد  آتش، 
  ت يخصوص  دو  يدارا  علت  اگر   لذا  و  شود   حاصل   او  از  يگر ي د  معلول  ت، يخصوص  كي   به   و  يمعلول
 .بود نخواهد واحد  جهات عي جم  از  باشد،
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  يبرا   علتْ   واحد،  اگر   مثال  به عنوان .  دي آ  الزم  ن يضَ ينق  اجتماع   شود،  صادر   ر يكث  ،واحد  از   اگر 

  «ب»  منشأ  جهت   بدان  كه   دارد  يتيخصوص  علت،  ا ي  واحد  ني ا  ،«ب»   و  «الف»  مثل  باشد  ز يچ  دو

  «الف»  ت يخصوص  ستِ ين  ،«ب»   تيخصوص  پس .  است  « الف»  تيخصوص  از   ر يغ  ،«ب»   منشأ  و  است

  ن يا  و  د ي آ  الزم   ز ين  «الف»  ت يخصوص  سِتين  ، «الف»  تيخصوص   اجتماع  با   صورت،  نيا  در.  است

از واحد جز واحد، صادر  :  آلوآِحدُ   آِل    ِمنهُ   صُدرُ ي  ل  َآلوآِحدُ »:  اندفرموده   كه   چنان   ن يبنابرا.  است  محال 

 . «گرددينم

 

 

  ازي امت  هم  از  كنيل   مشتركند،  يتعال حق   ِتيوحدان   جهت   از  ،«احد »  و  «دواح »  مبارك   اسم  دو

 :ز يچ  چند به  اندافته ي

  و  پا   و  دست  از   افتهين  بيترك  يعن ي  است،  اعضاء  و  اجزاء  ينف  يمعنا   به  ،«احد»  كه  آن    اول

  ي عني  است،  مانند  و   مثل  و  ر ينظ   و  كيشر   ينف  يمعنا   به  ،«واحد»  اما .  نها ي ا  ر يغ  و  گوش  و  چشم

 .يمعن  به ُمُتَفرِّد   يعني «احد» و ِبالّذات  ُمُتَفرِّد ي عني  «واحد» پس. ندارد مانند  و مثل  و كيشر 

  به خالف   كرد،   توان ي م  عاقل ر يغ و  عاقل   بر   اطالق   استعمال،   جهت  از  را  « واحد»  كه   آن     دوم

  ده ي فهم  ن يچن   ست، ين  ي احد  خانه  در   م ييگو  ي وقت  مثالا .  است  عاقل   به   مخصوص   كه  «احد»

  اما   باشد؛   خانه  در   ي وانيح   است  ممكن  يول  ندارد،   وجود  خانه   در  انسان   از   ي احد  كه   شوديم

 .شودي م  هم وان يح شامل «واحد»

  به  يگاه  ست،ي ن  اعداد   در   داخل  « احد»  يول  است   اعداد   در   داخل   « واحد»  كه   ن ي ا    سوم

  ك يشر   ينف  بر   را   « احد»   و  اجزاء   ينف  بر   را   «واحد»  كه  چنان  شود،يم   استعمال   ز ين  گر ي كدي   يمعنا 

 .ندينما ي م  اطالق

  بگو:  َآَحد  الل هُ   ُهوَ   قُل»:  فرموده  دي توح   سورة  در   كه   ن يا  رسد، ي م  نظر   به   يانكته   نجا يا  در  

  است،   اعداد   مبدأ  «واحد»  كه   است   آن   جهت  به   ،«دوآحِ   الل هُ   ُهوَ   قُل »  نفرموده  و   «يگانه  ي خدا  اوست
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  در   «كي »  يعني.  است  آن   ينف  و   تيدوئ  تصّورِ   از   پس   شود،ي م  استفاده  « واحد»  از   كه   يوحدت  لذا 

  در  و  ستين  اعداد  مبدأ  «احد»  اما   برود،  تيدوئ  احتمال   كه   شوديم   تصور   يي جا   در   «دو»  مقابل 

 .مي ستي ن آن ينف و ي دوم تصّور به  محتاج  ت، يوحدان اثبات

 و   اجزاء، ينف اعتبار به يتعاليبار  ذات  از شودي م انتزاع كه است  يصفت «احد» گر،يد به عبارت

  پس .  تي دوئ  و  ك يشر   ينف  اعتبار   به  يتعاليبار  ذات   از   شوديم  انتزاع  كه  است   ي صفت  «واحد»

  « واحد»   از   نه   شودي م  استفاده   « احد»  از   است،   ياحد   ذات   وجوب   و  ت يالوه  مقام  ق ي ال  كه   يوحدت

 . است اعداد  مبدأ  كه

 

را   بتابد،   ي صاف  دِ ي سف  شة يش  مانند   ي قليص   ِفي لط  جسم   بر   شمس   نور   اگر    نشان  چگونه   آن 
  ي و  انعكاس  و  اضائه  مانع  سنگ،  مانند   افتد   يمي ضخ  اهيس  جسم  بر   اگر   عكس، بر   و  دهد؟ يم
  قلب   بر   اگر   است،   گر جلوه   يموجود  هر   در   وجود،   عالمِ   شمسِ   يقي حق   نورِ   طور   ن يهم .  گردديم

  ي بعض و شودي م منعكس است، يو در  كه ياستعداد  و تينوران اندازة به و صفا   به قدر بتابد، پاك 
 و  ِوعاء به قدر  و موجودات   وجود نةيآئ  به عارف، كه  است ني ا. كنديم  تيحكا  را تيالوه  اوصاف  از

  ند،ينب  ن ي ب  در  را  خود  ياحد  نور  ظهوِر  وقت  در  و  شناسدي م  را  خدا  خود،  نفس  و سعة  تيظرف
  به   قائم  را   همه  دارد،  احاطه  او  َمشاعر   و  قوا  تمام  به  كه  كند  مشاهده  يابد  و  يازل  وجود  كي   فقط

  كه،   است  وقت   ن يا  در .  دينما   مشاهده   يخداوند   جالل   و   جمال  عظمت   بحر   در   ُمستغرق  و   او
  رو   آَرد  كه  هر   به  رو  و  داشته،  دوست  را  او  بدارد  دوست  را   كه  هر   و  سته،ينگر   را  او  بنگرد  را  هركه

 .است  آورده  او به

  را   او  تيخود  و  تيئ يش  كندي م  كه   يكار  تنها   بتابد،  كي تار  دِل  بر   يقيحق  نورِ   آن  يوقت  اما 
  هرچه .  گرددي م  او  حجاب   و  پرده  او،  نفسِ   و  ند يبي نم  را   خود  ماوراء   كه   است   ن يا  دهد،ي م  نشان

  ز ي چ  است،  گرفته   قرار   ي و  ي رو  ش يپ  در   كه  ييزها يچ   و  محسوسات  و  خود   از   ر يغ  كند،  نظر 
  و   غلظت  از  ،آفتاب  تابش   به  كه   ميضخ   اِهيس   سنگ  همان  مانند   ست، ين  دايهو  او  يبرا  يگر يد
  دِ يخورش  او  پشت  از   و  رود   فرو  يو  اعماق  در  نور  كه  ستين  ني ا  شود، قابلي نم  كاسته  او  ياهيس

 . گردد گر جهانتاب جلوه 

  همان  بر   دي خورش  نور  اشّعة   يمدت  اگر   كه،   ن يا  آن   و   است،   يا نكته   نجا يا  در  حال   ن يا  با   يول
  و   گوهر،   و   لؤلؤ  به   مبّدل   را   او   بودن   سنگ   و  رود   فرو  ي و  اعماق   در  نور   بتابد،   م ي ضخ  اهيس  سنگ 
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  آن   از   انسان  قلب   البته .  گردانديم  لطافت  به   مبّدل   را   او   كثافت   و   ،ي دي سف  به   مبّدل   را   او  ياهيس
  ست، ين  د ي خورش  نور   اشّعه   از   كمتر   ياله   وجودِ   نور   اشّعة   و   ست ين  تر اهيس  و   تر سخت   خارا   سنگ 

 .انتهاستي ب او واسعة  رحمت  و ي رمتناهيغ  او ض يف  بلكه

  عاَلم  به  متوجه   را   دل   ي رو  و  د ينما   مبدأ  به  كامل  توجه   ت،ي ن   خلوص  با   ي چند  انسان   اگر 
  را   ي و  نفس   او، واسعة   رحمت  نموده،   نفوذ  ك ي تار  دل   آن   اعماق  بر   يق يحق  نورِ   اشّعة  گرداند،   يُربوب

  قوا   و  قلب  به  و   گردد  داي هو  ظاهر   به  او   پرتو  و  ،ينوران  قلْب صفحة  و منعكس يو  در  نور  كند،  پاك 
  ند، يب  او  به  چشمْ   كه  رسد  ييبه جا   معرفت   در  عارف  كه  آن  تا   بخشد،  ياتازه  رونق  او  مشاعر   و

  ي خداوند  وجوِد  عظمتِ   بحرِ   در   غرق  را   خود  و   كنند   حركت  او   به  پا   و  دست   شنود،  او   به   گوْش
  نيبحق   نظر   در   و   گردد   حّق  به  يباق  د،ي ند  ني ب  در   را   خود  ِتيخود  كه   آن   از   بعد  و   كند،   مشاهده

 . كند جلوه يوحدان قتِ يحق ك ي او

  ياحد   نور  ن يق يالن يع   به  د، ي رس  كمال   درجة  ي منته  به   و  مود يپ   را   تكامل  مراحل  يوقت  عارْف
  نور   و  ي قيحق  نور   ن يب   دهدي م  ز يتم  گشته،   منّور   ي احد  نور   به   كه  ي قلب  به  و   كند   مشاهده   را 

  ر يغ ،يتعال حق  بودن يكي و وحدت كه نديبي م رت يبص  چشم به و را؛  ياعتبار نور  و طيبس  وحدِت
 .گردديم  تصّور  ممكنات در  كه است  يگانگي و وحدت  آن   از

 و  ،برهان   به  نه  است  وجدان  به  ه ياله  ةي قيحق  وحدِت  آن  درك   و  يخداشناس  قيطر   ني ا  البته
  و   گردد  او   حال   شامل  ق،ي توف  و  سعادت  كمال   كه  ي كس  مگر   شود،ي نم  ادراك   نظْر  به  وحدت  نيا

  ، معرفت  نوِر اشراق  به  است  ممكن وقت ن يا  در د.ينما  زهيپاك و پاك   عْتي طب شي آال از  را   خود قلب
 .گردد د موّح  زبان  و دل  به  و دينما  ادراك   را ه يق يحق وحدت آن

  زهاستيچ   تمام  ابد، ين  راه  يو  بر   يبي ترك  وجهچ يه  به  كه   ط يبس   قت يحق:  اندفرموده   بزرگان
 ،الِبَشرط  وجود  يعني  ،است  مطلق  وجود  همان  ،ط يبس  وجود  يعني   ست،ين  آنها   از  كي   چيه  يول

  ي خدا  اوست  بگو:  َآَحد  الل هُ   ُهوَ   قُل »  در  «ُهَو»  لفظ   از  توان ي م  را   يمعن  ني ا.  ندارد  اندازه   و   حّد  كه

  يبه طور  نه  است يز يچ  هر   در  داخل  او»:  ديفرما ي م السالمه يعل  ر يام   حضرت.  كرد  استفاده  «يگانه

 .«شود او با  ربط يب و  جدا كه  يبه طور نه  است ي ز يچ هر   از خارج  و  شود او  به َممزوج  كه

  تا   نوافل،   دادن   انجام   با   د يجويم  تقّرب   شه يهم  بنده»:  آمده  يقدس   ثيحد  در   كه   ن ي ا  اما   و

  هر   او  به  شنودي م  كه   او،   گوش   گردمي م  و  را،   ي ز يچ  هر   ند يبي م  او  به   كه  او،  چشم   منْ   گردميم

  عارف   كه  است  نيا  شود،ي م  بنده  اعضاء  ر يسا   و  گوش  و   چشم  خدا   كه   نيا  از  مقصود  ،«...را  يز يچ

  عظمت  بحر  در غرق چنان   و   گشته،   آشنا   او  با   و   شده   گانه يب  خود   از  او،   به   صال اتّ  و   ارتباط شدت   از 
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 وجود  در   نَدك مُ   او،   ة يَكون  وجود  ا ي گو  شنود،ي م  او   به   و   نديبيم  او  به   كه  گردد،ي م  يتعالحق 
 است.  دهيگرد  حق  به  يباق و داده  دست از  را   تيخود و گشته  يتعالحق 

 

  به  ي معن  چند   به   توان ي م  را   َالصَّمد .  اوست  بودن   صمد   خداوند،   ه ّيثبوت   صفات   از   يكي
 :داد نسبت يتعالحق 

 . ُمطاع د يس    اول

 .آفات  و اتيبل از دهنده  پناه  دوم

  به  اج ياحت  و  تيجوهر   و  تيجسم  مانند  ممكنات،  ِصينقا   از  مبّراست  و  منّزه  كه   آن    سوم

 .اجسام  خواص از نها يا  ر يغ و  مكان  و زمان 

م»  ي برا  ار يبس  يمعان  اخبار  در   د الّصم :  ديفرما ي م (ع)باقر   حضرت . است  شده   وارد   «نيازي ب  :دآلص 

  بيترك  ي ز يچ  از   ي عني   است،  ط يبس  وجود   از   ه يكنا   كه   نباشد،   او  بر   ي َجوف  كه   است   ي كس  آن 

م»:  فرموده  ز ين  و   افته،ين   ي عني  «دالّصم»:  اندفرموده  بزرگان.  ر يغ   از   يغن  و  به ذات   قائم  يعني  « دآلص 

 . گردد واقع فناء  و فساد معرض  در  و كند دا ي پ تبّدل  و ر ي تغ كه است  آن از برتر  و باالتر 

  كه  است  يكس  «الّصمد»:  فرمود  ،«الّصمد»  يمعان  از  دنديپرس  (ع)ن يالعابد  ن يز  حضرت   از

 .ستين دور و بيغا  او  از   يز يچ ز ين  و ، يز يچ حفظ را  او  نگرداند  خسته  و ست ين او  يبرا يكيشر 

 ي معان   از   كردند   سؤال   و  آمدند   بزرگوارم   پدر   خدمت  يجماعت:  فرمود  (ع)صادق   حضرت 

  و   او،  وجود  قتيحق  و   اصل  بر   كنديم   داللت   آن  «الف»   است،  حرف  پنج  «دالّصم»:  فرمود  ،«دالّصم»

  ظاهر   كالم   در  و  شودي م  ادغام  هم   در   ، «الم»  و  « الف»  كه   ن يا  و  اوست،   ت يِاله  بر   داّل  «الم»

  از   او   تي اله  كه   ن ي ا  بر   كند ي م  داللت   شوند،ي م  نوشته   فقط   نشده  دهي شن  گوش   به   و   گردندينم
  و   گفت  نتوان   را   او   وصف   زبان،   به  و   كرد  نتوان   او   ادراك   ، حواس  به  و   گشته   يمخف  لطافت،   جهت

  داللت   كتابت،  در   گشته  ظاهر   «دالّصم»  « الم»  و   «الف»   كه  ن يا  و .  ديشن  نتوان   را   او   اوصاف   گوش،   به

  به   فيلط   ارواح   دادن   ق تعّل  و   خلق،  جادي ا  سبب   به   گشته   ظاهر   او   ت ّياله  كه   ن يا  بر   كنديم

  و   «الف»  چنانچه   ند، يبي نم  را   خود  روح   بنگرد،   ش ي خو  نفس  بر   يكس   اگر   كه   ف، يكث   ي جسدها 

  در   كند   تفكر   ي كس  اگر .  گرددي م  ظاهر   كتابت   در   ي ول  حواس،   به   گرددينم  ظاهر   «دالّصم»  «الم»
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  تصّور   را   يو  كه   ي ز يچ  به   كند ي نم  احاطه   او   فكر   و  شود،   سرگردان  و   ر يمتح  او،   وجود  قتيحق
 .است  ُصَور خالق او كه  را يز كند، 

  دعوت   و   است،  صادق   او  كالم   و  قول   و   راستگو،   او   كه   ن ي ا  بر   دارد   داللت  «الّصمد»  در  «صاد»

  سلطنت   و   ُملك   بر   كند يم  داللت   «مي م» .  را  ي راست  ق ي طر   كنند   متابعت  كه   را   خود   بندگان   نموده

  « دال».  ابدين   راه  او  سلطنت  بر   زوال  و  بود،   خواهد  و  بوده  شهيهم  و   ،يقيحق  مالك   اوست  كه   او،

  ندارد،   راه   او  قدس   ساحت   بر   عدم،   و   لي تبد  و   ر ييتغ  كه   ن ي ا  و   او،   سلطنت  دوام   بر   كند ي م  داللت 

مد»  ي برا  اريبس  يمعان.  است  كائنات   كنندةن يتكو  او  كه  رايز   است   ُمندرج   همه  كه   شده  وارد   «آلص 

 .مبّراست  و منّزه  ممكنات  ِصي نقا  كّل از كه  يذات وجوِب بر 

 

  از   است  اثر   صفاْت  عي جم  كه  چنان  گر،يد  عبارت   به.  است  علم  خداوند،  هيثبوت   صفات   از  يكي
 اوست.  علم   كماالت، جملة از   و او  از  است  اثر  ز ين  كماالت عي جم  او،

 

 است:  قرار   ني بد آنها  اهمّ  كه  است  شده اقامه  چند  يليدال متعال،  خداوند  علم اثبات در

.  باشندي م  او  با   ز ين  آن  توابع  باشد،  وجود  هر جا   و   خارج،   در   محقَّق   و   است   ل ي اص  وجود     اول 

  نسبت   به   ق، يحقا   در   علم   تفاوت   منتها   است؛   قابل   ز ين  علم   به   است،  وجود   قابل   كه   آنچه   ي عني
.  است  امكان  و  وجوب  احكاِم تيمغلوب  و   تيغالب  به  مربوط ق،يحقا   ني ب  اختالف .  است  وجود  يقبول

  هر   به  و  باشدي م  تر كامل   علم،   و  وجود  آنجا   در  است،  تر غالب   وجوب  احكام  كه   قتيحق   هر   به
  از   يموجود  چيه.  باشدي م  تر ناقص  وجود  آنجا   در  است،  تر غالب  امكان  احكام  كه   قتيحق

 .ستين  علم صفت از   يعار  موجودات،

  پس   است،  علم   وجود،   ن يا  توابع  از   ي كي  و  ،
 . است علم  ي دارا اكمل  نحو به متعال  خداوند 

  متقن  و  محكم  افعالش   كه  هر   و  است   ُمَتقن  و  محكم  افعالش   ، يتعال  و  تبارك   خداوند     دوم

  اندك   به  كند،  تعقل  هركه  كه  ساخته  ينظام  و  ئتي ه  به  را  عاَلم  ،يتعال   خداوند.  است  عاِلم  باشد،
  ُافول  و   طلوع  و  يَسماو  َاجرام   از   است؛  دهيآفر   بالغه  حكمتِ   يرو  از  را   عاَلم  هـك  ابديي مدر   يتوّجه
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  ل ي دل  خود   ن ي ا  و   است،   شده   ده يآفر   حكمت   كمال   در   موجودات،   ن يتر كوچك   تا   گرفته   كواكب
 .يتعاليبار  علم  وجود بر  است  ي محكم

  اوست كه،  ن يا  بر   قاطع   است  يل يدل   َنَسق،  كي  با   آن   ِانتساق   و  مصالح  با   عاَلم  امور ر يتدب  ،يآر
   م يحك  ر يغ از   ب،يعج  مخلوق  ن يا  َخلق و ب، يغر  صفِت  ني ا وقوع  و مطلق،  قادر  اوست  و كامل  عاِلِم

 .است  ممتنع  و محال   م، يعل و

. است  عاقل  پس   است،   ماّده  لوازم  و  ماّده  از  معّرا   ي عني  است،  دمجّر  متعال   خداوند    سوم

  كه   يز ي هر چ  و  باشدي م  ماّده  لوازم   و  ماّده   تعقل،   مانع   كه  ن ي ا  جهت  به   است،  عاقل  مجرد   هر   رايز
  چون   و   د،مجّر  ي برا  است  دمجّر  حضور  علم،   قت يحق  و   ندارد  خود  نزد  در  حضور   باشد،  يماّد

  يتعال واجب چون  حال،. دارد خود به ذات علم و است حاضر  خود نزد  شهيهم   ندارد يبتيغ  مجرد
  متعال   خداوند   پس   باشد،ي م  معلول   به   علم   مستلزم   علت،   به   علم   و  است   معلوالت   تمام  ي برا  علت

 . است عاِلم  مخلوقات، همة  به

  ،يانسان  نفوس   و   مجردات   عقول،  مانند   ده يآفر   خدا   دارند،  ر يغ  به   علمْ   كه   را   ي ذوات    چهارم

  به   بود  خواهد   ٰياول  است،   ر يغ   به  ني عاِلم  ن يا  نندةيآفر   كه   متعال  خالق  و  هستند،   ر يغ  به   عاِلم  كه
  همواره   معلول   و   معلول،   از   است   اشرف  شه ي هم  علتْ   را يز  باشد،   داشته   ي ماِسو  به   علم   كه   ن يا

 . دارد  خود  يماسوا  به علم  يتعال خداوند پس علت،  از است  َاضعف 

 

 دو   بر   علم .  اوست  علم   قت يحق  آن،   ي به سو  اشاره  است  الزم   آنچه   خدا،   علم   اثبات   از   پس 
 . يحضور و يحصول: است  قسم

  كه  باشد  يعكس  و  صورت  لةيوس  به  معلوم  ظهور  و  انكشاف  كه  است  يعلم  يحصول  علم
  نجا يا  در  كه  نيزم   و  آسمان  به  ما   علم  مانند   سازد،ي م  ذهن  در   خارج  ِتيواقع  از  يادراك  دستگاه

 .آنها  ذات نه ذهن،  در  آنها  صورت  بودن  حاضر  از   است عبارت  ،يخارج تِ يواقع دو ني ا به  علم

  واسطة   بدون  و  بوده  متّحد  علم،  تيواقع   با   معلوم  تيواقع   كه  است  يعلم  يحضور  علم 
. ناستي ب  ن كه ي ا  به  او  علم  ا ي  خود  ذات  به  عاِلم  علم  مانند   شود،  آشكار  و  معلوم  ،يعكس  و  صورت 

  چه   ست،ين  نفس  بر   يينا يب  قوة  بودن  قائم   واسطة  به   ناست،يب  كه   ني ا  به   عالم  علم   نجا ي ا  در  البته
  كه   رايز  را،  َمر نفس  است  يينا يب  قوة  تي معلول  حضور،  سبب   بلكه   ،يعضو   بر   است  قائم   يينا يب  قوة
 .شوندي م ضيفا   نفس از  يانسان  يقوا ر يسا  و يينا يب قّوة
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  و   ثابت،  ا ي  باشد   ر يمتغ   ،يكلّ   ا ي  باشد  يجزئ  معلومات،   ع يجم   بر   است   عاِلم   عاَلم،   خداوند 
  نباشد   متصّور آن   از  باالتر  كه يكمال چنان ،

  است   آخر   نسبت   مانند  او،   به   اول   نسبت  كه   ي معن  ن يبد   نشود،  حاصل   او   اقدس   ذات   در   ير يتغ   و
  و   ر يتغ  لكن   است،  معلومات  ن يب  در   ِقَدم،   و  حدوث   ثيح   از  تبّدالت   و  اضافات  و  اختالفات .  او  به

 . ابديينم  راه او  اقدس   ذات بر  ي تبّدل

 او   علم   با   است  مطابق   خلقت،   از  قبل   او  علم   و   نشود   اديز  يعلم  جاد، ي ا  به   الوجودواجب   يبرا

  َكِعلِمهِ   َكونَِها   َقبلَ   بَِها   ِعلُمهُ » :  فرموده  السَّالم   َو  ةالتّحيّّ  آالُف  عليه  اءياالنبخاتم   حضرت.  خلقت  از   بعد 
  آوردن   وجود  به   از  بعد  اوست  علم  مانند  آنها،  وجود  از  قبل  آنها   به  او  علم  يعني  :تَكوينَِها   َبعدَ   بَِها 

 . «آنها 

 او  ة ي فعل  علم   رو،   ن ي ا  از .  ستين  صفات   آن   در   يز يتما   و   گرندي كدي  ن ي ع  الوجودواجب   صفات 
 . او ي ذات  علم  بقاء به او  ة يفعل علم است  يباق پس او،  يكمال يازل  و ي ذات علم  با  است مطابق 

  است،  محال   ذاتش   ُكنه   و   قتيحق   به   احاطه   كه   چنان   اوست،  ذات   ن ي ع  متعال   خداوند   علم 
  ه ي اضاف  صفات   از  انسان  علم  مانند   خدا  علم.  باشدي م  محال  ز ين  او  علم  قتِ يحق  به  احاطه  نيچنهم 

  بعدا   و  نداشته   وجود  نفس  ا ي  شخص  ذات  در  اول  از  كه  هستند   يصفات  هي اضاف  صفات  چه،.  ستين
  را يز.  ست ين  مخلوق   باشد،   داشته   وجود  او   علم   در   ي معلوم  كه   چنان  ن، يبنابرا.  اندشده   ل يتحص 
  ت يمخلوق  و  ت يمجعول  با   وجوب،   و  تي ازل  و  است،   واجب   و  ي ازل  است،  مّتحد  تياحد  ذات   با   آنچه

 . دارد منافات 

 

 زي جا   عقالا   بالمعلوم   علم   ا يآ  كه   است   ني ا  شود،   بحث   آن   اطراف  در   است   الزم   كه   يموضوع
  ثابت  آن   قت يحق  ي تفكر   اندك   با   لكن  د، ينما ي م  محال   يَبدو  نظر   در   امر   ن ي ا  البته   نه؟   ا ي  است

  چنان   ،ي تعاليبار  ك يشر   و   ن يضدَّ  و   ني ضَ ينق   اجتماع  و ممتنعات،   معدومات   به   علم   مانند   شود،يم
  به   ما   پس   م؟يكن   قضاوت  آنها   دربارة  ميتواني م  چگونه  م،يكن  ينف  امور  ني ا  به  را  خود  علم   اگر   كه

  ن ي چنهم  داست، ي پ  علم   به   وجوْد  تي واقع   كه   چنان .  ندارند  ت يواقع  اگرچه   م يدار  علم   امور   ن يا
  معدوم   و   مطلق معدوم به  علم لذا  و  داست، ي هو  و   ُمنَكِشف  علم   به  ز ي ن  معدومات يعني  وجود  ضينق

 . بالمعلوم است  يعلم ،خاص



                                                                                                               صفات ثبوتّيه 51
 
 

 

 
 

 
 

 

  كه  ي امر   بر   او   اج ياحت   و   ِافتقار   است   محال   و   ات، يكل  و   اتيجزئ  بر   است   عاَلم  متعال،  خالق
  هرگاه   چه،  اْو  بساطت  و   دتجّر  سبب   به  اء، ياش  همة  بر   او   نسبت   است  ي متساو  و   اوست،  ذات  ر يُمغا 

  و   معلومات  در  داخل   اءياش  كّل.  صُمَخصِّ بال   صي تخص  ديآ  الزم  نباشد،  اءياش   عي جم  بر   عاِلم
  از   است  اعم  او  معلومات  كه   است  آن  او،  مقدورات  و   معلومات  ني ماب  فرق  و  اوست،  مقدورات
  خواه   و  باشد   ممكن   خواه  اند، يمتناه  او   قدرت   و   علم   قبال   در   دو  هر   كه   هرچند   او،   مقدورات 

 . نديمتساو  او بر  تي معلوم  صّحتِ   در و اوست معلوم نها يا  همه  ،ممتنع  ا ي واجب

  را  يجزئ  و  يكّل  را  يكّل  ممكن،  را   ممكن   و  واجب  را  واجب  داند،يم  را  ز يچ  همه  متعال  خالق
  مقدورات   در  داخل  ِبالّذات،  ممتنع  و  واجب  است  محال و  ممكنات،  االّ  نباشد  او  مقدور   لكن  ،يجزئ

  متصّور   ممتنع  و  واجب   در   اثر   ن يا  و   َاعدام،  و   معدومات  بر   كنديم   اثر   قدرت  كه  رايز  شوند؛  او
   علم.  قتعلّ  در   ِبالّذات ممتنع   تيقابل عدم  جهت به ست،ين

 

  علم  يچگونگ  و  فاعل  انواع  يبررس  به  ابتدا  موجودات،  به   خداوند  علم  نحوة  به  بردن  يپ  يبرا
 :است  نوع چند  بر  فاعل. ميپردازيم   فعلشان  و خود به  نسبت آنها 

  هرگونه   از   و   فعلش،   به   نه   و   است آگاه  خودش   به   نه   كه   است   يفاعل آن  و:  ِبالّطبع  فاعل    اول 

  ، ديخورش  اشراق  و  آتش   احراق  مانند  است،  طبع   ياقتضا   به  فعلش   و  معّراست  ي شعور  و  يآگاه
 . است ِبالّطبع  فاعل اشراق،  فعل  به نسبت  د يخورش و  احراق  فعل  به  نسبت آتش  كه

  به  نه   و  معّراست   ي شعور  هرگونه  از  ِبالّطبع   فاعل   مانند   كه   است  ي فاعل:  ر ِبالَقس  فاعل    دوم

  َقسر   به  بلكه   ست ين  ذات   ي اقتضا   به   فعلش   ِبالّطبع،   فاعل   برخالف   و  فعلش،  به   نه   دارد  ي آگاه  خود
  ا ي  و  سنگ  نيبنابرا.  شود  پرتاب  باال  به  كه   ير يت  ا ي  و  يسنگ  مانند  است  مقسور  آن   به  يقاسر 

 يخال  يشعور   هرگونه  از  كه  است  بالقسر   فاعل   كند، يم  حركت  باال  به  پرتاب  نيا  اثر   در   كه  ير يت
 . ستين طبع   يمقتضا   به آن   و حركت است

  به  هم  دارد  علم  خود  به  هم  است،  شعور  و  علم  يدارا  كه  است  يفاعل:  ِبالَجبر   فاعل    سوم

  آن   يجّبار   فاعل  اجبار  اثر   در   بلكه  ست،ين  اشاراده   و  خواست  برابر   آن،  از  فعل  صدور  يول  فعلش،
 .ستين ير يگز  و  يز يگر  جبر، و  حكم آن  از   را او  و دهد ي م  انجام  را عمل 

 او   علم   و  فعلش،   به   هم   و  است  عاِلم   ذاتش   به   هم   كه   است   ي فاعل:  ِبالَقصد  فاعل     چهارم

  دهد، يم  انجام  ي قصد  و  يتيغا   يبرا  را  آن  و  است  يليتفص   آن،  ِشي داي پ  از  قبل  فعل،   به  نسبت
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  علم   آن،   به  فعل،   ش ي داي پ  از   ش ي پ  كه  كارگران   و   ن يمهندس  و   ندگان يگو  و   سندگان ينو  اغلب   مانند 
 . دهنديم  انجام  يتيغا  و  ي قصد  يو برا دارند  ي ليتفص

 فعلش.  هم   و   است   ي گر ي د  فاعل  ارادة   و   قدرت   تحت   ذاتش   هم  كه :  ر يِبالتَّسخ  فاعل   -  پنجم 
  فاعل   نفس، .  داردي م  وا   ي عمل  انجام  به   را   او   و   آورده   حركت   به   خود  ارادة   و   قدرت   به   را   بدن   نفس، 

  بدن،   و  داردي م  وا   يعمل  انجام  به  را  بدن  يتيغا   يبرا  و  خود  ارادة  و  قدرت  به  كه  است  ِبالَقصد
 . دهدي م  انجام  را ي عمل اراده، و علم   بدون و نفس  الزام  اثر  در  كه  است  ر يِبالتَّسخ فاعل

  منشأ  ذات،  به   علم  و.  فعلش  به  هم  و  دارد  علم   خود  ذات  به  هم   كه:  هيِبالِعنا   فاعل  -  ششم
  و   ذات  به  علم  اثر   در  مهندس   كه  چنان  است،  فعل  شي داي پ  منشأ  فعل،  به  علم  و  فعل،  به  علم

  ز ين  و   بخشديم  تحقق   خارج   در   را   علم  ُصَور   فعل،   به   علم  اثر   در   و  دارد   فعل   به   علم   ذات،   كمال 
 . دارد يل يتفص   علم  آن، ش يداي پ از قبل   فعلش   به نسبت  هيِبالِعنا  فاعل

  علم ذات،   به  علم   راه  از  و  دارد   شي خو  ذات  به  علم  كه  است  يفاعل   آن  و:  ِبالرِّضا   فاعل  -  هفتم 
  به   نسبت  ِبالرِّضا   فاعل   علم   يول.  گرددي م  آن   ش ي داي پ  سبب   فعل،   به   علم   ن ي ا  و   دارد،   فعل   به

  از   هيِبالِعنا   فاعل   مانند   هم،   ِبالّرضا   فاعل  ت يفاعل  منشأ   و   است  ياجمال  آن،   شي دايپ  از   قبل  فعلش
  و  ،يليتفص   آن،   ِشي دايپ   از  قبل   فعلش   به  ه يِبالِعنا   فاعل  علم   كه   فرق  ني ا  با   است،   ذات   به   علم  راه

  آن،   شِ ي دايپ  از   بعد   كه   است  ياجمال  آن،   شِ ي دايپ  از   قبل   فعلش   به   نسبت   ِبالّرضا   فاعل   علم 
  به   علم  راه  از   كه   است   ِبالّرضا   فاعل  معقوله، ُصَور   به   نسبت   ناطقه   نفس   كه   چنان .  گرددي م ي ليتفص

  فاعل   علم  ن،يبنابرا.  گرددي م  نفس   در آنها   شي دايپ  باعث  ن يا و  دارد ُصَور   آن  به  ياجمال  علم   ذات، 
 .است  يليتفص   آن، شِ يدايپ  از بعد  و ياجمال  آن، شِ ي دايپ  از قبل  فعلش به نسبت ا ِبالّرض

  و  ش، ي خو  فعل   به   هم   و  دارد   ش ي خو  ذات   به   علم   هم   كه   است  ي فاعل:  يِبالتَّجّل  فاعل   -  هشتم
 . است يليتفص  آن، شِ يداي پ از بعد  و آن  شِ ي داي پ از   قبل ش يخو فعلِ  به  نسبت علمش

  و  ذات   مرتبة  در   يكي :  كمال  حد  در   است  يليتفص  علمِ   گونه  دو  ي ِبالتَّجّل  فاعل  در   نيبنابرا 
  و   هيِبالِعنا   فاعل   كماالت   ،يِبالتَّجّل  فاعل  ن يبنابرا.  افعال  ش ي داي پ  از   بعد  ي گر يد  و   افعال؛   از   ش يپ

 .است فاقد  را  آنها   نقص و واجد،  را ِبالّرضا  فاعل

 يلي تفص  آن،   ِشي داي پ  از  قبل   فعلش   به   نسبت  علمش  كه   است  كمال   ني ا  ه يِبالِعنا   فاعل   در
ذات ي زا  علمش   كه  داراست را    نقص   ن يا  و   است بر  لكن   د    ذات   ني ع  ي ِبالّتجّل  فاعل   علم   اوست، 

 .اوست
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  او   علم  كه  است   ن يا  نقصش  و  اوست  ذات  ني ع  او  علم  كه  است  كمال  ن يا  ِبالّرضا،  فاعل  در
  واجد   يِبالّتجلّ   فاعل   شد   ذكر   كه   چنان   لكن   است،  ياجمال  آن،   شِ ي داي پ  از   قبل   فعلش   به   نسبت

  از  قبل:  اءياش به  نسبت  است يليتفص  علم گونه  دو  را او  پس.  است  ص ينقا   نيا فاقد  و  كماالت  نيا
 .آنها   ش يداي پ از بعد  و آنها  ش ي دايپ

  تمام   كند،   ان يب  را   ي َتَهّج  حروف   خواهدي م يكس  كه   آن  به مانند   ،
 . كند يفكر  ك ي هر   ي برا ستين الزم   و است   حاضر  ذهنش در  ها حرف

  وجود   فاقد   مثالا  باشد،  يوجود  فاقد   اگر   چه،   است.  اء ياش  كلّ   قهي الحق   ط يبس  و  
  هر   و  است  محتاج   يمركب  هر   و   ،عدم  و   وجود  از  باشد  مرّكب   خداوند  كه  دي آ  الزم  شود،  انسان

  مقصود   و   باشد  وجودات   تمام  ي دارا  ذاتْ   مقام در  د يبا   يتعال  واجب   پس، .  باشدي م  ممكن   يمحتاج
 . آنها  خود نه آنهاست قت يحق وجودات،  از

  موجودات   كلّ   با   نسبتش  كه  يوحدان   ِطي بس  است  يامر   اوست،  ذات  ني ع  كه   يعلم  ،يآر

  ل   ء  يشَ   ُكل    َغيرَ   وَ   بُِمقاَرنََة    ل  ء  ي شَ   ُكل    َمعَ »:  ديفرما ي م  (ع)ر يام  حضرت  كه   چنان .  است  يمساو
  ل يزا  و   شدن   دور   به   نه   است  يز يچ  هر   از   ر يغ   و   ،يجسم  ي كينزد  به   نه  است   ز يچ   همه  با :  بُِمزآَيَلة  

 .«شدن

سو  ز ين  آنها   كماالت  و   علم  هستند،   او  وجود  اثر   ممكنات  همة  كه   چنان  ي منته   او   يبه 
  ي مرّب  و   خالق   و   حافظ  و   موجودات،   ع يجم   به   شامل   رحمت   و  كامل   لطف   صاحب  اوست .  شوديم

 . قهيدق  امور  يا يخفا  كّل به  داناست او  و اوست،  همه

  و   تفكر   نحو  به  آن   در   خوض   ق،ي عم  است  يانيپا يب  بحر   و   ق،ي دق  است   ي سّر  يتعالحق   علم
  سؤال   در  السالم همي عل  اطهار  ائمه حضرات  و  (ص)اكرم رسول حضرت كه   چنان  ست،ين  سر يم   تأمل
 . ليتفص   قيطر  به  نه  ُمجمل ق يطر  به  چند ي كلمات اّلا   اندنفرموده يجواب الل،  علم  به  راجع

 ادراك   از   ما   بر   ق يطر   كه،  ني ا  بر   كندي م  داللت  قاطعه،   ةيعقل  ني براه  و  ساطعه   ة ينقل  ادّلة  
  ق ي عم  بحر   در   غوطه  و  رانيح  ،يكمال  ادراِك  ابانيب  در   اوهام  و  عقول  و  مسدود،   خدا  علم   يكمال

  پرِ   و   بال  آن،  ي ادراك  اوج   در   افكار   ر يطا   چه   هر   و   ست، ين  سر يم   ممكنات   از  ي احد  بر   مطلب،   ن يا
.  است   وارد   تفكر   ن يچن   از  ي نه  در   رهيكث   اخبار  و  د ي رس نخواهد   مقصود  به   زند،   هم   به   ال يخ   و  تأمل 
  رسول   حضرت   كه   چنان  اوست؛  ذات   ني ع  كه   خدا  علم   يكمال  ادراك   است  ممكن  چگونه   پس،
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ترا نشناختيم چنان  :  َمعِرَفتِکَ   َحق    َعَرفَناكَ   َما »:  كندي م  عرض   حق،  معرفت  از  عجز   مقام  در  (ص)اكرم

 .«شناخت تو بودکه حق 

 

  ذات   ني ع  او  علم  يعني  است،  علم  ِبنفِسها   او  ذات  است،  اءياش  كلّ   جاعل  متعال  خالق  چون
  ن ي بد  او؛  علم   و  ذات   در   نه   اوست  معلومات   جانب  در   همه   ب،يتراك  و   اختالفات   و   كثرت .  اوست

  اضائه   و  اشراق  ، شمس  ذات   كه   چنان  َفواعل،   در   نه   است  َقوابل   در  رات يتغ  و  اختالفات   كه   يمعن
.  است  اضائه  و   اشراق  ذات   ني ع  كه  ستين  شمس   تبّدل   و  ر يتغ   موجب  متنّور،   تبّدل  و  ر يتغ  و  است
 .متنّور  وجوِد از  بعد اوست  ذات همانا  متنّور،  وجودِ  از قبل  شمس  ذات پس،

  باشد،ي نم  يحال  به  يحال  از   متحّول  و  معلوم،   بر   نشود  واقع   او  ذات   و  اوست،  ذات  ني ع  او  علم
.  اوست  فعل   اثر   معلوم،   بر   او   واقعِ   علم   و

 . 

  او   علم   و   ي ازل  است   ي خدائ  او.  نبود  ي اثر   معلومات  از  اول  مرتبة  در   اگرچه   است   ي ازل خدا   علم
  علم   عدم  مستلزم   و  ت يعاِلم  يُمناف  معلومات،   تحّقق   عدم   و  اوست   علم  ن يع   او  ذات   و  او   ذات   ن يع

 . ستين واجب

امکانّيه و َصَوريحقا   اول   قسم :  است  قسم  دو   بر   او   معلومات   او   مجعول   كه  هستند  ه يقابل  ق 
  آنها   بر   ستين  اول   و   معلومات،  قسم   ن ي ا  بر   ست ين  سابق  ،عدم  و  آنها،  اكوان  خلِق  از  قبل   باشنديم
  همة   و  تأّخر،   و   تقّدم   ترتُّب   به   را   آنها   كرده  خلق   كه   است   يُمكوَّنات  گر ي د  قسم   و   آنها،  جاعل   از   ر يغ

 .ُمَتشّتته  جهات و مختلفه   امكنة  و ُمَترتِّبهاوقات    با  او  شي پ حاضرند آنها 
 و  استدبار  و  امكنه،   از  يمكان  را   او  پوشاندي نم  و  ازمنه،  از  يزمان  را  او  كندي نم  مشغول

.  دارد  هيّ سرمد  احاطة   موجودات   و   اءياش   كلّ   به   او  كه  آن  جهت   به   باشد،ينم  او  اوقات   در   استقبال 
  خواهد  و  ش، ي پ  بدون  ش، ي پ  از  ش يپ  است بوده  ست،ين  علت   بر   مسبوق ،يابد   و   يازل يخدا  اوست

 .بعد بدون  بعد، از   بعد بود

 

  و  است   نقص   حواْس  با   ادراك   راي ز  ست،ين  حواس   به   او  ادراك   و  است  ُمدِرك   معاَل  خداوند 
  سمع،   آلت  به  نه  كن ي ول  است  ع يسم   متعال  خداوند.  است  كماالت  عي جم   ُمستجِمع  متعال  خداوند 



                                                                                                               صفات ثبوتّيه 55
 
 

 

 
 

 
 

 

 و است  مكان آن، الزمة و باشد اجزاء صاحب شود ني چن اگر   رايز ابصار،  جارحة به نه است ر يبص و
 ص.ينقا  از مبّراست و منّزه  و واجد  و الوجودواجب  اوست.  او بر  است  محال  نها يا  همة

 و  مسموعات  عي جم  به   است  عالم  يتعاليبار  كه   است  آن  او،  بودن  ر يبص   و  ع ي سم  از   مراد
  خداوند   است   يهيبد.  مشهودات  و  مسموعات  به  دارد  يحضور   علم  يعني  آلت،  بدون  ُمبَصرات

  و   ذائق   كن يل   نديگو  ر يبص  و   عي سم   را   خداوند   ي ول  دارد،   ز ين  َمذوقات   و   ملموسات   به   علم   متعال 
 .اتيجسمان به شودي م  اطالق  ذوق، و  لمس چون ند،يگوي نم المس 

 هرگز  يدني د  از و  بود  او  ذات   ،يينا ي ب  و  نبود،  يز يچ   مسموعات از  و  بود  او ذات  ،ييشنوا  ،يآر
 يي توانا   تحت   كه   نبود   ي ز يچ  مقدورات   از   و   بود  او   ذات   ،ييتوانا   و  د، ي درآ  يينا ي ب  طة يح   در   كه   نبود
 . ديدرآ

  يچيز   هر  به  او  سلما م  :ُمحيط    ء  ي شَ   بُِكل    آِن هُ »:  ديفرما ي م  ميكر   قرآن  در  يتعال  و  تبارك  يخدا

 شرط  لكن .  دارد  احاطه  ز يچ  همه   بر   و  است  ناظر   و  حاضر   يمكان  و   زمان  هر   در   او   «دارد  احاطه

  اض يف   البته.  اوست  خاص   توجه   و  نظر   و  واسعه   رحمت  و   فضل  ُشمول  او،  حضور  ادراك   عمدة
  اختالف   علت  به  لذا   و  است  شرط  ز ين  قبول   استعداد   اما   ستد، ياي نم  ان يَسَر  و  ضانيفَ   از   ي آن  مطلق،

  برخوردار   ي اله  ق ي توف  و  فضل   و  رحمت   آثار   از   كساني  توانند ينم  همه  قلوب،   ت يف يك  و   استعدادها 
 .باشند

گرچه  دارد   يمراتب  و  انواع   حضور    صدق   ز ين  حق  يماسوا  كلّ   به  مجاز  و  فرع  ق يطر   به  و 
  حضور   كمال.  است  ياله  اقدس  ذات  حضور   است،  گر يد  حضورات  ماوراء  كه  يحضور   يول  كند،يم

  ي مورد اما   دارند، ي خواص و آثار و عالئم كدام هر   كه كرد مشاهده تواني م  رهيكث موارد  در را ياله
  درگاه   ن يمحبوب  در   او  قيتوف   ظهور  و  رحمت  ُشمول  دارد،  يبرتر   و  ازيامت   گر ي د  موارد  تمام  بر   كه
 .است  ياله

  حضور  به  لي تبد  كه  بود  هجران  و   فراق  يعني   هست،  ز ين  هجران  و  فراق  امكان  حضور،  هر   در
  آن   لكن  باشد،  داشته  حضور  يفرد  دارد   امكان.  دارد  يباطن  و  ظاهر   حضوْر  هر .  شد  وصال  و

.  حضور باشد  كمال   او   بت يغ   اما   باشد، بيغا  يفرد است ممكن برعكس.  باشد  فراق   ن يع   حضورش 
  حضور   بلكه  و   است  يباطن  حضور   كه  يظاهر   حضور   تنها   نه  نات، يكا   اشرف  در   ي واقع  حضور   يول

 .يباطن و يظاهر 
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  رسول   حضرت.  رنديمتح   آن  عقول در  كه   فرموده  ان يب  يسبك  به   را  دي توح  علم  اسالم،  مكتب
  در   كه   كنم ي م  دعوت   يي خدا  ي سو  به  را   شما   من   كه   داد   م يتعل  مردم  به   رسالت   آغاز   در   (ص)اكرم
  امکان   او   به  احاطه.  ندهد  دست  ر يتح  جز   كه  دي نكن  فكر   او  ذات  در.  ديآينم  بشر   قاصِر  فكِر  و  عقل

  تُدرُِكهُ   ل »:  نديبي م  را  ز يچ  همه   او  يول   دي د  نتوان  را   او .  است  طي مح  يز يچ   هر   بر   او  يول  ندارد، 
  را   ديدگان  كه  اوست  و  يابندي درنم  را   او  ها چشم :  آلَخبيرُ   آلل طيُف   ُهوَ   وَ   آلَبصارَ   يدرِكُ   ُهوَ   وَ   آلَبصارُ 

 . «است   آگاه لطيِف او  و يابدي درم

 هر   است  مسّلم.  ندارد  احاطه  او  بر   يز يچ   و  دارد  احاطه  يز يچ  هر   بر   و  است  فيلط   يخدا  او
  ي حّد  تا   ي مثال  با   مطلب   ن يا.  است  شتر يب  فه، يكث  اجسامِ   بر   او  احاطة  است،  تر ف يلط  كه   يز يچ

  هم   خاك   و  آب  از  حرارت  و  ف، يلط  خاك   به  نسبت  آب  و  است  ظي غل  خاْك  مثالا :  شودي م  روشن
  ت يَمع   ز ين  گر ي كدي  با   و  جداگانه،  دارند  يمكان  كثافت،  و  لطافت  نظر   از  همه  نها يا  و  است  تر ف يلط

  ان يم  در  باز  نباشد،   ي جا   را  گر يد  خاِك  چ يه  ظرف  آن   در  كه  مي كن  پر   خاك   از   را  ي ظرف  اگر .  دارند
  است   ي مكان را  حرارت   آب،   آن   ان يم در   و   بود  نتواند   خاكْ   آن،  در   كه  است  يمكان را  آب   خاك،  آن 
 بود. نتواند  آبْ  آن در  كه

  اتذرّ   از  ياذّره   چيه.  
 با   همه   نها ي ا  آب.   به   نسبت   حرارت   ني چنهم   و   نباشد   ط يمح   آن   به  آب   كه   شودي نم  افتي  خاْك
  ف يلط  مكاِن  در   تواند ي نم  ف يكث  و  جدا،   است  يمكان  را   كدام  هر   يول  دارند؛   تيمع   هم  با   و   همند 
 .دي ننما  تنگ را   آن يجا  و  نكند َخرق  را ف يكث ف،يلط  و باشد

  اتاق   ي هوا  يجا   گردد،   روشن   چراغ   نور  به   خانه   آن  و   آورند   كي تار  خانة  در   را   ي چراغ  هرگاه
  ابد، ي  راه  آن  به  چراغ  نور  تا   شود  خارج  اتاق  يهوا   از   يقسمت  كه  ستين   اجياحت  و  شودي نم  تنگ 

  او  يجا  و   نكند   خرق   را  هوا  نور   و   گرفته،  قرار   ش ي خو  خاص  مكان در هوا  و   خود،  مكان  در  نور   رايز
 . ديننما  تنگ  را

  ني ع   در   باشند،ي م  م يتقس  و  هيتجز   قابل   و  هستند   ي جهت  و  يمكان  در   عناصر   كه  ن يا  با   پس،
 ي ول.  دارند   ت يمع  ز ين  هم   با   و  است  فيكث   بر   ط يمح  فيلط   ست؛ي ن  آنها   ن يب  ي تزاحم  چيه   حال
  از   يموجود  چيه   و  اوست  يقيحق  في لط   و  نگرفته،   قرار  يمكان  در  ست، ين  جسم  يتعاليبار  ذات 

  حجاب   نتواند  ز يچ  چيه   و  شود  طي مح  فيلط   بر   تواندي نم  ف يكث  رايز   ندارد،  احاطه   او  بر   موجودات

  را   او  ها چشم :  آلَخبيرُ   آلل طيُف   ُهوَ   وَ   آلَبصارَ   يدرِكُ   ُهوَ   وَ   آلَبصارَ   تُدرُِكهُ   ل » :  كه  است  ني ا  باشد،   او  ذات 
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  ن يهم   به   د ينبا   ا يدن  اهل  ا يآ  «است  آگاه  لطيف   او  و  يابدي درم  را   ديدگان  كه  اوست  و  يابندي درنم

  ي عال  علِم  در   حضرت  آن  كه   كنند   قي تصد  و   اورنديب  )ص(اءياالنب   خاتم  به  مان ي ا  فه،يشر   ة يآ  كي
 .است نهاده بشر  دست  در  را   ماتيتعل   نيآخر  ، ديتوح

 

 است:  يمعن  سه ي دارا اصطالحا   و است  ياتازه  ي رأ  و تجّدد  يمعن  به لغت  در  َبداء 

 ظاهر   دانسته ي م  كه  را   آنچه   خالف  شخص،  ي برا  كه  است  ني چن  آن   و  علم،   در   بداء   -  اول
 . شود

  است  حق   كه  يااراده   سابق،  ارادة  برخالف   كه   است   ق يطر   ني بد  آن   و  اراده،   در   بداء   -  دوم
 .شود ظاهر 

  سپس   د ي نما   امر   يز يچ   به   اول  شخص،   كه   است   ي معن  نيبد   آن   و   امر،  در   بداء   -  سوم
 .ستين يتعالحق   علم  در بداء، نوع  سه ن يا  ،عقل حكم  به كند. امر   آن برخالف

  نسخ  منزلة  به   نيتكو  در  بداء  كند،ي م  اعتراف   را  آن   هم   عقل  و  شودي م  معلوم   آنچه  نيبنابرا
  به  كه است  يامقدمه  از ر يناگز  گردد، تر روشن  ن يتكو  در بداء يمعن  كه  آن يبرا و است ع يتشر  در

 شود:ي م  داده ح يتوض  اجمال نحو

  و   ،يروحان  است  يموجودات  ،يآسمان  ملكوِت  طبقات  در  و  است  يمظاهر   را  يُحسن  اسماء
  را يز  است.  مستهلك  حق،   حكم  و  فعل  و  اراده  در  آنها   حكم  و  فعل   و  اراده  كه  ُمدّبر،  است  ينفوس
  اگر   و  است،   ينفسان  ز ين  او  متعلقات   باشد،   ينفسان  ذاتْ   اگر   ذاتند،   تابع   ه يكل  صفات،   و   افعال 
  ن ي ا  صورت   هر   در .  است  ي اله  ز ين  او  متعلقات   باشد،   ياله  اگر   و   ،يعقالن   او  متعلقات   باشد،   يعقالن

 .ورزندي نم يتخّط و  تخّلف ابدا   و حّقند فرمان  ع يمط   مذكور،  موجوداِت

  به  كه  ه، يعقل  ناطقة  نفس   به   نسبت  ماست  حواس  اطاعت   مانند   حق،   به   نسبت   آنها   اطاعت
  چ يه  را  نفس اطاعت،  در  و دارندينمروا   ي مخالفت  و تخّلف بخواهد، نفس آنچه اطاعِت  در وجه  چيه

  ك ي هر   گماشت،  همت   ي امر   به   ناطقه  نفس   وقت   هر   بلكه   ست، ين  بي ترغ  و  ي نه  و   امر   به   يحاجت
  ع ي مط  ياله   اوامر   به  مذكور   موجودات  ني ا  ن يچنهم   كنند، ي م  اطاعت  درنگ  بدون   حواس،   از

  ن ي ا  تصّرفات  و  تصّورات   و  راتيتدب  و  افعال   نفسند،  فعل  حواس،  افعال  كه  چنان .  محضند
  نقش   ه يَقَدر  فيَصحا   و  هيسماو  الواح  در   آنچه   و  باشد،ي م  حق   به  و  حق   از   رتبهي عال  موجودات

: فهيشر   هي آ  ني ا  در  كه  است   اثبات  و  محو   كتاب  ف،يصحا   و  الواح  ن ي ا  و  حقند،   مكتوب  بندد، يم
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  اصل   و  كند ي م  اثبات   يا   محو   بخواهد   را   آنچه   خدا  :آلِكتاِب   آُم    ِعنَدهُ   وَ   ُيََثبُِت   وَ   َيشاءُ   َما   الل هُ   يَمُحوآ »

 .دهيگرد  آن به  اشاره «اوست  نزد كتاب

  بندد،ي م  نقش   ن ي تكو  عاَلمِ   ع يطبا   و   نفوس  ر يسا   و   بشر   ي ها نهي س  و   ها دل   در   آنچه  نيبنابرا
  ندارد،   يامتناع  و  ِابا   لي تبد  و  ر ييتغ  ني ا  از  آنها   مرتبة  را يز  ابند ي  ل يتبد  و  ر ييتغ   و   زوال  است   ممكن 

ا  نفس  در  اما  و    حواس  در   كه   است   جهت   ني هم  به   ست؛ ين  ل يو تبد  ر ييو تغ  زوال  نوع   ني خود 
  و  سهو  ن يا  نفس،   خودِ   در  كه   يصورت  در   دهد، ي م  يرو  يگاه  اشتباه  و   انينس  و  سهو   جوارح، 

 .ستي ن و اشتباه انينس

 كنندهفراموش  يقوا  به   نسبت  و داندي م  را   شدهفراموش   مطلب  خود،   به  مراجعه  با   نفس  پس،
  و   حواس  از  كه   نفس   َمَلكات   و  اعمال   و  افعال   تمام  آخرت،   عالم   در   كه   است  ن يا  كند، يم  يادآوري

 .ستي ن اتياز ح مرحله   آن در  ان يو نس سهو آشكارند و  و حاضر  كجا ي  اند، افتاده دور  جوارح 

،  
  ممكن  بستهنقش   يها صورت   تأثرات،   آن   طبق  بر   و  شوندي م  متأثر   ه ي خارج  اسباب   و  خارج   امور  از

جا   شده  لي زا  است   از   كه   است  يامقدمه   آنها   تأثر   و   بندد،  نقش   يگر ي د  يها صورت   آنها   ي به 
 گردد،  محو  نفس   ُصقعِ   از  دوم   و   اول  صورت   كه   ن يا  بدون  شود،   افاضه  آنها   بر   يگر ي د  صورت ْ نفس

  حصول   موجب   الت ي تبد  و   رات ييتغ   ني ا  كه   ل، يتبد  و  ر ييتغ   نات،يكا   سلسلة   در   است  طور   ن ي هم  و
 .است  يگر ي د يها صورت 

  عدد  به   شود  منحصر   ي اله  ضيف   صورت   ن ي ا  در   بمانند،   ل يتبد  و   ر ييتغ  بدون  امور   ن ي ا  اگر 
  تمام  و   كند، ي نم  دا يپ   تجّدد   يُمَتَكوِّن  چ يه   و   د، يآي نم  وجود   به   يحادث  چ يه  و   موجودات،   از   ي نيمع 
  ه يعال  منازل   و   مراتب   به   پست،  منازل   و   مراتب   از   خواهند ي م  كه   ياشخاص  ي برا  ت يهدا  يها راه 

  ظلمات   از  و  شد،ي نم  نورافشان   يپرتو  يانسان  نفوس  بر   ابدا  شده  مسدود  و  بسته  كنند،  مسافرت 
  سلسله،   هر   افراد  از  ي فرد  هر   نبود،   بداء   اگر   خالصه،.  نبود  حاصل   استخالص  قرْب  يي روشنا   به   ُبعدْ 
  و  اصول  كه  ي صورت  در   د،ي جو  تقّرب  حق   به   و  نهد  فراتر   يقدم  خود  ياّول  مرحله  از  توانستينم

فَ »  :كندي م  باطل را بداء عدم  يعني را، مطلب   نيا  يقرآن نصوص ء  ِفي آلأَر ِض   يآ ِن  الل َه لَ َيخ  ِه َشي  َعَلي 
َماءِ  يُز آل َحِكيمُ   َولَ فِي آلس  ُرُكم  ِفي آلأَر َحامِ َكي َف َيَشاءُ لَ آ َِلَه آ ِل  ُهَو آل َعِز   هيچ   حقيقت  در  :ُهَو آل ِذي ُيَصو 

  كه   گونه  آن  را   شما   كه   يكس  وستا  .ماندي نم  پوشيده  خدا   بر   آسمان  در   نه   و  زمين   در  نه  چيز 

 .«نيست حكيم  يتوانا  آن جز  يمعبود  هيچ ، كندي م يصورتگر  ها رحم  در  خواهد يم
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  افتهي  ارتباط و  اتصال  هيسماو  الواح  با   سلوك،   و  ر يس  تكامل   به   نظر   حق،   اوليا   و   ء ا يانب حضرات
با  .  دهنديم   خبر   يمقتض  موقع   در   و   كنندي م  مشاهده  را  عالم   قيحقا   و  ا يقضا   رت، يبص  دة يد  و 

  نند، يبي م  اند دهي د  اّول  دفعة   آنچه  از   ر يغ  الواح،  آن  در  شد،  دايپ  يثانو  ارتباط  و  اتصال   كه   يهنگام
بداء ي  نسخ  يامر   نيچن   امثال  به   كنند،  مشاهده  را  سابق  يها صورت   مناسبات   ر يغ  و   اطالق   ا 
 .شوديم

  به   كه   هستند   ي حوادث  اول   : قسماست   گونه   دو  شوندي م  واقع  حوادث   از   عالم  ني ا  در   آنچه
  اسباب   ر يغ  با   ندرت   ل يسب   بر   كه  هستند   يحوادث  دوم   قسم  و  شونديم  واقع  يعي طب  اسباب 

  ي دعا   ل يقب   از  شودي م  ابتدا  عالم  ني ا  از  يگاه  ِقسم،  نيا  حدوث  سبب.  ابنديي م  انجام  يعيطب
  ن ي ا  از   ست،ين  محال   آنها   بر   ر يتأث  چون  رسد، ي م  اعال   ملكوت   از   يا طبقه   سمع   به   كه   كننده دعا 

 .شوديم  عالم ن يا  به شان يا  ر يتأث سبب تأّثر  ني ا و شوندي م  متأثر  اسباب 

  احوال، عي جم  در نفوس  از  طبقه ن يا و  ستندين  خارج  يازل  علم ِطي مح قانون  از  امور  ني ا  تمام
 ناطقه   نفس  مسّخر   ما   حواس  كه  چنان هم   ستند،ين  رونيب  پروردگار  جاِدي ا  و  اقتدار  طة يح   از

  ن يا  ا ي   دم،يشن   ا ي  دم ي د  د يگو  ي كس  اگر   باشند؛ي م  ناطقه  نفس   افعال  همانا   حواسْ   افعالِ   و   هستند 
  آنها   امثال  و   اللنُ ي َع  و   ُدالل ي  عبارات   و   است   ح يصح  دو   هر   د، ي شن  گوشم   و   د يد  چشمم   د ي بگو  كه
 باشد.ي م حي صح  ي وجه از است،  داده  آنها  استعمال   به اجازه  هم   شرع كه

ا »:  ديفرما ي م  ديمج   قرآن  در  خداوند   را   ما   چون  و:  َآجَمعينَ   َفَاغَرقناُهم  ِمنُهم  َتَقمنا آن َ   آ َسُفونَا   َفَلم 

  ي تعال  خداوند  مين يبب  حال  .«كرديم  غرق   را  آنان  همه  و   گرفتيم  انتقام  آنان   از  ،درآوردند   خشم  به

  كه  دانست   ديبا .  خوردي م  تأسف  و  د يآيم  خشم  به  چگونه

  را  هارون حضرت  و  (ع)يموس حضرت  خشم   كه  است   جهت   ني هم  به.  
  عبرت   ة يما   و   غرق   را   ان يفرعون  تمام   و  ده ي كش  انتقام   ظالم   قوِم  آن   از  و   نموده  محسوب   خود  خشم 

 . داد قرار  ندگان يآ

  خود   به   را  خشم   است،  عذاب  فرستادن   و  انتقام  كه  جه،ي نت  جادِ يا  ثيح   از  متعال   خداوند 
 اطاعت   را  غمبر ي پ  هركه:  ديفرما ي م  باز  كه  چنان.  است  فرموده  ر يتعب  عبارت  ن يا  به   و  داده  نسبت

  عت يب  تو   با   كه   هر   كه  فرمود  خطاب  خود   غمبر ي پ  به  باز  و   است،  كرده  اطاعت  را  پروردگار  كند، 
 . است كرده عت يب را   خدا كند، 

   حال ِريتغ ناچار ردد،ـگ وارد  او بر  يواقع غضِب و خشم  ر ـاگ و داستـخ  غضْب و خشم  ُموِجد 
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 گوناگون،  حوادث  ورود  كه  چنان  ست،ين  مني ا  شدن  هالك   از  صورت  ن يا  در   و  كندي م  دايپ
جاد  ي ا  از  كننده،جادي ا  كه   د يآ  الزم  باشد  ن يچن   اگر   كند، ي م  مضمحل  و   آورديدرم  يپا   از  را  مخلوق 

مقدور   قادر   و  شده،  ها نسبت   ن يا  از  متعال   خداوند   باشند،   نداشته   يفرق  مخلوق،   از   خالق  و  از 
 . مبّراست

  ماني ا  قّوت   به   د، ي رس  كامل   يعلما   و  موّحد   ي عرفا   مقام  به   معرفت  و   علم   مراتب   در   كه   يكس
  مشاهده   وحدت  در  را  كثرت  صعود،  سلسلة   در  و  كثرت،  در  را   وحدت   ،نزول  سلسلة  در  عرفان،  و

 .ندي بب حق  با  را  مخلوق  يگاه  و مخلوق  با  را   حق يگاه كند، 

 ُمدِرك  كه  يوقت  است،   نييپا   مراتب  در  يمكان  و  يزمان  ات يفيك   و   اوضاع  ر يسا   و  تأّخر   و  تقّدم
  ز يچ  هر   به  و   تاّم  او  ادراك   ابد،ين  راه   تأخر   و  تقّدم   او   ادراك   در  شد،  يَبر   مكان  و  زمان   يتنگنا   از

  و   بت يغ   و   حضور  به   اختصاص  .شد  خواهد  واقع   يزمان  كدام   در   كه   داناست،  ي حادث  هر  به   و  ط يمح 
  تمام   نندةي آفر   كه  آن  يول  شده،  واقع  يني مع  مكاِن  و  زمان  در  كه  است  يموجود  يبرا  جهات،

 شود؟  محدود   مكان و  زمان  به چگونه است،  اب يغ و  حضور جهاتِ  و امكنه  و ازمنه 

 يفان  حق  يروين  در  باطنش   و  رسد،   تيعبود  مرحله  به  سلوك   و  ر يس  مراحل   در  كه  يكس
 و  يسَنفْ   ِفيتكل  قبوِل  و  ينواه  و  اوامر   امتثال  كه  ز ين  اطاعت  اما   شود.   حق  صفات  مظهر   گردد،

  حاصل   ز ين  ت يعبود  نباشد،   اديانق  ني ا  اگر   است؛   م يتسل   و   تيعبود  مدار   در   است،   يبدن  و   يمال
فروتنيز  شود،ينم   يعيتشر   اعمال  ممارسِت  و  مراقبت  بدون   ،يواقع  سلوِك  و  ر يو س  يباطن  يرا 

 .بنددي نم صورت 

 

  محصور   و  محدود  يعني   منحصر   ند،يگو  كمال  صفات  ا ي  جمال  صفات  را  آن  كه  ه ّيثبوت  صفات
  هرچه   و  است   يتي فيك   يدارا  نقص  هر   چه، .  است  نقص   كمال،  از  ُخُلوّ   كه  آن   جهت  به  ست،ين

  هر  ني بنابرا.  ستين  كامل   ز ين  آثارش   و   دارد  اختتام و  ابتدا  بوده  محدود مسّلما   باشد،   تيف يك  يدارا 
  چنان   و ستين تيف يك را عاَلم صانع صفات   و عالم، صانِع از   است مسلوب  و يمنف  ،يتيفيك و نقص

 .عقول  بر  است مسدود  ُكنهش  به  ادراك   لي سب گذشت،  كه

  در   ابطال  او   قدرت   گر،يد  عبارت  به.  
   علم  و قدرت   كه آن  يگر ي د و علم،  و قدرت   در ستي ن درمانده و ل معّط  خدا كه  آن  ي كي: است  حّد
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 .است  ِرهيِلَغ بلكه ست ين ِلذاِته ، ما  قدرت  و علم  را يز  ست،ين بندگانش  علم   و قدرت  هي شب او

  به   ا ي  قّوت   مقدار  به  كند ي م  فعل  قاع يا  قادر،   كه  آن  جهت  به  است،  ر َقْد  از  قدرت   اشتقاق
  عاِلم   اوست  كن ي ل  او،   ي نسب  ار ياخت   با   است   ُمَتساِوق   انسان،   در  قدرت .  خود  ارادة  يمقتضا   مقدار 
 . محض قادر  و  مطلق

 او،   قدرت   سبب   به   موجودات   ر يتغ   و  يابيض يف  و  وجود   از  است  عبارت   عاَلم  صانِع  قدرت  آثار
  ا ي  بشر   ارادة  و   قدرت   كه   ي حال  در   است؛  ذاتش   ن ي ع  بلكه   ست، ين  ذاتش   بر   د ي زا  كه   ي قدرت  چنان 

  ط ي بس  اراده،  صاحِب  زندة  موجوداِت  ر يسا   و  بشر   چه،  باشد.ينم  ذاتشان   نيع   مخلوقات،  ر يسا 
 ي باطن ا ي يروح  يقوا و تيموجود و يظاهر  ا ي يماد كالبد  از  كه  مرّكبند  يموجودات  بلكه ستند،ين

  آمده،  به وجود   گوناگون  عوامل  و  روها ين  و  قوا  تجّمع  از  وجودش،  كه  انسان   مثالا.  اندآمده  به وجود
  يول  گردند،ي م  جدا   و   مجّزا  وجودش،  از   ش ي قوا  و   شده   ه يتجز   يگوناگون  اجزاء  به   ممات،   ن يح   در
 . شيها قدرت   و وجود ني ماب  يّزائَجتَ  نه و  هست  يممات نه  بلكه  ست،ين ن يچن  خالق  در

 

  ليدل.  است  اريبس  ينقل  و  يعقل  ل يدال  او،  علم  و  قدرت  يبرا  و  عالم،  و  است  قادر  عاَلم،  صانِع
  الزم   يقدرت   را   تيصانع  پس.  قدرت  بدون  است  تّيصانع  استحالة  اّوالا:  او،   علم   و  قدرت   يبرا  يعقل

  ق ي ال  و  است   نقص   رهيِلغ  قوت   و  قدرت   كه   را يز  نباشد،   رهيِلغَ   قدرت   و   قوت   و   بوده  ِبالّذات   كه   است
  در  اگر  كه  چنان  عاَلم،  صانع قدرت  بر   است يليدل  به،ي عج  افعال  صدور  ا:يثان.  ستين  كمال  و  كامل

  اعضاء   تناسب  از   برده،  كار   به   ييها قدرت   چه   م ينيبي م  م، يينما   تفكر   نبات   و   وان يح   و   انسان   خلقت
  شمردن   و  ياله  مقدورات  تعداد  به  بنا   اگر   كه  مخارج،   ِاستار  و  فضالت  اخراج  و  ه ياغذ  تجاُذب   و

  كه   راي ز  رسد،ي نم  آخر   به  بلكه   است،  محتاج   را  رهيكث   مجّلدات  شود،  گذاشته   يتناهي ال  مصنوعات 
 .ستي ن متصّور   آن ي برا ِقفيحّد  و  ستادهيا نه  ، يحّد در  او  قدرت 

 وَ »  به عبارت   موضع   چند   در  كه  است   ار يبس  ه يقرآن  ات يآ  از   عاَلم  صانع   قدرت   بر   ينقل  ل يدل
  عبارت  به رهيكث مواضع  در و «تواناست يچيز  هر  بر  خداوند  همواره  و: َقديرآ   ء  ي شَ  ُكل    يَعل الل هُ  كانَ 

 . است فرموده  اشاره «تواناست يچيز  هر  بر  خدا   ،حقيقت  در : َقدير   ء  ي شَ   ُكل   يَعلَ  الل هَ  آِن  »

 

   از  حـ يقب  وعـوق هـ ك آن ل يدل به  ست، ين حي قب  بر  قادر  عاَلم، صانع هـ ك ني ا بر  معتقدند   يافرقه 
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  داللت   عاَلم،   خداوند   از   حيقب   وقوع  و  باشد،ي م  مقدور ر يغ   محال،  هر   و   است  محال  عاَلم   خداوند 
  آن   محال  نديگو  ز ين  و.  است  محال   او   بر   نها ي ا  همة  و  او،  َسَفه  بر   ا ي  و  حاجت  و  جهل  بر   كنديم

  نها يا  ني ب  جمع   و   باشد،   ممكن  آن   وقوع  كه   است   آن  مقدور   و  باشد،   ممتنع   آن  وقوع   كه   است
  آن   جهت  به   را،   ي محال  هر   بودن   مقدور   ر يغ   م يكني م  ردّ   ما   استدالل،   ن يا  از   پاسخ   در .  است  محال 

  ي ول  باشد،ي م  ي اّول  است   قدرت   يمناف  آنچه .  رهيِلَغ  محال   و   ِلذاته   محال:  است قسم   دو   بر   محال  كه
  ممكن،   بر   است  قادر   او   و   است  ممكنات   ل يقب   از   ره يِلَغ  محال 

 

 شّر،  كه   آن   جهت   به   ندارد،   شّر  بر   قدرت  متعال،   قادرِ   كه   ني ا  بر   دارند   اعتقاد   گر ي د  يافهيطا 
  قادرِ   قدرِت  م،ييگوي م  شانيا  جواب  در  ما   گردد.ي نم  صادر  خدا  از  ظلم  هرگز   و  است  ظلم  مستلزم
  عامه   او  قدرت   اگر   كندي م  حكم  كه  است  عقل   ن،يا  بر   ِليدل   و  مقدورات،  كل  بر   است  عاّمه  متعال،
 .صينقا  كل  از  است  منّزه  و پاك  او  كه ي صورت در  پروردگار،  عجز  د يآ  الزم نباشد،
  خالق.  است  ظلم   آن  انيِات  و  ارتكاب  بلكه   ست، ين  ظلم  شر   بر   قدرت  كه،   آن  گر ي د  ليدل
  را   يصالح  بندة  كه  چنان   آن،  فعل   از  است  منّزه  و  پاك   كنيل  آن،  فعل   بر   است  قادر   متعال،

  آن،   قبح  بر   علم   جهت   به   دهد ي نم  انجام  كن يل   دارد،  را   حه ي قب  افعال  انجام   بر   قدرت  كه  مي نيبيم
 .ستي ن عجز   بر  مّتِصف  خداوند  پس

 

  نكند،   نخواهد  اگر   و  بكند  بخواهد  اگر   كه   است  آن   مختار   قادِر  و  است،  مختار  عالم  صانع
  و   كردن  در   كه   ست ين  موَجب  و  است  يمساو  او  قدرت   در   دو  هر   آن،   ترك   و  فعل   جاد يا  يعني

 . شود مضطر   نكردن

  ا ي  ست،ي ن  او   عت ي طب  و   ذات   ي مقتضا   به   ا ي  او  فعل   كه   است  ينحو   به   فاعل،   فعل   ا ي  مؤثر   اثر 
  گر،يد  به عبارت.  نامند  موَجب  را  يدّوم  و  مختار   را  ياّول  اوست،  عتي طب  و  ذات  يمقتضا   به   او  فعل 

  و   علم  و  مفسده،   و   مصلحت   مالحظة   بدون   اوست   عت ي طب  و  ذات   ا ي  فاعل،   فعل   و   مؤّثر   رِ يتأث  سبب
  عت يطب و ذات يمقتضا   به ا ي ؛ آفتاب  اشراق  و آتش  سوزاندن مانند  ست، ين  آن  در ت يمدخل را   اراده

 .مفسده  و مصلحت  مالحظة   با  است  تيمدخل   آن در  را   اراده  و علم و ست ين او
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  آن،   ترك   و  فعل  جاديا  بر   است  قادر  مختار،  اّوالا:  است   وجه  چند  موَجب  و  مختار  ن يماب  فرق
  مسبوق  فعلش يعني او، فعل  بر  است  سابق مختار،  ارادة و علم ا يثان. است ني ا برخالف موَجب يول

  كن ي ل  است،  ز يجا   مختار   فعلِ   در   ر يتأخ  ثالثا .  ستين  ن يچن   موجب   در   يول  او،   ارادة   و  علم   بر   است
 . باشدي نم ُمنَفك   خود شراقاِ از   هرگز  كه  آفتاب مانند ست،ي ن جدا خود  فعل  از موَجب

  ميقد   او،   از   است  ياثر   كه  الليماسو   ي عني   عاَلم  آمدي م  الزم   بود،  موَجب  متعال  قادرِ   اگر 
  عاَلم،   خالِق  محضِ   قدرِت  اثبات  در  است  باطل  ن يا  و  است،  ميقد  خالق،  كه   ني ا  جهت   به   شد،يم

 . 

 و   خواستن   كمالِ   كه،   آن   جهت  به   ،
  آتش   كه   چنان  باشد،ي نم  ملحوظ  هرگز   مضطر   از  و  گردديم  صادر  مختار  فاعل  از  نخواستن 

  شعور   الَعن  و  ذات  يمقتضا   به  مضطر،   فعِل  وجوب.  نگهدارد  ِاحراق  و  احتراق   از   را  خود  تواند ينم
  واجب   مختار،   و  مضطر   از   ك ي هر   فعلِ .  است  شعور  و   علم  يمقتضا   به   مختار،  فعل   وجوب   و   است،
  فعل   يول   ست، ين  ممكن  آن  از   تخّلف  و  اوست  ذات  و   طبع  ي مقتضا   به   مضطر   فعل   كن، ي ل  است

 ز يجا   باشد،  ا افسد ي  نباشد  اصلح   كه  ياو در صورت  و تخّلف  اوست  و ارادة   علم  يمقتضا   مختار به
 .است

  افعال  كه  باشد  يدواع  از  يداع  جهت   به  او  فعل  يعني  است،  مختار  فاعل  عاَلم،  صانع  نيبنابرا
  داللت   كه  شودي م  صادر   او  از  بهي عج  دي فوا  يمحتو  و  به،يغر   مصالح  بر   مشتمل  ُمتَقنه  و  محكمه

  مخلوقاتِ   به   كند   نظر   كه   يكس  بر   او   فعل   آثارِ   است  ظاهر   و  مختار،   فاعل   اوست   كه   ن ي ا  بر   كنديم
  آنچه   بر   را   او  فعل   مي نيبي م  انيِبالع  ما .  تدّبر   اهل  بر   ِبالخصوص   او   بةيعج   مصنوعات   و  بهيغر 

  و   علم   بر   مسبوق  او  ترك   و  فعل   كه  آن  جهت   به   است  مفسده   آنچه  بر   ترك   و   است،  مصلحت
 . اوست حكمت 

  به   بلكه   شه، ي هم  نه   اما   كننده   اراده  ي عني  د ي مر .  است  كاِره   و   د يُمر   عاَلم،   خداوند   نيبنابرا
  از   اراده،  نوع  ن ي ا  و   است  حكمت   تابع  اش اراده   ي عني   نكند،  اراده   يمصلحت  به  و   كند   اراده   ي مصلحت
 . است ذاتش  ن يع  كه  قدرت   و علم  مانند   او  ذات صفات  از  نه  است،  افعال  صفات

  سبب  به   يفعل  جاِدي ا  بر   است  موجب   كه   او  علم  از،  است  عبارت  را  خود  افعال   مر   او  ارادة 
 طاعت  قاعيا  كرده  اراده  كه،   است  آن  را   عبادش   افعال  او مر   ارادة  و  ؛ يمصلحت  بر   فعل  آن  اشتمال 

   قاعيا از  را   شانيا ردهـك ي نه ه،ـك است  آن را   عبادش افعال  او مر  كراهت و  ار،ياخت   هـب شان يا  بر  را
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 هست.  يامفسده  آن   ارتكاب در  كه  را يز  ار،ياخت  وجه  به  يمعاص

 

  علم  شرط  اْتيح  رايز  ،
  صفاتِ   عروض  به  شودي م  متحّقق  ممكنات  اتيح.  داستي پ  هم  اتيح  شد،  دايپ  علم   اگر   است،

  نسبت   همان   به   د،ي گرد  خارج  تعادل  حد   از   ده،ي زا  عارضة  صفاِت  آن  كه   ني هم  ذات،  بر   دهي زا
  او،  صفات عي جم  مرجع بلكه يول رود،ي م  ضعف به رو  اْتيح

 .اوست  اقدس ذات 

  قدرت   به   كه   آنهاست  ن ي ب  و  آنها   در   آنچه  و   ني َاَرض  و   سماوات   از  را   عاَلم   ن يا  م ينيبي م  ما 
  انتظامش   و   آن  در   را   حوادث   تجّدد   مي نيبي م  ز ين  و  را،   آنها   است  كرده  بنا   خود   شاملة   علم   و   كامله

  و  ِاغناء  و  ِافقار  و   كواكب  ر يس  و  افالك   َدَوران  و  هوا  تحّرك   و  نباتات  نمّو  و  اءياح  و  ِاماتت  از   را
:  ديفرما ي م  كه   چنان   است،  يح  نها يا   همة   فاعل  كه  ميداني م  و  شفاء،  و  ض يتمر   و   ِافناء  و   كي تمل

  ه ي آ  در و   «است  پاينده   ة زند و  نيست   او  جز   ي معبود  هيچ   كه   خداست :  آلَقي ومُ  ي  آلحَ  ُهوَ   آِل    آِلهَ  ل  َالل هُ »

  او   زوال   عدم  و   بقاء  بر   داّله  ات يآ  و  «ميرد ينم  كه   يازنده :  ُموُت يَ   ل  ي آل ذِ   ي  آلحَ »:  ديفرما ي م  گر يد

 . است اريبس

 

  حادث،   ا ي  است   م يقد  خدا   كالم  كه  ني ا  در   علما .  است  تكّلم  يتعاليبار  فعل  صفات  جملة   از
  ات،يجزئ  و   ِاعراب  و   حروف  تمام  با   د،ي مج  قرآن   ي عني  خدا   كالم   نديگو  ي گروه.  اندكرده   اختالف

  كالم،   از  مقصود   اگر .  است  حادث  خدا   كالم   ند يگو  يبرخ.  است  باطل   دهي عق  ن يا  است،   م يقد
 . باشدي م حادث  است،  مسموعه  حروِف و  الفاظ اگر  و است  مي قد است،  كالم جادي ا بر  قدرت 

  كالم  و  دانند   حادث  را   يلفظ  كالم  ،ينفس  و  يلفظ:  داننديم  قسم   دو  را   خدا   كالم  يافرقه 

  و   د يز  تصور  ابتدا   «قاِئم   د  يَز»   گفتن  در  مثالا .  ستيچ  آنان   مقصود  ديد   د يبا   نجا يا  در .  ميقد  را   ينفس

  مقام  به   آن را   بعد   و   «قاِئم   د  يَز»   ليتخ   ي عني  د، يآيمبر   اسيق   مقام  در   نفس  سپس  شود،يم  اميق

  از   مبّراست  و  منّزه   متعال  خداوند   است،  ل يتخ   همان  ،ينفس  كالم   از   مقصود   اگر .  آوردي م  لفظ
 . داشت نخواهد  يتفاوت كالم  و  علم  صورت، آن  در است يمعان   به علم  مرادْ   اگر  و  ل؛ي تخ
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  و  است،  متكّلم  معاَل  خداوند 
  اج ياحت كه   ي نيتكو  كالم   به   ا ي  يوجود كالم   به   خدا   تكّلم .  

 .موجودات  نيتكو و  اختراع  و ابداع از   عبارتست ندارد،  لفظ  به
   است،   حادث آن و باشدي م ر يغ  به قائم  َعَرِض كه حروف و اصوات   از است  مرّكب  يلفظ كالم

عبارت    خدا   بودن   متكّلم   ن، يبنابرا  .باشدي م  حادث   ز ين   خود  است،   حادث   محّل  كه   هم   ر يغ   آن   و
 .اجسام  از  يجسم در  كالم  جاديا  از است

  ع ي جم  بر   است  عام  او  قدرت  چون.  كالم  جاديا  بر   اوست  قدرت  حق،  كالم   ف يتوص  از   مقصود
  نيبنابرا  است،  كالم  او  مقدوراِت  جملة  از   و   مقدورات،

 . 
  است  ي محكم  ل ي دل  ز ين  خود   نيا   گر،ي د  يبعض  بر   هستند   مقّدم   ها كلمه   ي بعض  كالم،   در   چون

  وجود  از   قبل   َخطاْب  را يز.  است  آن   بر   يوح  و  بعثت   يمبنا   و  فيتكل   بناء  و  آن،  بودن  حادث  بر 
  و   است،  عبث   ي ُمَنّهي ب  ي نه  و  مأمور يب  امر   ا ي  او  بر   امر   و   معدوم  به   خطاب   ز ين  و   است،   لغو   مخاطبْ 

 .باشديم  ح يصح ر ي غ  م،ي حك از عبث  و  لغو صدور 

 

  در   كه  يكالم  بلكه  است،   كار   در  عوالم  ع ي جم  در  او  ينه  و   امر   و   است  متكّلم   متعال  خداوند 
  ن ي ا  به  سپس  شده،  جاديا  عاَلم  آن   در   ديبا   است،  اصوات  و  حروف  ِكسوت  و  صورت  به  عالم  نيا

  چه، .  است  كسوت   ن ي ا  ر يغ   به   و  صورت   ن يا  ر يغ  به  ارواح،   و  ملكوت   عالم  در  خدا  كالم  و   د،ي آ  عاَلم
  مقام   كه  دي آ  عمل  به  ي وقت  در   است،  يمعن  فهمانندة   و   اصوات  و  حروف  از  است  مرّكب  كه  ي كالم

  اما   باشد،  است  اصوات   و  حروف  يجا   كه   مثال  و   حس  عالم  دو  با خداوند عاَلم در   ُمقاوله  و  مكالمه
  عالم   دو  در  يعني   اجساد،  و  اجسام  مافوق   و  مثال   و  حس   مافوق  عاَلِم  دو   در  مقاوله  و   مكالمه
  عالم   اصوات  و  حروف  از   عالم،   آن  و  شود،  عاَلم  آن  جنس  از  كه  است  يكالم  به  ارواح،  و  ملكوت

 .است  منّزه  مثال، و  حس

 اراده  ي چيز   به   چون :  َفيُكونُ   ُكن  َله يُقولَ   آَن  َشيئا   َآرآدَ   آِذآ  َآمُرهُ   آِن ما »:  فرموده  عاَلم   خداوند   كه   ن يا

  عالم   به  اشاره   امر،  لفظ  ،«شودي م  موجود  درنگي ب  پس  ،باش  گويدي م  كه  بس   اين   رشام  ،فرمايد

  و   «ذات»  عالم  به  اشاره   « ءيَش»  لفظ  و   است،  قدرت   تعلق   و   ظهور  تِ يَبدا  عالم   كه   است  «امر »



66                                                                                                                                               مبدأ      

    

  مصلحتِ   به  علم  آن،   ي معن  و   اراده،   و   ت يمش  صفت   به   است   اشاره  « َاراَد»  لفظ   و   است،   ات يماه

  ُكن   َله  يُقولَ   َآن»   لفِظ  و  علم،  و  است  قدرت  ظهور  و  تعّلق  سبب  كه  است  اتيماه  و  ءيش  وجوِد
 .باشدي م ذات  صفت  آثار كه است كالم  صفت به  اشاره ، «َفيُكونُ 

  حادث   و   افعال  صفات   از   ،يسماو  كتب  ر يسا   و  قرآن   و  ست ين  ذات   صفات  از   خدا،  تكّلم  پس،
 .باشديم  كالم  ر يغ  به  است، م يقد آنها  به كه  خدا  علم و هستند 

  م،يبنگر   عاَلم   اجزاء   به   اگر   و   است،  نهان   كه   ي باطن  كمالِ   اظهار  از   است  عبارت   م تكلّ   قتيحق
  متكّلم   عالم   خداوند   و  دارند   يتعاليبار  وجود   بر   داللت   رايز  م، يكنيم   ياكلمه   به   ر يتعب  را   ك يهر 

  كه   گفت  توان  نيبنابرا.  داردي م  اظهار  است،  مكنون  و  يمخف  ْبيغ   در   كه  را  يامور  چون  است،
 . خداست كتاب جهان،  مجموع 

 

  صانع   و   است  حيقب   كذب،  را يز.  ستين   يجار  او   بر   كذب  نسبت  و   است   صادق   عاَلم   خداوند 
  در   شانيا  كه  آن   جهت  به   خلق،  بر   است   ز يجا   ز يآممصلحت   كذبِ   ي ول  ح،يقبا   از   است  منّزه  عالم
  و   قادر  ز يچ  همه   بر   خدا   يول  عاجزند،  شوديم  مترّتب   آن   بر   كه  صدق  فساد  دفع   از   مواقع  ي بعض

 . تواناست
  از   يتعالحق   كه   است  واجب  و  است،  نقص  آن   ضدّ   و  است  كمال  صدق،  كه   ن يا  گر يد  ل يدل 

 .باشد منّزه ي نقص هر 

 

 و ُمساوات، يمعن از  است  يُمنب  ل، ي دال  يرو  از  عدالت  لفظ.  است ياله مةي عظ  صفات از عدل
  و   مراتب  از   ، ياعل  درجة   و   ي اقص  مرتبة   به   وحدت .  است  ممتنع   وحدتْ   اعتبار ي ب  مساوات  تعّقل 

  يقيحق  واحد   كه   اّول   مبدأ   از   معدودات،   يجملگ  در   آن   آثار   انيسر   است، و   كمال   و  شرف   مدارج 
. است  مطلق  وجود  كه  ياول  علت  از  موجودات،   يجملگ  در   است  وجود   انوار  ضانيفَ   مانند  است،

  مساوات،   و   عدل  نسبت  سبب،   ن يا  به  و  تر،ف يشر   او  وجود  تر،ك ينزد  وحدت   به  ز يچ  هر   پس
 . است ها نسبت  نيتر فيشر 

  يمستدع  كثرتْ   است،  موجودات   قوام  و  ثبات   موِجب  بل  شرْف  ي مقتض  وحدت،  كه   چنان
 بود،ي نم  اگر اعتدال.  است  وحدت   ظّل  اعتدال،   و  آنهاست،  بطالن   و   فساد  يمستدع  بل  خساست
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  به   است  مشروط  ه يماد  ة ياصل  عناصر   از   ثالثه   د يموال   توّلد   كه   چنان   د، يرسي نم  هم   به   وجود  رةيدا

موآِت  قاَمِت   بِالَعدلِ »:  اندفرموده  حكما   كه   است   ن يا معتدل؛   امتزاجات  ها آسمان   يبرپاي:  َوآلَرَض  آلس 

 .«و زمين به عدل است

  وجوه،  از   يوجه  به   بَود،  ينظام  كه   ي امور  در   و  ند، تمختلفا   نظام  يمقتض  مساوات،  و  عدالت 
   ناموس عدالت،  و ي تساو واضع . باشد اختالل   و فساد به  آن، مرجع و اّلا  است  موجود  آن در  عدالت 

 .نگردد صادر  ل يجم  جز  وحدت منبع از   و اوست  وحدت منبع   كه  رايز است  ياله

  به  است  حّقي هر  اعطاي و ،خود  جاي به است  چيزي هر   نهادن و  وضع عدْلبه عبارت ديگر، 
 .اوست به  چيزي هر  مدار  و است  خيرات كلّ  ريشة   و اصل  عدل،. زياد  و كمبي ، حق صاحب

  اصل   همين  روي.  شودمي   شمرده  مذهب  و  دين  اصول  از  و  بوده  تعالي  حق   اوصاف  از  عدل
  عدل   روي   و  نموده،   عطا   استحقاق  قدر  به   و   نهاده  خود   جاي  به   را   چيزي   هر   تعالي   حق   كه   است

  و   عدل   حسن   نيز   و  دهد؛   قرار   است،   بازخواست   روز   كه   را   قيامت   و   بفرستد   پيغمبر   بايد   كه   اوست
 . است عقلّيه   مستقالت  از ظلم،  قبح و  احسان

لِ   َياأ ُمرُ   الل هَ   ن  آِ »:  فرمايد  تعالي  و  تبارك   خداوند  سانِ   بِال َعد  ح  ِ :  فرمايدمي   ديگر   جاي  در   و  «َوآل 

ُكم  » َنُهم    َفاح  طِ   َبي  ِسطينَ   ُيِحب    الل هَ   آِن    بِال ِقس    خداوند   كه   عدالت   با   ايشان   بين  كن  حكم   يعني  «آل ُمق 

. داردمي  دوست را كنندگان عدالت  متعال

  گفت   توان  چه،   ، نقص  و  ظلم   گونه   هر  از  است منّزه متعال خالق   كه، ني ا  به   دارد   اذعان   و  ،

  َرب َك   َيِظلمُ   َول»:  دينما ي م  ديتأك   موضوع  ني ا  به  حا ي صر   ز ين  قرآن.  هاستنقص   همة  سرآمد  ظلم  كه
 .«داردي نم روا  ستم  كس هيچ   به  تو پروردگار و: َآَحدآ  

  شانيا  گذشتة   افكار  و  اعمال   جة ي نت  گرفتارند،   امروز  كه   چنان   مردم، يها ي بدبخت  و  بالها   اكثر 
  همه   ن ي ا  مقابل   در   جهت   ن ي بد.  ابنديدر  توانندي نم  عقول  اكثر   را   ها يبدبخت  ن ي ا  علل   و  باشد،يم

  خدا   يعدالت ي ب  بر   حكم  ينادان  فرط   از   مانده،   متعّجب   و   رانيح  ياجتماع  و  ي فرد  ي ها يناراحت
 . كنندي م  انكار را   يخدائ حكمت و عدالت  وجود داده،

  همة  ند، يبي م  را   خلقت   اسرار  پرده،  پشت  از   نيبقت يحق   دةيد  با   كه   نادل يب  مرد   نظر   در   اما 
  ست ين  آن  ستةيشا   كه  رنْج  ياذّره  كس  چيه   به  و  است  محض  حكمت  و  عدالت  بر   يمبن  آنها 

 مكافات   بدون د،ـ رس ي رنج شْ ي آزما  قي طر  از ا ي   و ي مصلحت  هـب و گر يد راه از   هم ر ـاگ  و رسد، ينم
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 است. كاشته  روزيد  كه ِدَرَودي م  آن امروز يكس هر  غالبا  و ماندي نم 

 پاك   ظلم،   شي آال  هرگونه   از   ،يتعال يبار  عظمت   ساحت  كه   شوديم  ثابت  ز ين  ق يحقا   ن ي ا  از 
  طرف ك ي  از  يعني. كندي نم درك  را  قت يحق  كه است  بشر  عقِل ِيكوتاه و دل  يينا يناب فقط است؛

 با   ينادان  و  غفلت   از   لحظه   هر   ز ين  گر يد  طرف   از   و  بشناسد،   و   بفهمد  را   خلقت   اسرار  تواند ينم
  ها تخم   ن ي ا  ، يعي طب  ي ازل  قانون   موجب  به   كه   داند ينم  و   افشاند يم  ستم   و   ي بد  تخم   خود،   دست

 .سازندي م  ظاهر  را  خود جة ي نت و ند يروي م  زود ا ي ر يد

 خود  دست   به   اصل   در   او،   ي بدبخت  و   شقاوت   ا ي  و   انسان،   يخوشبخت   و  سعادت   ن،يبنابرا
  و   اشتباهات   مرتكب  اند،موده ي نپ  را   قتيحق  و  حق   راه  امور، اتيواقع  ادراك   در   كه   يبرخ  اما .  اوست
  شده   مشتبه  شان يبرا  امر  كرده،  برخورد  متشابه  ياتيآ به  قرآن  در   جمله  از  نان يا .اندشده   ييخطاها 

  بيراه   بخواهد   را   كه  هر   خدا   گونه  اين:  َيشاءُ   َمن  ي َيهد  وَ   يشاءُ   َمن  الل هُ   ِضل  يُ   َكذلَِك »:  ةي آ  مانند  است،

  ت يهدا  و  ضاللت  كه  اندگرفته   جهينت  ن يچن  آن  از  و  «كندي م  هدايت  بخواهد  را  كه  هر   و  گذارديم

  علت   و   جهت   بدون   را   يكس  كند،   اراده  متعال   خداوند   اگر   يعني.  خداست   دست  به  كّلا   ها انسان 
  است   ز يجا   ا يآ  اما .  دينما ي م  ت يهدا  سبب  و  جهت   بدون   را   يگر يد  بخواهد،   اگر   ا ي  و  كندي م  گمراه
  جبر   صورت،  ن يا  در !  د؟ينما   عقوبت  را   او  انجامش،  از  بعد   و   كند  امر   يكار  به   را  يگر ي د  ،يشخص

 .است  ظلم خدا ي سو از يعاص نمودن  ِعقاب  و  بوده يمعاص  در

  معتقد   ي ادسته .  شد  دا يپ   ني مسلم  انيم  در   اختالف   ، اسالم  صدر  همان   از   شبهه   ني ا  اثر   در
  اضالل   و  ظلم   گر ي د  يادسته   كن ي ل  است،  منّزه  بندگان  ِاضالل   و  ظلم  از  يتعال  خداوند   كه  شدند

  ن يُمع   عقل   كه   بود  دسته  آن  با   غلبه  عموما   ان، يم  ني ا  در .  دانستند  ز يجا   خدا  يسو  از   را   بندگان
و    ظلم  از   را   يتعالي بار  دساق   ذات  وده،نم  شبهه  رفع  ذال  و  بود  دتشاني عق  و  گفتار  ديمؤ  نقل  و  آنها 

 .كردندي م ه يتنز   اضالل

 و  اندكرده  ر يتفس  يسرگردان  و  يفراموش  ،يسامانيب  ، يگمراه  يمعن  به  لغت  در  را  «َضالل»

  قطعا   است،   شده  واقع   «يُهد »   مقابل  در   «َضالل»  چون  يول.  هستند  كي نزد  هم  با   يمعان  ن يا  البته

 و   حالت  ني ا  به   قائم  كه   يانسان  به   اصوالا  را   كردار  و  حال   ني ا  ميكر   قرآن.  است  يگمراه  يمعن  به

  آشَتُروآ   آل ذينَ   آُولئَك »:  ةي آ  مثل  است  ني چن   ز ين  اتيآ  ظاهر   يمقتضا   و  دهد،يم  نسبت  است  كردار
الَلةَ   .«خريدند هدايت يبها  به  را   يگمراه كه هستند  يكسان همان   آنان : ي بِالُهد آلض 

   كه ن يا ي عني  باشد، داشته  وجود دتواني نم خداوند جانب از  ييابتدا ِاضالل   كه است ن يا  حق
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  از   يمجازات  و  يفر يك  اضالل   اما .  بماند  ضاللت  در   يكس  كه   رديگ  عالقه  بدان   ياله  تيمش   و   اراده
  انسان   خداوند  مجازات،  مقام  در  انيطغ   و  ان يعص  و   انحراف  جةي نت  در   يعني  هست،   خداوند  يسو

 .گذاردي م وا  ي گمراه  در  و  كرده رها  خود حال  به  را

 يعن ي  گردد،يمبر   موصول  به  «شاءي»  كلمة   در  ُمسَتِتر  فاعل  ر يضم  بحث،   مورد  ةي آ  در  ن،يبنابرا

: است ني چن ه يآ ي معن  و خدا،  به نه  «َمن» به

 

  متعال  خداوند   اگر   برود،  ي گمراه  ي واد  به   و  بماند   ضاللت   در   كه   است  طالب  خود  كه   يكس
  دهد،  قرار يمساو  ند،يما يپي م تيهدا  راه كه يكسان با  را او و دينما   مجبور  ْتيهدا  به را  او بخواهد

  و   حق   راه   كه   يشخص  ن يچنهم .  شودي نم  صادر   متعال   خداوند   از   هرگز   ي ظلم  ن يچن  و  است   ظلم
 .داردباز  اكراه با  قه، يطر  و فكر   نيا  از را   او  متعال  خداوند كه  ستي ن ز يجا  رود،ي م  مي مستق قيطر 

 و  نموده   روشن   خود   بندگان   به  را   رشد   و   ي َغ  ُطُرق   كه   است  متعال   پروردگار   الطاف  از   ن يا

ينِ   يِف   آِكرآهَ   ل »:  د يفرما ي نم  وادار   ي عمل  به   دلخواهش،   ضد   بر   را   بشر   هرگز    ِمنَ   آلر شدُ   نَ تَََبي    َقد   آلد 
 . «است شده آشكار يخوبه ب بيراهه از   راه و نيست ي اجبار هيچ   ،دين در: ي  آلغَ 

  هم   ت يهدا  از   كه  گونه  همان   د،يفرما ي نم  منع   ضاللت   از  اكراه  با   را  ما   متعال   خالق  ن،يبنابرا
  از   اگر   و  فرمود،ي نم  امر   يز يچ  به  شد،ي م  تيهدا  مانع   متعال   خداوند  اگر   چه،.  شودي نم  مانع

  ز ين  ثواب   و   پاداش   انتظار   و  نبود   يافتخار  و   فخر   نكردن،   گناه  در   را   ما   گر يد  شد،ي م  مانع   ضاللت 
 . نداشت ي مورد

  خداوند  كه  يپاداش.  است  محال  قربت  قصد  بدون  عمْل  ثواِب  حصول  را  مانيا  با   شخص
 :ستي ن خارج  قسم  سه از د يفرما يم  كرامت  خود  بندگان به  متعال

 ي اب ين  حِج  مانند   ست، ين  عدل   خالف  ندهد  را   پاداش  آن  اگر   و  نباشد   ياستحقاق  را   بنده  -  اول
  هم   را  ت يم  بدان،   متعال   خداوند  اما   نباشد،  ي استحقاق  چ يه  آن   از  را   تيم   كه   ي جارياست  عبادات   و

 .نامند َتَفضُّل  را   آن كه دهدي م بهره

  مانند   ده،ي رس  او  به   خدا   جانب  از   كه  يمشقت  تحمل   جهت  به  است  استحقاق  را  بنده  -  دوم
  او   به  شده   داده  پاداِش  نباشد؛  قربت  قصد   به  اما   ،يآسمان  و  ي نيزم  آفات  و  فقر   و   يماري ب  و  درد

 . دارد نام َعَوض

  باشد،  قربت  قصد   به   خدا  فرمان   اطاعت   راه   در  كه  است  يّقاتَمشَ   پاداش   آن   و  ثواب   -  سوم
 . است اجالل  و  مي تعظ ُمتضّمن   پاداْش نيا
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 دو   عوض   در  ز ين  و  اجالل،  و  ميتعظ   بدون   دهند   استحقاق   يرو  از  كه  است   ينفع  عوض،   پس
  نباشد  اجالل و  مي تعظ  با   كه   ني ا  گر يد   و  نامند   تفّضل  نباشد،  اگر   كه استحقاق اول: شده  د يق  شرط

 . دارد نام ثواب  گردد، آن  با  توأم   اگر  كه

  حّج  به  دهي كش  يمشقت  و  رنج  يكس   اگر   رسد،  خدا  جهت  از   كه  است  يمشّقت  استحقاق،  علت
 يپاداش  را  او  خداست،  امر   سبب  به  ت مشّق  نيا  چون  شوند،   او  مانع  ا ي  رديبم   نگزارده  حّج  و  رود

  ي بعض  باشد.   ظلم  و  ُقبح   گذاشتن،   اجر ي ب  قربت،  قصد   و   خدمت  وجود  با   و   اجالل، و  م يتعظ   با   باشد
  كند يم  حكم  ِباالستقالل   عقل   كه  اندي مّدع  و   ندارد  ثواب   عبادت   ني ا  نديگو  ر ياخ   عصر   ي فقها   از

  ي برا  ثواب   و  گردد،   ي منته  ي نفس  واجب  به   كه   ن يا  مگر   ندارد،  ثواب   خدا   راه   در   ت مشّق  چ يه  كه
  يز يچ  كنيل   اند،كرده  ل يتأو  را   مذهب  اصول  بر   داّله  اتيروا  و  قرآن  ات يآ  آنان.  است  ينفس  واجب

 .كرد نتوان  قبول ستين مذهب   اصول موافق   كه را

  فرمان   اطاعت   و   قربت  قصد   به  واجبْ   مقدمة  مراعات  و  است   عدالت   مذهب،   اصول   از  ي اصل 
  ك ينزد  كه  رمضان  مبارك   ماه  روزة  مانند  تمام  مه ي ن  عبادات  ر يسا   يحت   دارد،   ثواب   استحقاق   حق،

  اگرچه   تمام، مه ي ن  حّج  ا ي  غش،   ا ي  موت  ا ي  ض يح  سبب  به  شود  باطل  مكّلف،  ِريتقص  بدون  غروب
 .باشد واجب  آن   يقضا 

  را  آنها   همة رسد، خدا  هيناح  از  ي بيآس  و  آزار  و  رنج  را  يكس  هر  كه  است  ياله  عدل  يمقتضا 
به   نعمت  تا   دهد   عوض   ت يقابل  حسب   بر   مگر   نباشد،   يتفاوت  و   بوده  كسان ي   بندگان   همة   او 

 . بندگان

 

  مقّدمتا .  است ار ياخت  و   جبر   شود، مسألهي م مطرح  ي اله  عدل  رامونيپ  كه   ي موضوعات جمله  از 
 :دارد وجود خلقت  عالم  نظام در  يقطع  تيمش  ا ي جبر  گونه چند  يبه طور كل  كه دانست ديبا 

 ه. يامكان  اتيماه  كلي ه بر  ي جاديا  يِاطالق  ر يتأث از  است  عبارت  كه ي كّل جبر  -1

 . دارند موجودات  كه  يمشخصات  و حدود  و  ناتيتع از  است عبارت  كه  يني تع جبر  -2

  را   اءياش  خواص   ، ييا يمي ش  ا ي  يك ي ز يف  راتييتغ  كه   ن يا  از  است  عبارت   كه   ي تخّلف  جبر   3-
 . سازند دگرگون

به طور    نه   است  مؤثر   يحّد  تا   انسان   اعمال   در   كه   است   يجبر   از  عبارت   كه   يجزئ  جبر   4-
 .كامل
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  در  شده،  واقع   گفتگو  و  بحث  مورد   دانشمندان  ان يم  هاستمدت   كه  بشر   اعمال  نيبنابرا
  سه   در را  آنها   توان ي م كه  شده  اظهار  ي مختلف  ي ها ه ينظر   نه يزم  نيا  در .  است يجزئ  جبر   با   ارتباط

 كرد:  خالصه ر يز ةينظر 

  خود  اعمال   در   را   بشر   خدا،   نيمنكر   و   خداپرستان  از   ياعّده :  
  ند يگو.  شود  پرتاب  هوا  در   كه  اندكرده  ه يتشب  ي سنگ  به   را   بشر   آنان،  از  يبرخ.  دانندي م  مجبور 
  ما   يول  كند،   حركت   تواندي م  خواهد يم   كه  كجا   هر   و  آزاد است  كه  كند   تصور  سنگْ   است  ممكن 

  و  كشاندي م  خود  ي به سو  را   او  ن يزم  جاذبة   قوة  چه، .  است  باطل  ، سنگ  الِ يخ  ن ي ا  كه   م يدانيم
 . ميستين آزاد  آن به مانند  ز ين ما  ست،ي ن آزاد پس  كند، اطاعت  ني زم   جاذبة قوة از   است  مجبور

  يآزاد   بر   معتقد   خدا،   ن يمنكر   و   خداشناسان   از   گر ي د  يبعض:  
  تاّم  ارياخت   خود،  اعمال   انجام  در  بشر   كه  كنندي م  اظهار  و  باشند،يم   خود  اعمال  در  انسان  مطلق

  شهوات   قيطر   در   را  خود  عمر   و  بردارد  قدم   خود  پسِت  ِزيغرا  ارضاء  جهت   در  توانديم  هم  .دارد
  راه   پست،  ز يغرا  ساختن  محدود  جةي نت   در  است   قادر   هم   و   بگذراند،   ينفسان  الت يتما   و   يوانيح

 . كند ير يجلوگ او  انتخاب از  تواندي نم ييروين  چيه  و د يما ي بپ  را يانسان كماالت  و لتيفض 

  استناد   به   ق،ي تحق  و  حق   اهل   و  معرفت   اهل   دانشمندان   از   يجمع :  
. ضيتفو  نه  و  است  كار  در   جبر   نه:  معتقدند  ،كرده  ردّ   را   فوق  ةينظر   دو  ،(ع)صادق   امام  ش يفرما 

  و   جبر   ان يم  است  ياواسطه   ا ي  امر   بلكه  ندارند،  استقالل  ييتنها   به  كي هر   ضْ يتفو  و  جبر   يعني
 . شيب  نه و كند ي م  مداخله يجزئ جبر  يحد  تا  بشر  اعمال  در  لذا  و ضيتفو

  پرداخته،  مذكور ةينظر   دو  ابطال به  ابتدا  آن،  صحت  يبرا  م، يهست  ه ينظر   ن يا به  معتقد   كه   ما 
 .ميپردازي م  ني االمر ن ي ب امر  ي معنا   شرح  به سپس 

  كه  رديگي م  سرچشمه   آنجا   از   ون،يجبر   مي عظ  يخطا   و   بزرگ  اشتباه  كه   است  ني ا  تيواقع 
 با   و  يحتم   وجودش  آن  بوِد  با   كه  است  يعلت  دةي زائ يادهي پد  هر   يهست  جهان  در  اند، نموده  تصور
.  ستين  انسان   ارياخت   يبرا  ييجا   گر يد   ،يجبر   نيچن   وجود  با   لذا  و  است  يني قي  عدمش  آن،  نبود

  ار ياخت  با   يمنافات  د،يآينم  وجود  به  علت   بدون  يمعلول  هر   كه  ت،يعل   قانون  به  ماني ا  كه  يحال  در
  انسان   فعل  كه  است ن يا  خود،   اعمال   در   بشر   ي نسب  ي آزاد  و   ار ياخت يمعن چه، .  ندارد  بشر   ي آزاد  و

 .اوست ارادة  و انتخاب   به متوّقف 

 و ده ـش د ـيترد و  دچار شك ل، يوسا  و مقدمات   بودن فراهم  وجود ا ـب انسان  يگاه
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  وضوح   يبرا.  ابديينم  تحقق  ز ين  عمل   جه، ي نت  در   و  شودي نم  محّقق   ،
 :م يكنيم  يبررس را   آن علل  و  مقدمات  داده، قرار توجه  مورد   را انسان  افعال  از يفعل مطلب،   شتر يب

  از   كه  را   يمنافع  و   مربوطه  عملِ   يذهن  تصّور  ديبا   ابتدا   دارد،   را  يامر   به  اقدام   قصد  كه  يكس
  توجه   با   آمده   موازنه   مقام   به   است،   فعل   علل   از   كه   ي علت  با   سپس   د، ي بنما   شد  خواهد   او   د يعا   آن 
 سود  بر   غالب  انش يز  كه   ي صورت  در   كند،  نيي تع   را   آن  ان يز  و  سود  ش، ي خو  امكانات  و  ليوسا   به
 .كند يخوددار اقدام   از بدان  اقياشت  وجود با  شده،  منصرف   د،يآ

  دا ي پ   يامر   انجام  به  يُمفِرط  اقياشت   كنترل،   دستگاه  و  عاقله  قوة  ضعف  جةينت  در  انسان  يگاه
  نداخته ي ن  به كار   است،  افعال   سلسلة   يها حلقه   از   ي كي  ا ي  علل   از  يك ي   كه   را   موازنه   علت   و   كنديم
 .شوديم  رو  به رو  يماتينامال  و ها ي گرفتار با  جهي نت در  و كند، ي م  فعل  انجام به  اراده و

  را   فعل   جينتا   ت يفيك  كنترل،   دستگاه  و   هعاقل   قوة  يناتوان  جةي نت  در   انسان   ي گاه  ن يچنهم 
  ي عني  است،  ار ياخت  ي دارا  ز ين  حال   ني ا  در   ماند، يم  يباق  د يترد  و  شك   حال   در  نداده،  ص يتشخ

 .دارد را   فعل آن ترك  ا ي اقدام   به اراده  قدرت 

 او   به  را   افعال  ارياخت   تمام  بشر،  خلقت   از  پس   متعال   خداوند  معتقدند   كه  يخداپرستان  اما   و
به    ست،ين  ازمندين  يگر يد  يروين  به  افعالش   همة  جهت  از  خود،  يزندگ   در  بشر   و  فرموده  كرامت

  گواه  يفطر   عقل  و  وجدان  چه،.  است  باطل  ز ين  شانيا  دةيعق  بوده  اشتباه  و  خطا   در  طور واضح
  ز ين   كماالت  به  ل ي ن  و   خود  بقاء   در   خداست،  به   محتاج   خلقت   اول  در   كه   چنانهم     بشر   كه   است

 . است ازمند ين خداوند به

  ازمند ين  ن ياالمر ن يب  امر    صحت   اثبات   ي برا  شد،   واضح   ض يتفو  و   جبر   اهل  دةي عق  بطالن  چون
  ي برا.  است  اعتقاد  ني ا  يدرست  مستلزم  ه،ينظر   دو   آن  بطالن  كه  رايز  م،يست ين   برهان  اقامة  به

امر نِ يآلَمرَ نَ ي بَ   ر  َآم  »  ي معنا   ح يتوض امر   ي:  دو  بين    در   بشر   ار ياخت  گاهيجا   ي بررس  به  الا ي ذ  ، «است 

 .ميپردازي م  ياله قدر و قضا  نظام

 

 و  قدر  و  قضا   يرو  يهست  جهان.  او  خواست  تيفيك   قَدر،  و  است  ياله  خواست  قضا 

  را  يچيز   هر   كه  ماييم :  بَِقَدر    َخَلقناهُ   ء  ي شَ   ُكل    آِن ا »:  است  شده  استوار يليتفص   و  ياجمال  ير يگاندازه 

  خلق   ق يدق   حساب  به  ،يسماو  اجرام  نيتر بزرگ   و  يارض  ذّرات   نيتر كوچك .  «ايمآفريده   اندازه  به
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مسُ »:  است  گرفته  قرار   خود  ي جا   در  ح يصح   ير يگاندازه   به   و  شده   و  خورشيد :  بُِحسبانِ   آلَقَمرُ   وَ   آلش 

 . است ي اله قدر  و  قضا  به  ز ين انسان  َسَكنات و حركات و  قوا تيفعال تمام . «ندهست يحساب بر  ماه

  را   آن   كرده،  انكار   را  قدر   و   قضا   اصل  ،ياطالعي ب  ا ي  يمانيايب  ي رو  كه   ض يتفو  اهل  برخالف
  ي علم  و   ي نيد  يمبان  از  يخبر يب  يرو  كه   جبر   اهل  برخالف  ز ين  و  اند، نموده   تصور   اساسي ب  يامر 

 عاجز آن  برابر   در  را  بشر   گذارده،  قدر  و  قضا   حساب  به  را  عيوقا   و  ا يقضا   تمام  آنها، از  فهم  سوء  ا ي  و
  اجتناب   قابل ر  يغ   و  ي جبر   و  ي حتم  انسان،  مورد  در   قدر   و   قضا   از   يقسمت   اند،كرده   اليخ   ناتوان  و

 . است گرفته  قرار  يآدم ارادة  ارياخت در  آنها  از   يقسمت  و است

  كه  است  نيا  آنها  از يكي : دارد يار يبس مقّدرات   است، بدن عضو كي  كه زبان  مثال، عنوان به
  تحت   زبان   در   خون  ان يجر   .ديگويم  سخن   كه  ني ا  گرش ي د  مقّدر   دارد، و  ان يجر   عروقش  در   خون

  به   خون  كه  ني ا  ي كي:  دارد  قدر و    دو قضا   امر،  ن يا  در  متعال  خداوند   و  ست ين  ما   ارياخت   و  قدرت 
  ي جبر   و   يحتم  زبانْ   در  خون  انيجر   كه   ني ا  گر ي د  ر يتقد  و  است،  ي جار  زبان  يرگها   در   او   ر يتقد
 . ستين يارياخت  و اراده  آن،   در را ما  و بوده

  ا ي  م يي گو  سخن   م يتواني م  ماست،  ار ياخت  در   آن   كه   است   گفتن  سخن   زبان،   گر يد  مقّدر 
  دو  ز ين   گفتن   سخن   دربارة  ي اله  قدر   و  قضا   پس، .  دروغ  ا ي  م يگوي  راست   ميتواني م  م،يباش  ساكت

  كه   آن   گر ي د  قسم  زند؛ ي م  حرف   زبان  او،   قدر   و   قضا   به   و   ياله  ر يتقد  به   كه   ن يا  يكي :  است  قسم 
 .ماست ار ياخت در  گفتن  سخن

  رمرديپ.  «است  مرگ   چشنده  ينفس   هر :  آلَموِت   ذآئَقةُ   نَفس    ُكل  »:  است  ياله  يقطع  قضاء  مرگ، 

  ي اله  قدر  و   قضا   به   دو  هر   داده،  خاتمه   خود   ات يح   به   اراياخت  كه   ي جوان  و   مرده  كه   ي اساله  صد 
  ي ارياخت قدر   و   قضا   از  ن يا و   بوده،  يار ياخت  ر يغ  و   ي حتم  قدر   و   قضا  به   آن   كه،   تفاوت  ني ا  با   است،
 .است داده  خاتمه  ش ي خو اتيح  به و  كرده استفاده سوء خود،

 و  يحتم  كه   كنند   گمان   چنان   ي بعض  شود،  ذكر   قدر   و   قضا   اسم  هرگاه  كه   نجاستيا  اشتباه
  ارادة   و  ار ياخت   ، ياله  قدر   و   قضا   ،ياري بس  موارد   در   كه   آن   حال   است،  اجتناب   قابل ر  يغ  و   يجبر 

 .ماست

  از   بعد.  سازدي م  روشن  يخوب  به  را   مطلب  نيا  السالمه ي عل  ني رالمؤمنيام  حضرت   از  يثيحد
  قدر   و  قضا   به  ما   رفتن  شام  ا يآ:  كرد  سؤال   حضرت  آن  از  ي مرد  شام،  از   مراجعت  و   ني صّف  جنگ 

  به مگر   دي نشد ر يسراز يواد  چيه  از  و  د ينرفت  باال ياتّپه  چيه  از  ،يبل»: فرمود حضرت آن   بود؟ ياله
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  شما   به  متعال  خداوند»:  فرمود  هست؟  ياجر   سفر   ن يا  در  را  ما   گفت:  مرد  آن.  «ياله  قدر  و  قضا 

  جنگ   جبهة در اقامه اجر  و د، يرفت  خود ارادة به رايز  جنگ به رفتن اجر   فرمود؛ تيعنا  يبزرگ اجر 
  ك ي  چي ه  در   و   د،ي برگشت  خود   ارادة  به   رايز  دانيم   از   برگشت  اجر   و  د، يبود  م يمق  خود  ارادة   به   رايز
  و   قضا   مقصودم   بود،  ي اله  قدر   و  قضا   به   شما   سفر   گفتم   كه   ن يا.  دي نبود  مضطّر  و   مجبور   نها ي ا  از 

  و   پاداش  باشد،  ن يچن  مردم  اعمال  اگر .  ستين   باشد،  اجتناب   قابل  ر يغ  كه  ي جبر   و   يحتم  قدر 

 . «ساقط ِعقاب  و  ثواب و  شد خواهد باطل مجازات

  خداوند   كه   است   ي تيحّر  و   ي آزاد  ن، يزم   موجودات   ر يسا   به   نسبت  انسان   از يامت   نيتر بزرگ 
  ي آزاد  همان   واسطة   به  شود،ي م  انسان  ب ينص  كه   يتكامل  و  ي ترق  هر   و  فرموده   كرامت   او   به   متعال 
  .  است

 . 

  به  مربوط  امور   و  شودي م  اداره  ياله   ن يقوان  و  سنن   و   قدر  و  قضا   ي رو  ي هست  جهان  ن،يبنابرا 
  قابلر  ي غ   و   يجبر   و  ي حتم  قدر   و  قضا   آنها   از   ي قسمت  كه   است،   ي اله  قدر   و   قضا   به   ز ين   انسان

 .است  شده سپرده بشر  ار ياخت  به آنها  از   يقسمت  و بوده، اجتناب

  در  و  خود،  يارياخت   قدر   و  قضا   از   كامل  ير يگبهره  با   كه  هستند   يكسان  خدا،   صالح  بندگان
  مرتبة   به   كوشش،  و  يسع  اثر   در   و  ،ي اخالق  ليفضا   و  پاك   َمَلكاتِ   پرتو  در   و  ، يتقو  و  مانيا  ةيسا 

 .نديآ  لينا  يمعنو  مقام  كمال

  او  ت يميكر   ُكنه   ادراك  قدرت   يموجود چ يه كه   رحمت  زال يال منبع آن  رحمان،   ي خدا  ، يآر
  ندارد،  را

  به   را   ها نعمت   و   دهد ي م  ر ييتغ  خود  اعمال   با   را   ي اله  مقّدرات   كه  است   انسان   ن يا  اما،  
 د. ينما يم  مبّدل   شقاوت به  را سعادت  و ها نقمت



 

 

 

 

 

  صفات .  نقص  صفات   و   يكمال  صفات :  باشندي م  قسم   دو   صفات  شد،   اشاره   قبالا   كه   چنان 
حسب   كه   هستند   ي صفات  ،يكمال   به   است  تر فزون   آن   ي وجود  آثار   و   شتر يب  ، يوجود  ارزش   بر 

 .خود موصوفات 

  از   فقدان   جهت  به   بوده  يمنف  يمعن   در  كه  مينيبي م  م،يشو  قي دق  نقص  صفات  يمعان  در  اگر 
  م، يكن   ينادان  ي نف  اگر   كه   چنان   دهد؛ ي م  كمال   ي معن  م، يكن  نقص  صفات   ي نف  اگر   كن ي ل  كمال، 

  يكمال  صفت   هر   د،يمج   قرآن  كه  نجاستيا  از .  دهدي م  ييتوانا   يمعن  ،يناتوان  ينف  و  ،ييدانا   يمعن
  ثابت  خدا   ي برا  را   آن   يمنف  و  كرده  ينف   را  نقص   صفت  هر   و   كنديم   اثبات  خدا  ي برا  ما ي مستق  را

  تَاأُخُذهُ   ل   آلَقي ومُ   ي  آلحَ   ُهوَ »  ؛«توانا   يدانا   وستا:  آلَقديرُ   آلَعليمُ   ُهوَ »:  ديفرما ي م  كه   ن ي ا  مانند .  كنديم
..  ل وَ  ِسَنَة    . «گران يخواب نه و گيرديم   فرو را   او  سبك يخواب نه  ،ندهيپا  ةزند اوست .:نَوم 

ت  پروردگار  نام  باد  خجسته :  رآمِ آِلك    وَ   آلَجاللِ   ي ذِ   َرب َك   آسمُ   تَبارَكَ »:  ديفرما يم  يگر ي د  ةي آ  در

  در   و   ندي آيم شمار  به  خالق   ةي ثبوت  صفات  از  دو   هر   ِاكرام   و   جالل.  «که صاحب جالل و اکرام است 

 . اوست  ةي ثبوت صفات يسو به اشاره ِاكرام،   و ه، ّيسلب صفات   از او  بودن ُمبّرا   بر  اشاره  جالل، نجا يا

  كه،   آن  جهت   به   ،هيّ ثبوت  صفات  بر   را  ه ّيسلب   صفات  داشت  مقّدم  ذكر،  در  متعال   خداوند 

  و   خار   و  خس   از   آن   نِ يزم   ة يتصف  به   مگر   كنند ي نم  نموّ   خوب   اشجار،   و  زراعت   كه   چنان.  
 . او از  صينقا  ابطال  و  ينف به مگر  نشود اثبات  ز ين خدا  كمال  احجار، 

 عجز  از  ْصينقا   نيا  كه  م يدي فهم  و  عقل،   ش يپ   شد  مستهجن  كه   را  خود  صينقا   ميدي د  ما  
 .او  قدرت  و كمال سبب  به صينقا  از  را   خدا م يكني م ه يتنز  كن ي ل م، ي معّطل  آن دفع در كه ماست
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  كردن  خلق   در   نه   و  ، يخداوند  در  نه  و   بودن  واجب   در  نه  ست،ين  ك يشر   را   عاَلم  خداوند 
 . دنيپرست و  عبادت استحقاق  در  نه  و موجودات،

 و  زمان،   و  مكان   از   خود،  ِريغ  يسو  به   صفات  در  نه   و  ذات  در  نه   ست،ين  محتاج   عالم  خداوند 
  است  ِلذاِته  الوجودواجب   او  كه   است  آن   ذات،  جهت   از   او  اج ياحت   عدم  .آالت  و  حاالت   و  ت يفيك   از
  صفات،   جهت  او از   اجياحت  عدم.  است  حاجت  يمناف  ني ا  و  ز يچ   همه  از  است  استغناء  آن،   الزمة   و

  فعل   صحت  اعتبار   او به   ذات   از   است   عبارت   او   قدرت   مثالا  اوست،   ذات   ن ي ع  او   صفات   كه   است   آن 
 .او

 

  ي صفت شدن حادث ر،يتغ رايز. ابديي نم راه يَزلي َلم و يازل يخدا اقدس ذات به  تبّدل و ر يتغ
  باشد   تواند ي نم  رْ يغ  سبب،   آن   اما .  است  الزم   سبب   ، حدوث  ن ي ا  يبرا   و   نبوده  ذات   در   كه   است
  را يز  ست،ين  هم  ياله  ذات  در  علت  آن  گر،يد  طرف  از  دارد.  نتيمبا   وجوْد  وجوِب  با   امر   نيا  چون

  و   اوست  ذات  ن يع   ياله  صفات  عي جم  نيبنابرا.  
 .ندارد راه   بدان ير يتغ گونه چ يه

  محتاجند  او  يماسوا  كلِّ و كّل، بر  باشد مقدم   كه است  آن ْميقد  و است مي قد  متعال،  خداوند
  تا   باشدينم  يحد  به  ي متناه  و  او،  از  ياشّد  نه   و  اوست  از   ي َاَتّم  نه  آنها،  امكان  جهت  به  او  به

  ي داع  حاجت،  تا   ست ين  عدم  را   او.  باشد  مرتبه  آن   فاقد  او   كه  شود،  متصّور  آن  از  واالتر   يامرتبه 
  ست ين   او  فعل  بر   واسطه  و  باشد،  نيُمع   به  محتاج  تا   ستين  يمطلب  او   يبرا  و  سبب،  يسو  به  شود

  به   واسطه،  به  اءياش   يبعض  خلِق  بودن  موقوف  و  است،  وضيفُ   كّل  مصدر  و   وجود  كلّ   مبدأ   او   را يز
 . اوست  مخلوِق  واسطه، كلّ  و  واسطه،  بر  است  مخلوق   اجِ ياحت جهت

 

   است كه  آن  بمرّك  رايز  ه،ي ذهن  اجزاء از   نه و ه يخارج  اجزاء از  نه  ست، ين مرّكب  معاَل  خداوند 
.  امور  چند  آن  تحقق  بر   است  موقوف  بودن،   مركب  تحقق  و  چند،  يامور   از   او  ِتيماه  باشد  ُملَتِئم

  محتاج   اگر   رايز  اوست،  ر يمغا   كه  يگر يد  به   است  محتاج  اجزاء  َاَحِد  االطالق،ي عل  مركب  هر   در
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  از   انفعال  و   باشد  انفعال   با   ،يخارج  ب يترك  ن، ي ا  بر   عالوه.  نشود  حاصل   متحّده   قت يحق  نباشد،
 .است  محال خدا  در هم ر يتغ   و را، ر يتغ  گرفته الزم  مزاج  و است،  مزاج  لوازم

 بر  را   َبساطت.  است  طيَبسا   َابَسِط  و  محض  نور  و  ِصرف  وجود  ،يتعال  واجب  ذات  ن،يبنابرا
 :است  مختلفه   درجات بات، ي ترك اختالف  حسب

  نباشد،   حس   در   ن يُمتبا   و  ع يالّطبا مختلف   اجسام  از   مركب  كه  است   آن   ، طيبس   اول   درجة 
  مانند  نند،يمتبا   حسا   و   مختلف  عتا يطب  كه   ي اجسام  از  است   مركب  كه   وان يح   ا ي  انسان   بدن   مثل
 .آنها  َعظم  و َلحم  ِجلد،

  نباشد،   حس   در  متشابه  و   عيالّطبا مختلف   اجسام  از  مركب   كه  است   آن   ، طي بس  ةيثان  درجة
  هر  چه،.  متشابهند حس،  بر حسب و مختلفه   عناصر   از مرّكبند كه نها يا  مانند و  َعظم ا ي لحم  مانند

 .است  اقوتي  باز اقوت، ي از  يجزئ هر  ا ي است، لحم  باز لحم،  اجزاء   از يجزئ

  است   مركب كه  ر يمقاد مانند   نباشد، متشابهه، اجزاء   از  مركب كه  است آن   ،طي بس ثالثة درجة
هر ي  متشابهه   ةيمقدار  اجزاء  از به  قابل  كه  ط يبس  عناصر   از  ك ي  ا    ي ال  متشابهه  اجزاء  قسمتند 
 . هيالنها ر يغ

  موجوداتِ   عي جم  مانند   نباشد،  صورت   و   يوليه  از  مركب   كه  است  آن  ، طيبس   رابعة  درجة
 .صورت و يولي ه  از مرّكبند  كه  ه يماد ِةيظاهر 

 .نباشد فصل  و جنس  از مركب  كه  است  آن ، طيبس خامسة  درجة

  درجة  ن يآخر   درجه،   ني ا  و   نباشد  ت يماه و  وجود   از  مركب كه است  آن  ، طي بس  سادسة  درجة 
  و  ثابت  و   واجب   ، يتعال  واجب   در   بساطت  ن يا  ي ول  نشود،  حاصل   يممكن  چ يه   در   كه   است   َبساطت
 .است  محقَّق

 

  و  ي جوان  و  ي ر يپ  و   قعود  و   اميق  و   ي داريب  و   َنوم  مثل   باشدينم   حوادث  محل  يتعال  واجْب
  محلّ   كه   است  ممتنع  و  محال  م،يقد  كه  آن   جهت   به  ، غضب  و  رضا   و  حزن   و  فَرح  و  قّوه  و  ضعف
  خداوند .  است  اج ياحت   و  نقص   لي دل  و   بوده  مزاج  و  جسم   لوازم  از   نها يا  همة   چه  حوادث،  بر   شود

   است  ممتنع  ذاـل و باشندي م  او  مخلوق  ورات، ـذكـ م ن يا  همة  و بَود مطلق   قادر  و ت ِبالّذاي غن مـعال
 . آنها  به خداوند  اّتصاف 
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  اتيغا   مراد  صفات،  ني ا  از  يبعض  به   خدا  صافاتّ   مورد   در  شده  وارد  اخبار  و  اتيآ  از  آنچه

  كه   است  ن ي ا  آنها،   ي مباد  نه  آنهاست

«» 

 

  در  خداوند   حلول   بر   معتقدند   ي نصار  از   يبعض  لكن   كند، ي نم  ي ز يچ  بر   حلول  يتعال  واجْب
  كه يصورت در ن،ي عارف از  يبعض در خداوند ُحلوِل به معتقدند  يبعض و السالم،ه يعل  يسيع  حضرت

 كه:  آن  جهت  به است ممتنع و  محال خداوند  حلول

  نه  است  ممكن  صفات  از  اجياحت  و  بكند   حلول  آن  در  كه  است  يمكان  محتاج   حاّل،   -  اوالا
 .واجب

  موجود  عاَلم،  خداوند  كه  آن  حال  و  است  گر يد  مكان  از  ُخُلّو  مستلزم  ،يمكان  در  حلول  -  ا يثان
 . هيخارج مداخلة   با  نه مكان  هر  در  است

  ذات   بر   زوال   و  است  زوال  عالمت   گر،ي د  حال  به  يحال  از   و  ييجا   به  ييجا   از   انتقال  -  ثالثا 
 .ابديي نم راه يتعالحق  اقدِس

  ع يجم   از   است   منّزه  ي تعال  خداوند   و   است   ه يمكان  و   ه يَعَرض  ا ي  ه يجسم  لوازم   از   حلول   -  رابعا 
 .آنها 

 يشرط  به   ت، يتبع  ل ي سب  بر   گر ي د  موجود  با   است   يموجود  اميق  ، حلول  از   مقصود   -  خامسا 
  َاعراض   خواص   از   ن يا كه  رايز  ست،ين ممكن   خدا   در   ي معن  ن ي ا  و   نباشد،  ممكن  ِبذاِته   حالّ   اِميق   كه

 .ستي ن ُصَور  و َاعراض  ل يقب   از خدا  و  محل،  واسطة  به مگر   آنها  ن يتع نباشد  ممکن   كه  است  ُصَور و

 

  به   دي رس  كه  يزمان  بنده،:  كه  ن يا  بر   معتقدند  يبعض  كن ي ل  شود، ي نم  مّتحد   يتعال  خداوند 
  از   فيتكل   و  پروردگار،  و  او  نيب  رتيمغا   گرددي م  باطل  قان، يا  مرتبة  به  گشت  ز يفا   و  عرفان  درجة

  معقول، ر يغ  اِليخ و اعتقاد گونه ن يا از   و است  فاسد و  باطل ال،يخ و  اعتقاد نيا! گرددي م  ساقط او
 .ستي ن ر يتحر  ق يال  آن  ح يقبا   و حيفضا  كه  دارند  اريبس

 ساقط  عبادات  اگر  ه ـك آن جهت  به است،  د يمج   قرآن ات يآ نّص برخالف  ال،يخ و اعتقاد  نيا
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  رت ـحض  ن يدالموقني َس  و  ن يَسَندالعارف   از   دـشي ـم  ساقط   ه ـنيآ  هر   موِقن،  عارِف  از  دـشي م 
  را  او   اوامر   چگونه   بشناسد،  َحقَّه   َكما ُهوَ   را   خود  محبوب   كه   ي كس!  السالمه ي عل  ي عل  ن يرالمؤمن يام

 داند؟! ي م  ساقط خود  حقِّ در

  خواهند  تا   دو   شوند،   موجود  اگر   بقاْء  حالت  در   شد،  حد متّ   ْريغ  با   كه   خدا   كه،  ني ا  گر يد  ل يدل
  و   شد   معدوم   يكي   اگر   و   است،  يمعنيب  د اّتحا   دو،  هر   شدنِ   معدوم  صورت  در  و  ، يكي  نه  بود

 . است جه ينتي ب ز ين موقع  ني ا در  حاد اّت  ماند،  يباق يگر يد

  شود، واجب  حاصل، اگر .  ممكن ا ي  شد خواهد واجب ا ي آنها  اتحاد حاصل كه، ني ا گر يد برهان
  است  ممكن ي الياست   جة ينت   در   شود، ممكن  حاصل،   اگر   و   است؛   باطل   ن يا  و   د ي آ  الزم   واجب   تعددِ 

  محال  واجب،  به  ممكْن  انقالِب  و  ممكن  به   واجْب  انقالِب  پس،.  است  باطل  ز ين  ني ا  و  واجب،  به
 .است

 (ص)مرتبت   يختم  حضرت   كه  است  آن  باشد،  ه يني د  عي شرا  موافق  كه   ني قي  بر   وصول  قةيطر 
  عاَلم،   خداوند   د ي توح  و   دانست،   نخواهد   يكس  او  ي ا ياوص  از   بهتر   را  قه يطر   ن يا  رفتار   و   داده  قرار 

 . شد نخواهد  ّسر يم  را  ياحد   شان،ي ا از   بهتر  و باالتر 

  اوست  ند، يگو  كه   است  ن يا  بر   ُمَتَفلِسفه   فاسدة   االت يخ   اغلب  و   ُمَتَصوِِّفه   باطلة   اوهام   اكثر 
  و   را   خود  ر يَطوام  اندكرده   پر   سخنان،  ن يا  با   و  اوست،  شؤون   و  اطوار  كثرات،   و  نات يتع   و   الحقذاتُ 

  آنها   همة  كه   فه،يَسخ  هات ي تشب  و  فهيلط   هات يَتمو  با   و  فه يظر   كلمات  با   را  خدا   اندنموده   وصف
  است   مرّكب  سنگْ   ند يگو  مثالا   ت، يخصوص  بدون   خداست   ز يهر چ  ند يگو  ز ين  و .  است  غلط  و   َخبط 

 اوست  َتَطوُّر   ، حدوث  و  او   اطوار   كثرات،   و  است   خلق   آن  كه   ت يماه  از  و   خداست،  آن  كه   وجود،  از 
  به   حق   با   را   خلق   َتَقوُّم   اندزده   َمثل  ني چنهم .  است  ُمَتشّتته  اتِ يَتَمّن  با   او   ظهور   و   مختلفه  ُصَور   به

 .واحد با  اعداد  تقّوم  و مداد با  نقوش تقّوم و بحر،  با  امواج تقّوم

  آن  كه  الرحمان، ُامناء  قةيطر   از   عدول   و  َاعالم   علماء  ع يجم   ِاجماع  بيتكذ   است  ز يجا   چگونه
  تِ يب  دخوِل  به   م يمأمور  ما   و   م؛يكر   َربِّ   معرفت   ابواب   و   مي َقو  َمنَهج   و   مي المستقصراط   است   قهيطر 

  عدول   كه  يكسان  و  م يمعرفت  ابواب  ما »:  ديفرما ي م  (ع)صادق   حضرت   كه   چنان  ابواب،  آن  از   قْتيحق

 .«گمراهانند شان يا  را، ما   ر يغ  ما  بر  دهند  ل يتفض و  ما   تيوال از كنند 

  به   ما   ارشاد  از  السالم   هم يعل   اطهار  ائمه  حضرات   چرا  باشد،   حق  آنان  اعتقاد   اگر   ن، يا  بر   عالوه
  ن يا  نديگو  اگر   و .  حق  قي طر   بر   عباد  يهاد  شانند يا  كه   آن   حال  و  اند؟ نموده  يخوددار   ق يطر   آن 
  كرده   واجب   تركِ   شما   چرا   پس   م ييگو   جواب  آن،   كتمان   شان يا  بر   بود  واجب   و   است  مخزون  سّر
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  در   نمودند  مبالغه   چرا  آن،   كتمان  در  نمودند  مبالغه  بزرگواران  آن  اگر !  د؟يانموده   اظهار   و  افشاء  و
  آمده   عوام  چةي باز  و  لهو  مقام  به  مخزون  سّر  نيا  كه  ي به طور  شما؟  خيمشا   سّر  آن   اضاعة   و  اشاعه

 َتَوسُّالا !  و  داي تقل  شاني ا بر  شدند  عتاب و گشته  ُجّهال واهِ َاف  تيحكا  و

  را   وجوه  آن  از  ي بعض  الاي ذ  كه  است  ر يپذامكان   وجه   چند  به  ،يتعاليبار  از  ت يجسم  ينف  اثبات
 :م يكني م انيب

  به  ابعاد  اِجياحت  و كند ابعاد قبول كه است آن جسم چه، ستي ن جسم عالم، خداوند اول وجه
  جوهر   عاَلم،   خداوند   ني چنهم .  خود  ي ماسوا  از   است   مطلق   ي غن  عالم  خداوند   و   است   ي هيبد  مكاْن

  خداوند .  است  ر يغ  به   قائم  كه  است  َعَرض  مقابل  و  باشد  ِلذاِته   قائم  كه   است  يتي ماه  آن  كه  ستين
  و   باشد،  محل  به  ازمندين  و  يمتك  ، يهست  در  كه  است  يتي ماه  َعَرض   چه،  ستين  َعَرض  عالم

 د.ينشا  ي ازمندين  و يازيني ب ني ب جمع  و است  ازيني ب جهت  هر   از الوجودواجب

  به   خود،   ي هست  در  و  است   انقسام  قابل  باشد،  ت يفيك   و  ت يكم  ي دارا  كه   ء يش  هر   دوم  وجه
  مرتبة   به   ء يش  آن  ند، يا ين  در   اجتماع   مقام  به   اجزاء  آن   تا   كه   ي معن  ني بد  است،   ازمند ين  اجزائش 

  تيكل  در   است،  اجزاء  به  انقسام  قابل  و  بوده  تيكم   يدارا  كه  ز ي ن  جسم  نيبنابرا.  نرسد  تيكل
  مقام   به   ي مجاز  ة يطي بس  اجزاءِ   آن  كه   مادام   ي عني.  باشدي م  خود  اجزاء   به   ازمند ين  خود  افتن ي

  مبّرا   و  منّزه  يتعال  و  تبارك  خداوند  چون  و  نرسد؛  ت يكل  مرتبة  به  مرّكْب جسِم  آن نرسند،  اجتماع
 . ابدين راه اقدسش  ذات  به ت يجسم  لذا  است،  ياز ين هر   از

  مرتبة  به   يوليه  ا ي  صورت   اگر   كه   ،يوليه   و   صورت  از  است  مركب  يجسم  هر   سوم  وجه
  به   دارد  تعلق   دو،  ن يا  از  ك ي  هر   يهست  كه  رايز  آمد،  نخواهد  وجود  به   جسم  رسد،  انعدام   و  انهدام

  چون   اما .  هستند  گر يهمد  محتاج   خود،  افتن ي  وجود  در   دو   ني ا  گر،ي د  عبارت   به   و  ي گر يد  ي هست
  با   نه   گردد  معدوم   ذاتش   ي نف  با   ديبا   است  ش يخو  ذاتِ   به  قائم   و   محض   وجوِد  يتعالحق   واجْب

  ر يغ   به  متعلق   وجودش  كه   است، چرا  باطل  يازل  ي در خدا  نسبت  ن يا  و  ر،يغ  ِتيمعدوم   و  ينف
 .ستين

  از   يت يخاص  چه،.  گردد  ءيش  بر   حاّل  تا   ست ين  صورت  مانند  ،يتعالحق   واجب  گر،ي د  يسو  از
  چه، صورتْ . شود ءيش يبرا محلّ  كه  ستين يوليه  مانند   نيچنهم   و است،  ُحلول صورت،  خواّص
  مقام  به  صورت   بدون  ز ين  ي وليه  د،يآي نم  وجود  به   يوليه   بدون   و  است   محلّ   به  محتاج   همواره
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  از   مرّكب  كه  تيجسم  لذا  دارد،  يبستگ  يگر ي د  يهست  به  كيهر   يهست   ن،يبنابرا.  ديا يندر   تيفعل
 .ابدين راه   يتعال واجب  اقدسِ  ساحت به  هرگز   است،  يوليه  و صورت 

 

 بوده  خود  مصنوع  با   ر يمغا   يصانع  هر   كه   آن  جهت  به  ست،ين  خود   مخلوقات  هيشب  يتعالحق 
  علتِ   راي ز  باشند،   نوع  ك ي   از  كه  است  محال   معلول،   و  علت   گر،ي د  عبارت  به.  باشدي نم  آن   ه يشب  و

  اختالف  مستلزم  وجودات،   در   ضعف   و شدت   با   تفاوت   و   مجعوله، معلوِل  وجوِد  از   است اشدّ  موِجده
 . ُصَور  آن نوع از   باشد يصورت خود  كه است  محال   ُصَور،  ُمَصوِّر  ز ين و  آنهاست؛ اتيماه  در

  رانند،يح  آنها   در   عقول   كه   بيغر   َنَسِق  و   بيعج   نظام  ن ي ا  با   محكم،   ع يصنا   همه   ن يا  صانع
  همة   است  واجب   و  نباشد،  متصوَّر  آن  تيغا   مافوق  كه  باشد   يامرتبه  به   كماْل  در  است  واجب

  فعل   و  قّوه  جهِت  دو  از  بيترك  مستلزم  و  نبوده  يذات  كه  د يآ  الزم  وگرنه  شود  ِبالفعل  او  كماالت

ا  الل هُ  يتَعالَ » و  است نقص  ني ا و باشد  .«سازندي م  شريك ي و با  آنچه از  است  برتر خدا : ُيشرُِكونَ  َعم 

 

  لي قب   از   ديبا   البد  بصر،  به  يَمرئ  كه   آن  جهت  به  ستين  ممكن   بصر،  به  تيرؤ  را  عاَلم  خداوند 
.  نها يا  همة  از  است   منّزه  خدا   و  باشد  زمان   و  جهت   و   مكان  صاحب  مقابله،   جهت   در   و   شود  اجسام

  ن يچن  و  اءياش  كّل  بر   است   طي مح  متعال   خداوند   و  شود  ديبا   نظر   حاّسة  به  ُمحاط  ،يمرئ  ز ين  و
 .ستين يمرئ  پس  باشد،ي نم محاط ط، يمح 

 ريسا   بر   عالوه  دن،ي د  موقع  كه  چنان  ،يمرئ  و  يرائ  انيم  فاصلة  است  واجب  كه،  آن  گر يد
  است البد وقت  ن يا در  و  گردد،ي م  يمرئ   به   مّتصل و  شده  خارج  ناظر   چشِم  از  ي َمّد  ت،يرؤ طيشرا

  است  نيچنهم . ستي ن جسم متعال  يخدا  و هستند   اجسام  لوازم از  نها يا  همة  و مقابله،  و فاصله  از
  و   ستين   يدني چش  و  يكردنلمس   و  يدن يبوئ  و   ي دنيشن   ي عني  حواس،  ر يسا   با   يتعالحق   ادراك   عدم 

 .يتعالحق  ُكنه  تيرؤ ستين  ممكن  ز ين يباطن حواس با 

  دي با   يمرئ  كه   است   ن يا  ست،ين   ممکن   بصر   به   تيرؤ  را  عالم  خداوند   كه،   آن   گر يد  ل يدل
  خداوند   و  است،  في ك  و  كمّ   محتاج   و  زمان  و  مكان  و  جهت   مستلزم  محسوس   و  باشد،   محسوس

 . مبّراست  و منّزه نها يا  عي جم از عالم
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  را   او  دگانيد  :آلَبصارَ   ُيدرِكُ   ُهوَ   وَ   آلَبصارُ   تُدرُِكهُ   ل» :  ديفرما يم  متعال  خالق  د،ي مج  قرآن  در

  ت يرؤ  فرمود  ينف  عاَلم   خداوند  كه،   است  آن   استدالل   وجه .  «ابدييمدر   را   دگان ي د  او   و   ابنديي نمدر

  اوهامِ   و  چشم،   با   شود   ده يد  آنچه   از   است  تر بزرگ   م عاَل  خداوند   كه  آن   جهت   به   بصر،   به   را   خود
: فرموده  كه   ( ع)يموس  حضرت   به   خطاب  يتعالحق   قول   در   و   كند،   درك   را   او   تواند ي نم  ز ين  قلب

تََرآنِي»   به  يفارس  لغت  در  كه  ي ابد  ينف  بر   است   موضوع   «َلن»  كلمة  ،«ديد  ي هرگز مرا نخواه:  َلن 

  مان،يا  ِقي حقا   به  خداوند   تيرؤ  اما .  دي د  ي نخواه  مرا  هرگز   يموس  ي ا  يعني  آمده،   «هرگز »  يمعن

  كه   چنان  حق؛  تيرؤ  امكان  در   شده  وارد  كه   ياخبار  است   محمول  ن، يا  بر   و  ستي ن  ممتنع
  ؟يا ده يد  را   خود  ي خدا  ا يآ  ر،يام   ا ي:  كرد  عرض  و  آمد   (ع)ر يام   حضرت   خدمت   به   يشخص

«»

«

» . 

 و  ممكن،  دارش ي د  دارد،   وجود  هرچه   پس   اوست،  وجوِد  ،يز ي چ   دِني د  َمناِط  ند يگو  ياعّده 
  ونيماد انحراف  موجب كه  است  باطل  اعتقاد  همان  ني ا.  ندارد  وجود  ستي ن  ممكن  دارشيد  هرچه
  ش يپ  دهيعق   ني ا  بطالن   و   را،  او  وجود  كنندي م  انكار  نند، يبي نم  را  خدا   كه  ني ا  بر   نظر   و   گشته،

  ي ز يچ  دن، يد  كه   كند ي م  ق ي تصد  َبداهت  به   ي عاقل  هر   چه،.  است  ي هي بد  ، وجدان  و   حس  و   عقل
  مهر   و   ي گرسنگ  و   ي تشنگ  مانند  ما   يدرون   احساسات  ا ي  و   شود،ي نم  دهي د  ي ول  دارد،   وجود  كه   است

 .شوندينم دهي د يول دارند، وجود  كه  هستند   ييزها يچ  خشم، و

متوسط،   هوا  و  دارد،   حركت  نوع  چند  نيزم   كه  است  شده  ثابت  يعلم  لي دال  به طور    به 
 يروين  مانند  ييروها ين  تجربه،  و  شي آزما   به  و  كند، ي م  وارد  فشار  بدن  بر   لوگرميك  هزار  شانزده
  ده ي د  ك ي  چ يه   ي ول  موجودند،   همه   حافظه   و  واهمه   ل ي قب  از   يانسان  ي قوا  و   شده  ثابت  جاذبه

 .شوندينم

  جزء  در   اغلب   ي خارج  وجود  و   ندارد  ي خارج  وجود   عالم،   ن يا در  كّل،   غالبا   كه،   آن   ل ديگر يدل
  آن  از يجزئ يول باشد، داشته يخارج  وجود تواندي نم ظاهر، عاَلِم در خير  كل كه خير  مانند است

 يول  ندارد،  يخارج  وجود  كّل،  در  ييبا ي ز  طور  نيهم .  كرد  درك   و  مشاهده   يشخص  در  تواني م  را
  ندارد   وجود  ي محمل  ظاهر،   عاَلمِ   در  كّل  درك   ي برا  چه،  دي د  يكس  در   را   ييبا يز  از  يجزئ  توانيم
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  ت يرؤ و  درك   قابل   ما  ي برا  كه  آنجا   تا   خود،  وسعت   تمام   با   ظاهر   عالم رايز. گردد  يمتجّل آن   از   كه
   و درك  قابل  آن  كلّ  م، يهست   كلّ  از  يجزئ ه ـك ما   يبرا و  آن، كلِّ  نه است  خود كلِّ از يجزئ است،

 . ستين تيرؤ

  كّل  گاه  ات،ياض ير  در  مثال،  عنوان  به.  باشد  داشته  يخارج  وجود  تواندي م  كّل  يگاه  البته

  تنها  و است «يجزئ كّل» بلكه ستين «مطلق  كلّ » ن يا  قت،يحق  در يول  مجهول،  جزء و  است  معلوم

  توان يم  جزء  يرو  از  و  است  مجهول كل  كه  يموقع ني چنهم.  شودي م محسوب كّل  جزء،  برابر   در
  ما  يبرا كّل از يجزئ و يقسمت بلكه د، يآي نم به دست مطلق كل ز ي ن آنجا   در آورد، دست به را آن

 .كرد استفاده تيغا  به  دن ي رس  يبرا توان ي نم جزء ي رو  از نيبنابرا شود؛ي م  معلوم

  توان ي نم  را   كلّ   ظاهر،  عاَلِم  در  لذا   و   ست ين  ّسر ي م  كلّ   يبرا  و  كلّ   در   جز   كلّ   درك   پس، 
  ادراك   و  حصول   قابل  م، يهست  جزء   كه  ما   ي برا  است،  كلّ   چون   خداوند  تيرؤ  نيبنابرا  نمود.   درك 

 .ستين



 

 

 
 
 

 

 

 

  ات ّيُهو  بر   نه  ه، ياله   ذات   يهست  بر   داّله  ة يعقل  يمعان  از   است  عبارت   عاَلم،  صانع  اسماء  از   مراد
 . ستين آن  ادراك  ل يسب را فهم   كه هّيوجود

  كه  يذات  بر   كندي م  داللت  كه  رحمان   مانند   نه،ي مع  صفت  به  موصوفه  ذات  بر   كند يم  داللت  اسم
 .قهر  صفت  به  باشد مّتِصف   كه يذات بر  كند ي م  داللت كه قّهار مثل ا ي و رحمت،  به باشد مّتِصف 

  چه، .  آن  مفهوم  ا ي  آن  لفظ  اسم،  آن  با   شود   اراده  كه  ني ا  از  اعمّ   اوست،  ذات   ر يغ  يتعال  الل   اسم
  ر يتعب   هرآنچه.  باشد  شده  خلق  كه  ر،يغ  يسو  به  تعلقش  و  وجود  در  است  محتاج  كه  است  يامر   مفهوم
 . است مخلوق  مكتوبه،  اسماء مانند  شود آورده  عمل  به  ا ي و ملفوظه،  اسماء   مانند زبان،  با  شود آورده

  موصوف  ت، يغا   هر   و   او،   ي هست  عالئم   از   است   ي عالمت  ي عني   ات، يغا   از   است   ي تيغا   ي تعال  الل   اسم  
  به   است  موصوف  ر يغ  موجودات،  صانع  و  است،  مصنوع  ده،يزا  صفت   و  موصوف  هر   و  ده، يزا  صفت   به  است

  و   است  محض  وجودِ   عاَلم،  صانع .  اوست  ذات  ر يغ   صفات،   و   اسماء  يمعان  كه  يمعن  ني ا  به   ،يمسّم  حّد
  و   او،   ة يكل  صفت  و   ءيش  ات يذات  از   است  مأخوذ  حدود،  كه  آن  جهت   به  ست، ين  او  يبرا  يجزئ  و   يحّد

  ي حصول  ادراك   به   ُمدَرك   عالم  خداوند .  است  محدود   ر يغ  ه،يوجود  ِتي هو  ثيح  از   يتعاليبار  ذات 
  است،   ي مانند  او  ي برا  حس،  در   ا ي  و   وهم  در  ا ي  عقل  در  باشد  متصّور   آنچه  هر   كه   آن  جهت   به  باشد،ينم
  رِ يغ   آن  ات،يغا   از  ي تيغا   يبه سو  شود   يمنته  كه   يفكر   هر   و  َاشباه،  و  امثال  از   است  منّزه  عاَلم   خداوند  و

 . خداست

   ذاتِ  و ه ياله   وجوِد به است  ه يكمال اشارة  مفهوم،  و ي معن از   مراد و است مفهوم   و يمعن  اسم،  از   مراد
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  كه   را   يز يچ  است  كرده  عبادت   ق يتحق   به  كند،   پرستش  را   مفهوم  ا ي  يمعن   ِدمجّر  كه   هر   پس   ه، ياحد
 . ستين ي وجود او يبرا

.  الفظه  ارادة  به   حادثه   لفظِ   مسموعِ   نه  اوست  ي ذهن  مفهوم  اسم،   از   مراد 
  بر   مفهوم  و  يمعن  و  اسم   حمل   و  ،

 . است معقول ر يغ  تياحد ذات 

  از  ر يغ   مأكول،  ي معن  كه   چنان   است،   ياله   ذات   ر يغ  آنها   همة  كن يول  است   ر يكث  مفهومات،   و   اسماء
 ثابت  ان،يب  و  ه يتوج   ن يا  از   پس   َقباست؛  از  ر يغ  ملبوس،   ي معن  و  آب   از   ر ي غ   مشروب،  يمعن  و  است   نان

  ي ا يدر  از   ق،يعم   مقصد   و  ق يدق   مطلب  نيا.  هستند   تياحد  ذات   ر يغ  خود،  مدلوالت  با   اسماء   كه  شوديم
  و   عقول،  اصحاب  عقل  آن،   درك   از   گشته  عاجز   كه   است  نبوت  شجرة  ثمرة  و  حكمت  معدن  و  قي تحق

 . ُفحول رجال  افهام آن،  فهم از   دهيگرد قاصر 

  باشد  ينحو  به   ُمدِرك   كه   است   آن  ق، يعم   وجه   بر   ي مطلب  فهم  و   ق، يبه طور دق   ءيش  ادراك   عالمت
 .آنها  كاملة هيتوج  و حي توض از   شود متمّكن كه

  ي قوا  از  يكي  در  را  ءيش  كند  داخل  كه   است  آن  يكي  دارد،   يمعن  دو  توّهم  با   يتعالحق   عبادت
  ي ُمبِدع  و  يصانع  عاَلم،  نيا  يبرا  كه   ني ا  به  اقرار   با   را  ءيش  آن   بشناسد  كه  آن  يگر ي د  و  خود،  احساس

 . كمال و است  حق يدوم و ال،يخ و  است  كفر  ياّول كه  است،

 :است  وجه سه  بر  اسماء، مفهومات  و يمعان  از ن يمقّرب  ضيف

  آنها،   به  يتعالحق   اّتصاف  شانيا  يبرا  شود   ُمنَكِشف   تا   مشاهده،  ل يسب  بر   يمعان  ن يا  معرفت  -  اول
 .شود ني قي يمجرا   يجار  كه ي انكشاف  چنان

 .يمعان ن يا  ةيحل به  شوند ي ُمَتَحّل و  حق يبه سو ند يجو تقرب كه ني ا - دوم

 .شوند يمعان  نيا  مصداق   كه كنند  چنان  - سوم

 

  خداوند .  قّهار  و  ُمنَتِقم   مثل  هيجالل  بر   و  غّفار،  و  فيلط  مانند  هيجمال  بر   شودي م  منقسم  الل  اسماء 
  را   آنها   از   ك ي  هر   كه   كند ي م  تقاضا   او  ةي متناه  ِريغ   اسماء  كن ي ل  خود،   يماسوا  از   است  ازينيب  گرچه   يتعال
  ظاهر   او  ةيقهار  و  ه يرحمان  قدرت   باشد،ينم  خارج  در   ي مقهور  و   يمرحوم  اگر   و   باشد،  ي َمظَهر   خارج   در
 .ديگردينم

 :است ز يچ دو كرد،  خلق را يمعان  و اسماء يتعالحق  كهن يا سّر
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  ِمن   عاَلم  خداوند   كه  است  آن  مطلب  ني ا  قي تحق  و  او،  يبه سو  محتاجند  او  مخلوقاِت  كه  آن  اول
  آن   لةيوس  به  كه  باشد  ياواسطه   ن،ي ب  در  كه  دي گرد  واجب  و  خود،  مخلوقات  با   است  نِيبا   الَجهات،ع ي جم

 .حق يبه سو شود ينسبت

  همه  َذوات  و  ق يحقا   كه  ييا يكبر   چنان  ، تياحد يا يكبر   بر   توّسل  ستي ن  ممكن  را  ي احد كه  آن  دوم
  از   اسماء   خلق   ي برا  است   برهان   وجه،   ن ي ا  و   ،ي معان  و  اسماء   خلق   د يگرد  واجب  لذا   او،   ش ي پ  اند ُمستهلك 

 بر   او  يبه سو  شدند  محتاج  خود،  علت  از  دندي گرد  که صادر  آن  از  بعد  موجوداْت  چه،.  هيغائ  علِت  جهت
  از   يموجود  هر   گر،يد  عبارت   به.  ُمَتَوّهمه  َمضاّر  دفع   و  ُمَتَصّوره   منافع   جلب  و   ه يِرمتناهيغ  نعمِ   شكرِ   اداء 

  مواهب   از   ز ين  استعداد   ن يا  و  را   يكمال  خود،  استعداد   لسان   به  عاَلم   خداوند   از   كند يم  طلب   موجودات،
 .است  ياله

  با   گاه  محسوس،  قت يحق  .احساس  و   لي تخ   و   عقل :  ز يچ   سه   در  است  منحصر   اءياش  بر   وصول   قيطر 
  آن   ل يَّ ُمَتَخ  ِءيش  قتيحق  و  شود،ي م  معلوم  سمع  با   گاه  و   بصر   با   گاه  و  لمس   با   گاه  و   شّم  با   گاه   و  ذوق
 . هيعقل قّوة با  شودي م درك  معقول  ءِ يش قتيحق و  ابد،يي م آن را   اله ّيَخ قوة كه  است

  مذاهب   كه  ن يا  از   است  اجلّ   عاَلم،   خداوند  و  آنهاست  احضار  و  قيحقا   ر تذّك  طرق  ق،ي طر   سه  ن يا
  آنها   كه  كرد  خلق   را  يمعان  و  اسماء   عاَلم،  خالق  پس .  حّس  و  ال يخ  رسد  چه  تا   رسد،   آن   بر   عقول

  را،   خود پروردگار عباْد  ذكر  بر  باشند يالهيوس

 

 است:  افته ي ازي امت  ز يچ چند  به  اسماء،  يباق از «الل» اسم  ، ياله  اسماء  ني ب در

 . است  الل  اسماء، ن يمشهورتر     اول

 . آنهاست ني باالتر  د،ي مج قرآن  در آن محل   دوم

 . آنهاست ني باالتر  ز ين دعا  در  سوم

 .است  افتهي  اختصاص  آن  به « الل ه آِل   آِلهَ  ل»  يعني اخالص  كلمة  چهارم  

 .رديپذ تحقق  آن   به شهادت   پنجم 

 .شودينم ر ي غ  بر  اطالق  و يتعالحق  مقدس   ذات ي برا است  اسم    ششم

  عاِلم  يفالن  م ييگو  كه   ن يا  مانند   شود،ي م  اطالق  ر يغ  بر   كه   صفت  اسماء  يباق  و  است   اسم     هفتم 

 .است
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  از   است  ياسم  صابر   مثالا   م ييگو  كه   چنان  ،«الل»   اسم  به  شودي م  برده  نام  اسماء   يتمام    هشتم

 . صابر   اسماء  از است  ياسم « الل» مييگوي نم و  الل،  اسماء

« »«

» 

 

  كه  يكس  است،   اسم   نه   و  نود  يتعالحق   ي برا  از   كه   ي درست  به»:  فرموده  (ص)اكرم  رسول  حضرت 

  كه   يكس  است،  اسم  نه   و  نود  خدا   ي برا  از»:  فرموده  ز ين  و.  «شودي م  بهشت  داخل   را،  آنها   كند  احصاء 

  البته .  است  شده  وارد  مضمون نيا  به  ز ين  يگر يد  اخبار.  «گرددي م  مستجاب شيدعا   آنها،  با   را خدا  بخواند

  حضرت   فرموده  به  كه  چنان  است؛   ني ا  از   ش ي ب  مراتب  به   ياله  اسماء  تعداد  ،يگر يد  ات يروا  طبق  بر 

  رون يا  از.  «آنهاست  اركان  و   وجود  عالِم  موجوداتِ   تعداد  به   ياله  اسماء»  السالم: ه يعل   يعل  نيالمؤمن ر يام

 . است  خارج عدد   و حساب  حدِّ  از  ز ي ن ي اله اسماء   ند،يا ين حساب  به عالم  موجودات  كه طورهمان 
به طور    اسماء  ي كي:  شوديم  حاصل   يمعن  دو  نجا يا  در  مربوطه،  اتيروا  مجموعه  به  توجه   با   نيبنابرا

اخّص،   اسماء  ي گر يد  است؛  كثرت  از   هي كنا   خود،   ييمعنا   در   كه   اعم،    يالُحسناسماُء  منظور  كه   به طور 
 . شودي م معلوم ز ين  اسماء  كثرت از   منظور  شود، ر يس آنها   در اگر  و  است نه  و نود  آنها  تعداد كه  باشديم

 رد:يگ  قرار توجه مورد   ديبا  نكته  چند نجا ي ا در

 ست؟ يچ  آمده، ث يحد نيا  در  كه  احصاء از   مقصود    اول

  نمودن   شماره  و  الفاظ  به  تلّفظ   را يز  ست،ين  ياله  اسماء  كردن   شماره  و  تعداد  فقط   احصاء  يمعنا 
  ي الّلفظتحت   يمعنا   گرفتنفرا   و   ميمفاه   تصّور  ن يچنهم.  شودي نم  بهشت  در  دخول  باعث  ييتنها   به  آنها،

  ي معنا   ز ين  يَبَدو  عرب  هر   بلكه  ندارد  دموّح  و  مؤمن   به  اختصاص   جهت،  دو  ن يا  را يز  ست، ين  مراد  ز ين  آن
 .فهمديم  را  م يمفاه   و الفاظ  نيا

فض  ني ا  ولو   است،   حسنه   صفات  به   مّتِصف   يتعالحق   كه،   ني ا  به   ق يتصد  و  ي لاجما   تصّور    يلتيکه 
 ييشناسا   آن   و  آن،   فوق   است  ي امر   مقصود   نجا يا  در   كن يل  گردد،ي م  محقَّق   بدان   ي ظاهر   مان يا  و   است
 .جالل  و  جمال اوصاف  و اسماء  لِ يَمدال  تمام به  است يتعالحق 

  مجّرد   به  چنانچه .  شود  شناخته   ي مسّم  كه   است   ن ي ا  ي برا  اسم   وضع   و  است   يمسّم  بر   دالّ   اسم 
  ك يهر   و  شود  متعّدد   ياسام  ي دارا  ي شخص  اگر   حال .  ديآي م  نظر   به   شخص  آن   فورا  شخص،   اسم   دنيشن
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  ي معرف  را   او  آنها   يتمام  به   ديبا   م،ييبرآ  يو  ي معّرف  مقام  در  ميخواه   اگر   كنند،  اطالق  يو  بر   يَلحاظ  به  را
  ي معان  به  است  مّتِصف  كه  تيذات احد  يبرا  ن،يبنابرا.  ميانكرده   يمعرف  يمعن   تمام  به  را  او  وگرنه  ميكن

  كه   يذات  به  ميشو  متوجه   فورا  د يبا   اسماء،  از  نها ي ا  ر يغ   و  «مي رح»  ، «رحمن»  ،«الل»  مي گفت  ي وقت  اسماء،   نيا

 .است الفاظ  ن يا  مصداق

  او  به  و  مي كن   تصّور و  مي آور  ذهن  در   را   او مي بتوان  كه  است  ممكن  يصورت  در  يمسّم  به   اسم از  انتقال
  ذكر   مجّرد  به  بشر   است   ممكن  چگونه  پس  است،  محال   يتعالحق   يمتناهر يغ   ذات  تصّور .  ميينما   اشاره

  تصّورِ   از   باالتر   كه  ي وجود  ن يچنهم   د؟ينما   تصّور   را   او  و  گردد  منتقل   او  به   فورا  ، ياله  اسماء   از   ياسم
  چه،   بپرستد؟  را  او  توانديم  چطور  كند،   تصّور  را  آن  نتواند  انسان  و  است  يانسان

 . 

  ذاتش   ُكنه  ادراك   و  كند  احاطه   او  به  بتواند  ممكن،  كه   است  آن  از  باالتر   يتعالحق   ذات  گرچه  ،يبل
  مّتِصف   و  ذات   به   قائم  و  يازل  كه   محدود  ِريغ  ِطي بس  وجوِد  ياجمال  تصور   كني ل  است،   محال   احاطه  نحو  به
  كه   ِسَزد  را   هي قدس  نفوس   و.  باشدي م  ممكن   است،   ص ينقا   از  مبّرا   و   منّزه  و  جالل،   و   عظمت   اوصاف   به

  تصّور   كه  است  يكمال  هر   فوق  و  كماالت  تمام  جامع   كه   را  يذات  كنند  مشاهده  ، ناتيكا   مرآت  در  اجماالا 
 . گرداند يوحدان قتِ يحق آن متوجه   فورا شوند،  اسماء از  ي اسم متذّكر   وقت  هر   لذا. شود

  و  ذات   ُكنه  شناختن   همانا   صفات،   شناختن  اجماالا   و  م يمفاه   شناختن  كه   ستي ن  ني ا  مقصود   البته
  قتِ يحق   شناختن  رايز.  است  گشته   ُمَبرَهن   ينقل   و  يعقل  لي دال  به   آن  تّيمحال  چه،   است  تياحد  قتيحق

  منحصر   ،يحضور  علم  و  ادراك   نحوة   ن يا  و  ،ي حضور  علم   و  تامّ   انكشاف  ادراك   از   است  عبارت  ي ز يهر چ
 . باشدي م خود  آثارِ  و  لي َمعال  و خود  به عاِلم كه يتعاليبار خودِ  به است

  ي اسم  هر . است  ممكنات   ِصينقا   از  مبّرا  و  منّزه و  كماالت  عي جم  ُمسَتجِمع  يتعالحق   كه،  آن   خالصه 
  اسماء   مقدس،   شارع   لذا.  اوست  ذات   ن يع   كه  است  يكمال  نحو  از  ُمنَبِعث   ي صفت  هر   و  ي صفت  بر   داللت 

معني   مانند، نه يآ  آنها   يتمام  در  و   م يكن   مالحظه   را   آنها   همة   اگر   كه   كرده   وضع   ي اريبس   ك ي   و   يك 
 . مياشناخته  را   او خود، نفس استعداِد  به قدر وقت  آن   م،يي نما  مشاهده  را   مصداق

 شود؟يم  بهشت  به ورود  باعث يالُحسناسماءُ  احصاء   چگونه  دوم

  محل   بهشت  است؛   دموحّ   عارفِ   و  كامل   مؤمِن  گاهيجا   بهشت   كه   ستين  د يترد  و   شبهه   يجا   چ يه
  يكس  هر   يجا   است،   ييخدا  خانةافت يض  و  كرامت   دار   بهشت،   را يز  است،  ياله  درگاه  ن يبمقّر  و  كان ين
  حق   ق يطر   كه  بپروراند،  دل   در   را  بهشت   يآرزو   كه   ِسَزد  را  ي كس.  گانگانيب   نه   است   ان يآشنا   ي جا   ست،ين

 .كند دايپ او  عظمت   ُسراِدق  به  يراه  و گشته زنده  او  قلب  محبت،  ر ياكس  به  و رود
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  ما   يرو  به  را  حق  ييشناسا   و  معرفت  َدِر  و  كندي م  يرهبر   ْتيهدا  جادة  به  را  ما   كه  يز يچ

  َولِل هِ »:  است  فرموده  اشاره آن   به   متعال  خداوند   اعراف،  سورة   در  كه  است  ييالُحسنا اسماُء  همان   د، يگشا يم
  را   خود  عباد  « بخوانيد  آنها   با   را  او  پس  دارد  اختصاص  خدا  به  نيكو  ينامها   و:  بِها   َفادُعوهُ   يآلُحسن   آلَسماءُ 

 .بخوانند اسماء   آن به  را او  كه فرمود  امر 

  مخصوص   آن،   از   درجه   هر   و   است   يدرجات  را   بهشت   گشته،   معلوم   ينقل   و   ي عقل  ل يدال  به   كه   چنان 
  بهشت   در   بداند   خواهد يم  كه   ي كس.  است  معرفت  و   مان ي ا  طبق   بر   بهشت  درجات   و  است،   يافه يطا   به

  امت يق   بازار  در  معرفت   بدون  عمل.  بنگرد  شي خو  معرفِت  و  ماني ا  به  است،  يامرتبه   و  مقام  چه  حائز 
  درجة   ياعل.  اوست  معرفت  و  مانيا  نسبت  به   ،تياحد  شگاهيپ  در  يهركس  مقام  ارزش  و  ندارد  يارزش

  صباح   يدعا   در  السالمه ي عل  ر يام   حضرت.  ر يغ   به   نه  بشناسد  حق  به  را  حق  كه  است  يكس  گاهيجا   بهشت

  به ذات   خود  بر   د ي نما   ره   كه   آن   ي ا  : بِذآتِه  ذآتِهِ   ي َعل  ل  دَ   َمن   يا »:  كندي م  عرض  ن ي چن  شي خو  ي خدا  به

 .«شيخو

  آثار   و   شناسدي م  حق   به  را   حق   كه   رسانده،  ييجا   به   را   خود  ت يفعال  و  نفس   قّوت   كه   ي كامل  موّحدِ 
  او   گردد؟   او   بر   طي مح  يشيئ  است  ممكن   چگونه   كند،يم  مشاهده   نات يكا   مرآت  در   را   جالل   و  جمال 
 . است  گرفته قرار   او فّعالة   نفِس ِسعة  در بهشت و است  شاءيما  فّعال 

 د؟ يگرد ي اله اخالق  به  ُمَتَخلِّق و  ييخدا صفات  به  مّتِصف   تواني م  چگونه  سوم

  زبان   بر   يظواهر   و   ُصَور  عشق،  به   وصول  ي برا  خود  تصّور   در   ظاهرند،  فتة يفر   و  فته يش  كه   يانيمدع
  ي توّهم  ،ياله  صفات  و   اسماء   از   شان يا  بهرة.  است  غلط   پندار   و   توّهم   اّدعاها،  ن يا  كه   يحال  در   آورند، يم
  ن يچن  رّزاق  و  رازق   اسم   از   مثالا.  اندكرده  درك   آنها   يجزئ  يمعان  به  را  صفات  و  اسماء  شان يا.  ستي ن  شيب

  طعامِ   و  لقمه   ي معن  به  تنها   ز ين   را  رزق   و   فرموده،  كرامت   ي روز  شان يا  به   يتعال  ي خدا  كه   اند ده يفهم 
  خور در   را  او  رحمت  و  داننديم  مي رح  و  رحمان  را   خدا.  اندنبرده  ييبو  يبي غ  طعاِم  از  و  رنديگي م  يحس
  به   افتني  تحقق  ،ياله  و صفات  اسماء  و  رحمت  از  مقصود  كه  يصورت  در  كنند،ي م  تصور  شي خو  اِتيَتَمنّ 
 و   است  يجزئ  يمعان  ُمدِرك   ،وهم  كه  رايز  ، ذهن  در  آنها   ادراك   و  زبان  بر   آنها   تكرار  نه  آنهاست  يمعان

 .را خدا  نه  پرستندي م  را خود اوهام  ان، يمدع  ني ا اكثر  و  است انسان  دةيآفر  گذرد،ي م  وهم  از   آنچه

  به  صفت  آن  تكرار  تنها   شود،  او  يميكر   صفت  مثالا  ،ياله  صفات  مظهر   خواهديم  كه  يفرد  نيبنابرا
  ابد، ي  تحقق   او  در   د يبا   صفت،   آن   ي معنا   كه  است   ن ي ا  قت يحق   بلكه   ندارد،   او  ي برا  ياجه ينت   ظاهر   زبان

  ن يا  در .  شود  ظاهر   او   در   صفت   ن يا  آثار  عمالا   كه  است  يزمان  ني ا  و  شود،  حق   كرم   و  جود   َمظَهر   يعني
 .صفات ر يسا  است  ن يچنهم   و د، يبگو است توانسته  را ميكر  مبارك  اسم   كه است  صورت 
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   ،«من اخالق  به  شو ُمَتَخلِّق» السالم ه يعل  داود  حضرت  به فرموده  امر  يقدس   ثيحد در  متعال  خداوند 

  ي عن ي   ،ياله  اوصاف  از   يبعض  گردد   ظاهر   وجودش،  نه يآئ  در  كه   است  ني هم  ز ين  انسان   كمالِ   يمنتها 
  غبارِ   و   گرد  از  را   دل   نهيآئ  كه   گردد  ّسر يم  را   ي و  يوقت  مقام،  ن يا  و   باشد  حق  صفات   ندة ينما   و  مظهر 
 . سازد پاك  يمعاص

  ش ي نما   و  او  در   شود   منعكس   دهند،   قرار   د ي خورش  چشمة   مقابل   در   را   شده  ي قليص  و   پاك   نة ي آئ  اگر 
  كه   كند  گمان  د يشا   افكند،  نظر   نهيآئ  به  يلوحساده  شخص  اگر   كه  چنان  را،   دي خورش  آثار   و  صفات  دهد

  ست، ين   آنها   از  ك ي  چ يه  كه  آن   با   است،  جهانتاب  دِ يخورش   نه،يآئ  كه   نيا  ا ي  كرده  نفوذ  نه يآئ   در  ديخورش
 .است  گشته د يخورش ندةي نما  لطافْت جهت  از نه يآئ  بلكه

  را  ي الهوت  انوار   تأللؤ  و   ،ي احد  وجوِد  ظهور  نفس،  يصفا   به قدر  سازد،  مصّفا   را  خود   نة يآئ  يكس  اگر 
  تمام   وقت   نيا   در  ند، يبي م  را   حق  صفات   و   وجود  خود،  كماالت   قدر   به  و  كند ي م  مشاهده   خود   در

ةَ   ل   وَ   َحولَ   ل» :  ديگوي م  زبان   و  قلب  به   و  دهد يم  نسبت   او   به   كرده  سلب   خود   از   را  كماالت  :  هِ بِالل    آِل    قُو 

  مشاهده   يقتيحق   و  نديبي نم  انيم   در   را  خود  گر ي د  بلكه  «خدا  ينيست مگر به يار  يهيچ جنبش و نيروي

 . است كرده احاطه  ، موجودات ذّرات  تمام  به كه  كنديم

 

  يول  است،  ان يعاَلم  و  عاَلم  از   يُمستغن  خود،  ذات   به  متعال   خداوند 
 .

  از  ياسم كي هر   القّهار،  الّرازق،  الّرحمن، مثالا  كند، جلوه دموحّ  نظر  در يمسّم مظهر، در. 
  خارج،   در   تا .  بود  تواند  مقهور   و   قاهر   و   مرزوق  و   رازق   و  مرحوم   و   راحم   به   آن،   مظهر   و   خداست  اسماءِ 
  در  اسماء  ن يا ع ي جم.  تيقاهر  و  ت يرزاق   است ني چنهم  نگردد،  معلوم  تيرحمان  نباشد،   ي مرحوم و   يراحم

  كامل   انسان   كّل،  مظهر   جامعِ   آن   و  كند   كل  مظهر   ياقتضا   اسم،   ني ا  پس   باشند؛يم  « الل»  اسم  طة يح

 .است وجود خزائن عِ ي جم ِمفتاِح و وجود  كّل مخزن   بل  ،ينامتناه وضي ُف  و ياله انوار  مخزن  كه  است

  اوست:  َوآل ِخرُ   لُ آلَو    ُهوَ »  مصداق   كامل  انسان .  است  ياله  فةيخل  و  ياله   صفات  مظهر   كامل  انسان

  ي چيز   هر   به  او :  َعليم    ء  ي شَ   بُِكل    ُهوَ »  مصداق   ز ين  و  « باطن  و  ظاهر   اوست :  َوآلباِطنُ   آلظ اِهرُ »   و  « آخر   و  ل اّو

  به   توجه   بدون   ، يعي طب  ناتِ يتع   و   مراتب   به  توجه .  ستين   ر يفناءپذ  كامل،   انسانِ   ن ي چن  است؛   «داناست

  كه   است  يانسان كامل،  انسان   اما  حق،  راه  در  حركت  ي برا  است  ي ر يكب  حجاب  و  بزرگ   مانع  خود،  نقائص
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  و   ناتيكا   ناتيتع   تمام .  است  ر يفناءناپذ  او   لذا   و  است   كرده   يفان  خود   در  را   ي عيطب   نات يتع   و  مراتب 
  بالل   نِ يمتع  انسانْ   كه   را يز  ندارد،   قت يحق  جز   ي ني تع  انسانْ   اصل،   در   يول  است،   يشدن  يفان  موجوداتْ 

 . ستين يشدن يفان  و است

  است،  بودن  اول   الوارث،   مقابل.  بودن  «رُ ل خِ آ »  ي معن  به   است  «ثآلَوآرِ »  ، ياله  يالحسنا   اسماء  از   يكي

  بودن   اول  مظهر .  است  «لُ آلَو  »  اسم  مظهر  و  «رُ آل خِ »  اسم   مظهر   كامل،   انسان.  است ي ابد و  ي ازل خدا  ي عني

روح خودم:  يُروحِ   ِمن»  ازيامت   اعطاء  به  اشاره  نجا ي ا  در  او امر من:  ي َآمِر   ِمن»  و  « از    و   يازل  كه  است  «از 

  او   قت يحق  نات، يتع   شدن   يفان  از  بعد   كه   است  سبب   ن ي بد  او   بودن   « آل ِخر»  اسم   مظهر   و  است،   تيالَبدا

  فة يخل  و   وارث   ، يكامل  انسان   ن يچن .  است  ي ابد  بقاء   او،   بقاء   و  ست ي ن  يتي نها   را   او   كه   ي عني  است،   يباق
  فه يخل   ،اوليا   حضرات  شان، يا  اب يغ  در   ند، ي خدا  وارثان   ،اوصيا   حضرات   و  انبيا   حضرات.  است  ني زم  در   خدا 

موآِت   ميرآُث   لِل هِ   وَ »  نديخدا  وارث  و آسمان :  َوآلَرضِ   آلس  ميراث  براو  زمين  و  ن، يبنابرا.  «خداست  يها 

 . بودن خدا  صفات  مظهر   يعني ت يوارث و خالفت 

  انساْن.  است   انسان  به  يمنته  و  انسان  از  مشتّق  م،ي كن  تصور  را  هرچه  نات، يكا   و  موجودات  كّل
  ي منته  و  حق  از   مشتق  انسان .  ُمحاطند  انسان  به  نسبت   موجودات   كلّ   و  است   موجودات   تمام  بر   ط يمح 
  ي ابد  بة يط  ات يح  ي دارا  تواند يم  و   است  يابد   يباق  خود،   كماالت   سبب  به   كامل  انسان .  است  حق  به

  َآحَسنُ   الل هُ   َفَتبارَكَ »  د: يفرما ي م  او   حق   در   يتعال  و   تبارك   ي خدا  كه   بس  ن ي هم  انسان   مقام  يبرا.  باشد
  را   كامل  انسان  ،انيمتق  يموال  حضرت  و  ،«است  آفرينندگان  بهترين  كه  خدا  بر   باد  آفرين:  آلخالِقين

ةِ  نُسَخةُ »  .است  دهينام  «نسخه احدّيت در عاَلِم الهوت: آل الُهوِت   يِف  آلََحِديَ 

  ان يشوايپ  دهد،ي م  نشان   را  يمعن  داللت،  قدرِ   به   و  است  يمسّم  بر   داّل  اسم   كه   طور  همان  ن،يبنابرا
  ظاهر   آنها   وجود  به  متعال   خداوند   و  حّقند،   صفات   و   وجود  بر   داّل  ،يمعن  تمام  به   ز ين  يآسمان  معّظم 
  علم  اسرار  نةيگنج  باطنشان هستند؛ ياله يالُحسنا اسماُء و حق صفات اتّم ندةينما  و مظهر  شاني ا گشته،

 .است يسبحان وجود نة ي آئ شان،يا  قتيحق و  يَزلي َلم كماالت بروز محل  ظاهرشان  و ،يلدّن

  نشان   و  حق،  صفات  گرددي م  ظاهر   وجودش  مرآت  در   است،  موجودات  نمونة  ،كامل  انسان  چون
  ت ي الوه  نسبت  خردان،ي ب  و  نانيبكوته   از  يبعض   كه  است  ن يا را، تيالوه اسرار و  اوصاف  از  يبعض  دهديم

  كنديم  زنده  را   مرده  السالم ه يعل   حيمس  حضرت  دنديد  چون   انيح يمس   كه  چنان   اند؛داده   اشخاص  نيا  به
  مشاهده  انيع ي ش  از  ي جماعت  ن يچنهم .  خواندند  شي خدا  پسر   ا ي  خدا   را  او  سازد،ي م  نا يب  را  مادرزاد   كوِر  و
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  ز ين  و  نبودند  خدا  شان يا  كه   آن  با   گفتند   شيخدا   كند،ي م ييخدا  كار  السالمه يعل   ر يام  حضرت   كه  نمودند
 . گشتند خدا  صفات  اتمّ   مظهر  منزلت،  و  ُقرب شّدت  از  شان يا  بلكه نبودند، خدا صفات  ن يع  به ُمّتِصف 

  ي اّول  گر،يد   مطلب   او  صفات   دادن   نشان  و   است،  يمطلب  يتعال  حق  صفات   ن يع   به   شدن  مّتصف 
   و نشانه را   موجودات ات، يآ از   يار يبس در  متعال  خداوند  كه ني ا واقع. و ممكن  يدوم و واقع،  ر يغ  و محال 

  و   تظاهر   جهت  از  فرموده،  ن يزم   و  ها آسمان   خلقت  در   تفكر   و  تدّبر   به  امر   و   داده  قرار  خود   اتيآ
 . باشديم  خود  موِجِد وجودِ  َمظَهر  يموجود هر   و آنهاست  يندگينما 

  ست، ين  ممكن  هرگز   حاشا،.  ستندين  يتعالحق   صفات   ن يع   به  مّتِصف   اوليا   و  انبيا   حضرات   ن،يبنابرا
  و   ِمثل ي ب  ز ين   صفات   مرتبة   در   همتاست،يب   و  ِمثل يب  ذات،   مقام  در   متعال   خداوند   كه  طور   همان   را يز

  ي كي   او  ذات  با   صفاتش   و  او  صفات  ن يع  او  ذات .  «نيست  او  مانند  ي چيز :  ءي شَ   َكِمثلِهِ   َليَس »:  است  ر ينظيب

 . ستين كار در  ي تعّدد وجه  چيه  به  و است

 

به    است؛  ي ظهور  مرآت،   هر   در   ز ين  را   خدا   خود،   ُمرَتِسم   از   كند   تيحكا   نه يآ  ُمرَتَسِم  هر   كه  چنان
  قادر   است يمؤثر   را  او  كه  مي نيبي م م، يكن فكر  ما،  ي برا است اء ياش اقرب  كه خود،  نفس در اگر  كه  يطور
 . ُمتَقن  خلق  و  محكم ُصنع  بر  را   او است  دهي آفر  كه  م، يحك و يو ح

  مقّرر   يانسان  سِ ي نف  نفس  در   كه   ،يتناهيال  يها حكمت   فيلطا   و  ،ياله  ع صن  بيا عج  در  هك   ر ه  ،يآر
  كر ي پ  ن يا  شيدا ي پ  كه  ابديي مدر   ِبالَبداهه   بلكه  نماند،  يباق  شي برا  ياشبهه   د،ينما   يتفكر   اندك   فرموده،

  ي خود  به  باشد، ي م  ي ُسفل  و   يُعلو  عوالم   ع ي جم   ي حاو  ِباالستقالل   كه   بيغر   كل ي ه  ن يا  خلقت  و   ب يعج
 .است  فرموده  آماده  تْن كالبد در  ده، يآفر  ن يَاَرض   و سماوات   در  آنچه   و نشده موجود خود

  و   يهست  ي كم  ز يچ   كه  ياپنداشته   را  خود  تو»:  ديفرما ي م  (ع)طالب ياب  بن   يعل  ن يرالمؤمنيام   حضرت

  ينهان  اسراِر  هزاران  حرفش   هر   به  كه  يروشن  كتاب  آن  تو  دارد،  وجود  تو  در  عوالم  ع يجم   كه  آن  حال

 .«است  پنهان

  به   نه   اعضاء،  همة   در   است   داخل   كه  يروح  شود؛ي نم  ده يد  كن ي ل  است  روح  تنها   عوالم،  ن يا  ر يمد
  عاَلم   كه  شوديم   معلوم  يبه خوب  پس.  يگانگي ب  طور  به   نه  اعضاء،  همة  از   است  خارج   و  ،يختگيآم   قيطر 
 .تواناست  و قادر  ي ز يهر چ  به كه  حاضر  جا  همه  در  و  واحد است  يتير يمد  را

  ي جهات  از  روح  كه   گفت   تواني م  و  حق،  معرفت  به  دينما ي م  ارشاد  را،   خود   نفِس  يآدم  شناختن
 كائنات:  خالق وجود ثبوت  بر  است  لي دل چند، 
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  ي محّرك  ز ي ن  ر يكب  عاَلم  ي برا  پس  آن،  در  كندي م  ر يتدب  و  را  جسد  دهد ي م  حركت  روح  كه  آن    اول

 .دارد نام خدا  كه است  يمدّبر  و

  مدّبر  كه عاَلم  خداوند وحدت بر  كنديم  داللت است، ر يصغ  عاَلمِ  كه تن ر يتدب در  روح  وحدت  دوم

 . است ر يكب عاَلم

  كندي م  داللت  خواهد،  كه  يقيطر   هر   به  بدن  اجزاء  از  يجزئ  هر   دادن  حركت  در  روح  قدرت    سوم

 . موجودات كلّ  بر  متعال  خالق  قدرت  بر 

 .موجودات  كّل به خداوند  علم  احاطة بر  كند يم  داللت  بدن،  اعضاء  همة  از روح   اطالع    چهارم

  و   مخلوقات  كلّ   به  ت يربوب  ُشمول  بر   كند ي م  داللت   تن،   اعضاء  همة  بر   روح  يتساو    پنجم

 .كائنات ع ي جم به تش يرحمان

  او   يبرا  يي ابتدا  ي عني   را،  عاَلم   خداوند   بودن  ي ازل  كندي م  معلوم  جسد،   بر   روح  تقّدم     ششم

 .كرد تصّور  توان ينم

 . ستين خدا  يبرا ييانتها  كه  كند يم  معلوم  جسد، فناءِ   از بعد  روح   بقاِء   هفتم 

  او  ذات   ُكنه   به   بردن  ي پ  ن كهيا  بر   كندي م  داللت   ، روح  اتيفيك  به   ي كس  هر   اطالع   عدم    هشتم

 . ستين ممكن 

  بر   كند يم   داللت   گرفته،   قرار   جسد   از   ي تيموقع  كدام   در  كه   روح   يبرا  ن يمع   محل  ندانستن     نهم

 . ُمحاطند  و مخلوق   مكان   و زمان  را يز ست،ين يمكان  خدا ي برا كه نيا

 .حق تيرؤ  عدم بر  است  لي دل ، روح  بودن ينامرئ  دهم 

  راد يا  او  َنعت  در  كه   عبارت  هر .  سزاست  را  يخدا  نامحدود،  ِشيستا   و  شكر   و  نامعدود  سپاِس  و  حمد 
  معّرا   و   مبّرا  هيتشب   شائبة   از  بَود،   يثبوت  صفت  اگر   سازند،  ي جار  زبان  بر   او   وصف   در   كه   ان يب  هر   و  ند، ينما 

 .ردينگ قرار  واهمه  قّوة  در لي تعط  غائلة از   باشد، يسلب صفت اگر   و د؛ يا ين تصّور  در و بوده

 يزمان  هر   در  را  مقّدست  رحمِت  انوار  ات يتجل   و  ،يتالطم  يآن  هر   به  را  اقدست  ضي ف  يا يدر!  الها 
 .است  يَشواِرق

  و  يفرمود  كرامت   وجود  خلعتِ   را   يهر موجود  ان،يپا ي ب  لطفت  و  است  حّدي ب  َكَرمت!  نا ياالكَرمَاكَرُم
  و   ع يصنا   بر   و  ي سپرد  عقلش   ، ينمود  الخاصخاصّ   جامعِ   و   جامع  َمظَهر   خاص،  لطف   به   را  يانسان  وجود
 .يكرد داللتش  خود اطوار 

  جلوه  در  رحمان،   ا ي  ُميرح   ا ي  حةيص  به  رحمتت،  ابواب   گرداگرد  ازمندان،ين   هجوم  همواره!  پروردگارا
 .است  ظهور در و
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  ست يتقد  و  ح يتسب  به   يمخلوق  هر   وجود  و  استوار،   دت يتمج   و   مي تعظ  به  ي موجود  هر   وجود!  ما يكر 
 . است برقرار

  كه   ،يآورددر   يجسمان  ِجلباب   به   جهان  نيا  در  را   ُمَكرَّمت   وجِه  نوِر  كاملة  ُلَمعات!  نا يالّراِحمَارَحمُ 
  كه   ،ياورديب  ه ّيعنصر   مشكاِت  در   را  خود  الِمثالمُ يَعد  جمال  اشّعة  و  اطهارند،  ائمه  و  انبيا   حضرات  نانيا
  .باد شان يا بر  فراوان  درود  اءاند، ياول حضرات  نان يا



 بخش دوم 
 

 معاد 
 يا 



 



 

از ممات به سويممات در دن  يات به سويبرگشتن از ح   يعني  معاد ابديح  يا، و  . دربارة  يات 
قائلند   يفيو طوا  ،يان قائلند بر ثبوت معاد جسمانيع يم واقع است. شيف، اختالفات عظين طوايمعاد ب

معاد روحان معاد، طا يبر  اصل  منكر  اما  َدهر ي،  ُمح يغ   هياند. دهر ه يفة  از دهر،  ُمم  يير  قائل    يت ي و  را 
 يشان حاكيم از ايكر   و اعاده را منكرند، چنان كه قرآن   اند، لهذا َبعثستند و صانع را دهر دانسته ين

ن َيا نَُموُت وَ   وَ »است:   َيا وَ   َقالُوآ َما ِهَي آ ِل  َحَياتََُنا آلد  رُ   نَح  ه  لُِكَنا آ ِل  آلد   ِيدنيا   يزندگان  از   غير   گفتند  و  :َما ُيه 

 .«كندي نم هالك  طبيعت   جز  را   ما  و شويمي م  زنده  و ميريمي م  ،نيست يديگر  چيز  ما 

تعبيشان حيا بر  ر كردهيات و ممات را  ترك  عِ ي تحلُّل طبا اند  آنها، عق يمحسوسه و  ا يب  شان  يدة 
را بعد از ثبوت  يست. زيفه نين طا ي ن جهت به اين مقام از ايو كالم ما در ا  و َزنَدقه،   ست مگر ِالحاد ين

 است. ل و برهان ياقامة دل از از  ينيشان، بيوجوِد صانع و اثبات وجود ارسال رسل، فساد مقالة ا

 يو نه برهان  يدارند كاف  يلي، نه دلمعدوم   اند به امتناع اعادةكه متمسك شده  مالحدة فالسفه 
 اند.ه كرده يشبهات واه م، تمّسك به يكر  ، بلكه در مقابل قرآنيدارند واف

ا  كند به وجوب معاد،يح حكم ميو نظر صر   م يعقل سل اي و حاصل  به مشّقِت  ين است كه  قاع 
ست، چنان  ين  يتعاليحضرت بار  يازينيو ب  ق حكمتين الي ف بال اجر و جزا، عبث و لغو است و ايتكل
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َنا    وَ »ن است: ي ات اياز آ يكي ر فرموده كه  يگاه تقر يد در چند جا يمج  متعال در قرآنكه خداوند   َما َخَلق 
َماء وَ  َنُهَما َباِطال  َذلَِك َظن  آل ِذيَن َكَفُروآ َفَوي ل  ل ل ِذيَن َكَفُروآ ِمَن آلن ارِ   آلس  أَر َض َوَما َبي  َعُل    ، آل    آل ِذيَن آ َمنُوآ وَ آأَم  نَج 

ارِ  َعُل آل ُمت ِقيَن َكال ُفج  أَر ِض آأَم  نَج  ِسِديَن ِفي آل  الَِحاِت َكال ُمف    ميان  كه  را آنچه  و  زمين  و  آسمان   و:  َعِمُلوآ آلص 

  يكسان  بر   آتش   از   ي وا  پس   ،اندشده   كافر   كه   است   يكسان  گمان  اين   ،نيافريديم  باطل   به   است  دو  اين 
  زمين   در  مفسدانِ   چون   ،اندكرده  شايسته  يكارها   و  گرويده  كه  را  يكسان  مگر   يا   ؛اندشده  كافر   كه

 . «؟!دهيمي م قرار   پليدكاران چون  را پرهيزگاران  يا ؛ گردانيميم

ز  يا وقوع ندارد، و نيچ كدام در دنيصال ه يمتحّقق شده، و ا  د به ِعقابيو وع   چون وعده به ثواب
ن كه اكثر كّفار  ياست محفوف به َمكاره، و مملّو از كدورِت روحانّيه و جسمانّيه، و بنا بر ا  ياا خانهيدن

فّجار دن  و  دار  طر يدر  ماليا  كه  نفسانّيت  خس يق  نفوس  طبا يم  و  ايسخ  ع يسه  را  يفة  است  شان 
ن عقالا  يگردد، و ا  باطل  دي عاطل و وعد و وع  ْفينه تكل ياگر نباشد، هر آ  يگر يند، پس دار ديما يپيم

 است.  الّصدور م، ممتنع يحك و از واجب الوجود محال 

را مكّلف كرده و تكل   يتعالحق  نبود، الزم    است، پس اگر معاد   ف، مستلزم پاداشيعباد  واجب 
  ياست. از سو  ين خود دور از حكمت الهيف عبث و لغو شود، و اين كه تكليد حصول ظلم، و ايآ
 .يگر و اثبات معاد جسمانيجهان دِر ياست در تقر  ياري ف بس يظرا اْتين آي گر، در ايد

بيبا  انسان را    ي ا نه از برايا رنج؟  يد  يراحت آفر   يا از برايد، آي افر يد دانست خداوند متعال كه 
ست،  يق رحمت او ني ن الي ند كه ايرنج آفر   يم روا نباشد كه از براييرنج؟ پس گو  ي راحت و نه از برا

ن  يم، ايما در عدم بود يند، به جهت آن كه، وقتيرنج آفر  يراحت و نه از برا  ي براو روا نبَود كه نه از  
ست و آنچه را  ي ا نيز در دنين راحت نيده و ايراحت آفر   ي خود حاصل بود. پس معلوم شد از برا  يمعن

خوردن طعام را  خورد، ي شود و طعام ميگرسنه م  ياست. چنان كه كس  مردم راحت پندارند، دفع َاَلم
تر باشد، لّذت  صعب   ي ن است كه هرچه گرسنگيكه دفع الِم جوع است، و از ا  ي ت پندارد، در صورتلّذ

 د. ي در آن عاَلم حاصل آ يو جاودان يقي حق د كه لّذت و سعادت يبا  يگر ي د، پس جهان دي شتر نما يب
لغو، و وعد و    ، و ارسال رسْليكيو اهل صالح با اهل فساد    ْليزا  نباشد، مظالم عباْد  اگر معاد

اء برابر يااَلشقيبا شق  انبيا د كه افضل  ي، عبث بوده و با يد از معاصيب به طاعات و تهديو ترغ  ديوع
ست بلكه امتحان و ابتالء  ين  ن جهان، پاداش يصحت و مرِض ا  ن راحت و رنج و فقر و غنا و يباشد. و ا

وَ »است:   آل َمو َت  َخَلَق  وَ   آل ِذي  َعَمال   َسُن  آأَح  آأَي ُكم   ُلَوُكم   لَِيب  آل َغُفورُ   آل َحَياَة  يُز  آل َعِز   و   مرگ  كه  همان :  ُهَو 

 .«آمرزنده ارجمند  اوست و  نيكوكارتريد كدامتان  كه  بيازمايد  را   شما  تا  آورد پديد را   يزندگ
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 حکمتی  ي از رو يتعالنات مختلفه كه حق ن همه ُمَكوَّين اين مخلوقات متكّثره، و تكويجاِد اي در ا
اخّص منظور    به طور  يعه نهاده است، برخيبه ود  يخاصّيت  ي، و در هر صنفياز آنها اثر   يدر هر نوع

 ش قرار داده است.ي م خوي ت ُصنِع عظي آنها را غا  يتعالنظر بوده و حق 

ن  ي ش ايّ تع  يات، كه برايات و ُسفلي به از ُعلويع عجين همه مخلوقات نامحصور و صنا يان ايدر م
  باشند ي م  ياقتضاء، ضرور ك از آنها در موقع  يكه هر   يبه قسم  است  يچند روزة اندك و فان  يزندگ

صورت گرفته است:    و اتّم نظام  نوع انسان، اكمل و اشرف آمده و خلقت او، بر احسن قوام   يوجود بن

ِويم  » َسِن تَق  نَساَن فِي آأَح  َنا آل  ِ و نفوس كلّيات    «آفريديم  اعتدال   نيكوترين  در   را   انسان   ي راسته  ب  :َلَقد  َخَلق 

نموده، خود    ي وانّيت ترقيده، تا به واسطة آنها از مرتبة حيّزه در او مودوع گرديمم  يو جزئّيات و قوا 
 ه برساند.يرا به اوج كماالت عال

و ابداع    ين كه مقصود از انشاء وجود انساني ف، داللت كند بر ايع و ُصنع لطي ن خلقت بدي پس ا
ل با َمشوب بودن  ي ن مدت قليس و پست است كه در ظرف اي خس  ين زندگي ، نه همياوين عالم دنيا

َتُم   »ُمضَمِحل گردد:   يكل  و مخلوط گشتن آن به همة كدورات و َاسقام به طور   آن به انواع آالم، آأََفَحِسب 
َعَبَث ا وَ  َناُكم   َنا َلتُر َجُعونَ   آأَن َما َخَلق  آ َِلي    به   شما   كه  اين  و  ايمآفريده   بيهوده  را  شما   كه  پنداشتيد  آيا   :آأَن ُكم  

 .«؟شويد ينم بازگردانيده ما  يسو

  يگر ي دهد از وجود عاَلم دي خبر م  شات سفراء الهّيه يات قرآنّيه و فرما يم و آي ن عاَلم عظيانشاء ا
راحت و  نبوده  زوال  را  او  َا  ي كه  و  تكّدرات  به  نگردآن  مشوب  و  ي سقام  به  ده،  مقرون  هرگز  آن  نعم 

 ف و انقضاء نخواهد بود.يتخف
تحق م  يقيعلوم  قرني امروزه محسوس  در حدود چهارده  كه  را  آنچه  قرآن ي پ  كند  د  يمج   ش، 

وَ   وَ »اعالم فرموده:   َتز ت   آه  آل َماء  َعَلي َها  آأَنَزل َنا  َفا َِذآ  َهاِمَدة   أَر َض  آل  وَ   تََرى  َبِهيج    َرَبت   َزو ج   ُكل   ِمن    و   :آأَنَبََتت  

  هر   از   و  كند ي م  نمو  و   آيدي درم  جنبش   به   آوريم   فرود  آن   بر   آب   چون  و   يبيني م  خشكيده  را   زمين 

محسوس    يات و ممات آنها برا يو ح  ن استدالل به وجود نباتاتي . ا«روياندي م  نيكو   يها رستني   نوع

ل معقول است،  يكردن، كمال دل 

 
خود، استدالل    و حكمتِ   به جهت عدل   يگر، چنان كه گذشت، خداوند تبارك و تعالي د  ياز سو

ص  يز خوب از بد، و تشخي، و تميب عاصي مجازات و ِاثابة محسن، و تعذ  يبرا  كند به وجوب معاديم
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كه مجازات شود    ي گر يها در اصحاب آن، كه البّد است از عاَلم دحقوق از ارباب آن، و استقرار َمظَلمه 
 شان. يا  يها الحقوق به حقّ ي صال َذِوين از ظّلام و ا ي از ِانتصاف مظلوم

از قرآن يدر هر آ ، و  «وعيد»و    «وعد»و    « مجهن  »و    «جن ت»و    «َيوَمئذ  »و    «قيامت»م كه كلمة  يكر   ه 

ات  يذكر شده و آ  «نفخ صور»و روز    «ُيميت»و    «يُيحي»بعد از موت، و لفظ    حّق و ِعقاب  يرجوع به سو

 . امتيو وجود و وجوب ق عت يگر، داللت دارد به زوال جهاِن طب يرة ديكث
ن  ي دارند كه ا ني قيو  عت، يمعتقدند به زوال و ِاضِمحالِل جهان طب ز  ين يعي و دانشمندان طب علما 

و   يها و هرچه در آنهاست، دستخوش نابودو آسمان   ن ين زم يند ايجهان دوام نخواهد داشت و گو
  ي اله  يو حكما   يعي طب  يحكما   ي عنيقت اعتراف دارند.  ين حقي ز به اي ن  ي اله  يهستند و حكما   فناء 
،  يعيم طبين كه حكين جهان است، جز اي ا  یبقا   رسند كه آن عدِميجه م ي ك نتينه، به  ي ن زمي در ا

ن  ي د زميكند، گوي جستجو م  يعي ن موضوع، علِل طبي ا  ي دانسته و برا  ي عيطب   يانقراض جهان را امر 
ن  يگر جا ي داغ شده د الههميعل   انبيا حضرات    يست، ولي اقامت  ارادة  را معلول  دانسته    يالّسالم، آن 

َم  »خود را از دست خواهد داد:  يشده و وضع كنون ن چون كورة حّداداني زم امتيند: روز قيفرما يم َيو 
آلأَر ُض   ُل  وَ تََُبد  آلأَر ِض  َر  وَ   َغي  َماَوآُت  لِ   آلس  ارِ َبَرُزوآ   آل َقه  آل َوآِحِد  غيِر  يروز:  ل ِه  به  زمين  و    كه  زمين  اين 

 . «ار ظاهر شونديگانه قّه ي ل گردد و مردم در برابر خداها مبّداين آسمان   ها به غيِرآسمان 

از ثبوتِ  َانَسب، برگردان  ٰي، اولتحّقق معاد  ضرورتِ   پس  اقواِل طوايو  ف  ي دن ِعنان كالم است به 
  ا قالب ي،  يا معاد روحاني  ،يا معاد جسمانيآن. در مسأله معاد چند قول است:    يمختلف در چگونگ

َقلي  ،يمثال اي  ،يائيا هور  َاقسام. بنابرايا توّقف در  در وقوع اصل    ي، خالفروان اسالميان پي ن در م ين 
 قت آن است.يفّيت و حق ي ست، بلكه خالف در كي معاد ن

. فرقة اّول  نيي و فرقة ِاشراق   ن ييفرقة َمّشائ:  فالسفه  ي اند از حكما دو فرقه  يروحان  ن بر معاديقائل
ا بر  لذايقائلند  كه،  آالم  ذي ن  م  يجسمان  و  منقطع  ِبالَمّره  موت  از  ناطقهي بعد  نفس  از  نشود  و  ز  ي، 

 است.  يذ جسماني اشّد و اشرف از لذا يروحان  ند لّذتيگو
گويا لذاينان  آالم   ذي ند  ترغ  يجسمان  و  جهت  به  سّنت  و  كتاب  در  تشويوارده  و  نفوِس  ي ب  ق 

گر  ي د  و َاَلم  ، لّذتيذ و آالم جسماني ر از لذايذ و آالم بدنّيه و غ ياند بر لذااست كه ُانس گرفته   يبشر 
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است و آن عبارت از ُمفارقِت نفس است از بدن و اتصال آن    ي، معاد روحانند معادينكنند. گو  تعّقل 
 محض   ه تجّرِدـ ه حالت اصلّيه كـرا روح، عود كرد بيده شد زي ند معاد ناميت، و گواست به عالم مجّردا 

 است.
ذات او، و    ي ا نه مقتضا يل كماالت است در دني ند تعّلق روح بر بدن، به جهت تحصيشان گويا

ا  ي جسمان  اند بر بطالن معاداستدالل كرده  از پدر و    ن كه توّلد اشخاْصي به  اعاده، بدون توالد  وقت 
باطل ن  مادر  و  گوياست،  به  يز  احتراق  دوام  محالند  جسم  ا  ابقاء  به  معاد  ياست،  بر  قول  جهت  ن 

 باطل است.  يجسمان
ا با امكان  يالل، ثاننسبت به مالحظة قدرتُ   ياست: اّوالا با امكان عقل  شان باطلين استدالالت ايا

ضا دوام احتراق  ي كه ذكر خواهد شد. ا  اعاده معدومن بر  ي وقوع توّلد بدون پدر و مادر. ثالثا با ادّلة قائل
ل اجزاء سوخته شده به  ي ا به تبديبه ابقاء جسم، اّوالا با استحالة جسم بر اجزاء نارّيه ممكن است. ثان

ن  ي م به ايكر   در قرآن   ي تعالم، و حق يكنيا مشاهده م يسوخته شده كه در دن  ي از جا   ير اّولياجزاء غ

تصر  است:  يقسمت  فرموده  آل َعَذآَب »ح  لَِيُذوقُوآ   َرَها  َغي  آ  ُجُلود  ل َناُهم   َبد  ُجُلوُدُهم   نَِضَجت   چه    :ُكل َما  هر 

 . «بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند ي ديگر  يها پوستشان بريان گردد پوست

ز  ين  يجسمان  و آالم   ذ ي د، و اثبات لذااند، قائلند به تجّرشدهده  ي نام  نيي ه كه اشراقيفة ثانياما طا 
گوكرده لّذت ياند،  چون  المِ   ند  شا يجسمان  و  جسم  به  تعّلق  بدون  اي ،  در  شود،  حاصل  نتواند  ن  يد 

به قالب مثال  ي . وليمثال  صورت محتاج است  نه روز ق  يقالب  به عالم برزخ،  كه    امت يمختص است 

برند و در  ي همانان كه بهشت را به ارث م  : آل ِذيَن َيرِثُوَن آل ِفر َدو َس ُهم  ِفيَها َخالُِدونَ »خداوند متعال فرموده:

كه    ، و نه َاعراف «مانندي در آنجا جاودان م  : فِيَها َخالُِدونَ ُهم   »كه    يا دوزخيو    « مانندي آنجا جاودان م

َنُهَما ِحَجاب  وَ   وَ »فرموده:   يخداوند تعال ِرُفوَن ُكالًّ بِِسيَماُهم    َبي  َرآِف رَِجال  َيع    و ميان آن دو گروه   :َعَلى آلأَع 

 .«شناسندي هستند كه هر يك از آن دو دسته را از سيمايشان م ياست و بر اعراف مردان يحايل

شود، َتلخُّصش آن است كه انسان را دو جسد است:  ي ظاهر م  از فالسفه  يآنچه از كلمات بعض
است در سنگ كه    ين جسد به منزلة كثافتي است از عناصر اربعه، و ا  كه مرّكب   ي جسد عنصر   يكي

نه همان سنگ  ي شه ِبِعين ش يشة صاف و ايشود از آن، شي چون آن را در آتش آب كنند، حاصل م
ستاده و ساكن است،  يآب را كه چون ا ينيبي ا نميد. آياست كه چون آب شد، كثافات از آن زائل گرد
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ده  ي د ديشد، تحت آن چنان كه با   يشود، و چون حركت كرد و جاريده م يهرچه تحت آن باشد د
 گر.ياجزاء به اجزاء د يبعض  شود، به جهت َتصاُدِمينم

ايگو عنصر يند  جسد  قبر   ، ين  هر ي م  يفان  در  و  سو  ي كيشود  به  آن  عناصِر  خود    ياز  اصل 
آن به مركز هوا، و ناِر آن به مركز نار، و تراِب آن به مركز    ي آب، و هواگردد: آِب آن به مركز  يبرم

است كه انسان آن را از   يگردد و آن به منزلة َثوبياصالا دوباره برنم يگردد، و جسد عنصر ي تراب برم
ب و  بركند  خود  ديتن  جسد  اصل  يگر ي ندازد.  جسد  واقع  در  هور    يكه  جسد  از  است  عبارت  است 

تعّلق ميباشد كه در دني م  يبه صورت   امت يكه در ق  ،ييا يقل بر آن  ا يگي ا بود و روح  ن جسد  يرد، و 
 خواهد ماند. ي باق ا در دوزخي است كه به حساب برخاسته، در بهشت 

، ييا ي هور قل   ياست از جسد اصل  يل شدن جسد عنصر ية انسان به واسطة زاي ند، تصفينان گويا
ن اصل  يند جسد عنصر يز گويو  به جسد  َگرد  ينسبت  منزلة  رو  يبه  نه نشسته، در  يآئ  ي است كه 

است    ييا يهور قل   ي نه، همان جسد اصلين آئي د و اي نه َجال حاصل آيل شود و در آئي آن گرد زا  امتْ يق
 خواهد ماند.  ين جسد باقيا  ا در دوزخي كه در بهشت 

نيا چون    ي ستند، وليَسَلف، قائل به مقالة او ن  ي و حكما   از علما   ي است و احد  ز باطل ين قول 
 ست. ياز وجاهت ن يآن خال الجمله تعّرض و ردِّ  يافت، لهذا فين شهرت ياطيان َاعوان شيم

اد  ي، وزن آن كم و زياگر آن را ِبَكش  ييا ياز جسد هور قل  ي ن كه گفته، بعد از ازلة بدِن عنصر يا
كند و با زوال  ي اد نميرنگ، وزِن همان رنگ را كم و ز  يباال  هّيات است كه رنگْ ين از بديشود، اينم

هم در وزن    ي ر ييگردد، چنان كه اگر تغ يكاسته نم   يضعف، از وزن اّول  ياز شّدت به سو  رنْگ  ي تند
 ه به رنگ كرد. يتشب   ين معنيتوان به اي كن جسد را نمي ر محسوس است، ليدا شود غيآنها پ

است كه در دست گذاشته شود، ما تصّور    يمانند رنِگ حنائ  ياگر مراد آن است كه بدِن عنصر 
، وزن  يم، كه چگونه بعد از ازالة بدن عنصر يم كنينتوانست   ين معنيرا به ا  يَعَرض بودن بدن عنصر 

است؟! و اگر آن    ير از بدن عنصر يغ  ر از جسد، و جسْديغ  يشود، مگر بدن عنصر ي اد نميبدن كم و ز
از وزنش    ني قي  به طور   ة آن از گْلي آلوده شده، بعد از تصف  ه به آب صاف نموده كه به گْلي را تشب

 گردد.ي كاسته م
ق ُمماِزجت و استهالك  يگردد و عود آن به طر يماز عناصر به اصل خود بر   ي كين كه گفته، هر يا

است كه دوباره به اصل جسد خود برگردد؟   بعد از برگشتن به اصل خود، محال  يا عنصر ياست، آ
معلول كثافات است و به    د مرْگيقادر سلب كرده است. گو  ي را از خدا  د محال است، قدرتياگر گو

دل يا اّدعا  م  ي لين  متعال  خداوند  كه  آن  حال  و  وَ َخَلَق  »د:  يفرما يندارد،  آأَي ُكم     آل َمو َت  ُلَوُكم   لَِيب  آل َحَياَة 
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َعَمال   َسُن  زندگ  :آأَح  و  اوست    ي مرگ  و  نيكوكارتريد  كدامتان  كه  بيازمايد  را  شما  تا  آورد  پديد  را 

 .«ارجمند آمرزنده

مقتضا  به  َمّره  اّول  در  كه  معادي آفر   انساْن  حكمت،  يچنان  روز  به    ده شد،  نحو  همان  به  هم 
د:  يفرما ي م  يعود خواهد كرد، چنان كه خداوند تبارك و تعال  ي ن بدن عنصر يحكمت، با هم   يمقتضا 

تَُعوُدو » َبَدآأَُكم   سو  : نَ َكَما  به  آورد  پديد  را  شما  كه  گونه  برم  يهمان  هم«گرديدي او  و  اعضا ي .    ين 

آ  ي عنصر  بر  به اعمال شخص خواهند شد:  يمج   فة قرآنيه شر يبنا  وَ »د، مسؤول شهادت  َع  م  آلس    آ ِن  
وَ  ُؤول    آل َبَصَر  َمس  َعن ُه  َكاَن  آأُولئَِك  ُكل   واقع    به تحقيق   :آل ُفَؤآَد  و قلب همه مورد پرسش  گوش و چشم 

ند به  يد؟ گوي داد  يو بعد از شهادِت اعضاء، شخص خطاب به آنها كرده كه چرا گواه  «خواهند شد

َنا َقالُوآ آأَنَطَقَنا الل ُه    وَ » ز را:  يكه به تكّلم آورد همه چ  ييسخن آورد ما را خدا َقالُوآ لُِجُلوِدِهم  لَِم َشِهدت م  َعَلي 
ء   گويند همان  ي م  ؟ ما شهادت داديد  گويند چرا بر ضدّ ي خود م  بدنِ   و به پوسِت  : آل ِذي آأَنَطَق ُكل  َشي 

 .«ما را گويا گردانيده است  ،را به زبان درآورده يكه هر چيز  يخداي

د است و اصالا  ي مج  قرآن  ين برخالف معاني شود، ا  ييا ياگر محاسبات و تكّلمات با جسد هور قل

 «يمثال  قالب»در اخبار نسبت به عالم برزخ،    ياشاره نشده، ول  ييا يهور قل در قرآن و اخبار به جسد  

 اشاره شده است.

و    ين عقل ياست، ادّله و براه   ل و برهانيث عدِم دل ياز ح  اما قول در توّقف، اگر توّقف در معاد
از حيبس  ي و سّنت  يو كتاب  ينقل بيار است. و اگر  آنهاست، كمال  بلكه    يفهميث عدِم داللت  است، 
ق حضرات  ي از عدم تصد  يث وقوع و الوقوع است، ناشيباشد. و اگر از حي از اعتقادات فاسده م  يناش

 باشد.ي و كفر محض م َزنَدقه ن خود، محِض ي است كه ا الّسالم هم يعل  انبيا 

  د، معاد يمج   ات محكمات قرآن يمفاد آ  الّسالم، و به هم ي ر علو ائّمه اطها   انبيا ق حضرات  يبا تصد
شود.  ي ثابت م  يجسمان

 ست.ي ل آنها معقول نيمه كه تأويات كر ي، چنان كه نّص است در آ
   يـظاهرا، و بعض ي ـنّصا، و بعض يـالتزاما، و بعض   يتضّمنا، و بعض ي ات، مطابقا، و بعضياز آ  يبعض
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دنيتأو زوال  بر  دارند  معاديالا، داللت  و وجوب  و وجود  آا  قدرت ي.  بر  دارند    ات مذكوره همه داللت 
ن كه فرموده:  ياء از َكتِم عدم و ِاعدام آنها بعد از موجود شدن، و ايجاد کّل اشي به ا  يتعالكاملة حق 

الل هَ » َقِدير    َعلى    آ ِن   ء   ُكل   »اشاره است به قدرت مطلقّيه، و    «تواناست  يخدا بر هر چيز همانا    :ُكل  َشي 
ء   كّل  «َشي  ِاست   يدارا  يعني دارد،    يو عموم  يجهات  نوع قدرت و شامل  به هر چ ي هر  ث  ياز ح   ْزيال 

ابدان و اعادة تعّلق روِح   و َبعث داللت دارند بر وجود و وجوب معاد ز تمام ادّله عقلّيهيقدرت است، و ن
در    ياو، و ادخال و  يمفارقت كرده به سو

 
م كردن  جمع  معاديپس،  انكار  تصديجسمان  ان  و  قرآن ي ،  نمودن  حضرت  ي مج  ق  نبّوِت  و  د 

ن  )ص(مرتبت   يختم آ  يرا كسيست. زيممكن  ميات قرآن كر يكه در  داند كه مسأله  ي م خوض كند، 
د:  يفرما يد مي ل شود، چنان كه خداوند متعال در قرآن مجينه چنان است كه قابل تأو  ،يمعاد جسمان

َدآأُ آل َخل َق ثُم  ُيِعيُدهُ » .  «نمايديكند و باز آن را تجديد مي و اوست آن كه آفرينش را آغاز م  :ُهَو آل ِذي َيَب 

شد. در  ي ست كه از آغاز موجود نميبا يبود، م  نفسه، و اگر ممتنع  يل است بر جواز عود في ه دلي ن آيا
و پوسيتعالمطلقة حق   قدرت  از خاك شدن  بعد  اعادة آن  و  انسان  َبدِو خلقت  تفاوتي ،    يدن جسد، 

َوُهَو َخَلَقُكم   » و    «گرديدي او برم  ي به سو  ، همان گونه كه شما را پديد آورد  : َكَما َبَدآأَُكم  تَُعوُدونَ »ندارد:  
ِه تُر َجُعونَ  آ َِلي  ة  َو  . «شويدي او برگردانيده م يو او نخستين بار شما را آفريد و به سو :آأَو َل َمر 

يِي آل ِعَظاَم وَ   َضَرَب َلَنا َمَثال  وَ   وَ »د:  يفرما ي گر ميه ديدر آ َقُه َقاَل َمن  ُيح  يِيَها    َرِميم  ِهَي    نَِسَي َخل  قُل  ُيح 
ة َمر  آأَو َل  آأَنَشاأََها  برا  : آل ِذي  مثل  ي و  كرد  يما  فراموش  را  خود  آفرينش  و  كس  :گفت  ، آورد  اين    يچه 

استاستخوان  پوسيده  چنين  كه  را  كس؟  بخشد ي م  ي زندگ  ، ها  همان  نخستين   يبگو  را    كه  آن  بار 

، و  كمال قدرت  ي گر يو د  يجواز اعادة ذات  ي كيل است به دو اصل مهم:  يز دل يه نين آي. ا«پديد آورد

ل  يدل  «داناست  يو اوست كه به هرگونه آفرينش  :ُهَو بُِكل  َخل ق  َعلِيم    وَ »د:  يفرما ي ه مين كه در آخر آيا

 است بر كمال علم.

انشاء خاليبنابرا كه  دارد،  ي ن، چنان  َمّره ظهور  اّول  در  ثانق  مرتبة  در  آن  اعادة  ه ظاهر يهكذا 
ترك و  خلقت  همان  در  هي است  و  دني ب  در  كه  لذا  يكل  و  بوده،  ا 

ة
د، در چند  ي مج  ش در قرآنيز به رأفت و لطف خوين  يتبارك و تعال  ي . و خدا

 ان فرموده است.يرا ب يات فوق، معاد جسمانيده و از جمله در آي ق عديگاه به طر يجا 



 

 

 
 
 
 
 

را بُكشند و    يآن است كه چون شخص  اجساد،  حشرِ   در انكارِ   از فالسفه  يان شبهة عّده يتر مهم 
ن شخص در  ين تِن كشته شده، اجزاء تِن شخص دّوم شود، و اين شخص را بخورد و اجزاء ايا يگر يد
ا به شخص دّوم. اگر  ين اجزاء را به شخص اّول دهند  ي ا ايست،  يرون ني رد، از دو حال بين حالت بم يا

ن هر دو  ي دهند، شخص اّول محروم ماند، و ا  ي محروم ماند، و اگر به دّوم  ي به شخص اّول دهند، دّوم
 د كه حشِر اجساد باطل شود.ياست، پس با  باطل

معاديتر بزرگ  منكران  شبهة  هم يجسمان  ن  شي،  مأكول ن  و  آكل  د  بهة  از  كه  زمان،    ْرياست 
 ين كه برخياند. َعجب ازنان، استحالة معاد را اعالم كردهكوبان و طعن يپا  از فالسفه،  يو بعض ُملحدان

تأث ي از فضال و متشّبه به علما تحت  قرار گرفته ين  و   يو كتاب آسمان  يقرآناند و برخالف نصوص  ر 
كه پاسخ    ياند! در حالرفته يشان را پذياند و گفتة اگفته   را محال   ي، معاد جسمانين اسالميضرورت د

 داده شده است. يدر معارف اله ن شبهه يا

حضرت    ي ُملِحد عليحس از  بن  جوهر   )ع(ي ن  و  روح  فرمود:    از  حضرت  آن  كرد،  باد »باد سؤال 

نام  ييهوا باد، و اگر ساكن شود هوا  قوام دنيده مي است كه اگر حركت كند  با اوست  ا، و  يشود، و 
و   نوزد  باد  روز  سه  آهرگاه  هر  گندينگهداشته شود،  و  فاسد  مي نه  روي ده  در  هرچه    ن ي زم  يگردد 
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شود، و روح  ي زه ميگردد و پاكيء به آن دفع مين باد به منزلة بادزن است كه فساد هر شي است، و ا
 ابد.  ييمر  ييرون شود، بدن فاسد شده و تغيخود ب هم در بدن، به منزلة باد است، چون از قالِب

آ  ملحد  شد،  خارج  بدن  از  روح  چون  متالشيگفت:  باقيگردد  ي م  ي ا  حضرت  يم  يا  آن  ماند؟ 

باق»فرمود:   وقتي م  يروح  تا  صُور  يماند  اي دم  كه  در  شود.  اشي ده  همة  وقت  باطلين  فان  اء    ي و 

 . «شوندي مردگان زنده م  يمحسوس و بعد از آن به امر الهگردد. نه حس ماند و نه  يم

كه آنها را در مرتبة اّول از    ييخدا»گفت: اعادة بدِن روح چگونه باشد؟ آن حضرت فرمود:    ملحد

 .«ز به وجود آورديه نيَكتِم عدم به وجود آورده، قادر است كه در مرتبة ثان

  ي ق ُمَتفّرق شده و بعضي شود و حال آن كه اعضاء به تحقي گفت: اعادة بدِن روح چگونه م  ملحد
 اند؟ كرده وار از آن بنا يخاك شده، د ي اند و بعضرا َسباع خورده  ي از عضو

ق و ظلمت است. يدر ض   ياء و ُفسَحت، و روح عاصيروح مؤمن در كمال ض»آن حضرت فرمود:  

ن  ي اند، در ار اعضاء جسد كه خاك شده ياندازند و سا يرون مياند، ب آنچه را كه از جسد، سباع خورده
كه    ييرحمان منتقل شوند به جا   قادِر  اند جمع شده، و به امِرموقع تمام اجزاء جسد كه خاك شده 

ن قالب من  ي د اي ش، چنان كه گويخو  كند به قالبيروح آنجا است، و روح به اذِن مصوِِّر خود، عود م

 .«افتهير نيياست كه اصالا تغ 

ا حدياز  شر ين  ميث  رفع  مذكور  شبهة  كس ي ف،  اّول  ا  يشود.  حّل  خدايكه  از  را  مسأله    ي ن 
مرا كه چگونه زنده    ي بود كه گفت: پروردگارا، بنما   )ع(الل ل يم خل ي رحمان مسئلت نمود، حضرت ابراه

خواهم  يباور دارم ولكن م  ي ؟ گفت: آريم باور ندار يابراه   يفرمود: ا   يتعال مردگان را، حق   يسازيم
از آنها را   يو پاره پاره كن آنها را، و هر جزئ ر چهار پرندهيفرمود: بگ يتعال يارامد. حضرت باريكه دلم ب

 تو: يند شتابان به سويآي قرار داده، بعد بخوانشان كه م يبر سر كوه

ِمن َقاَل َبَلى وَ   وَ » تَى َقاَل آأََوَلم  تُؤ  يِي آل َمو  َرآِهيُم َرب  آأَرِنِي َكي َف تُح  َمئِن  قَل بِي َقاَل    آ ِذ  َقاَل آ ِب  َفُخذ   َلِكن ل َيط 
َعل  َعلى   آج  ثُم   آ َِلي َك  ُهن   َفُصر  ِر  آلط ي  م َن  َبَعة   وَ   آأَر  ا  ي  َسع  َياأ تِيَنَك  ُعُهن   آد  ثُم   ء آ  م ن ُهن  ُجز  الل َه    ُكل  َجَبل   آأَن   َلم   آع 

َحِكيم   يز   گفت   و :َعِز ابراهيم  كه  آنگاه  كن  ده ياد  نشان  من  به  پروردگارا،  مردگان:  چگونه  زنده    ؛  را 

، چهار پرنده  تا دلم آرامش يابد. فرمود: پس   ي چرا، ول  :؟ گفت ي ا؟ فرمود: مگر ايمان نياوردهي كنيم
؛ آنگاه آنها را  از آنها را قرار ده  ياپاره  ي؛ سپس بر هر كوهبرگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان 

 . «آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است يتو م  ي، شتابان به سوخوانفرا 
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حشر يبنابرا در  مذكور  شبهة  جواب  كه:ي ا  اجساد  ن،  است  اصل  ن  دياجزاء  اجزاء  ي ،  و  است  گر 
ا منفصل  ي   م وقت مرْگييگو  ياست، و اجزاء اصل  يبه اعادة اجزاء اصل  گر، و اعتبار در بعث، ي، ديفضل

اصلينشود   اجزاء  اگر  منفصل شود.  زا  يا  ِاشكال  نشود،  منفصل شود، چون  ي منفصل  اگر  و  است  ل 
است، پس    يا اجزاء مؤمن نسبت به شخص كافر، اجزاء فضل يگر،  ينسبت به شخص د  ي اجزاء شخص

 د آن اجزاء را به شخص مؤمن دهند نه به مكّلف دّوم. يبا 

ز در  ي باشند، و جوهر بدن ني م  بدن  از فعل و انفعاالِت جوهِر  ياست كه ناش  يياجزا  ،ياجزاء اصل
اما اجزاء فرع  قت مظهر قّوة ُمصوِّره يحق تابع محور جوهر بدن، و  ي كه دائما عوض م  ي است.  شوند، 

 مصّوره است.  قّوة  ز تابع يجوهر مذكور ن

آيچنانكه در جر    نيان  به  يات مذكور  ز 
اجزاء ه ي وضوح مالحظه م تركيشود كه  و  الهين مراحل حي ب آخر يئت  اذن  به  پرندگان،  آن    ي اِت 

 وستند.يمجددا به هم پ
از اعضا خود را از    ياز عمر، عضو  ي كه در مراحل  ي ا اشخاصي  يمادرزاد   العضو افراد ناقص   حشر 
 ب است. يكل و تركي ن مرحلة اجزاء و هيز با تحّقق آخر ياند، ندست داده 

به تذكر است كه اجزاء اصل تركي هر كس كه اجزاء ه  يالزم  او را در آخر يئت و  مرحلة  ن  يب 
ن تعّلق گرفته كه  ي بر ا  يمشّيت و ارادة اله  يعنياو هستند.    يدهند، اجزاء اختصاصي ل مي ات تشكيح

ش عناصر  و  اجزاء  انتها مربوطه  ييا يمي آن  تا  خلقت  آغاز  از  هرگز  اصل  ياش،  اجزاء  جزو  فرد    يآن، 
 رد.يقرار نگ يگر يد

اما ا او در طول عمر دن   يانسان، مسؤول شهادت اعمالن كه كدام اجزاء  يو  خود    ي وياست كه 
فّيات و  يتر شدن كروشن   ي كه برا  يد دانست كه شهادت، در مقام انكار است، و هنگاميانجام داده؟ با 

انكار نبوده و حاجت به    ي برا  ييگر جا ينباشد، د   ي و موانع  ي، حجابيو باطن  ي كمّيات و موارد ظاهر 
نم اي شهادت  ايباشد.  سبب  به  راست  كّفار  شهادت،  براين  هم  هنوز  كه  كامالا    ين  حجابات  آنها 
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نگرد ايبرطرف  درآيده،  انكار  مقام  به  كه  است  اين  در  و  با يند  پروردگار  اذن  به  ن صورت، شهادت 
 ان حركت كرده است.يعص ي است كه به سو ي بياجزاء و اعضاء و ترك

ا  نكيا درك  حقيبا  فرعين  اجزاء  به  بشر  تشّخِص  كه  عوض    يقت  روز  چند  عرض  در  كه 
 شود: ي آسان م شبهة آكل و مأكول   ي ست، جواب علميشوند، نيم

كافر نسبت به  گر، و اجزاء مؤمن نسبت به كافر، و اجزاء  ي نسبت به شخص د  ي شخص  ي اجزاء اصل
.  يهستند نه اصل  ي وان نسبت به انسان، اجزاء فضليوان، و اجزاء حيمؤمن، و اجزاء انسان نسبت به ح

شود، در اّول درجة هضم،  يوان ميا حيوه، كه وارد دهان و معده و كبد انسان  يمثالا نان و گوشت و م
د. در درجة دّوم، صورت  يآي مدر   يشود و به صورت َاخالطي از آن گرفته م  ييو غذا  يصورت گوشت

هم    يگردد. و در درجة آخر صورت رطوبتي ز از آن گرفته شده و به صورت رطوبت مصّور مين  يِخلط
قّوة يرود. در اي م  بدن  از آن گرفته شده به حساب جوهر  انسان    ن وقت  را به صورت  ا  يمصّوره آن 

كه مادة اّول، كامالا صورت و آثار و خواّص خود را از دست داده    ين معني د، بدينما يوان مصّور ميح
 است.

كه جزء بدن   ي حّده هستند، وقتيعل  يجات، موجودوهيه و م ير اغذيوان و سا يچنان كه گوشت ح
موجود شدند،  م  يانسان  هم ي جداگانه  وقتيچنشوند،  انسان،  گوشت  ح  ين  بدن  و    يوانيجزء  شد 

اّولّيه را از دست داد و صورت گوشِت ح  گر و گوشت  ي به خود گرفت، موجود د  يوان يصورت گوشت 
گر و گوشت بدن  يشود، گوشت بدن انسان، جسم دي ق معلوم مي ن تحقي جداگانه خواهد بود. پس از ا

كه    يكنند، وقتي ال ميخ  از فالسفه   ي ن راه است كه بعضياست جداگانه. اشتباه از ا  ي جسم  يوانيح
 ر شده بود.وان شد، بدان صورت هست كه در انسان مصوَّ يگوشت بدِن انسان جزء بدِن ح 

 ي ره، صورت انسانمصوِّ   بخورد و به خرج بدن او رود و قّوة   و خوك   گوشت سگ  ياگر مسلمان
جزء بدن    ي گوشِت بدن كس  يشود، وقتي بدان پوشاند، آن شخص پاك است نه نجس. پس معلوم م

د حيگر  ي شخص  گوشت  يوانيا  صورت  بدن  ي شود،  ب  ي و  از  كامالا  محسوس،  ي او  عالم  در  و  رفته  ن 
 ماند.ي ، محفوظ ميمعدوم، و در عالم اله

زّيه، موجب يشود و حرارت غر ي اد ميوسته كم و زيب خلقت آن است كه بدن، پ ياز عجا   يكي
وسته به  يازمند است. بدن پ يما َيَتَحلَّل ن  رود و به بَدِليل مي گردد و به تحلي م  يتفّرق اجزاء عنصر 

دارد كه،  يدهد و ُمَدّلل م ي ان مك امِر ثابت و مسّلم نشي ن حال،  ي شود با ايد ميرود و تجدي ل مي تحل
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ن عضو  ي لة هميست و به وسير نيياست كه از اوان طفولّيت تا دوران كهولت، قابل تغ  ي عضو  در بدْن
حال،    ياصل همه  در  كس  هر  كه  واحدي است  شخص  م  ك  نظر  زيآي به  اختالف  و  و  ياد يد    ي در 

شود كه اختالف  ي ده ميهستند، د  ير يو پ  يكه معلول جوان  ي ست، آن هم در َاعراِض امراض و عللين
 ند.يِر آن شخص بيتواند او را غ ي نم يهر كس ست و  ين  يار در ويبس

از دوستان   يهر كسبه وطن خود بازگشته،   ير يمسافرت كرده و در دوران پ يكه در جوان يكس
  ي ند، در صورتيِر آن شخص بب يتواند او را غي شناسد و هرگز نمي ند مي شان او را ببيان و خويو آشنا 

كند  ي ثابت م  يالِت بدني رات و تبديين تغي افته است. اير  يين صد بار، بدنش عوض شده و تغ يكه چند
كه  

 

ا نت ي اگر  در  و  ثابت  ثباِتي ن محور  تركي ه  جه،  و  نبود، كسيئت  به شناسا   يب  نبود،    ييقادر  او 
و ز  ي هرچند  بود،  برخوردار  شخصّيت  در  ثبات  تشخياز  شناسا يرا  و  هوّيت  معنو  ييص  او    ي ُبعد 

 ست. يسر ني ما ميمستق 
برا  ييشناسا  مذكور  بدي د  يفرد  گونه  يگران  تصون  آنان  كه،  ظاهر   ير ياست  خصوصّيات    ي از 

را   يو  يب فعليئت و تركيشوند، ه ي نك كه با او رو به رو مي خود دارند و ا  ِش او را در ذهني پ  ها سال
، هم داللت بر  يص و بازشناسين تشخيكنند، و ا يم  يق داده و بازشناسير مضبوطه تطب يبا آن تصو

در   و وجود ُبعد مجّرد در فرد مذكور دارد، و هم داللت بر ثبات شخصّيت  يك محور ثابت ماديوجود 
 شناسنده. فرد باز

ا اما  ثابته ي و  اعضاء  به عهدة متخصص يو تشر   ه يدر بدن كدام است؟ توج  ن اجزاء و  ن و  ي ح آن 
 رشته است. ن يا  ني ن و محّققيمتفّکر 

را منكرند. جواب از اصل امتناِع عود    ي ، و عوِد اصلمعتقدند بر استحالة معدوم  از فالسفه   ياعّده 
و    يد هم در اّولي؟ اگر ممتنع بالّذات است، با ر يِللغا ممتنع ياست    ِبالّذات ا اعاده، ممتنع ين است كه آيا

ثان مرتبه  در  ممتنع   يهم  اگر  و  بود.  ممكن  ابتدا  در  كه  آن  حال  و  باشد  زوال  يِللغممتنع  است،  ر 
و    يز و اصلياعادة آن، جا   يست، پس مرتبة ثاني بالّذات نممتنع را كه  ي ز است، زيجا   ير يامتناعّيِت غ

 است.  ينيع
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ز است؟ اگر صورت شخصّيه است كه اجزاء آن در تشّخِص آن  ين كه معدوم، چه چيگر اي نكتة د
اجتماع   محض  به  و  شد  نخواهد  ِصرف  معدوم  اجزاء،  آن  كه  است  مسلم  دارد،  مدخلّيت  صورت 

قائم است به    يرا كه تشّخص هر شخصي عود خواهد كرد، ز  هيخص آن اجزاء، البّد صورت ش  يبيترك
  اجزاء محال   يكن اعادة آن تشّخص، باز به اعادة شخصيشود، لي هرچند معدوم م  اجزاء او. تشّخْص

 ز عود خواهد كرد. ينه عود كند، تشّخص او نيچون ِبعِ  ي ست، پس اجزاء شخصين

جمع    ي در لغت به معن  ف آنها، و حشر ي ف است و خدا قادر است به تأليجسم قابل تألذّرات هر  

ل كامله است بر حشر ي دل  «رد آرندِگ  و آنگه كه وحوش را   :َو آَِذآ آلوُُحوُش ُحِشَرت»ة:  ي مطلق است و آ

آاجساد َعلِمتُُم  »فة:  ية شر ي.  َلَقد  آلُول َو  تََذك ُرونَ   يآلن شاأَة  را    قطعا   و  :َفَلول  پديدار شدن نخستين خود 

  ي اله  ل است بر َبدو خلقت كه اعادة آن در قدرت يدل   « ؟پس چرا سر عبرت گرفتن نداريد  ، شناختيد

 اند. خبر داده  از آن است و وقوع آن را ُمخِبران صادقتر  آسان

امتناع اعادة معدومي قائل  يبعض . يخواهد شد نه اصل  يعود كند، ِمثل  اند، اگر اجسادگفته   ن بر 

از آ وَ   وَ »فة:  ية شر يجواب آن استدالل  َمَثال   َلَنا  وَ   َضَرَب  آل ِعَظاَم  يِي  ُيح  َمن   َقاَل  َقُه  َخل  َرِميم    نَِسَي  قُل     ِهَي 
ة   يِيَها آل ِذي آأَنَشاأََها آأَو َل َمر   . آورد و آفرينش خود را فراموش كرد  يل َثما مَ  يو برا  :ُهَو بُِكل  َخل ق  َعلِيم    وَ   ُيح 

را كه چنين پوسيده است زندگاين استخوان   يچه كس  :گفت كه    يبگو همان كس؟  بخشد ي م  يها 

م  ين ِعظام َرم ي ن كه هميا  «داناست  يو اوست كه به هرگونه آفرينش  ، بار آن را پديد آورد  نخستين 

 عود خواهد كرد نه ِمثل آنها.

شر يآ ِعَظاَمهُ »فة:  ية  َمَع  نَج  آأَل ن  نَساُن  آل  ِ َسُب  ن َسو َي    آأََيح  آأَن  َعَلى  يَن  َقاِدرِ انسان    :َبََنانَهُ َبَلى  آيا 

انگشتان    خطوط سرِ   ي قادريم كه حت  يآر ؟ او را جمع نخواهيم كرد يها پندارد كه هرگز استخوان يم

ة  يو در آ  كه    « او را موزون و مرتب كنيم

آل ِقَياَمِة  »فه:  يشر  َم  َيو  آ ِن ُكم   َعثُونَ ثُم   مراد از لفظ    «آنگاه شما در روز رستاخيز برانگيخته خواهيد شد  :تَُب 

است و همي، هم «شما   :ُكم» بندگان  دني ن  بدن  نفرموده    ي وين  َآرَوآَحُكم»و  يا  َآمَثاَلُكم  آِن   آنگاه )  «ثُم  

 ر آن.ياست نه غ يانسان ي ويكل و جسد دني ن هي ، هم«شما  :ُكم»( پس لفظ امثال شما يا ارواح شما 

ب،  يرا تركياست ز  عود كند، مستلزم محال   ن جسدْ ين است كه، اگر ع ي شان اياز جملة شبهات ا
با   ضان روْحي مستلزم مزاج است و كمال مزاج مستحّق َف اّولياز خوِد بدن  اگر روح  باشد و  عود    يد 

خواهد بود نه    ياست و لذا عود، ِمثل  ن ِبالّضروره باطليدو روح خواهد شد و ا  يدارا  كند، بدِن واحد
 .ياصل
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كه مانند آتش، نتواند خود    است نه قادر ُموَجب   ن است كه خداوند متعال فاعل مختار ي جواب ا
  روحِ   ِقي ن كه در آن صورت، تعليدارد. او هر دو را مختار است و قادر است بر ا  دن نگهيرا از سوزان

 .ير روح ثانياّول كند و تأخ
از تفّرق، عندالل باق  ن كه روْحيگر ايجواب د اياست و اخبار كث   ي بعد  ن باب وارد شده  ي ره در 
  ش عود كند به قدرت يخو  ، چه مانع دارد كه همان روح اّول به قالبيقابلّيت جسد اّول است. پس از  

نباشد؛    يگر ي محتاج روح د  ، و بدنْ ياله
ز را  ي، عقالا و عرفا وصول آن چيز يبه چ ين، استحقاق هر شخصيو عالوه بر ا

 بر آن، مستحقِّ ملزوم و محتوم نگرفته است. 

ا از  شخِص مكّلف معتقد باشد بر  ح آن است كه  يدة صحين مذكورات، معلوم شد كه عق ي پس 
و مورد ِخطاب و ِعتاب و سؤال و جواب،    و ِعقاب   . اوست محّل ثوابين بدن عنصر يرجوع خود با هم 

ايو آ از جمله خداوند  يات بسين داللت دارند و آي ات و اخبار هم به  ار داّله بر شهادت اعضاء است، 

تُِم َعَلى آأَف َوآِهِهم  وَ »د:  يفرما ي متعال م َم نَخ  ِديِهم  وَ   آل َيو  ِسُبونَ   تَُكل ُمَنا آأَي  َهُد آأَر ُجُلُهم  بَِما َكانُوآ َيك  امروز بر    :تَش 

ُم  يها دهان  مآنان  دستي هر  و  منهيم  سخن  ما  با  فراهم  ي هايشان  بدانچه  پاهايشان  و  گويند 

 . «دهندي م  يساختند گواهيم

َقِدنَا »:  كّفار نزد َبعث  فه از زبانيشر   ةي ن آيا َبَعَثََنا ِمن م ر  َلَنا َمن  ي  َو بر ما چه    ي وا  يگويند ايم  :َيا 

برانگيخت   يكس آرامگاهمان  از  را  آ  «؟ما  ديو  هميات  با  بعث  بر  دارند  عنصر يگر داللت  ،  ين جسِد 

كيل دانستن  تحق فّيت  يكن  و  و رجوع  عوام يبعث  بر  ُكنه رجوع،  در  آن  نق  واجب  بلكه  ي الناس  ست، 
ما را زنده كرده،    امت ين كه خداوند متعال، روز قي است معتقد باشند بر ا  يشان كافين قدر از ايهم 

از ايان را ُمعاَقب خواهد فرمود و زيطائعان را ُمثاب و طاغ را ممكن  يز ست،  يشان نيف اين، تكل ياده 
الّسالم فرموده:  ه ي طالب عليبن اب   يحضرت عل   ن ي رالمؤمنياست به فساد منجر شود. چنان كه ام



 

 

 

امروز هم به آن توجه   يپرداخته و علم روانشناسم به آن ي از قد كه فالسفه  ياز جمله موضوعات
ش آگاه است و به خود توجه دارد و  ي از وجود خو  يهر كس  يعنياست.    يدارد، موضوع خودآگاه

را  يخو مي شتن  موجود مستقل  افعالي ك  و  اعمال  او صادر م  يداند؛  از  به خود  يكه  را  شود، همه 
 ص دادم و من حكم كردم.ي گرفتم، من تشخ م يد: من رفتم، من گفتم، من تصميگوي نسبت داده م

ا در خود ماست؟ اگر در  يرون از وجود ماست  يا در بيست؟ آي چ   «من»ن  يم كه ايني نك ببيا

م و ما  يدهي را به خود نسبت م يدارد و چگونه ما انجام كار  يرون از ماست، پس با ما چه ارتباطيب
در كجا ي ستيك ماست،  در خود  اگر  اگر    يم؟  است؟  گرفته  قرار  ما  پ   يكيوجود  اعضاء  و  ياز  ا  يدا 

 پنهان ماست، كدام عضو است؟ 

سلوليتشك   يعني  «من»ا  يآ فقط  انسان،  شخصّيت  دهندة  دستگاه هل  و  است،    يها ا  ا يبدن 

كند و منشأ احساسات و ي در وجوِد هر كس هست كه اعضاء و اندام او را اداره م  يگر يقت ديحق
 است؟  ي ادراكات آدم

م به جا ينيبي ما  مرده  اعضاء و جوارِح شخص  باق  يم كه  ول  يخود  مم ياو د  ياست،  و ي گر  ز 
است؟ اگر    يا باقيا معدوم گشت  يز كجا رفت؟ آين صورت آن حاكم و ممي ست، در ايدهنده نحكم 
از معدوم نمودن او چه   يگر ي ، و منظوِر ديگر ي ا ديشتن را معدوم نموده  يخو  ا خودْ يوم گشته، آمعد



                                                                                                                  روح  مسأله 113

ا در  چرا  و  خويبود؟  خود،  اگر  و  است؟  نكرده  دفاع  خود  از  او  مقام  علت  ين  كرده،  نابود  را  شتن 
است و    يا باق يمعدوم گشته    يا او اكنون به كلي؟ آست؟  يچ

 ن صورت، كجا رفته است؟ ي در ا

تأث  يبزرگ عاَلم و دانشمندان  ياز حكما   يار ين بسيچن، هم بزرگ اسالم  فالسفه  ر  ي كه تحت 
و  ياند، معتقدند كه شخصّيت انسانخود را از دست نداده يغات سوء، واقع نشده و َبساطت روحي تبل

ست،  ي، فقط بدن ن«من»ل دهندة  ي تشك

ل  يا روح، دالي «من»اثبات وجود و بقاء   ينان براي. ا

 اند از جمله: اقامه كرده   ياديز يعقل

از بدن،    ييها ر است، سلول ييوسته در حال تغيپ  ي عنيبدن انسان مركز سوخت و ساز است،  
ن  ي شود. اين آنها م يگز يجا  ي اتازه  يها ه، سلوليجة تغذي رود و در نتين م يكهنه و فرسوده شده از ب

  ي ها د، سلوليآي مآنان بر   ي قات علميامروز مسّلم است، چنان كه از تحق  مطلب از نظر دانشمندان 
گر  يد يها آثار و خواّص خود را به سلول  يشوند ولي عوض م يبدِن انسان در ظرف هفت سال به كّل

كر انسان معلول همان انتقاِل آثار  ي، پيفّيت جسم يب و كيكه از نظر ترك  يدهند، به طور يانتقال م
سلو خواّص  د  يقبل  يها ل و  طرف  از  هر  ياست.  وحدت ي گر،  و  ثبات  خود،  وجود  در  ما  از    ي ك 

 يكه در ط  يم، در حالي ش هستي سال پ  يا سيست  يم كه همان شخص بينيبي م، مثالا مي نيبيم

ن  يام. بنابراافته ين  ير يي، همان هستم و تغ«من»  ين رفته ولي ن مدت، بدن بارها عوض شده و از بيا

، روح او است  «من» ل دهندة  ير از بدن اوست و تشك يغ  شخصّيت انسان، در اصْلشود كه  ي معلوم م

 دار است.ين نرفته و پا ي ن رفتن بدن، از بي كه با از ب
از مرگ، داليدر زم  آن پس  بقاء  و  اثبات وجوِد روح  نقلي نة  آ  يل  رواياز  و  نيات  بس يات  ار  يز 

َقاَل َرب  آر ِجُعونِ »د:  يفرما ي د ميمج   است: به عنوان مثال قرآن آل َمو ُت  آ َِذآ َجاء آأََحَدُهُم  تا آنگاه   : َحت ى 

روند  يا ميكه بدكاران از دن يوقت «پروردگارا مرا بازگردانيد ،گويدي رسد ماز ايشان فرا  يكه مرگ يك

دنيگويم به  را  ما  پروردگارا،  نيند:  عمل  تا  برگردان  ده   يكي ا  وليانجام  پاسخ    ي م،  متعال  خداوند 

َعثُونَ »د:  يفرما يز م يدهد. و ني بدانها نم  يمثبت مِ ُيَب  َزخ  آ َلى َيو   يشاپيش آنان برزخيو پ   :َوِمن َوَرآئِِهم َبر 

ن  ياست كه در ا  يعاَلم برزخ  امت،يپس از مرگ تا روز ق  «كه برانگيخته خواهند شد  يتا روز   ،است

  ي ست كه هم چنان باقين زنده چ ي ن رفته، اي شده و از ب  ي كه بدن متالش  ياند. در حالزنده فاصله  
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  يرد، بلكه او را روحيپذيان نمياو پا   يرد زندگيمي شود، انسان كه ميز معلوم م ينجا ني ماند؟ از ايم
 دهد. ي خود ادامه م ي دار كه به زندگياست پا 

تعال عاليبر طبق  ديم  مي ة  كه  انسان  ديمي ن،  منطقة  بي رد،  مي پ  يشتر ي دش وسعت  كند،  ي دا 
اند  كه زنده   يگاهد: مردم چند يفرما يم  )ص(شود، چنان كه حضرت رسول اكرم ي ارتر ميناتر و هشيب

ل  ين قب ي كنند. از ايق را بهتر درك ميحقا   يعنيشوند،  يدار مي در خوابند، چون ُمردند از خواب ب
انسان با مردن، نينما ي فراوان است كه به مردم گوشزد مات  يروا رشتة    ،ست و نابود نشدهيند كه 

از مرگ زنده ي ش قطع نمي زندگ انسان وابسته به روح    ي قيتر بوده و شخصّيت حقشود، بلكه پس 
 اوست.

ز در كالم  ياوند متعال نم واقع است و خد ياختالف عظ  فّيت روحْ يان علما و ُعقال دربارة كيم

ِر َرب ي وَ  وَ »د خود فرموده: يمج  وُح ِمن  آأَم  وِح قُِل آلر  اأَلُونََك َعِن آلر  و در باره   :َما آأُوتِيتُم م ن آل ِعل مِ آ ِل  قَلِيال   َيس 

تو م از  از    .پرسندي روح  امِربگو روح  اندك  ،پروردگار من است  عالم  از دانش جز  داده    يو به شما 

   .«نشده است

فّيت آن  يدر ك   علما ان نفرموده، لهذا  يب  يتعالفّيت و كمّيت روح را حقّ يفه، كية شر ين آي در ا
ذات   اند، چنان كه به ُكنِهر كرده و گفته يتعب شان، روح را به نفس ناطقهياز ا ياند. بعضر مانده يمتح

پ  حضرت ن  ياحدّيت  ممكن  ُكنِهيبردن  به  هكذا  ن  ست،  نمينفس  پي ز  ا  يتوان  و  كه  يبرد،  ن 
عل  نيرالمؤمن يام اب  يحضرت  علي بن  كسه ي طالب  فرموده:  را    يالّسالم  خدا  شناخت،  را  خود  كه 

 اند.كرده  ق به معرفت نفسي را تعل ربّ   شناخت، معرفت
ا  علما اصل اختالف   اّول، آي، و بر تقدا َعَرضياست    ا روح جوهر ين است كه، آي در    ا مجّردير 

غ ياست   برا يا  از  و  نشود  ثالثه  ابعاد  انقساِم  قابل  كه  است  آن  مجّرد  از  مراد  و  مجّرد،  نه    ير  او، 
ست و  ياو حركت ن   ي ، و براياست و نه در زمان يست. نه در جهتيز ني است و نه ماّده و ُمَتح يصورت

،  يت و نه در وضعاس  يباشد، و نه در شكلي ، موصوف به ِثقله و ِخّفه نمياجتماع و افتراق بر او ِن
 ات است. يجسام و مبّرا از اوصاف ماد ِبالجمله معّرا از صفات 

از جوهر گفته   يبعض عبارت است  روح  تدبمجّر  اند كه  تعّلق  به  بدن،  به  تعّلق گرفته  ِر  ي د كه 
بعض به معشوق؛ و  تعّلق عاشق  باقّيه؛ و  گفته   يمدّبر مثل  از اجزاء اصلّية  اند كه روح عبارت است 

است،    ياست كه نافذ است در جواهر اعضاء و در آنها سار   ي افه يجسم لط  اند كه روحْ گفته   يبرخ



                                                                                                                  روح  مسأله 115

َسَر برگ گل و سر يمثل  در  نيان آب  او  بر  انحالل  و  تبّدل  و  زغال،  در  آتش  در  يان  او  بقاء  ست، 
 ، موت او. عالم ارواح ي ات اوست و انتقال او از اعضاء به سوياعضاء، ح
فه  ية شر ين آياند ان ادعا شواهد آورده يدانسته و بر ا  يكي روح و نفس را    از دانشمندان،   يبعض

ُة آر ِجِعي آ َِلى  »را   َمئِنَ  ُس آل ُمط  خشنود و خداپسند به  ،  نفس مطمئنه  ي ا  :َرب ِك َرآِضَية  م ر ِضي ة  َيا آأَي َتَُها آلن ف 

 خطاب است به روح كه برگردد به جسد خود. يند مراد از ِارِجعيو گو «پروردگارت بازگرد يسو

تجّر ُمفارقت كرد و در عالم  از بدن  قرار گرفت،  ؛ و چون  ِد خود 
دة يفّيت روح، به برگز ين از ك ين جهت خداوند متعال در جواب سائلي است؛ از اشناختن آن مشكل  

عل  ي صل  خود حضرت محّمد آله ميالل  و  َرب ي»د:  يفرما ي ه  ِر  آأَم  ِمن   وُح  آلر  از    :قُِل  روح  امر بگو     ِ عاَلِم 

فّيت روح  ي شان در كي فرموده تا ان است كه خالق روح  ي، و اصلح به حال عباد ا«پروردگار من است

 فتند. ين به ضاللت 

فّيت روح را،  يك  )ص(د از محّمد يش گفتند سؤال كنيبه كّفار قر   هوديفة  يدر خبر است كه طا 
را كه ما در  يغمبر است زي از حكماست، و اگر جواب نداد او پ يكي ست بلكه  يغمبر نياگر جواب داد پ 

اياافته ين  يخود چن كتاب   ا  يتعالن بود كه حق ي م.  از جواب سؤال  شان  يبه رسول خود فرمود كه 
ش  يفّيت روح را بر اّمت خويز، كيَسَلف ن  انبيا شود كه حضرات  ي ن جا معلوم ميد، و از ايعدول نما 

 اند. ان نفرمودهيب
وفاقينت محّققيتحق  ي جة  اكثر  آن شّك    ن يقات  در وجوِد  و  دارد  وجود  نفس  كه،  است  و آن 
از حواس، بلكه    ي كيو نه محسوس با    ياست، نه جسم و نه جسمان  ي ست، لكن جوهر ين   ياشبهه 
ات، و به نفِس  ياز كلّيات و جزئ ف كه از شأن اوست ادراك معقوالتيلط  ينوران ِطي است بس يجوهر 

است از ِاغتذاء و مبّرا است از َتَحلُّل و    يبدن حاصل است و ُمتّصرف است در آن، و غنش در  يخو
 م خود.يم خود، و ُمتأّلم است به نامالينما، و ُملَتّذ است به مال

ه  نفس،  دلياثبات  به  محتاج  برهانيچ  و  زين  ل  اشيست،  اوضِح  نزد  يرا  كساء  و  يهر  ذات   ،
ز غافل شود اما از خود غافل نتواند  ياز همه چ  يكه ممكن است گاه  ي قت خود اوست، به نحويحق

بر   ي هر كسل آن است كه واسطه باشد كه مستِدّل را به َمدلول رساند. اگر  ين، دل يبود و عالوه بر ا
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ِز تنها كه خود را به خود رسانده  يك چيان  يباشد م  يال واسطه يد، آن دليل گويخود دل   يهست
 است.  ن لغو و باطل ي باشد و ا

ا آن است كه    را َعَرض يلش آن است كه او مستقل است. زياست، اجماالا دل  ن كه جوهر ي اما 
باشد،  يچوب مئت تخت كه َتَبِع وجود  يحاّل است، و ه   يكه در جسم  ياهيمستقل نباشد مانند س

  ي اهينتواند شد، پس س  ينتواند بود و اگر چوب نباشد، صورت تخت  ياهيچه اگر جسم نباشد، س
اما چ تبعّيِت  يكه او را به نفس خود، ب  يز ينسبت به جسم و تخت نسبت به چوب، َعَرض است. 

ر خوانند.  گر استقالل تواند بود، مانند جسم و چوب كه در مثال مذكور است، آن را جوهيمستقِل د
شود كه آن را استقالل تواند بود    يگر ي ز ديز خاصّيت َعَرض آن است كه محمول و مقبول چيو ن

  قت انسانْ يد كه ذات و حقين قسمت معلوم شد، پس نشا يكه حامل و قابل آن َعَرض شود. چون ا
جه  يُمدَركات است، نت  يو معان  قت بشر، حامل و قابل صَور معقوالتيرا كه ذات و حق يَعَرض شود، ز

 ست. ين كه نفس، جوهر است و َعَرض نيا

ا بسي اما  نفس  كه  دل  ط ين  موجودياست،  هر  كه،  است  آن  تجز ي  يلش  قابل  بَود  يا  قابل يه  ا 
تجز يتجز  قابل  آنچه  هر  نبَود.  بسيه  نبَود  تجز يه  قابل  آنچه  و  مرّكيط خوانند  بَود،  نامند. پس  ب  ه 
از  يست، زيكند و كثرت را تصّور نتواند كرد و قابل انقساِم ني م  واحد  ي م نفس، تصّوِر معنييگو را 

واحد كه در او حاّل بَود هم قابل قسمت باشد، و قابل قسمت    يد معني محّل انقسام حاّل، الزم آ
 كند. ي واحد را نم يط نباشد، تصّور معنيط است و اگر بس يواحد نبود، پس نفس بس 

است  لش آن است كه، هرچه جسم بَود، مرّكبي، دلين كه نفس، نه جسم بَود نه جسمانياما ا
نبَود و چون نفس    ط ي بس  ي چ جسميو قابل انقسام، و انقسام محّل، موجب انقسام حاّل است، پس ه 

 .يط است، نه جسم باشد نه جسمانيبس
ا  يچ جسم، قبول صورتيگر آن كه ه يوجه د از آن  ي كه پ  ين كه صورتينتواند كرد مگر  ش 

زد، نقش ُمهر  يدر آن است، تا آن نقش برنخ  ينقش ُمهر ل شود، مثالا پارة شمع كه  ي داشته از او زا
چ  يمانده، هر دو نقش مختلط شوند و ه   ي ز يهنوز چ  يبر او متصّور نشود، و اگر از نقش اّول  يگر يد

ت و  حاِل نفس به خالف حال جسم است، چندان كه صَور معقوال  ي كدام ُمنَتَقِش تمام نشود. ول
و  محسوسات  شود،    ي بر  د  يكي حاصل  از  ميگر ي پس  قبول  را  جمله  بي ،  استدعا يكند  كه    ي آن 

صَور كه    ي ارينرسد كه از بس  ييزوال صَور سابقه كند، و تمام صَور در او تاّم و كاملند و هرگز به جا 
گر، او  يصَور در قبول صورت د  ياريد، بلكه خوِد بسيگر عاجز آي د، از قبول صورت دي در او حاصل آ
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شتر، و تعّلم و  ياست او را بيتر، فهم و ك ن جهت، هر كه را علوم و آداب ُمسَتجَمع ين است، از ايرا ُمع
 خاصّيت جسم است. ي استفاضه را مستعّدتر. پس خاصّيت نفس ماورا

د جسميوجه  هر  اضداد،  صَور  قبول  كه،  آن  در    ي گر  محا ي را  حال  جسمل  ك  چه،    ي است 
فّيت،  يد، به سبب آن كيكه او را حاصل آ يفّيتياه نتواند شد و هر ك يد و هم س ي ك حال، هم سفيدر

صَور    يد، چنان كه از حرارت، حاّر شود و از َسواد، َاسَود گردد. وليد آ ي در جسم پد  ي اصفت تازه 
آي اضداد در   بر نفس جمع  ايك حال،  تازه ي ند بدون  او صفت  آي پد  يان كه در  از  يد  د، چنان كه 

ن خاصّيت در جسم و  ي ض نباشد و ايل و عر يتصّور حرارت، حاّر نشود و از تصّور طول و عرض، طو
 نتواند بود. يجسمان

 يشوند، ولتر  ي و مالِبَست شهوات قو  ي ماد  ذ ي از ادراكات لذا  يجسمان  ي گر آن كه قوايوجه د
لّذاتِ تر  ف يضع   ين معانينفس از حصول ا از ممارست  و مالِبَست    ي ويدن  شود، و چندان كه نفس 

  ح از او ظاهر شود و حرص و رغبت او بر معرفتِ يصر  ح و معقوالتيصح يها ي شهوات دورتر بَود، رأ
 شتر گردد.يب يق الهيحقا 

ممكن است   يابد و حتيي مظروفش كاهش ملة  يبه وس  يهر ظرف  يشگر، گنجا يبه عبارت د
حّد به  گنجا   يمظروف  كه  تهديرسد  را  آن  چني ش  انسان  نفس  اما  كند.  نيد  هرچه  ين  ست، 

علوم و معارف،    ات يهرچه آِب ح   يعنيشود.  ي ادتر ميش آن زيشتر شود، مراتب گنجا يمظروفش ب
ادتر گردد. پس نفس نه جسم  يعلوم و معارف زل  يزند، مراتب رغبت انسان به تحص يشتر در آن ريب

جسمان نه  زيبَود  چي،  هر  گ يرا  قّوت  خود  جنس  از  پذيز  ضعف  خود  ضّد  از  و  از  يرد  نفس  و  رد، 
 گردد. ي متر تر شده و به اجتناب از آنها قوي ف يادراكات جسمانّيات ضع

د ايوجه  حس ي گر  هر  كه،  بص   ين  كه  چنان  كرد،  نتواند  درك  را  خود  محسوِس  جز  جز  ر 
چ حس، ادراِك احساِس  يابد. هيي در نم ي گر يز ديجز آوازها، چ  ندارد و سمعْ  يخبر  يمدَركات َبَصر 

ز چشم را  يكند و ن ي را ادراك نم  ينايي خود و ادراك آلِت احساِس خود نتواند كرد؛ مثالا باصره، ب
را به اندازة كف    كه بر او افتد متنّبه نشود، چنان كه چشم، آفتاب  يچ حس، از غلطت يند. ه يبينم

ايبي م  يدست از  ب  يندارد، و درختان  ي ن تفاوِت فاحش آگاهيند و  ند،  ي را كه در كنار آب نگونسار 
 ابد.يينمعلت و سبب آن را به باصره در 

ست و  يهر حاّسه چ  داند كه قّوةيكند و م ي ادراك مك دفعه  يحواس را به    نفس، محسوسات
از    ان حّق و باطليكند و مي آلت ادراك او كدام است، و اسباب و علل َاغالِط حواس را استنباط م

د، و معلوم است كه  يب نما يرا تكذ  يق كند و بعضيرا تصد  ي دهد، پس بعضي ز مياحكام آنها را تم
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به  يا را  او  علوم،  جسمانن  حواس  انسان  يتوسط  نفِس  پس  است،  نشده  حواس    يحاصل  ماوراء 
 او است. يجسمان

ن جهت است كه او خود را  ياو به آالت، از ا  ن كه ادراك نفس به ذات او است و تصّرفياما ا
خود را و  را ُمدِرك به آلت، نه  يد كه شناختن او خود را به آلت باشد، زيشناسد و نشا ي داند و ميم

  ي از قدرت حواس جسمانتر  و كامل تر  فينفس، شر   نه آلت خود را ادراك نتواند كرد. پس قدرت 
 ر و قدرِت نفس او باالتر گردد. يد و سي شتر شود، دي ب سالك ياست و هرچه تقوا

ق نبَود و  يه ِافناء او طر خواهد ماند و مرگ را ب  ي داند كه بعد از انحالِل بدن باقي نفس، خود م
 كند. ي م خود، اقامة برهان  يبعد به عدم زوال و عدم جواز فنا 

ا بر  عالوه  انسان  عالينفِس  كه  مجّرداتتر  ين  همة  از  برتر  است،  جسمانّيت  و  جسم  ز ين  از 
از ماّده باشد، لكن مجّرد از   مجّرد يز يدارند. ممكن است چ  ي را مجّردات هم انواع و اقساميهست، ز

ر باشد.  يپذاو امکان   ي داشته وقوف برا  يحّد و حدود  ي عني نباشد،    ماهّيت 
 

انسان  روح  حخلقت  خلقت  بر  مقدم  وليها،  است،  موجودات  ساير  و  ماد  يوانات  نظر  و    ياز 
 اند بعد انسان. ر موجودات خلق شده ي، اّول سا يكالبد جسمان

تقّدم در خلقت،   يعني كه اشرفند خلق شده،  ييها ز، اّول روِح انسان يها نانسان در خلقت ارواِح 
بنابرا بوده است.  ارواح  اشرفّيت  انسان يبر حسب  ارواح  مرحلة  ن  تا  و  َبدو خلقت، خلق شده  ها در 

ن كه در  ي اند، نه اداشته   ات مجّرديح  بوده و  ا عالم ذّري  ، در عالم ارواحيده شدن در كالبد ماّدي دم
 شود، روح هر شخص در آن هنگام خلق گردد.ي ده ميدم  ن يكه روح در جن ي موقع چهار ماهگ

  يش از ماّده خلق كرده است. منتها وقتيپ  ها ارواح را كه از مجّرداتند، سال   يتعال  ي پس خدا
تكامل مراحل  در  مرتبه   يماّده  به  شا   ياخود  كه  پ  يستگ يرسد  را  روح  با  امر  ي تماس  به  كند،  دا 

شود. به محض تماس روح با بدن،  ي م  است به آن افاضه  ف مجّرداتيپروردگار متعال، روح كه از رد 
  ي تناهيل بر قدرت الي ن خود دليست. اي اس با آن نيقابل ق  ير ييچ تغ ي شود كه ه ي جاد ميا يراتييتغ

قابل قبول نباشد كه روح    يل علميدال يكند، هرچند از روي او است كه اضداد را با هم هماغوش م
با   متضادند  كه  جسم  بنابراي كديو  شوند.  هماغوش  چگونگيگر  مورد  در  اقوال  همة  ش  ي دايپ  ي ن، 

 ف كه روح از مجّردات است، محكوم است.يشر ث ي نفس و روح، در مقابل آن حد
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وُح  »د:  يفرما ي م  يتبارك و تعال  ي علم آمده است. چه، خدا  ي د به معنا يمج   روح در قرآن  قُِل آلر 
ِر َرب ي آأَم  از امر پروردگار    «روح»ه،  ين آي، طبق مدلول ا«پروردگار من است  عالِم امِربگو روح از    : ِمن  

 م  ي م بداني است، و اگر بخواه

ئ ا  »د:  يفرما يم  «امر »ان  يست. در بي چ  «امر »م  يابياست كه در  يست، كافيروح چ ُرُه آ َِذآ آأََرآَد َشي  آأَم  آ ِن َما 
درنگ  يباش پس ب  :گويدي كارش اين بس كه م  ،اراده فرمايد  ي چون به چيز   :آأَن  َيُقوَل َلُه ُكن  َفَيُكونُ 

م م  «شودي موجود  معلوم  تعالي پس  و  تبارك  خداوند  امر  فَ يشود  ُكن  خلق ي،  و  كون،  كننده 

 بخش است. ي هست
  علم خّلاق خدا   يز مساويامر پروردگار است و امر پروردگار ن   يات، روح مساو ين آيبه موجب ا

وحِ »فة يه شر ين كه در آخر آياست و ا ياست. پس، روح همان علم خّلاقة اله اأَلُونََك َعِن آلر  و در   :َوَيس 

داده نشده   يو به شما از دانش جز اندك :َوَما آأُوتِيتُم م ن آل ِعل مِ آ ِل  قَلِيال  » آمده  «پرسندي باره روح از تو م

روح، علم آمده   يفه، مترادف كلمة روح است كه به جا ية شر ي ن آي قت، كلمة علم در ايدر حق  «است

ا و  هستي است؛  زمو آسمان   ين جهان  و  ماه  ن يها  از    و ستارگان  د يو خورش  و  موجودات  و همة 
 اند. خلق شده  يتعال يجمله انسان، به بركت علم خدا

ا  ياست در عّده،   يا نفوس با َابدان مساويآن است كه، آ  از فالسفه   ي ان بعضياختالفات واقعه م 
نفِس واحده    باشد. ظاهر آن است كه، تعّلقِ ي ا ابدان از نفوس كمتر ميكمتر از ابدان است و    نفوْس

باشد كه  ي ده ميفه را مذهب عدين طا ي است و ا  ا، قول اهِل تناسخيك بدن در دار دن ي اده از  يبر ز
 عبارتند از: 

گو  اّول   كه  خروجِ ي آن  از  بعد  كامله  نفس  باق  كماالتِ   ند،  فعل،  عالم  به  قّوه  عالم  از   ي آن 

 . شود به عالم قدسي ن نفس مّتصل ميد از ابدان، و بعد اماند در حال تجّريم

از كماالت آن مترّدد در بدن، و بعد از بدِن    يماند قسمتي م يآن كه نفس ناقصه كه باق دّوم 

ن انتقال  ي ات كماالت خود از علوم و اخالق، و ايگر تا برسد به غا يشود به بدن دي انسانّيه منتقل م
 نامند.  را نسخ 

 مثل او بوده   كه در اوصاْف يوانيه بدن حـب يشود از بدن انسانيه نفس منتقل م ـآن ك -سّوم 
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و نفس شخص َجبان    و نفس دزد به بدن موش،  ر،يص، به بدن خنز ين كه نفِس حر يباشد، مثل ا
 نامند.  ن انتقال را مسخ يشود، و اي منتقل م ر به بدن سگ يو نفس شر  به بدن خرگوش،

 نامند.  ن انتقال را رسخي آن كه نفس منتقل شود بر اجسام نباتّيه و ا  -چهارم 

 نامند.  ن انتقال را فسخي آن كه نفس منتقل شود بر اجسام جمادّيه و ا -پنجم 

 از اجسام سماوّيه به جهت استكمال.  ي آن كه نفس منتقل شود بر بعض -ششم 
  و ِعقاب   داِر ثواب   و دوزخ،   ند بهشتيرا و گو  يجسمان  انكار معادفه  ين طا ي اند به انسبت داده

 حسّيه را.  و آالم  ست و منكرند لّذات ين
عبارت است از ِابتهاِج نفس    عبارت است از ُمفارقت نفس از بدن، و بهشت  ند، معاديشان گويا

رسد به بدن  ي وانات، تا ميبه بدن ح   يعبارت است از انتقال نفِس انسان  به كماالت خود، و دوزخ
گردد، يل م ي له از او زايرذ  رسد و اوساخ صفاتي ن مراتب به حّد كمال مي كه عذاب او در ا  مورچه،

، بعد از سوختن به  يند شخص عاصيگوي م  شود به عالم عقول، چنان كه اهل حقّ يو بعد مّتصل م
اند  شامل حال او شده و داخل كنند او را به بهشت، و استدالل كرده  ي خود، رحمِت اله  قدر گناهان 

 ست. يه كه قابل َتَفوُّه نيخود را به وجوه واه  يادعا 
ز يمانند و حال آن كه جا يگر، معّطل ميرند به ابداِن ديتعّلق نگ   ند كه اگر نفوسْ ياز جمله گو

 روحانّيه.  ا آالمي به لّذاترند و معّطل هم نمانند، بلكه مشغول شوند ياست تعّلق نگ
ست مگر با تعّلق به ابدان،  ين هم ممكن ني ند، نفوس َمجبولند بر استكمال، و اي ن كه گوي اما ا

زيا اشتباه محض است،  ل ين خود  بسا كه طالب كمالند  مطلوْبي را  نم  كن  به جهت  يحاصل  شود 
كمال، آالت  ِانِتفاء  و  علل  و  اسباب  شرا  عدم  حصول  بدون  استكمال  كمال  يو  وصول  علِت  ط، 

شود،  ي ت كمال نميا تقويجاد كمال و  يشان موجب اي شود و اسباب و علل مذكورة اينم
 

 ك بدن، به چند وجه است:ي اده از يتعّلق نفِس واحده بر ز
ن  ي ا، و ايدر دار دن  يداري ، به حال بيو مثال  يدر بدن اصل  ل تصّرفي تعّلق نفس بر سب  -اّول  

 را ّمَتَصّرفند.   يا بدن مثاليشان در دار دنيكه ا الّسالم هم ي عل ن يز است بر حضرات معصوم يوجه جا 
ن وجه  يا، كه اي، به حال نوم در دار دنيو مثال يدر بدن اصل ل تصّرفيتعّلق نفس بر سب -دّوم 

 ز است. يبر همه جا  ي تا حّد



                                                                                                                  روح  مسأله 121

بر سب  -سّوم   نفس  اصلي تعّلق  بدن  از  انتقال  مثال  ي ل  بدن  ليبه  عاَلِم  ي ،  در  از موت  بعد  كن 
 برزخ.

ز ين وجه جا يبعد از موت، و ا  يبه بدن اصل  يل انتقال از بدن مثاليتعّلق نفس بر سب   -چهارم  
حضرات   بر  بعض  الّسالم هم يعل  ني معصوماست  حضرات    يو  ا  اوليا از  خدا  يكه  كه  وقت  هر  شان 

 خواهد، بدن اصلّيه را متصّرفند.

است    ي وانيئت و صورت حيبه ه   يئت و صورت انساني ل هي و آن برگشتن و تبد  مسخ،   -پنجم  
مانند.  ي ش از سه روز زنده نمي ن است كه َمسوخات، بيحه چني شان، و در اخبار صحيان ايدر اثر طغ 

ر  ّين تغي است، اما ا  از آن متأّثر   يز تا حدّ ين  دارد، و اگرچه قالب  يالبته در اصل، مسخ جنبه معنو
 ست.ي ه نيع يعناصر و عوالم طب ي اليو است  يز معلول حوادث مادين

ن  يو ا   امت، يده شدِن آن در روز قيدر بدن اصلّيه بعد از پوس  ل تصّرفيتعّلق نفس بر سب   ششم
ر متبّدل بوده و اعادة  يو غ  ين است كه، اجزاء اصلّيه، باقي چن  ن بر جواز اعادة معدومي وجه نزد قائل

  شود كه اعادة آن محال ي نمجسد، معدوِم ِصرف    است. چنان كه گذشت، اجزاء متفّرقِ   يآن حتم

آ  َهَباء  »است هرچند    ي شود، بلكه عندالل باق ن  يقائلند بر ا  علما باشد، و اكثر    « غبارى پراكنده:  م نثُور 

نم معدوم  جسد،  متفّرقة  اجزاء  آنچه  ي كه  و  است  ممكنات  از  متفّرقه،  اجزاء  كردن  جمع  شود. 
 است و خداوند متعال قادر و عاِلم است بر همة ممكنات. ياله بَود، متعّلق به قدرت  الوجودممكن 

نظر يبنابرا رجعت   تناسخ  ةين،  ا  ارواح و  براي به  تصفيتزك  ي ن جهان  و  تكامل كه  يو س  هي ه  ر 
ست و  يح ني و َمسالك است، صح  ِفَرق  يموضوع بحث برخ

 
انسان   يبرا از حها تكامل  بعد  دني،  منازل  يويات  البته ط  يهم  كه  برا  ي است  خواّص    يآنها 

حاصل شده است، پس    ه يه و تصفيا تزكين دنيشان در هم يمان كه برايست. چه، آن عده از اهل اين
  ي ه را طي ه و تصفي كه مراتب تزك  يافراد عاد  ي برا  ي گردند، ولي ل مي نا   از مرگ، بالفاصله به وصال 

ن جهان در سر راه وصالشان قرار گرفته و  ي است كه بعد از ا  ي آنها در منازل  ياند، تكامل ابدنكرده
 ت. نموده اس يراه را طوالن
ا ين دنيچون روحشان آزاد است، بعد از فوت، باز هم امكان برگشت به ا  ن، يمخَلص   ياما برا

برا افراد ديتقو  ي هست، كه  ايت معنوّيات  كنند،  ي ر مين جهان سيگر، در 
  ي ِر روحيآنان، تنها به صورت س ِر  ين سي. ا

توانند همان جسم و مادة اّولّيه را  ي هستند، م  تكامل   ست، بلكه آنان چون در مراتب کماِليخالص ن
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اّولّيه،  يا ا به صَور و اشكاِل مختلف ظاهر  يخود    ي اصل  يجسمان  قالب  يعنيجاد كرده و به صورت 
 شوند.

به  و    الّسالم هم ي ن عليدر اصل، مخصوص حضرات معصوم  لْفو اشكال مخت  ر شدن به صَور ظاه
ول  خصوص  زه يعل   عصر   يحضرت  ا  را چون قدرتيالّسالم است.  از  قدرت خداست،  ن  يآنان مظهر 

 دارند. جاد اشكال مختلف، قدرت كامل ي لحاظ، در ا

ن  ي ز چنين  يات ظاهر يند، در حال حيل آينا  ن جهان به وصال ي، آنان كه در ا)ع(اوليا از حضرات  
ل شوند، امكان دارد  يآن عده كه پس از مرگ به وصال نا   يبرا   يتوانند دارا باشند، ولي را م  يقدرت

  يبه اشكال مختلف، آزاد   رْ ين جهان و سي مراجعت به ا  ي باشد و برا  ي ن قدرتي ز چنيكه در آنان ن
 داشته باشند. عمل 

ا ين دني قادرند اگر بخواهند در ا  ي، با مشّيت اله يواالمقاِم معنو  يها ن شخصّيت يدر هر حال، ا
، بنا به الّسالم هم يعل   اوليا و    اوصيا حضرات    مقدِس  ارواِح  ِريممكن است س يدر مواقع  ير كنند، وليس

 باشد.  ني زم ي از جانب خدا در رو ي معنو يها مأمورّيت 

اّول از   ياست: معن  ي را آثار  يكيمختلف است كه هر    ينفس به اشتراك اسم، شامل چند معن
نباتيآن معان م  ي، نفِس  نمّو  مادة  َبه  يوانيباشد. دّوم نفِس ح ي است كه  به آن  هم    ي مياست كه 

انسانيگو نفِس  سّوم  ح   يند.  از  بدان  مردم  نوع  كه  دي است  امتي وانات  هر يگر  دارد.  ا  يك ي از  ن  ياز 
 خاص بَود. يمبدأ فعل است كه هر قّوه  چند قّوه ي نفوس، دارا

 ت:اس  ياصل سه قّوة   يدارا  ينفس نبات 
شود كه عبارتند از جاِذمه،  يگر تمام ميد غاذيه كه عمل او با ِاعانت و مهار چهار قّوة  قّوة  -اّول 

 ماِسكه، هاِضمه و دافعه.
 ره خوانند صورت بندد.ّيگر كه آن را ُمغيد ه و قّوةيه كه عمل او به اعانت غاذيَتنم قّوة  -دّوم 
 گر كه آنرا ُمصّوره نامند به كمال رسد.يد ه و قّوةيُموّلده كه عمل او به اعانت غاذ قّوة  -سّوم 

 است:  را دو قّوه  يوانينفس ح  
  د از: قّوةـ ه عبارتنـر بَود كـِر ظاهـ ه دو قسمت است: قسم اّول، َمشاعـك ي ادراك آل ّوة ـق -اّول 

باطنباصره، سامعه، شامه،   دّوم، حواس  و المسه. قسم  از: حّس مشترك   ذائقه  عبارتند  كه  ،  بود 
 و متصّرفه.  ، حافظه ال، وهميخ
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ارادي تحر   قّوة   -دّوم   ن  يك  آن  به  يكه  ُمنَبِعث شود  كه،  آن  اّول  است: قسم  دو قسمت  به  ز 
  ي دفع ضرر   يخوانند، و قسم دّوم آن كه، منبعث شود به سو  يَشَهو  كه آنرا قّوة   يجذب نفع  يسو

 نامند. ي َغَضب كه آن را قّوة 

ناطقه است كه هرگاه   از دارد، به جهت قّوة ير نفوس امت يكه به سا   ينفس انسان  
ن اعتبار  ي داشته باشد، به ا  موجودات و احاطه به اصناِف معقوالت ِق  يحقا   توجه به معرفتِ   ن قّوه،يا

 نامند. «يعقل عمل»د، او را يدرآ ن عقل به مقام تصّرف ي خوانند و چون ا « يعقل نظر »او را 

  سه قّوه  يمعمول يس کّل قواي ز هست و لذا رئين  يوانيو ح  يدر وجود انسان، مراتب نفس نبات
 است:

كه    يعياست طب  يآن روح يه، و برايع اجساد نامي عّيه، كه مشتركند در آن جميطب قّوة  -اّول 
كند به واسطة َاوِرَده به همة بدن.  ي ت ميوانات، كبد است كه سرايحامل آن است و محّل آن در ح

ه و موّلده و مصّوره؛ قسم دّوم جاذمه  يه و نام يشود: قسمت اّول غاذيم م ي سبر دو قسمت تق  ن قّوهيا
 باشد. ي ا جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه مي

است كه حامل   يآن روح  يوانات، و برايع حيوانّيه، كه در آن مشترك است جم يح  قّوة  -دّوم  
م اي آن  محّل  و  قّوه يباشد  قلب   ن  انسان،  كه سرا  در  مي است  واسطة شرايت  به  همة  يي كند  به  ن 

 دة آن مستعّد كردن اعضاء است.ي بدن، و فا 
است كه حامل    يآن روح  يوانات، و براينفسانّيه، كه مشترك است در آن همة ح   قّوة  -سّوم  

 كند به واسطة اعصاب به همة بدن. ي ت ميباشد كه سراي آن است و محّل آن همة ِدماغ م
قّوهيا تقس   به   ن  قسمت  ميدو  ني م  ُمدِركه. محرِّكه  و  محرِّكه  و  يشود:  باعثه  است:  قسم  ز دو 

ال ُمرَتَسم شود صورت مطلوبه، و  يك كه در خ ي بر تحر   است كه از آن است َبعث  يافاعله. باعثه قّوه 
شود، َشَهوّيه، و اگر به    يجذب نفع  يند كه اگر شوق به سوين قسم را شوقّيه و ُنزوعّيه هم گويا

شود: قسمت  ي م مي ُمدِركه، آن هم به دو قسمت تقس  باشد، َغَضبّيه نامند. اما قّوة   ي دفع ضرر  يسو
 اّول حواس پنجگانة ظاهرّيه، و قسمت دّوم حواس پنجگانة باطنّيه است.

 حواس پنجگانة باطنّيه عبارتند از: 
 ّدِم ِدماغ است.حس مشترك كه موضع آن، مقّدِم بطِن مق -اّول 
 مقّدم دماغ است.  ال كه موضع آن، مؤّخِر بطِنيخ -دّوم 
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 كه موضع آن، بطن اوسط دماغ است. وهم  -سّوم 
 كه موضع آن، اّول بطن آخر دماغ است.  حافظه  -چهارم 

 ه كه محّل آن، همة دماغ است. متصّرف  قّوة  -پنجم 

قت نسبت  ياست كه در حق  يا نقاطي، اشاره به نقطه  ين جا مراد از بطن نسبت به جهاتيادر  
ا يطه، کّل فعل و انفعاالت آن جهات، در همان نقاط ي به آن جهات، مقام محورّيت دارد كه در آن ح

 از همان محور است.
محسوسات  همة  د  ادراك  شي مثالا  شنيء  يدِن  وسي ا  به  صوت،  قّوة يدن  انجام    مشتركه   لة 

قوايگيم آالت  ظاهر   ي رد.  قالب   يخمسة  ول  يجسمان  در  قّوة   ياست،  پنج  قّوة يباطن  از  تنها   ،  
فقط در قالب  گر آن، يد  ، و چهار قّوةياست و هم در قالب مثال  يمشتركه است كه هم در قالب ماد

 است.  يمثال
بِت آن،  يند، بعد از غ يبيرا م  يانسان شيئ  ي است. وقت  موظف بر ضبط محسوسات  ال يخ  قّوة

ال، آن شكل و  ينة خيا خز يال  يخ  گر، قّوةي او هست. به عبارت د  ر و شكل آن در ذهنيهنوز تصو
كه با فقدان آنها در عاَلِم ظاهر،    يد، به طورينما ي ادراكاِت محسوسه را در خود ضبط مز كلّيه  ين

 شود. ي وارد نم ياباطنا بر موجودّيتشان در ذهن، لطمه 
تفّکر، يواهمه    قّوة معانعهده   ا  درك  د  يدار  مدَركات  برخ  يگر ي و  در  هنر  احساس   ياست؛ 

فضا  و  حسنه  صفات  ادراك  مثالا  قّوةياشخاص،  با  همان   ل،  است.  حواس  واهمه  مدَركات  كه  طور 
 د.ينما يضبط م  حافظه  ز قّوة يرا ن ا تفّکر يواهمه  كند، مدَركات قّوة يال ضبط مينة خيرا خز  يظاهر 

ا  يوهم    ي، ولر نفس است در عالم محسوساتيال، سيال. خيو خ  ن وهمي ن فرق است بيبنابرا
نبوده و به    ي ارزش واقع  ي ال داراين تفاوت كه خي؛ با ا، َجَوالن نفس است در عالم معقوالتتفّکر 

ول از معقوالت است،  دارا  يدور  واقع  ي فكر  اشال،  ياست. خ   ي ارزش  اثر  نفوذ  در  يانعكاس  است  اء 
سا  واقع  در  كه  معن  ياه يروح،  مياش   ياز  معنياء  و  ول  ي َمجاز  ي باشد  دارا   يدارد،    ي معن  يفكر 

 است.  يقيحق
خود،   انسان در ذهن   ي ندارد؛ وقت  يند كه وجود خارجيافر يب  ييزها يتواند چ ي ه ممتصّرف  قّوة

ندارد و    ي را كه وجود خارج  يا باغي  ير شخص يآورد، مثالا تصوي را به وجود م  يِر باطنيتصاو  ياپاره
رد. عالوه  يگي ه انجام ممتصّرف  لة قّوة يجاد به وسي ن ايند، ايآفر ي را كه خوِد نفس م  ياتتصّور ر  يا سا ي

ال  ينة خيدارد كه در خز   قدرت   يعنياست،    ياريدارد كه اخت  يگر يمتصّرفه مأمورّيت د   بر آن، قّوة 
 د.ي َنَوسان نما  نة حافظهيا در خز يَجَوالن كند 
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متصّرفه   قّوة  لياد شود. اگر تما يا زيتواند كم و يم ن قّوه ياست، ا ار ياخت همان قّوة   متصّرفه قّوة
خز  خيبه  زينة  ضعيال  شود،  مياد  تما يف  اگر  و  خز يگردد،  به  آن  حافظه يل  قوي  يفزون  نة    ي ابد، 

 خواهد شد.

قّوة خز   متصّرفه  َجَوالن  در  خيرا  ُمَتخ الينه  آن  يگو  لهّي،  َنَوسان  و  خز ند  در  حافظه ي را  ،  نه 
بُمَتفّکر  جوالِن  نامند.  قّوةيه  خز   شتر  در  خيمتصّرفه  افزاينة  مادّيات  به  را  انسان  رغبت  ش  ي ال، 

بيم نوساِن  و  قّوة يدهد،  خز   شتر  در  معنوّيات  يمتصّرفه  به  انسان  وافر  رغبت  موجب  حافظه،  نة 
 گردد.يم

 كسان است، اما آثار آن مواضع،  يوان يباطنّيه در ِدماغ انسان و حگرچه مواضع حواس پنجگانة 
ا اكثر اوقات، روح  ي  يرا گاهير محدود است، زيغ  ،اوليا وان محدود و در انسان باالخّص در  يدر ح

 است.  يرا با آنها ارتباط يُعلو
، از  و نطقّيه   ، نظرّيه گر كه عبارتند از: عاقلهيد  ي اصل  قت، انسان به واسطة سه قّوةيدر حق  يول

عواقب امور، تا مصالح    يق و نظر به سوي است ادراك حقا   ن سه قّوه ي ابد. به واسطة ايي ز ميتم   ْريغ
 ز دهد. يخود را از مفاسد تم  يمعنو

حواس، به تابِش    يها در كسب علوم، از روزنه   ي. عقِل عاد
به عبارت دياب م يض و كاميدانش ُمسَتف  لة حواس خمسة ظاهر،  يبه وس  يگر، عقل ظاهر ي شود. 

اّول    يرا در خود منعكس كرده و معلومات  صورت محسوسات  از راه محسوس اكتساب نموده،  كه 
ن  ي ق كند، ايتواند درك حقا ي نم  ين عقل، كسيكن با اي د، لينما ي ل ميه و تحل يب و بعد تجز يترك

 برند.ي را به كار م ي ق، عقل باطنيدرك حقا  ي برا است که همة بزرگان
را كه كثرت  يكنند كه موجب تفرقه است، زي جاد موانع ميا  و حواس خمسه،  عتي جهان طب

با وحدت  نم  هرگز  اي جمع  بزرگان ين همه شكا ي شود.  زمان خو  ات  مردِم  تما ي از  ابراز  و  به  يش  ل 
اضت و مخالفت با نفس،  يو تهّجد داشتن، و تحمل رنج و رپرداختن    اِض نفس يارت دن و  يگز خلوت 

خود برسند. چه،    يافته به وحدِت جمعي  ييرها   يآن بوده كه از تشّتت و تفّرق و پراكندگ  يبرا

 
عقليمج   قرآن از  تجليتمج   يباطن  د  را  عاِلم  و  كرده  تفّکر ي د  دستور  و  نموده  خلقت    ل  در 

زم   آسمان  تَعِقُلونَ »د:  يفرما ي م  ،داده  ن يو  نم : َآَفال  تعقل  باز  بزرگ «كنيدي آيا  و  قرآن  يتر ،  انتقاد  ن 
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تفّکر يمج  عدم  به  كّفار  از  عقل  د  برهاِن  ميا  ي و  كه  است  آ ِن  »د:  يفرما يشان  َهانَُكم   ُبر  َهاتُوآ  ُكنتُم   قُل  
و   قت، جز تفّکر يله ُمواِصلت به حق ي؛ پس وس«گوييد دليل خود را بياوريديبگو اگر راست م :َصاِدِقينَ 

 ست.ين يگر ي ، امر ديباطن از عقل  يرويپ

 يروحان يگر ي و د  يجسمان  يكي است كه   ممخالف و ُمخاصِ   ا دو قّوة ياز دو عنصر   انسان مرّكب
است. ما    ي ُعلو  يگر ي و د  يُسفل  ي كيا  ي، و  يانسان  يگر ي و د  يوانيح  يكي گر،  ي است. و به عبارت د

 م.ينامي م «يوانينفس ح»را  يو جسمان ي و عنصر سفل «نفس ناطقه»را  ي و ملكوت يعنصر عال

م   يبرا ناطقه ينشان دادن فرق  بلكه  ي ستي ن  ي، محتاج شرح مفصليوانيو نفس ح  ان نفس  م، 
هم محرِّك    يعنيدارد،    ي بوده و حركِت ذات  ش يم كه، نفس ناطقه قائم به خويد بدانين قدر با يهم 

دارا  و  متحرِّك،  هم  و  وس  مجّرد  يروها ين  ي است  به  كه  فياست  انوار  نشر  و  اكتساب  آنها    ض يله 
باقي م  ييخدا هم  بدن  شدِن  نابود  از  پس  و  ولي م  يكند،  ح  يماند.  اي چ  يه  يوانينفس  از  ن  يك 

شدن آن،   يندارد. پس از مرِگ بدن و متالش  ياستقالل فردام او با بدن بوده و  يصفات را ندارد و ق 
  عتِ ي هم به آغوش مادر طب  يوانيگردد، نفس ح ي خود برم  ي عنصر اصل  يك از اجزاء به سوي كه هر 

 ماند.ي منفرد است، مستقل نم  مجّرِد  ك جوهر ي گردد و مانند نفس ناطقه كه يخود برم
حيبنابرا نفس  ماديب  يوانين  جسم  با  پ  يشتر  و  م  يوستگيارتباط  همواره  و  تا ي دارد  كوشد 

خود به كار برد. از    ياجات و آرزوها ياو را در راه احت  يروها يخود كشد و ن  ي را به سو  نفس ناطقه
كوشد بلكه موّظف است  يشه ميارتباط دارد، هم   ي ملكوتشتر با روِح  ي گر، نفس ناطقه كه بيطرف د

دن به مقصد خود به  ي او را در راه رس  يروها يو ن  را به طرف خود كشد و ماهّيت  يوانيكه نفس ح
پرواز    با خود همجنس و همطراز ساخته به عاَلِم ملكوت  ي عنيرو اوامر خود كند،  يكار برد و او را پ

ن جهان و تن  ياو هم از فرود آمدن بد  ين گردد، و مقصد اصليهمدم و همنش   ي كند و با روح ُعلو
 ن است. يهم  ،يخاك

  يه ساكنان تِن انسانـاست، ب  وتـ م ملكـه سلطان عاَلـك يـملكوترف روح ـاز ط  هـقـنفس ناط
  ي او، مراحل ترق  يو ملكوت  يت كند و در پرتو انوار قدسيت و هدايفرستاده شده است تا آنها را ترب 

 د. يل آينا  يجاودان آراسته شده، به سعادت يد و به كمال و جمال روحانيما ي و تكامل را بپ
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ناطقه،  نشان دادن ماهّيت   يبرا م:  يينما ي م  يادآوريرا    ي مثال  و مبدأ نفوس 
برا   آفتاب  ما ساكنان    ي چنان كه 

ب  ي است ول  ي كي  ن ي زم بي اشّعة آن  از حّد تصّوِر ما  ز  ين  يطور روح ملكوتشتر است، همان ي كران و 
 شمارند. ي هستند، ب ين آفتاب معنو يكران اينفوس ناطقه كه اشّعه ب  ياست ول  يكي

غة جمع ذكر شده  ي شتر به صيكه نفس ب  ي غة مفرد آمده، در صورتي د روح به صيمج   در قرآن 

ِمن ر وِحي   وَ »د:  يفرما ي الّسالم مه يعل   نش حضرت آدم يد در آفر ي است. قرآن مج ِفيِه  ُت  از روح    : نََفخ 

ده شده،  ي رساند، آنچه به سرشت انسان دمي ن مي د روح خودم را، و ايفرما ي و نم  «دمي خود در او دم

 روح. نه همة  است از روْح ياست كه شعاع و شراره و پرتو ن نفس ناطقهيهم 

س  َوآِحَدة  َل    ا َخل ُقُكم  وَ مَ »فة  ية شر يآ َكَنف  آ ِل   ثُُكم   جز   ،آفرينش و برانگيختن شما در نزد ما   :َبع 

باشد،    نفس ناطقه  را اگر مرادْ ي، زروح  اشارت و داللت دارد بر وحدت  «يك تن نيست  مانند آفرينش 

بلكه وحدِت منشأ و مبدأ نفوس ناطقه را كه روح    ،شمارندي متعدد و ب  م كه نفوس ناطقهي نيبيم
 دهد. ي است، نشان م

توان محسوس و آشكار كرد و گفت: روح مانند  يرا م و تعّدد نفوس ناطقه روح  وحدت يبا مثال
آن درختند. چنان كه علوم    يها وه يها و مها و غنچه ها و شاخه است و نفوس ناطقه، برگ  ي درخت

م  ي عيطب هي ثابت  برگيكند،  دو  همدي ع  يچ  ني ن  هميگر  باطن  ن ي ستند،  در  ناطقه  نفوس  طور 

َرِة آل ُمن ََتَهى»ث تكامل با هم فرق دارند.  يها از حانسان  ر  ياست ز ي ار، درختيات بسيكه بنا به روا  «ِسد 

است از وجود روح    ي باشد، رمز ي هزاران هزار برگ م  ي هزار شاخه، و هر شاخه دارا  ي كه دارا  عرش
 است. و كامالن  عارفانر ين درجة س يآخر  ، يالمنتهةُ مقام ِسدَر يعن ي ن مقام ي ، و ايملكوت يُعلو

ول دارا  ي،  ابدان    ي چون 
رو ن ي برداشته و سرشته شده است، از ا  گانهد سه يهستند و عناصر مرّكبة آن از موال   ي وانينفوس ح

را   يوانيو ح  يو نبات ين عناصر مرّكبه، مراحل جماديرا كه ايمتفاوتند، ز ث استعداد و ماهّيت ياز ح
ن جهت،  ي د را اكتساب نموده است. از اي گوناگوِن آن موال  يها عت ياز صفات و طب  ي اريموده و بسيپ
  ز مانند آن است كه هر نفس ناطقه ين حال نيدا شده و ايان نفوس ناطقه از آغاِز كار اختالف پيم

 د با  يست و او با يگر ني د يا ـرهـد شهـَسَكنه و محصوالتش ماننه آب و هوا و ـوارد شده ك يبه شهر 
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د  آن  برد و وظيساكنان  به سر  آنجا  را در  و عمر خود  بسازد  اساسيار  ن يخو  يفة  را  آن  ي ش  در  ز 
نجا سر زده است،  يمردم از ا  يو ناتوان  ييو توانا   يو زندگ  ع يگانه انجام دهد. اختالف طبا يِط بيمح 

  ي نيو زم   نسبت به محلّ   يباشد، وليم ي كيز  ياست و خواّص آن ن  يك يچنان كه آفتاب در همه جا  
 ند. ي آيبه وجود م يرات مختلفيها، تأثن ياستعداِد زم   فّياِتيتابند، به جهت كي كه انوار آفتاب م

روح  يدر حق  آفتاب ي قت،  ناطقه   ي معنو  ك  نفوس  و  زم  است  به  كه  هستند  او  ابداِن    ن ي انوار 
گذاشته    آنچه را كه در نهاد آنها بالقّوه يعني شوند تا آنها را زنده و كامل سازند،  ي فرستاده م  يانسان

 سازند.  فرشته  و، يا، و از ديميشده است، از استعداد و كمال، به فعل درآورند، از خاك تن، ك

آفتاب اشّعة  كه  باال  چنان  قسمت  خو  يي در  منبع  به  متصل  كه  به  ي خود  نسبت  است،  ش 
زم  يقسمت با  پاك   ني كه  تماّسند  همان يمتر  در  ناطقهمانند،  نفوس  معنو  طور  آفتاب  انوار    ي كه 

از جهت    يترند. ولو روشنتر  باشند، اساسا پاك يخود م  ض يكه متصل به منبع ف  يروحند، از جهت
 يها ي كي ها و تاري دي ها و پلي كم آلوده به گرد و غبار زشتكم آنها،    يوانيتماس با ابدان و نفس ح

و شهوات حو هوس   يهو به طوري م  يواني ها  فراموش  كه كم  يشوند،  را  موِطن خود  و  اصل  كم 
 سازند.ي ار ميعهمدم و هم  يواني شتن را با نفس ح يكرده و خو

باز با مركِز خود كه    ن، يزم  يبا وجود نفوذ كردن و داخل شدن به اجزا  چنان كه اشّعة آفتاب،
ز با وجود تعّلق و فعالّيت در ابدان  ين  طور نفوس ناطقهمانند، همان يوسته م يآفتاب است مربوط و پ

  ي عنيخود  ضيبا منبع ف، باز ير عناصر مادي، بلكه بسته شدن به زنجيوانيو همدم شدن با نفس ح 
قت و  يو حق  توانستند انوار علم و معرفت ي مانند، وگرنه نمي وسته ميمربوط و پ   يملكوت  يروح ُعلو

  ي فة اساسيابدان انتقال دهند و وظ  يوانيافت كرده به اجسام و نفوس حيدر  يرا از روح ُعلو  عشق 
 خود را به جا آورند. 

زميهر  عناصر  از  آفتاب  ن،ي ك  مخصوص   اشّعة  طرز  در  خود  استعداد  درجة  به  نسبت  و    يرا 
ها و  ها و صورت ل نموده در شكل ي دهد و در ذات خود تبديدرجات مختلف، جذب كرده گوارش م

خاصّيت رنگ  و  ب  يا هها،  ميگوناگون  ايرون  كه  چنان  نباتاتيدهد،  و  معدنّيات  در  را  حال  و    ن 
كنند و  يره م ينور آفتاب را در خود ذخ  ،ييا يمي از معادن و عناصر ش يبعض يم، حتينيبي وانات ميح

نامند.  يم  ويواكت يا رادي  به اسم عناصر نورپاش  ك،ي ز ينها را در فّن فيدهند كه اي پس م  وم يمانند راد
ناطقههمان  نفوس  ف ين  طور  انوار  مقامات    ييخدا  ضيز  و  مقاصد  در  و  كرده  اخذ  منبع خود  از  را 

شود. ي حاصل م  يدر نفوِس بشر   ع ينجا اختالف افكار و مقاصد و طبا ي برند، و از اي گوناگون به كار م
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  ي گر، آن جمال ملكوتي . به عبارت د
گردد. از  ي ك پنهان شده، نهان مي تار  ي ر ابرها ينفوس ناطقه، مانند آفتاب كه در ز  يو رونق آسمان

و هم    ي، هم جسمانيو هم نور  يدو جنبه است: هم نار  ي اند انسان داراگفته ن جهت است كه  يا
ناطقه،  يعني؛  يروحان پاك تر  و صافتر  روشن  نفس  پليوانينفس ح  يول تر،  و  تار ي،  و  و تر  ك يدتر 

 تر است.رهيت

است كه نه   ي مجّرد ن همان جوهر ي. ا
ط  ي وسته است، بلكه همه را محينها پينها جدا و نه به ا يرون و نه در اندورِن بدن است و نه از ايدر ب

ر و سفر و  يس  ي مختلِف بدن برا  ي ار بزرگ، نفوس ناطقه را به كشورها ين شهر يا  يو نافذ است. ول
ها و  ل تجربهي، تحصعتي له نفوذ بر طبي ك طرف، به وسي فرستد، تا از ي وضات ميصاِل في كشفّيات و ا

 گانه برسانند. د سه يعت و موال ي را به طب يي خدا ِضي گر، انوار فيمعلومات كنند، و از طرف د

وظيآر قدسي،  ناطقه  يفة  اي هم  نفس  و  است  امانتي ن  بار  همان  كوه   ين  كه  تاب  هاست  ا 
كه نفس    ياما از روز د. ين بار را به دوِش همِت خود كش ينفس ناطقه ا  ياوردند، وليدن آن را نيكش

ك فرود آمد و تن انسان را  يخود نمود و از عالم نور به عالم تار  ير و سفر طوالنيناطقه، شروع به س 
غالبا در ظلمت فروينش داد،  قرار  اصل  منگاه خود  موِطن  مبدأ و  و  را كم   يرفت  فراموش  خود  كم 

از بچگ  يا مرديكند،    ي فس زندگان دراز در قيكه سال  يكرد، مانند مرغ آزاد  از وطن خود    ي كه 
كم  ن مرد، كم يگانه به سر برد. چنان كه ايرا در غربت و در كشور ب  ير يو پ   يام جوانيجدا شده، ا

از    ياديكه    يكند، به طور ي خود را فراموش م  يكشور اصل  نيو قوان  آداب و رسوم و عادات و زبان
  طور نفوس ناطقه، كند، همان ي خود جز در خواب نم  يمرز و بوِم نژاد  وطن و آب و هوا و ساكناِن

  ي، موِلد اصليوانين شدن با نفس ح يجة همدم و همنشير و سفِر خود و در نتيس  يدر مدت طوالن
كم  را  فراموش مخود  به طور ي كم  هم  يكنند،  پروردگان  و  از ساكنان  را  مادي كه خود  عاَلم    ي ن 

 اند! و قانع گشته  يه، امروز به مادّيِت خود، راضاز نفوس ناطق ي اريبس ي شمارند، حتيم
قوا  از  آنان كه  به حال  ُعلو  يخوشا  به  يكه هم  يملكوت  يخاّلقة روِح  كردن    ي اريشه حاضر 

نفس ح بر  و  ُجسته  مدد  آ  يوانياست،  عارفانيغالب  حال  به  خوشا  و  ارت  يند،  سبب  به  اض،  يكه 
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شتن را به آغوش  يمصّفا كرده، و خو  يعالم ماد   يها يرگيو ت   يوانيسه خود را از نفس حينفوس نف
 راب سازند.ي س ي قِت ويو حق  انداخته، و دل را از جام عشق يمحبوب ازل

ست، بلكه گوش و چشم  ي تنها با گوش و چشم ن  دنْ ي ا ديدن  يطور كه در عاَلِم ظاهر، شنهمان 
است، و در آن    ا گوش باطني  دة باطني دن، دي ا شنيدن  يز آلت دين  ا ي اند، در عالم خواب و رؤلهيوس

ارادة د ارادة ديمقام،  با  توأم  باطن،  ج به دست آمده  ينتا   ياست. ول  ده و گوش ظاهر ي ده و گوش 
ا  يبرا از  دة باطن، و آلت  يدن منحصر به دي صادق است كه، آلت د  يدن موقعيدن و شن ي ن دي ما 
 دن منحصر به گوش باطن شود.يشن

د  چشْم ولدن  يآلت  برا  ي است،  مادي د  ي فقط  و  ظواهر  آلتيدن  گوش  و  برا   ي ات،    ياست 
،  يدن معنيدن و شن ي د  ي ن اعضاء براي ، و ايو عالم ماد  ي دن اصوات ظاهر ي تنها شن  يدن، وليشن
 له گردند. يتوانند آلت و وسينم

دهم  كه  ظاهر ي چنان  د  ي خواّص  ي دارا  يدة  باطني است،  دارا  دة  البته    يخواّص  ي هم  است. 
ند و باطن را  يرا بب   يقي، حقا يدگان ظاهر ين ديو با هم   يماد  ن قالبي امكان دارد كه انسان در هم

  ي عنيد.  يغالب آ  يدة ظاهر ي خواّص د  يبر قوا  ،يدة باطني خواصِّ د  يكه قوا   يد، به شرطيدرك نما 
ق  ي توان حقا ي م  يان موقع تا اندازه يشود، در ا  يظاهر   يرويشتر از ني ، بيو معنو  يباطن  يروياگر ن
 د. يد و شن ي را د

هم    ي موقع  ي شنود، ولي ند و ميبيباطن را م   ي ن چشم و گوش تا حدودي گر، هميبه عبارت د
با چشم و گوش ظاهر  به طور ي ، ميهست كه  بدون ه  توان  تردي كامل و  را ديديچ  باطن  و  ي ،  د 

ده و سمع  ي د  يده و سمع ظاهر، در خواصِّ معنوي د  ياست كه خواّص ماد  يد، و آن در صورتيشن
ا  باطن و  گردد،  وقتيمستهلك  د  ين  كه  است  به خود  ي ممكن  ملكوتّيت  و سمع ظاهر، حالت  ده 

ع  ي شه عاَلِم مادون، مطيرا هميشوند، ز  ي، مغلوب صَور و اصوات ملكوتيرند تا صَور و اصوات ماديگ
 مند است. ن چشم و گوش، هم از ظاهر و هم از باطن بهره ي ن صورت، ايعالم مافوق است و در ا

بيبنابرا از  انسان  از استماع اصواِت حقا   يق و بواطن و برخوردار ينش حقا ين، تمّتع  ق، به  ياو 
ازد  قواينسبت  قوا  يخواّص معنو  ي اد  البته مقام چن  يخواّص ماد  يو كاهش  به    ين نفسي است. 

ُملهمه نفس  مرتبة  از  باالتر  چه،  مراتب  است 
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بشر نبوده، مربوط به    يماّد  مربوط به آن است، قالب  يت باطنيكه رؤ  ي، مركزّيتيكل  به طور
، تنها  ياست. از حواس پنجگانة باطن  ين استعداد در قالب مثال ي مركزّيت ا  ي عني گر است،  يقالب د

گِر آن، مربوط به  يد  چهار قّوة   ياست، ول  يو هم قالب مثال  يحس مشترك، هم مربوط به قالب ماد
 است. يقالب مثال

ه بوده و تنها يكه فاقد تزك  يّسر است، اما كسي روح م  ي نده براي ِن گذشته و حال و آدرك زما 
ِد  يد  بودن قّوة  ين، قويبه دنبال ندارد. بنابرا  ياو كماالت  يبرا  ين ادراكيباشد، چن   يادراك او قو

بعض در  دل   ي باطن  لزوما  معنويافراد،  و كماِل  بر ُحسن  ن  ي ل  علميآنان  تنها،  بلكه  عاَلِم    ي ست،  از 
  ي دار آن هستند. ولي، قادر به ديا َمدَركي  يرسد كه توسط آن، بدون اطالع قبلي به آنان م  يمعنو

ستند. لذا  يت خود نيفّيِت رؤيِح كينداشته باشند، قادر به توض   يااگر از معنوّيات بهره

برا   تزك  يافراد  ياما  اثر  به مراتبيكه در  و   يد روحاناز تجّر  يه، 
  ي ر است، كماالت روحيپذآنان امكان   يبرا   ي ن ادراكين كه چن ياند، عالوه بر ابودن نائل شده   موّحد 

خود و    توانند باطن اعمالِ ي ، مدگان قلبي شود. آنان با دي شان حاصل ميان ادراك، بر ياثر از در  ين
ببيد را  وقتي گران  و  ملكوت  ينند،  آنها حالت  بگ  يجسم  با ديبه خود  را  ين   يدگان ظاهر يرد،  آن  ز 
ا يبيم و  معنينند.  در  م  يعلم   ين  انسان  كه  جا ي است  به  را  خود  اش  ييتواند  كه  از  ي رساند  را  اء 

 د. يند و حركات و گفتگوها را بشنود و درك نما يده بب ي مسافات بع
ان  يآهسته ب  را ولو به طور   ينند و كالميبي ده را مي شه مسافات بعيهم   نيد  ن، بزرگانيبنابرا

شنوند و از حركات افراد مّطلع هستند، اما چه بسا مأمورّيت نداشته باشند كه به صراحت  يشود، م
با    يكنند. ولي ق رمز و اشاره، ُقصور فرد را به او گوشزد ميبه طر   يند، هرچند در مقام ياظهار نما 

ن همه،  يا
 

عاَلِم امكان بوده و    الّسالم كه قلب هم يعل   اوصيا حضرات    به خصوص ،  يدرگاه اله  ن يمقرب  يبرا
الهّيه هستند، امكان دارد كه قالب   عصمت   ي اعال  در حدّ    ي داري در حال ب  ي ماد  و علم و كماالِت 

ز  ير نياج به زمان و مكان، سيرد و بدون احتيبه خود گ   ي و ملكوت  يف گشته و حالت جبروتيتلط
ايپ كند.  بديدا  امر  ن ين  صورت  كه  ين  اصلست  قالب  از  ماد  يعني  ينفس  مثاليبدِن  قالب  به    ي ، 

د و مانند  يدا نما يپ  ي ف شده، حالت ملكوتي تلط  يمنتقل گردد، بلكه امكان دارد كه همان قالب ماد
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ز باالتر  يض ن االري شدن، از ط  ي ف و ملكوتين تلطيممكن است اثرات ا  ي د. حتير نما يض، ساالر يط
 شود. يمنته  ير سماويشده به س 

ب سپاس  و  واحِديقيحمد  براي   اس،  كه  راست  ُعليس  ي گانه  معارج  در  ُقصوير  مراتب  و  ،  يا 
وس نگردند. سالم  يل به مأمول، ملول و مأي از ن  ق حق، يقرار داده كه طالبان و سالكان طر   يرهبران

 باد. ق حقّ يان و رهبران طر ياحصاء و درود نامنتها بر هاد يب

 



 

 

 

اّول حيبا  بدانيد  را  تا معلوم شود كه مرگ چ ي ات  اما حيم  بر    ي ات، صفتيست.  بتوان  است كه 
ف ُمنَتَقض نشود با ين تعر ي ن دو صفت است، و اي دارندة او، عاِلم و قادر اطالق نمود. پس، مرگ فاقد ا

 گردد.ي ل نمياز نائم ِبالَمّره زا خواب، چون علم و قدرت 
در    يتعالتوان خلق گفت، چنان كه حق ي را كه عدم را نمي، زينه عدم  ياست وجود  ي مرگ امر 

ُلَوُكم    آل ِذي َخَلَق آل َمو َت وَ »د:  يفرما ي د ميمج   قرآن تا    را پديد آورد  يكه مرگ و زندگ  همان  :آل َحَياَة لَِيب 

  ي شدِن وجود ح  يا خاليات است  ي. پس موت، مخلوق خداست كه آن ازالة صفت ح«شما را بيازمايد

 ات، نه معدوم شدن آن. ياست از صفت ح
امر  انسانيعياست طب   ي موت  به منازل   ،يت يغا   ي به سو  ي، و حركت هر  از مرور  و    يالبّد است 

مراحل به  دنيعبور  عمر  حق   ي وي.  كه  چنان  است،  مرتبه  سه  شامل  قرآن  يتعالانسان  د  يمج   در 

ُكم  ثُم  ُهَو آل ِذي َخَلَقُكم م ن تَُرآب  ثُم  ِمن  »د:  يفرما يم ُلُغوآ آأَُشد  ال  ثُم  لَِتَب  ِرُجُكم  ِطف  َفة  ثُم  ِمن  َعَلَقة  ثُم  ُيخ  ن ط 
ا  و بعد    ي اآنگاه از علقه  ي اآفريد سپس از نطفه   ياست كه شما را از خاك  ي او همان كس  : لَِتُكونُوآ ُشُيوخ 

 . «تا سالمند شويدآورد تا به كمال قوت خود برسيد و ي برم ي شما را به صورت كودك

شدن كه ُمَتَكوِّن از تراب    ن ي فه َتَكوُّن بدن را از نطفه بودن و جني ه شر ي ن آيخداوند متعال در ا
  ، ٰيا، بطن ُاّم كبر يمنفصل شده، و در دن  يٰ ، از بطن ُاّم صغر يمراتب  يان فرموده كه بعد از طياست، ب

 اوست.  يوين مقدار مكث، عمر دنيد و ايمكث نما 
گردد به    ي، تا منتهيبه طور  يابد از طوريي است و انتقال م  يت يغا   ي به سو  يهر كسحركت  

مگر به انتقال و    يباالتر   ست وصول به حدّ يد، ممكن نيرس  ن حدّ يوّيه، و چون به اين اطوار دنيآخر 
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ه  يف يه و كيّ عمِر بطِن اّم اوست كه مستلزم حركات َكون  ا. چنان كه در حدود نه ماه،ين دنيارتحال از ا
 ت است.ياو ِبالنها  كن عمر آخرتي ست، ليدار نيز پا ياو ن  يوين عمر دنيچناست، هم 

 د:يآي ه به وجود ميانسان شامل سه مرتبه است كه از اختالف استحاالت كون ي ويعمر دن

ال   -اّول  رُِجُكم  ِطف   . آورديبرم ي شما را به صورت كودك: ُيخ 

ُكم   -دّوم  ُلُغوآ آأَُشد     .ت خود برسيدتا به كمال قوّ :  لَِتَب 

ا  -سّوم   . و تا سالمند شويد: لَِتُكونُوآ ُشُيوخ 

باشد. مرتبة دّوم بلوغ به كمال نشو ي عّيه مي طب  د و َنشو و َنماست كه قّوةيتزادر مرتبة اّول در  
ايگو   َشبابّيه   است كه آن را قّوة قّوه است به حدّ ي ند. سّوم رجوع  به مرگ شود. در    ي كه منته  ين 

 را وقوع آن بر همه محسوس و ُمشاَهد است. يم زيستين نياثبات مرگ، محتاج به اقامة ادّله و براه

در ازاء    يات. نوعيشود به حسب انواع ح   شود بر سكون، و واقع ي اطالق م  موت در كالم عرب 
از جمله ِاطالقات موت، بر حزن و    عاقله.  در زوال قّوة   يحسّيه، و نوع  در زوال قّوة  يه، و نوعيقّوة نام

؛ و  ير يآورند در احوال شاّقه مانند فقر و ذلت و پي ات است؛ و گاه استعاره ميخوف است كه مكدِِّر ح
صورت مانند انتفاء اجساد،    يشود بر فنا ي ز؛ و گاه اطالق ميو تم   شود بر كاهش عقلي گاه اطالق م
 سلب شود. ي ات از حياست كه كلّيه صفات ح  ي وقت ي لكن موِت كل

در معنا، موت نه فقط    ياست كه روح از بدن خارج شود، ول  يهنگام  ين، گرچه موِت كليبنابرا
 دارد: ي ز انواع و اقسامي ن و جمادات  وانات و نباتات يدر انسان، بلكه عالوه بر آن در ح

گر، مرده، و در هنگام خلوص، زنده  ي، فلز خالص مثل زر ناب، موقع ِامتزاج با فلز ددر جمادات
ه و  يد باشد، از آن جنبه زنده است، اما بعد از تصف ي جهات، مف  ياز بعض  است. اگر در حالت امتزاج
د از جهات  همي خالص شدن،  است.  زنده  هنگامي گر هم  تا  زم   ين طور  نمو    ن،يكه  و  مستعّد رشد 

 ر و موات است. ير آن با يباشد، زنده و در غ نباتات
و به هنگام ثمربخش بودن، در    ف اموات ي، در ردينبات  ثمر نبودنِ   ثمِرصورت ُمز در  ين   در نباتات

 شود. يَجرگة نباتاِت زنده محسوب م 
باشد. در  ي است، زنده م  يكه اهل  يبودن، مرده، و از جهات   ي ر اهليوان از جنبة غ يوانات، حيدر ح

انسان است.    يبه زنده و مرده بودن، در اصل نسبت به حصول منافِع آن برا  تمام موارد فوق، قضاوت
  ي دارد تا آنجا كه فرد  يات، بيشتر بوده و انواع و اقسامياما در مورد بشر، اختصاصا مراتب موت و ح
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فاقد علم است،   از معرفت  يا كسيكه  ا  كه  بهرهي و  قلبيندارد، و    يامان  ت كار است،  يكه معص  يا 
 شود. ي مرده محسوب م

شود كه  ياز موارد مذكور معلوم م

كه    ي . به عنوان مثال، كس
او نسبت به    يژه منافع معنوي، به وين فرديچن   ي است، منافع وجود  مان و معرفت يا ايفاقد علم و  

دن  ي امر شده كه قبل از رست آن،  ياء معنوّيات و تقوياح  يز است. لذا براين، كم و ناچير يخود و سا 
اراديعي موت طب البته مقصود، موت قواير يبم  ي ، به موت  ق مشروع، و غلبه  ينفسانّيه به طر   ي د كه 

ا  عقل چه،  است.  نفس  موت يبر  ماوراء  موت،  و  ي د  يها ن  است  آثار  گر  شود،  موفق  بدان  كس  هر 
 العاده است. خود و اجتماع بشرّيت، فوق  ي او برا  يو كمال يوجود

د، تالش  ي ه و تأكين توصيتر ه شده، اما مهم يواِن مرده توص ي، نبات و ح ني اء زمياح  يگرچه برا
انسان   يبرا نفوس  باالتر ياست. ز  يزنده كردن  انسان موفق  ين خيرا  آن است كه  پروردگار،  نزد  رات 

  ي د كه آثار معنويزنده نما   يو قلب  يرا خصوصا از لحاظ روح ياخود، شخص مردهشود بعد از اصالح  
 ز حساب، خارج است. يآن از َح

ست، چنان  ير نيپذامكان   ي واقع  اء آن بدون توبةيت كار است، مرده، و اح يكه معص  ي مسّلما قلب
مرا    ا به آب توبه قلب يند كه: خداينما يعرض م  ي در مقام دعا به درگاه اله  )ع(ن ي كه حضرات معصوم

 زنده كن.

 

روح    ، و آن خروج يتعالر نباشد مگر حق قاد  ي ان ِاماته و قتل آن است كه، موت را كسيفرق م
بشر خارج است، به خالف قتل    ن از قدرتي در بدن و ا  يفعل خارج  است از بدِن زنده، بدون ُحدوِث

 ست.ين از قدرت بشر خارج نيكه مّتصل باشد به بدن، و ا يكه آن البّد است از ِاحداث فعل خارج
ا بر  اعتقاد كردن  ُمرد و شخص منكر،  الوجوجز واجب   يان كه، هر زنده ي واجب است  د خواهد 

ن  يرا كسياست، زش  يخو  يتوان گفت كه منكر هست د  ي را نخواهد فهم  يرا نفهمد هست  يستي كه 
  يـتعاله حق ـاست، چنان ك يحتم ي ار زندهـه  ي راـواضحه است و ب ل محسوساِتي وت از قبـه، مـچ
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س  َذآئَِقُة آل َمو ِت »د: يفرما   .« چشنده مرگ است ي هر نفس : ُكل  نَف 

شان  يا  عيو َوَجع و خوف را در طبا   كن خداوند متعال َاَلميل  
ل  يات و ُسنوِح حادثات، تا تحص يروض َبلش از عُ ي ب نفوس به حفظ ابدان خويگذاشته به جهت ترغ

 ل گردند.يه را نا ي ند تا وصول به درجات عالير باطن نما يتعم  مان،ي رات كنند و به نور معرفت و ايخ

قوا اثر ضعف  در  ل اصلّيه  ي انسان  دارد،  مكروه  را  قواي، مرگ  كه  آنان  ا  ي كن  قوي اصلّية    ي شان 
لّذ دناست،  حق  ي ويت  لّذت  لذا  يقيرا  و  را    يظاهر   ذ ي نخوانند  مرگ  و  دانند  نقمت  علِت  يرا  گانه 

 شمارند.يذ اصلّيه م يحصول و وصول لذا

ن جّثه كه  ير از اية محسوسه بوده، و غين جسد محسوس و ُبن ير اي معتقدند كه انسان ُمغا  يبعض
، لذا به  ز است مثل او در جماداتيند اگر جسد، انسان باشد، جا يهست. گو  ،باشدي مجموعة عناصر م

 خوانند. ست كه جسد را انسان ي ز نيت، جسد است و جا يو م ي نظر آنان، انسان، ح
حقّ يطر   يعلما  ا  ق  كه،  هي معتقدند  مَ ي ن  كه  محسوس  مصداق  كل  است،  روح  ظرف  و  دخول 

َفَرهُ »د:  يفرما   يتعالباشد، چنان كه حق ي انسان م آأَك  َما  نَساُن  آل  ِ َخَلَقهُ   قُتَِل  ء   آأَي  َشي  َفة    ِمن ِمن    َخَلَقهُ   ن ط 
َرهُ  خلقش كرد و    يااز نطفه ؟  او را از چه چيز آفريده است.  چه ناسپاس است  ، انسانكشته باد    :َفَقد 

در همة حاالت، از    كند بر انسانْ ي ات داللت مين آير در اين ضما ي كه همة ا  « رش بخشيداندازه مقّر

، و اگر  يست مگر صحت اطالق بر او. چنان كه انسان زنده را انسان حين نياّول خلقت تا َنشر او، ا
قت  ين اطالقات بر آن حق يض، و اگر مرده باشد، انسان مرده نامند، و همة ايض باشد، انسان مر يمر 

 است.

آ ِطين    وَ »گر هم  يات ديدر  ِمن  نَساِن  آل  ِ َخل َق  آغاز كرد  :َبَدآأَ  از گل  را  انسان  آفرينش  خداوند    «و 

  ي ها ده شده، حكمت ي در همة حاالت انسان نامن كه او  يده و در اي، انسان ناممتعال از َنشو تا َبعث
 ران است.يشمار است كه عقول از ادراك آنها حيب

 

كه سخت  از مرگ  نداند مرگ چ  يهاست، كسن خوف يتر خوف  كه  معادِ يست  ي راست  نداند    ا 
د تا  ياو، عدم ذات او الزم آة  يب ُبنيترك  طالِنا گمان كند با انحالل اجزاء بدن و ُبينفس تا كجاست،  
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امراض كه    م دارد به مانند الميعظ   ي ا گمان كند كه مرگ َاَلميخبر،  يعالِم موجود، بماند و او از آن ب 
ر ماند و نداند كه حال او چگونه خواهد  ي ا متحيبترسد،    قابا بعد از موت از ِعيبه مرگ بَود،    يُمؤّد

ماند متأّسف شود.  ي كه از او م  يا بر اموال و اوالد يشد،  
 

آالت   د بداند كه مرگ عبارت از استعمال ناكردن نفسْ يست، با يقت مرگ چيكه نداند حق   يكس
  ي باق   يرا نفس، جوهر ي، ادوات و آالت خود را استعمال نكند زيرا، مانند آن كه صاحب صناعت  يبدن

 شود. ي و معدوم نم  ياست كه به انحالل بدن، فان
معاد نداند  بَود كه  آن  به سبب  از مرگ  او  اگر خوف  ا  اما  تا كجاست،  از جهِل  ي نفس  ن خوف 

نه يخو است  ا  ش  از  َحَذر  و  مرگ،  علما ياز  كه  است  جهل  حكما   ن  تعق  و  بر  تحص يرا  و  يِب  علم  ل 
و رنج   يخوابينموده و ب يو راحات بدن يجسمان جه، ترك لّذاتيداشته و در نت و مجاهدات وا  اضاتير

 من مانند. ي ن خوف، اي ن جهل و محنِت اي اند، تا از رنج اار كرده يو مشّقت اخت 
، علم است يقي، جهل بَود. پس راحت حق يقيآن است كه از رنج بَرهند و رنج حق يقيراحت حق
َوقع بَود،  يب  ر و يشان حقيها در نظر ايا و مافيد كه دني ، از علم حاصل آي را َروح و راحت  و اهل معرفت

و    اند، و سرعت زوال و انتقال و آفِت فناء را در حصول علم دانسته   يو دوام سرمد  يابد   يرا كه بقا يز
قناعت كرده و از    ياند. پس بر قدر ضرورافته ي  يويقّلت بقاء و كثرت هموم و انواع َعناء را در امور دن

 اند.ده يش، دل بر يُفضول ع 
اند و به  ِاماتِت شهوات خواسته   ،ي. به موت اراديعيطب   يگر ي و د  ي اراد  ي كي مرگ دو نوع است:  

طب هم   ،يعي موت  بدن.  از  نفس  ح يچنمفارقت  نين  اراد يات  است:  نوع  دو  طب   يز  حيعيو  به  ات  ي. 
  و سعادت   يجاودان  يبقا   ،يات اراد يمشروط به َمآكل و َمشارب، و به ح  يويدن  يات فاني، حيعيطب
 اند. خواسته  ي ابد

گمان َبرد كمال او در نقصان اوست و نقصان او در كمال او؟    ياده از آن كه كسيكدام جهل ز
د  يگرداند، و از ق  يف و باقيبَود كه او را تاّم و شر  يز يُمسَتأنس شود و طالب چ  انسان عاقل با كماالْت

طب و  يب  عتي َاسِر  كند،  آزاد  و  آرد  رون 

 

و    يش از ُمفارقت، به آالت جسماني است كه نفس خود را پ  يشود، بدبخت كسيپس معلوم م
 ن كس از قرارگاه  يود، چن ـا خائف و متأّسف شـمشتاق گرداند، و از ُمفارقت آنهل و يما   يـنفسان ذي لذا
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 است.  يت دور يش، در غا يخو يقيحق

از مرگ ترسان بَود به سبب ظّن َالم  ياما آن كه  د بداند كه آن ظّن كاذب  يآن دارد، با   كه به 
اثِر نفس ناست، چه الم، زنده را بَود و بدن زنده قابِل اثر نفس   ست،  يباشد، و هر جسم كه در آن، 

ست چه، نفس از آن مفارقت كرده و َتألُّم آن به  ياحساس الم ندارد، پس بدن با وجود مرگ، متألم ن
 سبب نفس بَود.

ن كس،  يبَود. پس چن  ي باق  ي ز يترسد چه، عقاب هر چي ترسد، از موت نميم  اما آن كه از ِعقاب 
بقا  بعد   يبه  ذنوب   خود  به  و  بَود  معترف  موت،  س  از  ُمقّر.    يئاتي و  شود  عقاب  مستحقِّ  بدان  كه 
او در حقيبنابرا ذنوِب خوين، خوف  از  با ي قت  و  از مرگ  نه  باشد  ننما يش  اقدام  به ذنوب  و  ي د كه  د 

 د به َقلع آثار آنها پردازد. يتباه است در نفس كه با  يها ، َملكه سبب اقدام بر گناه
قت بوده منشأ  يحقيها، بن ترس يباشد و اكثر ا  يترسد كه او را اثر   يز يپس شخص عاقل، از چ
كه نداند وضع او بعد از موت چگونه خواهد شد    ين است حال كسيچنآن، جهل محض است. هم 

به   يچه، هركه به حال اعتراف كرده،  از مرگ  اعتراف نموده است. و اگر گو  يبقا   بعد  ندانم  يخود  د 
ش است و عالج جهل، علم بَود كه چون واثق  ي حال من بعد از مرگ چگونه خواهد بود، از جهل خو

 من ماند.يا  شد، از خوْف
د بداند كه حزن، استعجال  يخائف و متأّسف است، با   ِف اوالد و اموال و امالْكياما آن كه از َتخل 

نبَود،    ي اده يبَود بدانچه حزن را در آن فا   ي و مكروه  َالم 

  يچاره كسي ن و بي پس مسك  
ن  ي ا بمانند، در اياو در دن  ي ها بر او غلبه كند و محبوب   ال و جاه و مالْ يفرزند و ع  ي است كه، دوست

اّولي رون رود، و ايب  است كه از بهشت ن  يصورت، مرگ بر او مانند ا است كه به او دست    ي ن المي ن 
 د. يز به او خواهد رسيكه بعد از مرگ ن يد ي شد دهد، عالوه بر تكان يم

  يياو رها   ي ا نبسته و به قدر امكان، طاعت خدا را به جا آورده، مرگ برايكه دل به دن  ياما كس
كه پس از مرگ    ييها دهد، عالوه بر نعمت ي است كه بر او دست م  ين َبهجتين اّولياز زندان است و ا

 است.ياو آماده و مه  ي هم از برا

د  يمردم! بر حذر باش  ي ا»فة خود فرموده:  ياز ُخَطب شر   ي كي الّسالم در  ه ي عل  ر مؤمنان يحضرت ام 

ها را به  خود، و ربوده است دل  يها نتيش كرده به ز ي كننده كه او خود را آرامکر بنده و  يفر   يا ياز دن
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  يخود، و آراسته خود را تا بنگرد به كسان  ي دها يدوار كرده است به ام ي هوده اميخود، و ب  يها باطل
نظر افكنده    او  يها به سوكن چشم ي كنند و او تمام شوهران خود را كشته، لي او را م  يكه خواستگار 

 «رند؟!يگي ها عبرت نماند، چرا اشخاص از گذشته ها آرزومند او گشته فتة او شده و دل يش و نفوْس

لذا  از  برداشتن  دست  ميدن  ذ يانسان،  صعب  را  بعض ي ا  دارد.  مكروه  را  مرگ  لهذا  از    يداند، 
مرِگ    مكروه دارند، به جهت آن است كه از ُحسن عاقبتِ شود مرگ را ي كه مالحظه م  صاحبان عقول 
 كنند. اوليا از مكتب  د اخذ معرفت يرا، با   يابد ستند. آنان كه طالبند سعادت يخود مطمئن ن

تعال واجب  محض يذات  نوِر  و  َبسا   ، وجوِد صرف  َاَبسط  ايو  و  است،  مظاهر يط  را  َبساطت    ي ن 
  و ملكوت   ن هر دو از ُصقِع عوالِم جبروتي اند، و ااست كه از جمله آن، عقول باطنّيه و نفوس ُقدسّيه 

 شاهده نمود.توان مي م ران حقّ ين مظاهر را در سفيو از مجّرداتند، و كمال ا
از آن سف  ين عصر، آثار مظاهر كمال ي در ا و    يجار  در قلوب ُقدسّيه  اوليا ر حّق، توسط  يالهّيه، 

است در  ا و قائد  ي. او قائد است در دنيابد   و سعادت  معرفت  ياست. اوست قائد اّمت به سو  يسار
 ج آنها.ينتا  ي به سو يف، و در عقبيا به جانب معرفت و تكلي، در دنيعقب

انوار    خلقت   باد كه سّر اسرار  تيقت واليبر آن حق  تيات حضرت احديتح است و شرِق طلوِع 
انب ملكوت  ي والي، مصوِّر ه ناسوتت  يوال  ي، والتياحد امانت  نيق يصّد  يا يو اوص  نيمرسل  يا ي، سّر   ،

 صلوات خدا بر او و آباء او. ،ُمصَحف وجوده، ِبسِمَله كتاب موجودات، آغاز  ير ُمتناهي، مادة علوم غ الهّيه 

ا  يئه كه در دار دنيموت، نسبت به مؤمن و كافر و فاجر متفاوت است از جهت اعمال حسنه و س
از كّفار را كه    يم بعضينيبي ن كه ما ميدند: چگونه است ايالّسالم پرسهي عل  اند. از حضرت صادقكرده
زند، و در آن حالت روح از بدن او  يخندد و حرف مي كه م  يشود، به نحوي بر او سهل م  كندن  جاْن

م بعضيخارج  هكذا  و  مؤمن  ي شود  چن ي از  هم،  مين  جان  ولين  م   يدهند،  مؤمنيدر  كّفار  ي ان  و  ن 
 شود؟ي كندن بر او سخت م م كه جانْ ي نيبي را م  يبعض

ل  ي شود، جهتش آن است كه تعجيسهل م   ن كه بر مؤمن جان كندنيآن حضرت فرمودند: ا»

به سو ايابد  سعادت   يكند  و  مؤمن سختْ ي،  م   ن كه  از  يجان  اوست  به جهت خالص شدن  دهد، 
دن  يست به رسين  ي گردد و مانع  ي تا مستحّق سعادت ابد  كه بعد وارد شود به عالم آخرت   گناهان، 

را، جهتش    ي د سهولت جان كندن كافر ي نيبي ن كه مي مگر جان دادن او. ا  ي آن مؤمن به سعات ابد
اوست كه    ي خواهد، سهولِت جان دادن، جزاياز او صادر شده كه جزا م يا حسناتيآن است كه در دن
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د كه  آخرت  عالم  به  شود  وارد  آن  از  اله ي بعد  عذاب  بر  استحقاق  مگر  او  بر  نباشد  ايگر  كه  ي.  ن 
بعضي نيبيم م  ي د  سخت  او  بر  كندن  جان  كه  را  كّفار  ابتداي از  آن  د  ي شود،  كه  اوست  گر  ي عذاب 

د  ي راحت د  ي نخواهد 
 

ن  يآن حضرت فرمود: چه بسا بر كّفار، سهولِت جان دادن، زحمت و مشقت باشد و در نظر ناظر 
د كه روح از بدن او خارج شده و حال آن كه روح هنوز در بدن اوست، بلكه َنَفِس او  ينما ي ن ميچن

 «ست.يل بر خروج روح نين نَفس، دلقطع شده و قطع شد

حة منقوله، از  ي ، بنا به مفاد اخبار صح
قبر  به  آخر دخولش  تا  او  مرِض  ماّول  ثبت  او  اعمال  نامة  در  قدر حسنات  آن  به شمار  ي ،  كه  شود 

ميآينم معلوم  و  طا ي د  انشاءالل  كه  َحَرج يشود  را  ُمِحّقه  حاالت    يفة  و  فوت  زمان  در  باشد  نبوده 
با يك مؤمن  لهذا  موت،  تسل ي فّيات  اوقات،  همة  آرزويد  و  ارادة حق شده  را    يلقا   ي م  پروردگار خود 

 كرده و مرگ را مكروه ندارد.

َرآرِ   وَ » ن،  ي مناست بر مؤ  ياله  يها موت از جملة نعمت  ر  ل الأَب  َخي  الل ِه  ِعنَد  و آنچه نزد خداست    :َما 

  )ص( ن، چنان كه حضرت رسول اكرمير است بر كافر يات، خي. موت، نقمت و ح«نيكان بهتر است  يبرا

ارِ »فرموده:   آلُكف  ُة  َجنَ  نيا  است  :َآلد  کافران  بهشت  ل«دنيا  و  ي ،  تبارك  خداوند  ا  يتعالكن  شان  يدربارة 

آ ِث    وَ »د:  يفرما  لِي َلُهم  لَِيز َدآُدوآ   آ ِن َما نُم  أَنُفِسِهم   لِي َلُهم  َخي ر  ل  َسَبن  آل ِذيَن َكَفُروآ  آأَن َما نُم  ا وَ لَ َيح  ُم َعَذآب     م  َله 
آنان    يدهيم براي مهلت مكه به ايشان    اند تصور كنند اينكه كافر شده  يو البته نبايد كسان  :م ِهين  

آور خواهند  خفت   يعذاب  دهيم تا بر گناه خود بيفزايند و آنگاهي ما فقط به ايشان مهلت م  .نيكوست

 .«داشت

بر    ْشي شد، عيدن است از ُظاّلم و اگر موت نمي ان و انتقام كش يموت، قهر و غلبه است بر عاص 
 د.يگردي شت َضنك ميا تنگ و معيره، و دنياهل عاَلم ت

قابض به  كردن  اعتقاد  است  ا  االرواح واجب  در  آ ي و  باب،  بسين  در  يات  كه  است  شده  نازل  ار 

َمو ِت آل ِذي ُوك َل  َيََتَوف اُكم م َلُك آل  قُل   »فة  يه شر يداده شده مثل آ  الموت به َمَلك   نسبت قبِض روح  يبعض
تُر َجُعونَ  َرب ُكم   آ َِلى  ثُم   مرگ  :بُِكم   فرشته  م  يبگو  را  بر شما گمارده شده جانتان  به    ،ستاندي كه  آنگاه 
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م  يسو بازگردانيده  بعض  «شويدي پروردگارتان  در  آ  ي و  مثل  است  عاَلم  خداوند  خوِد  به  ة  ي نسبت 

تَِها »فة  يشر  أَنُفَس ِحيَن َمو  و در    «ستاندي مباز   يخدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمام  :الل ُه َيََتَوف ى آل 

آأََحَدُكُم آل َمو ُت تََوف ت ُه رُُسُلَنا وَ »فة  يه شر ي نسبت به ُرُسل داده شده مثل آ  يبعض ُيَفر ُطونَ هُ   آ َِذآ َجاء    : م  لَ 

يك  يهنگام فرا  يكه  مرگ  را  شما  حال  ،رسد  از  در  بستانند  جانش  ما  كوتاه  يفرشتگان    ي كه 

ا  يكند،  يالموت قبض روح م ا َمَلك يشود كه به امر خداوند متعال،  يات معلوم مين آي از ا  .«كنندينم

اعوان  ية شر يُرُسل و در آ از رسل،    و مالئكة غضب   باشند كه مالئكة رحمتي م  الموتَمَلك فه مراد 

امر ملك  به  به اي الموت، قبض روح مهستند كه  آيكنند و  َيََتَوف اُكم»فه  ية شر ين جهت، در  بگو    :قُل  

 الموت داده شده است.نسبت قبض روح به َمَلك  «ستاندي مرگ جانتان را م  ةفرشت

الموت و در  به َمَلك   يبه خوِد خداوند و در بعض  ات، نسبت قبض روحيآ  ين كه در بعضي پس، ا
ات ُمتداوله است كه  ين از ُعرفي گر ندارند. ايكديبا    يها َتنافن نسبت ي به رسل داده شده است، ا  ي بعض
اميگو فالن  ام  يَبَلدر  يند  كه  آن  و حال  كرد  فتح  رئ  ْريرا  بلكه  است،  نبوده  از    يسيخودش حاضر 

رئ  يرؤسا  به  فتح  نسبت  و هكذا  بود،  فتح كرده  به  مأمور  را  هم جا ي خود  با  يس  بلكه چون  است  ز 
 باشد. ي ز ميز جا يدست سربازان آن َبَلد فتح شده، لذا نسبت فتح به َعساِكر ن

ا در  است  آي اختالف  كه  َمَلك يا حين  هم  را  موانات  قبض  او  اعوان  و  هر  يكنند  يالموت  نه؟  ا 
ول  ياقه يطر   يافهيطا  كرده،  ب  يانتخاب  اهل  حضرات  از  ايالوحت يچون  در  خبر ي،  باب  ما    ين  به 

ت  يو ُمم  ييم ُمحيكند كه معتقد باشيت مين قدر كفا ي ست و همي ده، لذا خوض در آن سزاوار نينرس
كند،  ي م  هم به امر او قبض روح   االرواح خداوند عاَلم است و قابض

حة  يست، نه در شدت و نه در سهولت. در اخبار صحير به َنَسق واحده نكّفار و فّجا   قبض روح
شونده به    الموت و اعوان او نزد قبض روح الّسالم است كه َمَلك هم يعل  نيمنقوله از حضرات معصوم 

ه  و  خاصه  نيصورت  واحده  بلكه  يئت  نشوند،  متبّدل  كه  به صورتست  گردند  مناسب    يمتصّور  كه 
اشت و  بوده  حسنه  اعمال  صاحب  مؤمن،  اگر  كه  باشد. چنان  شخص  اعماِل  و  لقاءالل ياعتقاد  به    اق 

قابض باشد،  م  االرواحداشته  به طور يآي در ُحسن صورت  ه   يد،  در وقت موت،  را  مؤمن  اگر  چ  يكه 
كند، و اگر كافر و فاجر و ُمعِرِض از  ي ت مياو را كفا   االرواحصورت قابض  يتماشا   تنباشد، لذّ   يلّذت
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دن  ينباشد، د  يچ عذابي د كه اگر آن شخص را وقت موت، هيآي م  ي االرواح در صورتخدا باشد، قابض 
 االرواح او را بس است. صورت قابض 

و نورانّيِت باطن اطاعت نموده    نيقي مان و  ي ندانند و از كماِل ا  يقي حق  ا را لّذت يدن  ذي لذاآنان كه  
 دانند.يش خود مين آسا ي ذ و نخستين لذايباشند، مرگ را اّول و منتظر ساعت لقاءالل

  يهر كساست و    ي دن انسان به لقاء الهي منظور از خلقت و غرِض عمده از عبادت و طاعت، رس
ل  ين عاَلم، كسب فضا يست، اگر در ايك عمر ني ش از  ي او ب  ية زندگيا، سرما ين دني د بداند كه در ايبا 

ا رفت،  يل محروم كرد و از دنياو را از كسب فضا   فائز خواهد شد. اما اگر نفسْ   ي ابد  نمود، به سعادت 
 داِر ِحصاد است نه دار زرع.  ، را كه آخرتيبه او داده شود، ز ي است كه مهلت  گر محاليد

عاص بندة  چون  كه  آمده  خبر  ملك يدر  مرگ ،  اهوال  و  گو  الموت  كند،  مشاهده  اي را    ي د: 
د:  يالموت گوآورم. ملك   يبه جا   يكنم و عمل صالح  گر مرا مهلت ده تا توبهي ك روز دي الموت،  ملك 

ان يد: ساعات عمر تو به پا ي الموت گوك ساعت مرا مهلت ده، ملك يد:  يشد. گو  يام عمر تو سپر يا
 ان خارج است.يز بيد كه از َحي نما  يحسرت، او را آن رون وقت از ندامت و يچ نماند. در ايد و هيرس

گر  يشوند و دي نده آمده، به سرعت وارد گذشته مياز آ  ين توقفيتر ، لحظات عمر، بدون كم يآر
اما عّدة كث ندارند.  بازگشت  احتمال  را بس   ير يهرگز  قرار    ي را در موقعّيتيدانند، زي م  يار طوالنيآن 

نمگرفته  كه  نم يتوانند  ي اند  ق يا  از  زمانْ يخواهند  بند  و  د  د  از  شده،  باالتر يخارج  و    يدگاه  زمان 
ا افرادينان شب ي گذشِت آن را بنگرند. حاِل  امبر  ياند، چنان كه حضرت پاست كه به خواب رفته   ي ه 

د، كه مراد از  يآيشان مياشوند كه مرگ به سراغ  ي بيدار م  يد: مردم در خوابند، وقتيفرما ي م  )ص(اكرم
غفلت  فر ياست. چنان ش  خواب، خواب  و  دنيفته  توّجها گشتهيفتة  اصالا  كه  انقراض ح   ي اند  اِت  يبه 

زندگ  يويدن فروزان  شعلة  گشتن  خاموش  توجه  يو  هم  اگر  اينما   يندارند،  بسيند،  را  فاصله  ار  ين 

آآ ِن ُهم   »نند:  يبي م  يطوالن نَُه َبِعيد  ا   نََرآهُ   وَ  َيَرو  يب  ار  يدانند و ما آن را بسي ار دور ميشان وقوع آن را بسي: اقَِر

َوَما آأَُظن   »ند:  يگوي اند كه م، خود را گم كردهيويدن  ي. چنان در كشش زمان و زندگ«مينيبي ك مينزد
َقائَِمة   اَعَة  دهند  يهشدار م  ي ان الهيشوايكه پ  يحال. در  «بر پا شود  يامتيكنم كه قي گمان نمو    :آلس 

بِهِ »كه:   َينزَِل  آَن  آلَموَت  آِل   آلن ارِ  َآِو  ِة  آلَجنَ  َبيَن  َو  َآَحِدُكم  َبيَن    و نار   از شما و جّنت  يكي ان  ي: فاصله م ما 

 .«داردي ان برميد و فاصله را از م يآيست، مگر موت، كه آن هم م ين
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قرآن  در  متعال  براي مج  خداوند  بيب  ي د  و  واال  ارزش  سرما ينظي ان  زمان  يِر  و  عصر  به  عمر،  ه 

مي  سوگند عصر   :َوآلَعصرِ »د:  يفرما ي اد  به  معن  «سوگند  لحاظ  از  تعل   يكه  بر  اشاره  بسيكمالّيه،  ار  يم 

انقطاع خود را اعالم    يمي عظ است و آن، كمال توجه به استمرار حركاِت زمان است، كه هر لحظه 
ست، باالخّص كمال توّجه به  يكه قابل بازگشت ن  يكند؛ حركت مستمّريم

تبارك و    يكه خدا   يله امكاناتيبه وس  داردالن و تشنگاِن آب زالل معرفتي چنان كه ب
اخت   يتعال حقا يدر  و  واقعّيات  گذاشته،  آنان  ايار  اي ِق  از  را  حركات  جوين  جر ين  در  دائما  ان،  يباِر 

نتي م  يبرداربهره در  و  جاذبة  ي كنند  مجذوب  كمال،  حّد  در  بنابرايم  الهّيت جه  سوگند  يشوند.  ن، 
اشاره  اعال  يامذكور  عظمت  بر  زمان  ياست  عال  يآن  استعدادها يتر يكه  مقام    يانسان  يعال  ين  به 

 شود. ي او بارور م يل انسانياص  د و جوهرِ يآي فعلّيت م

دهد و  ي ن محاسبات را انجام ميتر ي برهاند، عالا  يد و بند دن ي ، اگر انسان بتواند خود را از قيآر
ده كه  يافته و به تكامل رس يرشد   يها افكند، چنان كه آن دسته از انساني نم  هرگز خود را به ضاللت 

جو بي از  زمان  آمده يبار  زنجرون  در  را  واقعّيات  پ ياند،  هم  به  معلول،يِر  و  علت  و    وستة  عمل  و 
د.  ي ج اعمال خود را هرچه زودتر خواهد ديهر كس نتا دانند كه  ي كنند و مي العمل مشاهده معكس 

 وارد شده است از جمله:  ياريث بس ين باره احادي در ا

ِة  » َعَدآِء َفيُكوُن قَبُرُه َروَضة  ِمن رياِض آلَجنَ  َو آِن كاَن ِمَن  َمن َماَت َفَقد َقاَمت قَياَمتُُه ثُم  آِن كاَن ِمَن آلس 
  شود. اگر از ُسعداء ي امتش بر پا ميا رفت، ق يكه از دن  ي: كسآلَشِقياِء َفيُكوُن َقبُرُه ُحفرة  ِمن ُحَفِر آلن يَرآنِ 

قبر  باغ  باشد،  باغ   ياو  از  َاشق   بهشت،  يها است  از  او گودال  اءيو اگر  قبر  از گودال   يباشد،    ي ها است 

 .«خدوز

  موده كسب شقاوت يباطله را پ  يها سازد و راه  يكه عمر خود را به غفلت سپر   ين، كسيبنابرا
ا رود،  ين حال از دني نشود و با هم  ش نادم نشده و موفق به توبهيخو  ياست از معاص يكند، و تا در دن

 ب او گردد.ينص ي قيحق است كه سعادت  محال 
را بر    يم لباسيي ا يم. بييدرآ  م و به مقام توبهيگر سازرا جلوه الهّيه، مرآت دل  يم با معانيي ا يپس ب

م، و خود را  يطالن بكش ُب  خطِّ   نفسْ   يها م به خواسته ييا يباشد، ب  يم كه تار و پودش از تقوي جان كن
م كه آثار زشِت  ي گذرد، لكن بدانيا همه ميدن   ن لّذاتي به خدا، ا  م. سوگنديها برهانبست شقاوت از بن 

 است.  يز باقين ا، در آخرت يآن عالوه بر دن
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تبارك و    ي ست كه خداي ن نيم. چن يشاكر شو  ياله  ي ها ن نعمت يم و در قبال ا يينما   م توبه ييا يب
شكرگزار  يتعال بگشا   يَدِر  فزون يرا  َدِر  لكن  چن   ينعمتد،  بربندد.  نيرا  خدا ي ن  كه  و    ي ست  تبارك 
َدِر توبه را    ي تبارك و تعال  ي ست كه خداي ن ني د، لكن َدِر اجابت را بربندد. چنيَدِر دعا را بگشا   يتعال

 د و َدِر آمرزش را بربندد. يبگشا 

م به خدا  ييا يش به خداست. بي م كه نجات ما در گرايبركن  يماِسو  م دل از محبت و عشِقييا يب
ان  يتا دم مرگ است، در دم مرگ پا   يبه خدا، عشق و عالقة ما نسبت به ماِسو   م. سوگنديعشق ورز

  اگر به وصال   ييو كذا  ي ن عاشِق َمجازي شود كه ا  ي رد. ممكن است كه قبل از مرگ هم طوريپذيم
 ان برود.يعشق او از م ي ا به كّليگر از مراتب تالشش كاسته شده يرسد، د
اة  يما   اش صورت است و جماْل، مقدمه يبه ماسو  م كه در عشقيدانيم اما  ن چه  ي اّول است. 

گردد و تعّلق  يمتر  ، نسبت به خالق كائنات كه پس از موت، قوي ياست نسبت به محبوب ازل  يعشق
ة اّول  يما   ند و جمالْ يكه تنها صورت را ب   يست به عشق كذائياس نين قابل ق ي شود؟! اي تر ممحكم 

 است.  يكي ل و كمال است، جما   يكي ن عشق، صورت و معنا ي شود. در ا
م. سرانجام  ي گر پردازي جهان د ين است كه به آبادي ا ي ا براين دنيم. ا ي ا نبندين دنيم دل به اييا يب

ر نداشت،  ي بود كه تعب  ييا يبود! رؤ  ييا يچه رؤ  ا ين رؤي م كه اينيبي رسد، مي م  همان ساعِت موعود فرا 
 بود كه از جامة تحّقق برهنه ماند. ييد و آرزوي ام

دار نشستند، و عاقبت  ي ستند، به انتظار وعدة دي ز  ي اد محبوب ازليكه به    يخوشا به حال كسان
 وستند.يدوست پ به وصال



 

 

 

، كه محتاج است  يبه حال يف، و قابل تغّير از حاليو موجودات او ضع است ناقص،  يا محّليدن
اطفال ضع به مهد و گهواره، ي مانند  تعب  ف  به دايكه  آورند، و محتاج است  به مكان  از آن  ه و  ير 

تعبيمرّب اي، كه  و زماِن  و مكان  آورند،  به زمان  آن  از  دنير  نقصان  يا در غا ين  و كماِل  ِت ضعف 
 است.

ا،  ياز زماِن دن   يباشد و حضور هر جزئي ِر خود ميعدِم غ   ي ا مقتضياز مكاِن دن يوجود هر جزئ
ماسوايغ   يمستدع م  يبِت  باشد  ي خود 

 
صاِل  ي ده و مقصود او بعد از اينوِع انسان آفر   يبن  ي خود را برا  يها عاَلم، تمام نعمت   خداوندِ 

وجود    ي شان از َكتِم عدم در عرصة شهود، اعطا يجاد اي ات و ايح  نعمِت وجود و تلّبس به لباس 
 مقّرر فرموده است.  َنشَئة آخرتا را مزرعة ياست و نشئة دن ي ات ابديو ح يسرمد

را    «برزخ»و خداوند عالم    يمسافت  يبه عاَلِم بقاء، موقوف است به ط  فناء  مِ كوچ كردن از عاَل

جاودان نعمت  آن  امتحان   يمسافت  و  داده،  اجلقرار  را  بندگان  عمل  ُقبِح  و  ُحسن  مقّرر    ي خانة 
جزا مدت،  انقضاء  از  بعد  كه  ا  ي فرموده،  خانةياعمال  در  را  جاودان  شان  فرما   يمقصوِد  د:  يعطا 

َسُن َعَمال  وَ   آل ِذي َخَلَق آل َمو َت وَ » ُلَوُكم  آأَي ُكم  آأَح  يُز آل َغُفورُ ُهَو    آل َحَياَة لَِيب    يكه مرگ و زندگ  همان   :آل َعِز

 .«را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده

 بوده و   يباق گردد كه بعد از موت، نفْسي معلوم م  الّسالم هم يعل  از كلمات حضرات ائمه اطهار
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ا  يمان باشد، و  ي است اگر از محِض اهل ا  ا در نعمت و لّذتيابد و در آن حال،  يي بر او راه نم  فناء 
  ن يماند اگر داخل در مستضعف ي ا ُمهَمل ميدر نقمت و زحمت است اگر از محِض كّفار باشد، و  

 بوده باشد. 

  ات و قدرت ي، و سؤال و جواب، مستلزم ح
كه شخص در آنجا    ي محّل  ي كيا قبر بر دو نوع است:  يدارد    ي دو معن  ن قبر يبر تكّلم است. بنابرا

است، و منظور از قبر    شده، در مقام سؤال و جوابف  ي توق  كه روحْ   يمحّل  يگر يمدفون است. د
 .ير است نه آن قبر ظاهر ين قسم اخي هم و فشار قبر،  ياصل

ة  ي ن آيار است از جمله ايات، بس يب كّفار بعد از مرگ از آين و تعذيادّله داّله بر التذاذ مؤمن
محسوب    توان از امواتي شان را نميقت، ا يدر حقباشد كه  ي ق حّق ميطر   ي فه در حّق شهدايشر 

َزقُونَ   وَ » شان زندگانند:  يداشت بلكه ا َياء ِعنَد َرب ِهم  ُير  َوآت ا َبل  آأَح  َسَبن  آل ِذيَن قُتُِلوآ  ِفي َسبِيِل الل ِه آأَم    :لَ تَح 

كسان شده   يهرگز  كشته  خدا  راه  در  كه  مپندار را  مرده  زنده   ،اند  پروردگارشان  بلكه  نزد  كه  اند 

 . «شوندي داده م يروز

انسان پس از   از كالبد مادروح  َعَقباتيخروج  از سينما ي ر ميس  ي ،  َعَقبات، يد و پس  وارد    ر 
مه است. روح در  ي ، از عالم َعَقبات عظييشود. اگرچه خوِد عالم برزخ به معنا ي عالم مقدس برزخ م

است.    و صدور حكم  عالم برزخ در مقام سؤال و جواب

 
از    يابد. برخيي ان ميپا   يپس از اندك مدت  از ارواح، سؤال و جواب و صدور حكم  يبعض  يبرا

از ارواح بنا به مشّيت    يابد. برخيي انجام م  ي افراد، سؤال و جواب و صدور حكمشان در مدت دراز
 ابد.يي انجام م يار طوالني، سؤال و جواب و صدور حكم آنان در مدت بسيتعالحقّ  يا يُعل

 ا در مقام  يهستند  ن ين ارواح از محبوسي ا ايشود كه آي ن و مسّلم مي ، معپس از صدور حكم
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باشند. حاصل، ي م  ني ا از ُمَتنّعميَاعرافند 
 

 چند قسمند: ن يكلّيه محبوس

اندك مدت  ن، ياز محبوس  ي قسم از  از    ي شوند. قسمي م  افته، وارد مقام َاعراف ينجات    ي پس 
دراز مدت  از  پس  ا  يارواح،  َاعرافياز  مقام  وارد  شده،  خارج  محبوسّيت  قسمي م  ن  از    يشوند. 

بس مدت  از  پس  كه  هستند  طوالنيارواح  برايار  نجات  ي ،  َاعراف    يآنها  مقام  وارد  شده،  حاصل 
 و عذابند.  در آتش حسرت  امت يام قياز ارواح هستند كه تا ق ي شوند. اما قسميم

ز از جهت حسرت و ندامت، مراتب  يش و نيهر كدام از لحاظ عذاب و عدم آسا   ن يمحبوس
شان اشاره شده كه آنان بنا به مرتبة  ي به پوشاك و غذا  قرآن،ات  يو آ  نيد  دارند. در كالم بزرگان 

 معّذب هستند. ي دارند و هر كدام به نوع ييو غذا خود، لباس
 ز چند قسمند: يهستند، آنها ن  كه در مقام َاعراف  ي افراد
از آنها امكان    يافته، ُمَتنّعم شوند. بعضينجات    ياز آنها امكان دارد پس از اندك مدت  يبعض

دراز از مدت  پ  ي دارد پس  بعضي نجات  متنّعم شوند.  بس  ي دا كرده،  از مدت  دارد پس  ار  يامكان 
در همان مقام    امتيام ق يامكان دارد تا ق  يشان حاصل شده، متنّعم شوند. بعضينجات برا  يطوالن
 بمانند.  يباق َاعراف 

 ز چند قسمند: يكه متنّعم هستند، آنها ن ي افراد
  ياز آنان در مرتبة اعال   يجنِت عاَلِم برزخ، متنّعم هستند. برخ  ياز آنان در مرتبة َادنا   يبرخ

 متنّعم هستند.ن مرتبة جّنت عالم برزخ، يتر يدر عال يجنت عالم برزخ، متنّعم هستند. برخ

ارواح امكان يآ اظهار م  ير است؟ گرچه در برخيپذا احضار  شود كه روِح  ي نشرّيات و كتب، 
را  يز  ،است  ينها موهومين جواب داد، اما همة اي احضار شد و چن  ي ِن درگاه الهياز مطرود  ي بعض

 
َاعرافند، احضار برخ  يارواح آنها امكان   يكه در مقام  آنها، آن هم در  يپذاز  ر است نه همة 

د  ين امر حاصل شود، شا ي ام متبّركه ممكن است ايو ا  يالياز ل  يكيدر    ي عني ه.  ام ُمتبّركيو ا  ياليل
 د جمعه، نه هر شب و روز جمعه.ي ع  يها و روزها شب  يدر بعض

   است با قالب ه در َاعراف ـك يرا روحيط شود، زي د واجد شرايكند، با يكه احضار روح م يفرد
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ملكوتي  يمثال  قالب  م  يا  شود.  ي حاضر 

دا  يرد تا بتواند اتصال پيبگ   او حالت ملكوت  يگر، كالبد جسمانيبه عبارت د  
 د.ينما 

به    ياو حالت ملكوت  يكالبِد جسمان  ط باشد، پس از آن كه در اثر اتصاْليكه واجد شرا  يفرد
را كه مجاز است    ي ز اسراريد و آن روح نيتواند سؤال نما ي كه ُمجاز باشد، م  ي خود گرفت، تا حّد

 را. رساند نه همة اسرار ي به او م

بعض  يارواح هستند،  متنّعم  م  يكه  جمعه  مقدس  روز  و  شب  در  فقط  را  آنها  توان  ياز 
ن روزها، احضار  ير از ايتوان روح آنها را احضار كرد. در غ ي شب و روز جمعه م  يعنيمشاهده كرد،  

كنند،  ير م يعالِم جّنت س ي ست. اما آنها كه در مرتبه اعالير نيپذبرزخ امكان  يعالم َادنا  ن يمتنّعم
ز در مقام احضار، در لباس  ير است. آنان نيپذامكان   ام متبّركه يو ا  يال ياحضار ارواح آنها در كلّيه ل

باخبر شود،   ن اسراري اخواهد از  ي كه م  يشوند، و فردي مشاهده م  يا جّنتيو    يا َاعرافي  يملكوت
 ست. ياخذ شده چندان معتبر ن يرد، وگرنه معانيبگ  يملكوت تش حاليد كالبد جسمانيبا 

عالم جّنتيتر يكه در عال  ي افراد مرتبة  آنها هم  ن  روح  اكثر  يبرزخ هستند،  است.  آزاد  شه 
و باالتر از    ي مثال  توانند در قالبي ز ميآنان ن  رد و يتواند با آنها تماس بگي ط مي اوقات فرد حائز شرا
 ف آورند.يهم تشر   يآن، در كالبد جسمان

ا  يست از دنها ن كه سال يبا وجود ا  )ع(ن ي باالخّص حضرات معصوم  انبيا ، حضرات  يكل  به طور 
كه حائز    ي اورند، و فرديف بيتشر   يو هم در كالبد مثال  يكالبد جسمانتوانند هم در  ي اند، مرفته 
 مشاهده كند.   يو هم در قالب جسمان يمثال  تواند آنها را، هم در قالبي ط باشد ميشرا

آ محبوسيحال،  كسانيو    ن ي ا  َاعراف   يا  مقام  در  و    كه  متنّعميهستند  خودشان  نيا  اگر   ،
است، خود آنها هم    كه احضار آنها محال   طورهمان ن،  يرند؟ محبوسيتوانند تماس بگي بخواهند م

ارواحيتوانند تماس بگينم َاعرافند، فقط بعض  يرند.  از آنها اجازة تماس دارند. اما    ي كه در مقام 
توانند  ينه، هر موقع اراده كنند، م يهستند، در اوقات مع   يبرزخ  جّنت  يكه در عالم َادنا   ييآنها 

كه مورد نظر است، امكان    ينند، اما فرديند و فرِد مورد نظرشان را بب يا يب   يمثال  در همان قالب
  جّنت برزخ   ي كه در عالم اعال  يمتوجه حضور آنها شود. ارواح  يند بلكه با اشاراتي د آنها را نبدار

م موقع  هر  در  مثالي هستند،  قالب  در  هم  هم   يتوانند  جسمان  و  قالب  سا   يدر  تماس  ير يبا  ن 
 .ييرند مگر در موارد استثنا يبگ
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ط، قبل از  ي. هر عنصر بس ا مركبياست    ط ي ، بسير ظاهر يا غي باشد    ي ماّدة موجودات، ظاهر 
م يترك و  آن، خود و خواّص مربوطهيب  به  ب ل  را  مياش  بنابراي شتر ظاهر  كه    ين، موجوديكند. 

اگر بخواه از عناصر مختلفه است،  بهتر بشناسي مرّكب  بتوانيم هر عنصر آن را  تا  از خواّص  يم  م 
ب  ياختصاص استفادة  بنما يآن  احت يي شتر  تجز يم،  به  هم ياج  دارد.  بيچنه  در  است  ممكن  ن  ي ن 

شتر باشد. ير عناصر بيو درك خواّص آن، از سا   يياز بشر به شناسا ي باشد كه ن   يعناصر آن، عنصر 
 م.يه ناچاريه و تصفيدن به مقصود، از اقدام به تجز ي رس ي در هر دو صورت، برا

  
براهم  اشي تحص  يچنان كه  و  يتجز   ياء ظاهر يِل جوهِر  برايتصفه  حصول جوهِر    يه الزم است، 

 است.  يه ضروريه و تصف ي ز تجز ين ي و معنو يعوالم باطن
مادّيات است و روحش   قالب از عالم  اوست   ي اصل  كه جوهر   بشر  . و  از عالم مجّردات  وجوِد 
را    يگر ين غلبه، دي ك از آنها در حياست و به حكم تقابل، هر   يو ماّد  ن مجّردي نت بيكمال ُمبا 

 آورد.ي مخود در  مغلوب كرده تحت تصّرف
روح    يتعالخود بازماند. چه، حق   ي ، روح از اظهار خصوصّيات ملكوتيدر اثر غلبة جسم خاك

رد،  يمان به خود گيا ايده و رنِگ آن از اعمال نفسانّيه يا عقالنّيه است كه رنگ كفر يرنگ آفر ي را ب

تعال و  تبارك  كه خداوند  قرآن  يچنان  فرما ي مج  در  وَ » د:  يد  َكافِر   َفِمنُكم   َخَلَقُكم   آل ِذي  ِمنُكم    ُهَو 
ِمن   كنيد  يو خدا به آنچه م   ، مؤمن  ياز شما كافرند و برخ  يبرخ  ،اوست آن كه شما را آفريد  :م ؤ 

 . «بيناست

قالب خاكيبنابرا در  روح  موّحد   ين،  كه  دارد  ناقصيباشد    كامل  امكان  موّحد  اي  ا  كه  ي ا  ن 
ه است. در  ي ا عدم تزكي  ة ناقصيا تزكية كامل  يجة تزكي موّحد نباشد. حصول هر سه حال در نت

آزاديعدم تزك م   روْح  ي برا  ي ه،  ن يچندان  از عالم مجّردات يّسر  تا  نتيض يف   ست  جة  ي اب شود. در 
اندازه يتزك تا  ناقص،  مي م  يآزاد  روحْ   يبرا   ياة  و  است  نتا ي ّسر  حقيتواند  نتا   ي قيج  با  ج يتوأم 

مجّردات  ي َمجاز عاَلِم  نما   از  مادّيات حاصل  وليو  نت  ي د،  تزك يدر  و  يجة  است  آزاد  روح  كامل،  ة 
گر،  يد. به عبارت ديحاصل نما   يو رحمان  يبه تمام معنا معنو  يجيتواند از عاَلِم مجّردات نتا يم

اش  قالب ظاهر است؛ هرچه ارتباط روح با قالب و تعّلقات مربوطهجة ارتباط با  يروح در نت   يآلودگ
ر يمل است و سد كا موّح  شتر قطع شود، روح موّحدتر است و در موقع قطع ارتباِط كامل، روْحيب

 باشد. ي كامل م ني ات يا موّحدآن به عالم مجّرد
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در عوالم روحانين، سيبنابرا نتا   ير  اخذ  معنويو  استعدادها   ي برا  ي ج  ة  ي عال  يبارور ساختن 
جوهر   يانسان تكامل  الهياص   و  روح  نيِل  تزك ي،  به  تصفياز  و  آال  ة ي ه  از  و    ينفسان  يها ش ي روح 

 دارد. ي ر الهيتعّلقات غ

  
اثر حكم است و حكم بدون حاكم به وجود نم  فشار در ظواهْر د. هر  يآي خصوصا در بواطن، در 

  ه، تأّثر ي ه و تصف يموارد امكان دارد كه فشاِر تجز   يفشار دارد. گرچه در بعض  يه نوعيه و تصفيتجز 
ول باشد  تأّلم  تأّثر   يو  لزوما  فشار،  از  ن  منظور  تأّلم  بعضيو  فشاِر  است  ممكن  و  يتجز   يست.  ه 

 ا عمل، سرورآور باشد.ي تفّکر  توأم با  يها ه ي تصف

اند، و در  نپرداخته   ه نفِس خود از رذائل اخالق و ذمائم اعمال يا، به تصف يآنان كه در دار دن
ه،  يقل تزكيروحشان به صجه،  ي اند و در نتدهي ل ُمسَتحَسنه ُقصور ورزيانجام حسنه و اكتساب فضا 

ق در آن حاصل شود، بلكه در اثر وروِد آثاِر ظلمانّيه، از قبوِل  يافته تا انكشاف حقا يو صفا ن  يروشن
مانده انوار محروم  و  براِاشراق  از مرگ،  بعد  قبر   ي ط  ياند،  از تحمل فشار  ناچار  تكامل،    مراحل 

 هستند.   ز عالم آخرتيعالم برزخ و ن  يعني

جة اعماِل انسان را منعكس  يرند و نتيگي ها، صورت عمل به خود مدر عالم برزخ تمام صورت 
سينما يم محبوسيند.  صورت  و  مادنيما  عالم  ماوراء  زشت يبس  ،بودِه  ي،  سار  از    يويدن  يما ي تر 

آنان است،   يو عالم ماد  ي ويه صورت دني گرچه صورتشان شب  نيو ُمَتنّعم   آنان است. اهل َاعراف
 شود.ي و نقص عضو برطرف م يو روح ياما در آنجا هرگونه مرِض جسم 

به    ي و روح  ي ، امراِض جسمير ياست. پ  ي عالم ماد  ييبا ي ماوراء ز  ن، يصورت متنّعم   ييبا يز
  ي با هستند كه هرگونه وجاهتي ز ياآراسته هستند؛ به اندازه عمْل يبا يبرطرف شده با صَور ز يكّل

 ست. يسه با آن نيشود، هرگز قابل مقا  تصّور 

 گردد.  ي م يوهر، نورانـن دو گيلة ا يه وسـب هستند و نفسْ  ي، علم و عمل، دو گوهر نورانيآر



                                                                                                                                               عالم مقدس برزخ  151

ا از  انسان هرچه  انسانين دو گوهِر فروزان ب يبهرة  و    او باالتر است. آالم   يشتر باشد، مراتب وزن 
ادراكات    ياخرو  لّذات نسبت  به  اوست.  يانسان،  ادراكات  عدم  الها  نص  ي ادراكات  اصل  ب  يدر 
 مندند. شتر و بلكه در حّد اعال بهرهيب ي است كه از علم و عمل اله يكسان

را كه با خود   يشود و بدنيخته ميش برانگ ي گر، انسان به صورت علم و عمِل خوي در َنشَئة د
د كه در  انساخته   ييها است كه خوِد او ساخته است. آن بدن را تخم   يَبرد، بدني گر مي به نشئة د

نيا َمزرََعُة آل ِخَرةِ »:  كاشته است چه،    مزرع دل دنيا :  آلد 

 . «کشتزار آخرت است

، اعم از  يوجود دارد و هر عمل  قدرت خالقّيه  را در اعمالْ يدارد، ز  ي و باطن  ي ظاهر   ي هر عمل
چند قسم است كه    اعمال   يخود است. صورت باطن  يا شّر، خالق صورت باطنير باشد  ين كه خيا

هر كس، همان تجّسم    ي و مجازات اخرو  است، و پاداش  ي و الهوت  ياز جملة آنها، صورت ملكوت
و    ي، برزخيويگر شوند: دنط و جلوهي اوست كه ممكن است در سه مرحله بر او مح   باطِن اعمال 

 .ياخرو
شود و با تو در عالم برزخ و يكه با تو دفن م  ي نيد: آن قر يفرما ي الّسالم مه ي عل  ي حضرت عل

  يعن يات اعمال و افعال تو است.  يات و نها ياست، آن غا   امتيق
با،  ي نان او از زشت و زي و همنش  

افعال اوست. چنان كه در اخبار و احاد  ات اعمال يغا  گر، اگر  ي در َنشَئة د»ح آمده كه  يث صحيو 

باشد، كس از دوستان خدا  او م  يانسان  ن  يتر جامه ن و خوش ين و خوشبوتر يباتر يد كه زيآينزد 
پر    خوشبو و بهشت  يها ، و گل ياله  ي جانفزا  يها م يد، ترا بشارت باد به نسي افراد است و به او گو

تو    يكوي د: من عمل ني؟ او در پاسخ گويستي پرسد: تو كي خدا م  ّينعمت، َمقَدمت مبارك باد. ول 
به نزد او    ي ام. و اگر آن شخص از دشمنان خدا باشد، كسبهشت آمده   يا به سويهستم كه از دن

كه زشت يآ بدبوتر يتر د  و  بدلباس ين  و  گويتر ن  او  به  و  است  َخلق  دوزخين  به  ورود  به  ترا  و    د: 

 .«ن عمل و كردار زشت تو هستم؟ پاسخ دهد كه م ي ستيخبر دهم! از او پرسد: تو ك  ي عذاب اله

اعمال   يآر قر   باطن  همواره  ر  ن يانسان  كه  توان گفت  لذا  و  اشجار سعادت ياوست  در    شة 
خود را با علم و    يد: وزِن انسانيفرما يم   )ع(ي ن است كه حضرت علينفس انسان َغرس شده است. ا 

موجود است نه    و جهنم   هم اكنون بهشت   ي عني ت است.  ا، آخر يد كه با دنيد و بدانيعمل باال ببر 
 رد.يآن قرار گ  يا باشد تا در طول زمانيآخرت بعد از دن ن کهيا

 پردازند،  ي ود مـخ يه محاسبة وزِن انسانـ ، هر روز بحسابه قبل از روز ـآنانند ك يمردان اله
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ايز آنان  تعلي را  الهين  فرا  يم  آل َحق    وَ »اند كه:  گرفته   را خوب  َمئِذ   َيو  ُن  ق آل َوز  روز  حّق    وزْن  امت،ي: 

 هاست. و موزون، اعمال انسان  «است

گر او را  يشود و دي او بسته م  شود، دفتر حسابي م ميكه جان به درگاه ربوبّيت تسل  يموقع
قدرت  نين  آن  آن، عمل  در  كه  نما   يكي ست  فرقه يثبت  دفتر حساب شش  استثنائا  اما  بسته    د، 

 شود.ينم
هستند كه از خود،    ييو علما   شود، دانشمنداني كه دفتر حسابشان بسته نم  ي از جمله افراد

ق آن  يكه از طر   ي نان در اعمال افرادي اند كه موجب ارشاد جامعه باشد. اادگار گذاشته يبه    ي كتب
سه شوند،  ارشاد  مي كتب  معنوي م  مقام  لحاظ  از  و  اله  ي باشند  نعم  خيو  آثار  از  اي،  عمل  ي ر  ن 

برخوردارند.  
 

عملش    يت جامعه باشد، وليسد كه سبب ارشاد و هدايبنو  يبا رنج و زحمت، كتب   ي اگر فرد
َاغراِض غيو سا   يپرست، شهرت يطلبتوأم با جاه  الهي باشد، اگر به توف  ي الهر  ير    به مقام توبه   ي ق 

  ي ت پروردگار واقع شده از آثار معنويرد، آنگاه مورد عنا يقرار گ ياش مقبول درگاه الهد و توبه يبرآ
 آن كتب، روز به روز استفاده خواهد ُبرد.

رّبان  دانشمند عالم  هدا   يو  آثار  به    يبخشتيكه  خود  مياز  ستمكاراِن  ي ادگار  اگر  گذارد، 
ه  ين عاِلم از ناحيآن كتب محروم شود، باز ا  ي ند كه جامعه از برخورداريجاد نما ي ا  ي روزگار موانع

 برخوردار است.  ي آن كتب مقدسه، از نعم و مواهب اله
جاد شود  ي ا  ي، موانعيرّبان  ك دانشمنديا مماِت  يات  ياست كه در حال ح  يباالتر از همه وقت

ن ببرند،  يها را بسوزانند و از بآن كتاب   يا حتينداشته باشند و    يااو بهره   يكه مردم از كتب اله
ق تا  ق يباز هم  تعال  امت يام  م  ي ، مقام معنويخداوند  باال  را  عاِلم  پيبرد. زيآن  الهيرا در  ،  يشگاه 

ن  ي االمكان به دي حت  ي فة اوست، و آن مرد الهيو انجام وظ  هر كس به نسبت اخالص  ي مقام معنو
تواند از آن كتب بهره ببرد،  ي نم  يفه نموده است. حال اگر جامعه به علليخدا خدمت و انجام وظ

آمده كه،    ات قرآنيدر آ  )ص(ست. چنان كه در مورد حضرت رسول اكرم يمتوجه او ن  يين نارسا يا
گمراه يحب   يا قبال  در  ما  وظ  گمراهان  يب  انجام  تو  مباش،  كرده يمحزون  بنابرايافه  در  ي.  ن 

 اد است.يرو به ازد  امتيام ق يتا ق  يط، مقاِم معنوي شخِص واجد شرا



                                                                                                                                               عالم مقدس برزخ  153

د نم  ي گر يفرد  بسته  حسابش  دفتر  دانشمند ي كه  ترب  يشود،  برجسته  افراد  كه  ت  ياست 
ت باشند. آنها  يل جامعه دهد، و آن افراد و شاگردان در جامعه مشغول خدمت و هداينموده تحو

  ي شگاه الهيز بهرة خود را در پين  ند و مردم را ارشاد كنند، آن دانشمنديق نما يِغ حقا ي تبل  هر قدر 
  ي و رضا   ت توأم با اخالصيم و تربين تعل ي م است. اما اگر اير آنان سه يخواهد ُبرد و در اعمال خ

 ز هست.ين ست، گنهكار يشگاه خدا مأجور نيدر پ ي ن فردين كه چنيخدا نباشد، عالوه بر ا

بد عاِلم    ي ز از بوين   و اهل دوزخ   
ُمَتأذّ يب بهتر ي م  يعمل  برعكس،  و  و مقدس ي شوند!  عاِلميتر ن  مردم،  به علم خود    ين  است كه 

ز،  ين حجاب اوست و در آخرت نيتر كه به علم خود عمل نكند، علم او بزرگ   يد. عاِلميعمل نما 
ن  يدتر يد: شد يفرما ي م  )ص(شتر است؛ چنان كه حضرت رسول اكرمي حسرت و ندامت او از همه ب

از لحاظ حسرت و ندامت در روز ق خدا دعوت    يرا به سو  يگر ياست كه د  يعالم  امت،يمردم 
ده است، لكن خوِد آن عاِلم به جهت ترك  ي رس  ي جاودان  نموده و او استجابت كرده و به سعادت

د است  ي شود، ام  اگر آن عاِلم قبل از موت، موفق به توبه  يشده است. ول  يعمل، گرفتار عذاب اله
باريكه مورد عنا  از آثار زحماتش بهرهيقرار گ  يتعاليت  به    يمند گردد، به شرطرد و  كه عاقبت 

 شود. ر يخ
اند كه هر قدر در  ادگار گذاشته ي به    ير يخ  يهستند كه پس از خود بنا   يگر، كسانيفرقة د
شرط    اعمال، اخالص ن  ي رسد. اما در همة اي آن م  يهم به بان  ي ق كنند، سهميِل حقا ي آن بنا تحص
  ي ر يچ آثار خياو ه   ي د با ماِل حالل باشد وگرنه برايكند، با ي جاد مي ر ايخ  ي كه بنا   ي است و فرد

 .يگر ير دي خ يا ظاهرا بنا ين كه مسجد باشد يبه دنبال ندارد، اعم از ا
  ي شگاه الهينباشد، نه تنها در پ ق حالل و توأم با اخالصير از طر يخ يجاد بنا ي ن، اگر ايبنابرا

  ر يد و عاقبت به خيبرآ  آن به مقام توبه  ياگر بان  يد. وليآي ز به شمار ميت نيست، معصيمأجور ن
 ِر آن اقدام، برخوردار خواهد شد.ي ط از آثار خ ين شرايشود، در ا

 شود، عبارتند از:ي حسابشان بسته نمگر كه دفتر يسه فرقة د
كه جوانان را    ي اند، كتبگذاشته   ي باق  ا ممات، از خود كتب ُمِضلِّه يات  يكه در حال ح   ي افراد
ن صورت، مادام  ي د. در ايمبتال نما   د و موجب انحراف مردم شده آنان را به سوء عاقبتيگمراه نما 

ن كه تائب  يك است مگر ايآنان شر   گران باشد، در انحراف و گناهان يد كتب، سبب ضاللتكه آن  
له  يدر نقاط دور دست به وس  ي ن ببرد. اما اگر افراديشود و بتواند همة آثار سوء آن كتب را از ب 
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ن  يّسر است؟! اي بة او چگونه متو  يا رفته باشند، قبوليا در آن حال از دنيآن كتب گمراه شوند و  
مرتكب   يد و اگر هم زماني نكن  د گناهي اند كه دقت كنه فرموده ين توصي ان ِعظام ديشواياست كه پ

ز  يباشد كه با فوت شما، آن گناهتان ن يد، حداكثر طورييو جبران برآ د، در مقام توبهي ُشد يگناه
 بماند. يا باقيكه پس از مرِگ او، آثار گناهانش در دن يبه حال فرد يرد، وا يبم

شاگردان خود شوند، كه در آثار    يهستند كه موجب گمراه  ي گر، علما و دانشمنداني فرقة د
توبة    يباشند. در صورت ي م ميگمراه شوند، سهق آنان  يكه از طر   يگر يآنان و افراد د  يسوء گمراه

رد كه، به شاگردان خود اقرار و اعتراف كنند كه آنان را  يگي مورد قبول قرار م  يآنها در درگاه اله
را چه بسا آن شاگردان، موجب  يست، زيّسر نيم يبه آسان يان توبه ي چن يقبول  ياند. ولگمراه كرده

باشد، و    يگر شده و دسترسيد  ياعّده  ي گمراه آنها مشكل  پارهيبه  از دناز آن گمراها   ي اا  ا  ين 
 ع شده باشد. يآنها ضا   يرفته و عمر و امكانات تكامل

ساخته باشند كه در آنجا ِفسق و ُفجور انجام    يهستند كه بنائ  ي گر، افراديو باالخره فرقة د
ز مشكل است كه مورد  ين ين كسيك است. توبة چنيو انحراف آنان شر  آن در گناه يرد، كه بانيگ

از توبه  يرد. حتيقبول حّق قرار گ بنا نشر حقا   اگر پس  اقدام در جهت مثبت، در آن  نيو  ز  يق 
گ  كسانيصورت  معلوم  كجا  از  طر   يرد،  آن  از  شده يكه  گمراه  دسترسق  قابل  و    ياند،  ا  يباشند 

 از آنان وفات نكرده باشند؟  ياعّده 

تعال و  تبارك  وَ »د:  يفرما ي م  يخداوند  آل ِقَياَمِة  َم  َيو  َكاِمَلة   َزآَرُهم   آأَو  ِمُلوآ   آل ِذيَن    لَِيح  َزآرِ  آأَو  ِمن  
َيِزُرونَ  َما  َساء  آأَلَ  ِعل م   ِر  بَِغي    ش، بار گناه ي خو  عالوه بر حمل بار گناهان   امت ي: تا در روز ق ُيِضل ونَُهم 

و    «دارند!ي برم  ي گمراهشان كرده بودند، بردارند. آگاه باش كه چه بار بد  يرا كه به نادان  يكسان

تُُب َما    وَ »افتد:  ي ن، از قلم نمنا ك از اعمال و آثار آي چ  يد كه هيفرما ي گر اشاره ميه ديدر آ ُموآ  نَك  َقد 
  هرچه بدعت   گزارن فرد بدعت ي. بنابرا«ميسينوي ن را منا : آنچه را از قبل فرستاده و آثار آآ ثَاَرُهم    وَ 

شود، و هرچه افراد در اثر بدعِت  ي آن، در نامة عملش ثبت و ضبط م  ي گذاشته، همراه با آثار بعد

 يها به همة كرده  امت يروز ق»شود و سرانجام  ي مراتب عذاب او افزوده ماو مرتكب گناه شوند، بر  

َم وَ شود: ي ش و پس خود، آگاه ميپ َمئِذ  بَِما َقد  نَساُن َيو  رَ  ُيََنَب اأُ آل  ِ  .«آأَخ 
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ن مكّرر آمده كه خداوند متعال در  ي معصوِم دان  يشوايد و در كالم حضرات پيمج در قرآن  
توبه تبدي، سمقام  را  مي ئات  ني كند. اي ل به حسنات  تأويازمند تفسين موضوع  را  ياست، ز  لي ر و 

ح  يع و قبي كه مرتكب اعمال شن   ين راه گمراه شوند. فردي از ا  يابوده چه بسا عّده  متشابه  ي كالم
ن  يو امثال آن شده، چگونه ممكن است در مقام توبه، ا  ، قتل نفس، بدعت يبه مانند زنا، شرابخور 

تبديس تبدي ئات  مثالا  شود؟!  حسنات  به  ايل  به  ارشاديل  كتب  او  كه  شود  بنا ينوشته    ين    ي ا 
 جاد نموده است؟! ي ا ير يخ

شوند. به عنوان مثال،  يئات محسوب مي ف سيستند، در ردي ط الزم نياما چون توأم با شرا  
ارشاد   ي نيكه كتب د  يفرد توبه، چن  اخالص  ي دارا  ي نوشته ول  يو    ي ائه ين س ي نبوده، در مقام 
شود، مشروط بر ي آن كارها و زحماتش جزو حسنات او منظور م  يعن يگردد،  ي ل به حسنه مي تبد

 گردد. ر يقتا مورد قبول حّق واقع شود و عاقبت به خيآن كه توبة او حق 
بود كه    ي د. نصوح، فرد گمراهيفرما ي م  توبة نصوحه بر  ي د توصي مج  خداوند متعال در قرآن

واقع توبة  به  كاملي گرد  ي موفق  توبة  بازگشتي كه د  ي د،  نبود. چه، نصوح چ   ي برا  ي گر  را    يز ي آن 
 ِر خارج شده از پستان.ياّوليه برنگردد، به مانند ش  يگر به جا يش خارج شود و ديند كه از جا يگو

تعال دياز جمله  مهم  امواتيم  به  توجه  ز  ن،  قبوريو  اهل  به گورستان   ارت  رفتن  در    است. 
ان  يشواي داِر غرور است. پ  و كاهش عالقه به لّذات   ي دارد و موجب دلسرد  ي قيتذكر مرگ، اثر عم

ن  ي مرگ استفاده شود. چه، در ا  يد از دارويا، با يزهد در دن  ياند كه برادستور داده  مقدس اسالم
در    يويدن  يها ي ش دارد كه ناراحتي در پ   يها و ابتالئاتي شود كه گرفتاريحال، انسان متوجه م

بزرگ    يبت ي كه خود را با مص  ياست كه، كس  يو روان  ياصل روحك  ي ن  يز است. و ايقبال آن ناچ
گذشتگان، در  به مرگ و در   ي ن توجهين چن يد. اينما ي ند، مصائِب كوچك را فراموش مي ُمواجه ب

 كند.ي م انسان مؤثر شده، او را آمادة مسافرت به عالم آخرت  يو اله  ي معنو يها ت جنبه يتقو

ف سبب ضعِف دل و روح انسان شده ير وظا يكه ُقصور در انجام سا   طورهمان گر،  يد  ي از سو
اسباب شقاوت از  بسا  ب  چه  اموات  يياعتنا ياو شود،  مسين  به  عظ ئز  پ  يميولّيت  الهيدر    ي شگاه 

كه   آنجا  تا  فر دارد،  از    ياضهيلذا 
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كه در ِذّمة او    يهر فرد مسلمان، كمال توجه به درگذشتگان است، باالخّص به افراد   يبرا  ضيفرا
دارند.    يحّق

 

 ي ك ي آنان از دو جهت است:    يد ين نوم يدند؛ اي از مردگان نوم  يادر عاَلِم بعد از مرگ، عّده 
ز  يناش است؛  آنان  خوِد  غفلت  موقعياز  تكل  ي را  دار  در  نيكه  امكان  و  بودند  و  ي ف  كمال  به  ل 

از هو  ياخرو  سعادت  تبعّيت  اثر  در  واقع  ي داشتند،  از سعادت  و  غافل شده  محروم    يو هوس، 
د با   يگر يشدند.  كه  چنان  كه  است  ايشان  بازماندگان  توجهيغفلت  نم  يد،  آنان  در  ي به  كنند. 

 ت شده است. به توجه به اموا  ياديف زيات و اخبار، توص يكه در آ يحال
اموات  يات به رضا ياحسان و عبادت و تالوت آ   ي ، سبب برخوردار حّق و اهداء اجِر آن به 

اله الطاف  از  هم ي م  يآنان  رعا يچنشود.  نكاتين  د  ي ت  احكام  در  ب  يني كه  اموات  به  ان  ينسبت 
د  يادراك اثرات آنها با   يبرا  يزندگان و مردگان دارد، ول  يبرا  يخاص  يو معنو  يشده، اثرات روح

قت و معنوّيات نهاد. به عنوان مثال، در موقع دست  يو مادّيات قدم به مرتبة حق   از مرتبه َمجاز 
بر رو اقبر   ي گذاشتن  ارتباط    يمي ها و عالن برخورد و تماس، نشانهي ، به محض  به وجود آمده، 

ن ارتباط  ي تواند از اي خود م  يبه نسبت مراتب ادراك معنو  يشود، منتها هر كسي برقرار م  يروح
 مند شود. بهره يروح

ن است كه آثار  ي رد، نكتة مهم اي گيانجام م  اموات  يمندكه به نّيت بهره  ير يدر اقدامات خ
او تكامل   يمعنو براي بخش  اّول،  وهلة  در  امور  در    ي فرد  ين  و  است  اقدام كرده  بدان  است كه 

ثان امواِت مورد نظر تعّلق م  ي، اجر و پاداشيمرتبة  انجام    يرا فرديرد. زيگي هم به  كه در موقع 
  ي ر معنوير، دِل خود را به خدا متوجه نموده و در اثر اّتصال با مبدأ، موفق به سيعبادت و امور خ

ن مراحل  ي كه ا  يم است نه شخص متوّفيم و تكر يستة تعظيشا   ين كس ي شده است، در اصل چن
 شود.يكرامت م يز يبه او هم چ يگر ير نكرده و تنها به خاطر د يرا س 

اموات   ي مندبهره خ  همة  اقدامات  آثار  آنان،  ياز  حّق  در  بازماندگان  ني ِر  حت ي كسان   ي ست. 
برخ است  بهره  يممكن  تنها  نه  ناموات  عذابشان  مراتب  بر  كه  نشوند،  زيمند  شود!  افزوده  را  يز 

زان سعادت و شقاوِت افراد  يستند. م يكسان ن ي   و شقاوت   از لحاظ مراتب سعادت   اء يو َاشق  ُسعداء
ك  يبستگ مراتب  قلب يبه  كس  يفّيت  دارد.  س  يآنان  قلبا  صعوديكه  باشد،   ي باالتر   ي ر  داشته 

 د، از  ـتر باش ن ييپا  ي ـكس يقلب ير نزوليه سـشتر است و برعكس هرچيب او از سعادتْ   يبرخوردار
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 شتر است.يدورتر و مراتب شقاوتش ب  سعادْت
افراد در    ي امكان دارد بعضشود،  ي م  ي و قساوت قلب  ، سبب شقاوت يطور كه امور منفهمان 

ت يق، كه از موِجبات تقويات و حقا ي استماع آ  ي باشند كه حت  قلب  ي رگياز قساوت و ت  ي امرتبه 
آمده كه    ان اسالميشواي د. چنان كه در كلمات پيفزايز بر شقاوتشان بياست ن  كمال و معرفت

بر شقاوتشان    يات الهيا به محض استماع آيكه در دار دن  ي! افراد
 شود.يو عذابشان افزوده م ات، بر عقابيدن آي ز به محض شني ن يشود، در دار عقبي افزوده م

سالم  »  گذشتند، فرمودند:ي م  يخود از گورستان  ارانيبا    يوقت  )ع(يعل  مّتقيان  يحضرت موال

ن  ي در ا  يكه زمان  يكسان  ي. سالم بر شما ابرزخ  ار ياهل د  يالقبور، سالم بر شما اا اهل يبر شما  
رساند و در  ي ان ميابان را به پا ين بيد. كاروان ما هم امروز و فردا راه ا يكردي م  يآباد زندگخراب 
 د حال شما چگونه است؟ ييشود. بگوي شما قرار گرفته به شما ملحق مكنار 
د  يا برزخياهل  اار  ميساكن  ي ،  چه  برزخ،  عالم  گذاشت يپرس ي ن  آنچه  از  حال  يد  از  د؟ 

د؟ من  ي پرسي د، از آنها ميگذاشت   يا از مال و منال باقيد؟ از آنچه در دنيپرسي بازماندگان خود م

بگوبه   وَ » م:  يشما  نُِكَحت  َفَقد  آلَزوآُج  َآم ا  َو  ُسِكَنت  َفَقد  وُر  آلد  َآم ا  قُِسَمت  َو  َفَقد  آلَموآُل  در  َآم ا   :

كردند، يكان شما به آنجا رفت و آمد م يد و دوستان و اقوام و نزديكه شما ساكن بود  ييها خانه
ديد نكاح  به  شما  همسران  شدند؛  ساكن  آنجا  در  در ي گران  قسمت  گران  را  شما  اموال  آمدند؛ 

 .«يگر ي را آن د ي ن برد و قسمتيرا ا ي كردند، قسمت

ا»د؟  يما دار  يبرا  ي ، شما چه سخنار برزخياهل د  ي ا   ي آن بزرگوار چشمان الهن وقت  ي در 

ن  ي م كه ايني د تا ببي ده  اران من، به دّقت گوش فرا ي  ي ا»خود كرد و فرمود:    اران ي  يخود را به سو

َوى »  ند:يگوي م  ك زبانيهمگان با    يند، آر يگويار برزخ به ما چه م ين ديساكن آِد آلت ق  َر آلز  :  آ ِن  َخي 

  .«ن سفر، تقواستيا  زاِد راِه  يبران توشه يبهتر 



 

 

 صورت نبندد تا به حدّ   ي ق الهيك بدون توف ي چ  يد دانست كه انسان را پنج حالت است كه هيبا 
 كماِل خود رسد:

است:    اّول  عدم  م َن  »حالت  ِحين   نَساِن  آل  ِ َعَلى  آأَتَى  آَهل   ُكور  م ذ  ئ ا  َشي  َيُكن  َلم   ِر  ه  زمان  : آلد    يآيا 

ن  يدر علم خدا بود، و ا  يانسان ابتدا معلوم  يعني  «نبود  يبر انسان گذشت كه چيز قابل ذكر   يطوالن

 داشت و نه ذاكر و مذكوِر خود بود. يخود شعور  ، يمعلوم نه بر هست
بر    يوست، او را شعور يعدم در عالم ارواح پ  تمِ چون از كَ   ي عني ،  حالت موجود در عالم ارواح  دّوم

 د آمد و ذاكر و مذكور خود شد. ي خود پد ي هست

ُت ِفيِه ِمن ر وِحي وَ »: تعّلق روح به قالب سّوم  . «و از روح خويش در آن دميدم :نََفخ 

س  َذآئَِقُة آل َمو ِت  ُكل  »: ُمفارقِت روح از قالب  چهارم  .«چشنده مرگ است يهر نفس   :نَف 

ة  »:  اعادة روح بر قالب  پنجم  يِيَها آل ِذي آأَنَشاأََها آأَو َل َمر  بار آن را    كه نخستين   ي بگو همان كس  :قُل  ُيح 

 .«پديد آورد

ش  يذات و صفات حّق، به كمال خو  معرفت ست تا در  يبا ي ن پنج حالت، انسان را به ضرورت ميا

ُت  زآ  َمخِفي ا  َفاحَبَب  ُت َكن  ُكن  »وندد:  ينش موجودات، به حصول پ ياست در آفر   ياله  رسد و آنچه حكمت
 . «بودم پس خواستم که شناخته شوم  يمن گنج نهان  :َرَف آُع   َآن  

د و  يد آ ي پد  ي ش شعوري خو  يوندد، او را بر هستيپ  ارواححالت اّول، عدم است كه چون بر عالم  
 گردد. ، عارفيِقَدِم صانع ازل  به معرفِت
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، به  تعّلق او به قالبش از  ي وندد كه پيپ  ست از َكتم عدم بر عالم ارواح يبا ي ن كه ميحالت دّوم، ا
  استماعِ   حجاب گردد و استعداِدي ب  ضيِض في روحانّيت، و ُمستف  يد در صفا يل آينا   حجابيشهوِد ب

بَِرب ُكم  َآَلس  »خطاب   نيستم  :ُت  شما  پروردگار  مقام  يگ  « ؟آيا  استعداد  به  و  َبل»رد    « ي آرگفتند    : يقالُوآ 

 رسد. 

با آن اكتساب كند و    رد تا آالت كماالِت معرفت يگ   د روح تعّلق به قالبين كه با ي حالت سّوم، ا
 ابد.يو شهادت وقوف  ب يبدان به عوالم غ

ا چهارم،  قالبي حالت  از  روح  ُمفارقِت  كه  وجه:  يبا   ن  دو  از  آالد،  صحبت  ي اّول  از  كه  روح  ِش 
او را حاصل    كه در قالْب  ييزد و صفا ياز آن برخ  ج يبه تدراجسام و اجساد حاصل شده، در مفارقت  

  در قالبْ   يب ياز معارف غ   ين كه ذوقي ابد. دّوم ايكمال در  مزاحمِت قالب، آن صفا را به حدّ يشد، بيم
ن  يحجاِب قالب، او را حاصل شود كه ايب  يبياز معارِف غ  يتر كامل  او را حاصل بود، در مفارقت، ذوق

شد،  ي او را حاصل م  ي ذوق  ي حاصل بود نه در عالم قالب، اگرچه به حّد  ذوق او را نه در عالم ارواح 
 ن ذوق از پِس حجاِب قالب بود.يلكن حصول ا

است:   )ص(ي ن شجره از تخم شجرة روح پاك محّمدي است و ا  يابر مثال شجره  يشخص انسان

چنان كه ابتدا از تخم،  . هم «که خدا خلق فرمود، روح من بود  ي نخستين چيز   :يَآو ل َما َخَلَق الل ُه ُروح»

د و بر شجره يد آي پد  ن يزم   يدر رو  ياها شجرهخ ي در عاَلِم محسوس ظاهر شود، و از آن ب  ييها خيب
ها،  خ يو از آن ب  ارواح ملكوت،  يها خ ي، ب)ص(ي ن از تخِم شجرة روِح محّمدي چند، هم ي د آي ز ثمره پدين

برگ  آن  از  و  اجساد  و  اجسام  كائنات  وانات  يح  يها شجرة  بر شاخ شجرة  انسانّيت  ثمرة  و  برخاست 
 د آمد. يپد

گر دهد مانند انگور و زردآلو، و چون آنها را از درخت  يد  ي ثمرة درخت تا در درخت است ذوق
وه قبل از  ي ن گردد و زردآلو ِكشته شود. اگرچه مير يِز ش يمو  م، انگورْ ي بگذار  ش آفتاب ي م و پينيبرچ

از  يچ ول  تصّرف دن،  بود،  برخوردار  پا   يآفتاب  آثاريدر ط  يچون  و  خواّص  داشت،  شجره  از    ينت 
مانند رطوبت و ُحموَضت در م باقيشجره  اكنون تصّرف   ي وه  از كمال    بود.  او قطع شده و  از  شجره 

ب  تصّرفِ  م يآفتاب،  اگرچه  است.  برخوردار  شجره  مجّرد يمزاحمِت  به  و  بود  درخت  محتاج  ابتدا    وه 
د، به  يرس  ي وه پخته شد، مثالا انگور در درخت به كمال ثمرگيچون م  ي آمد، ولي د نمي وه پديآفتاب م
ِز  يآفتاب، مو  ت و تصّرف يم تا به مجّرد كمال تربي را از شجره بركن  ن كه آن ي نرسد مگر ا  يز يمقام مو

 ن گردد.ير يش
 او در    يتا پا  يد، ولي حاجت آ را به قالب، او يدن به كمال و ثمرگي رس  ي برا ين روح آدميچنهم 
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ت  يعنا   د تا كمال تصّرِفيب با ست، پس او را مفارقت از قالين  يب خالنِت قالب است، از خواّص قاليط
 ابد. يحجاِب قالب در مزاحمتِ ي ب ،يآفتاِب ازل

و شهادت،    ب يرا كمال قالب در آن است كه عوالم غياست، ز  به قالبحالت پنجم، اعادة روح  
كه در دو    يي شده و از انواع تنّعمات خدا  ُمتصّرف   ي ر كند و به خالفت خداونديرا س  يو اخرو  يويدن

  ي َعت َو ل َخَطَر َعلما ل َعين  َرآأت َو ل آُُذن  َسمِ »كه    ياست برخوردار گردد، چنان برخورداريجهان مه
َبَشر  قَل چشم  ي چيزهاي  :ِب  هيچ  گوش  يکه  هيچ  و  ب  ينديده  و  قلبـنشنيده  هيچ  نکرده    ي ه  خطور 

 .«است

مقدس كلمات  جمله  زبان   ي از  ورد  كلمة    كه  شده،  خاص  و  ا  « تكامل»عاّم  از  معموالا  ن  ياست. 

اذهان   ا مرتبه و  يكه در تكامل، هدف    ين معنيشود. بدي منظور م  يمفهوم خاص  يعمومكلمه در 
م  يادرجه  نظر  نيرسد كه دي به  تصّور  به  از آن  باالتر  وقتيا يگر  مثالا  م  ي د.  به  ي گفته  بشر  شود كه 

رسد  ياز كمال م  ي اا بعد از وفات، به مرتبه يات  يشود كه در حال ح يم   تصّور ن  يرسد، چن ي تكامل م
 ست.ين ي كه باالتر از آن، مرتبه و مقام

را در  ي آورد. زي ن تكامل كه ابتدا و اختتام دارد، محدودّيت ميست كه اعتقاد به چنين  يديترد
شود و اگر بنا  ي د ميانسان عا   ي برا  يو معنو  ي ادراِك اله  ياز كمال، نوع  يادن به هر مرتبه ي اثر رس

ن ادراك و  ي نباشد، چن  ي ل شود كه باالتر از آن ادراكحاص  ي ن مرتبة تكامل، ادراكيباشد كه در آخر 
 ابد.يي خاتمه م ي تكامل

ده متوّقف شود، مسلما  يرس   يكنواخت گردد و به مرز معّيني ر علم و تكامل  يچنان كه اگر سهم 
علم   هم يآن  است.  شده  محدود  تكامل  سيچنا  اگر  كمالين،  مرتبه   ير  لّذت   يابه  در  شود،    ختم 

كه حدود داشته باشد، تا مدت    ي د، و هر ادراك و لّذتيآياز آن، محدودّيت به وجود م  يناش  يمعنو
 است.  يشدنك حال ماند، اشباع يكه به  يتوان از آن برخوردار شد چه، لّذتي م  يو مشخص معّين 

و    يان دارد كه ُسرور معنو شود، و امكي ز محدود ميج و ثمرات آن نياگر تكامل محدود شود، نتا 
فّيت اشجاِر تكامل است. چه،  يج آن، تابع كيرا آثار و نتا يرد، زياز آن تكامل، نقصان پذ  يثمرات ناش
نتا  ُسروريحصول  اّول،  مرحلة  در  ميا  يج  ولي جاد  معنوياگر    يكند،  سرور  از  شود،  آن    يكنواخت 

  محال   كه در دار آخرت،   ي هست، در حال  ي ش غِم معنوي داي ن كاهش، امكان پي شود و در اي كاسته م
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هاست، را غم و غصه در قبال برآورده نشدن خواسته يباشد. ز  يغم و اندوه  ن،ي متنّعم  ياست كه برا
 ندارد.  ي گر غم و اندوه معني ابد، ديانسان تحّقق  يها تمام خواسته  يوقت يول

ن است كه در هر آن، تكامل  يَمظهر داشته باشد و الزمة آن، ا يكه صفات الهاساسا واجب است  
روح ارتقاء  د  ي و  عبارت  به  نباشد.  محدود  و  داشته  ادامه  باري انسان  ذات  كه  همانطور    ي تعاليگر، 

لذا در هر آن، حصول نعمت و ادراك و  است و    يز نامتناهياو ن  يو عطا   ض ياست، كرم و ف  يتناهيال
 شود. ي افزون م جه لّذت، يدر نت 

ابد و  يي ش مي افزا  ييبا يشود، آن زي م  يمتجّل  ياله  ييبا يهر لحظه كه ز

و   
اضافه شدن  اثر  لّذت  در  ادراك،  و  انساِن كامل    جلوه  اگر جلوة جمال و كمال  بود.  باالتر خواهد  او 

 د.ي آيد ميتوان از آن برخوردار شد و نقص در مظهرّيت پدي كنواخت شود، تا مدت محدود مي

نيبنابرا محدود  انسان  تكامل  ترقين،  و  و   يست  ادراك  آن  هر  و  ندارد،  انتها  او  ادراكات 
مشاهده خواهد كرد كه قبل از آن    ييبا يحالوت و ز  يافته، نوعيش  يافزا   ياو از نعم اله  يبرخوردار

 ده بود. يند

معرفت هم  و  ادراك  دارد،  مراتب  تكامل  كه  و  ي ن  ي اله  چنان  مراتب  مقام  ي انواعز  در    يدارد: 
مقاميحس  معرفت در  استدالل  ي،  مرتبه يمعرفت  در  شهود  يا،  مرتبه   ي معرفت  در  معرفت    يا و 

ن است كه به كماِل مرتبة  ي، تكامل انسان در ان مقدس اسالميدگاه دياست. از د  يا وصالي  يكشف
 مانش به خالق متعال كامل شود.ي رسد تا ا  يپاك يانسانّيت قدم گذارد، نفسش به مرتبة اعال

ن، تكامل  ياست. بنابرا  ني قيالمان در درجة حقّ ي و ا  در مرتبة كمال، نفس در مقام نفِس مطمئنه
او   ن رسد و وصالي قيمانش به درجة حّق الينان و اي ن كه، نفِس انسان به مرتبة اطمي عبارت است از ا

  ي رسند و در مراتبي ا به آن مقام مين دني در ا  يليدارد. عدة قل   يز مراتبيد؛ البته وصال نيرا حاصل آ
از موتْ  شان  يا و مرگ برايرا دنينباشد، ز  ي ر ييآنان تغ  ي ممكن است برار خواهند كرد،  يس  كه بعد 

ام كنار رود، بر  ده ي ها از قبال دها و حجاب اگر پرده»د: يفرما ي م )ع(ي كسان است، چنان كه حضرت علي

اند و چه بسا در  ده در مرتبة نفس لّوامه ياكثرّيت افراد، به آن مرتبه نرس   ي. ول«شوديمانم افزوده نميا

را مقام  يبمانند. ز  يباق  و شبههفراتر نگذاشته، در شّك    يز قدمين  نيقيال طول عمر خود، از مرتبة علم 
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اما مقام عياستدالل، خبر و دل  آنها كه به    يبرا  دن و استشهاد است. لذا موْتي ، دنيق يالن يل است 
كه در    يقياند، علت و سبب تكامل است و حقا ده ين نرسي قيالن و باالتر از همه، حقّ يقيالن ي مرتبة ع

 رسند. ي تر شده و به تكامل مآنان آشكار نبود، بعد از مرگ روشن  يا برايدن

به وجود   يكه بعد از موت نسبت به ذات اقدس اله  ي مان و معرفتياكثر مردم، ا  ين برايبنابرا
آنان متفاوت است و در آن    يِر تكامليسرعت س  يآنان است، ول  يويدن  مان و معرفتِ ي د، ماوراء ايآيم

ه  ي، به پا يدر هر فرد  مان و معرفت بعد از موْتي گر، اي مدخلّيت ندارد. به عبارت د يتكامل، ارادة انسان
و مجاهدات و عبادات و    اضات ية نفس، و ريم و تعّلم و تزكيجة تعلياست كه در نت  يماني و نسبت ا

 او حاصل شده است.  ي ا برايطاعات در دن

  
شود، در معنا در  ي الهّيه نم  يها از نعمت   ي مند، قادر به بهره يكه پس از خروج از كالبد ماد  يو روح

 است. ه يه و تصف ي زكت ي است كه دارا يب روحيدر آنجا نص  يق يات حقيحال َممات است. ح 
مانم  ي بر ا  يادگانم برافتد، ذّره يظاهر از جلو د  يها د كه اگر پرده يفرما ي م  )ع(ي گرچه حضرت عل

است، و آن بزرگوار از    ي و رحمتش نامتناه  يتناهيال  ياز آنجا كه ذات اقدس اله  يافزوده نگردد، ول
  ي و حالوت  از عوامل، امكان دارد كه لّذت   ياز به علت پاره ياست و ن  يمظاهر اتمِّ صفات و اسماء اله 

شان  ينمودند، بعد از موت، مراتب احساس لّذت براي ا ادراك مين دنيشان در مرتبة كمال در ا يكه ا
باالتر باشد، به همان نسبت    ي احساس لّذت و حالوت، هر چقدر نسبت به ذات الهباالتر باشد. چه،  

حقّ  لقاء  به  حّظك ينزد  انسان  و  لّذت  است  مسّلم  و  است،  سا   يتر  ماوراء  لذايكه  حظوظ    ذي ر  و 
 دار لقاء حّق. يباشد، عبارت است از لّذت ديم

بر   يباطن  ياست. چه، غلبة قوا  در دار آخرت  يبر آثار ماّد  يمعنو  ينكتة قابل توجه، غلبة قوا
د، اثرات  يغلبه نما  يظاهر  ي بر قوا يو باطن ي معنو ي قوا  ير است. وقتيپذامكان  يو ماد ي ظاهر  يقوا
را  يشود. زياالثر ممعدوُم    يظاهر   يگردد، تا آنجا كه قواي باطن م  يمغلوب اثرات قوا   يظاهر   يقوا

فّيات قدرت اوست، هرچه  ي، بسته به ك يفّيات حركاِت هر موجودياست و ك  جة قدرت ي در نت  حركْت
 رود.ين ميكه از ب يقدرت او كمتر شود، حركت هم كم شده تا حّد

ن حال، داخل در َجرگة معنوّيات  ياخذ مادّيات در ع   ياامكان دارد كه پاره ،  ين جهان مادي در ا
ه در  ـطور كفه، غذا بخورد. لذا همان يبه نّيت عبادت و اطاعات و انجام وظ يباشد، مانند آن كه شخص
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قوا يا غلبة  اثر  در  عالم،  قدرتِ   يمعنو  ين  ماد  از  ناش  يصفات  قوا  يكه  كاسته    ي ظاهر   ياز  است 
شود. چه، در آن عالم كه  ي محو م  يبه كّل  يماد  ي ، آثار قوادر عالِم آخرت  يق اوليشود، به طر يم

او در حّد كمال    يرسد، قدرت باطني م  روند و شخص به مقام وصالين م ياز ب  يظاهر   يها حجاب 
 د. ينما ي لوب خود مش را مغي است و قدرت ظاهر 

ا قويدر  احتمال  بلكه  و  امكان  عالم،  كه   ي ن  دارد  تقوياغذ  وجود  در  اشربه  و  جنبهيه    ي ها ت 
ول  ينفسان افتد،  مؤثر  حّسيه  چن  يو  عالم  آن  نيدر  اي ن  آنجا،  مشروباِت  و  مأكوالت  در  و  ن  يست، 

له دفع  يصرفا وس  ي وين َنشئة دنيبدن كه در ا  يها از دستگاه  يبعض  نيچنهم خاصّيت وجود ندارد.  
ن است نه نسبت به  يچن   ي فه و خاصّيتشان نسبت به مأكوالت و مشروبات عاَلِم ُسفليدند، وظيمواد زا

ه و  ي ه و اشربة آن عالم، ماوراء اغذيرا خواّص و خصوصّيات اغذيف، زي، باالخّص پس از تلطيعالم ُعلو
است.    ين عالِم خاكي اشربة ا

 

 يف شده، وليتوص   ين وجهيباتر يبه ز  ، بهشت)ع(ن يو كالم حضرات معصوم   ات قرآنيگرچه در آ
وجود ندارد و    يو طعم، تشابه  تنها از لحاظ ظاهر است، و از لحاظ لّذت   ا و آخرت، ين ِنعِم دني تشابه ب
ب اينها يفاصله  با  اما  است.  همه،  ي ت  ن 

 . 
مان كه نافرمان و  يآن دسته از اهل ا  ي ن است، اما براي تكامل مذكور، در اصل مخصوص مؤمن

راه برخوردار بوده  گنهكار  لّذات   ياند،  از طر ياله  از  ني ق حصول نعمت و آسا ي ، تنها    ي ست، زماني ش 
و    و ندامت از گناهان  ا است، و توبهيدن  ْفي را دار تكل يشود. زي عذاب هم باعث نجات و تكامل آنان م

رد.  يپذيتوبه تحّقق نم  است و در آخرت،  ي ن سراي، تنها در اياز اوامر اله  يتعّهد به فرمانبردار 
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م،  يق وجود دارد. تكامل آنان در اثر آن تعاليم حقا يگر، امكان تعل ي د  يدر سرا  ن يمستضعف  يبرا
ست تا در  ي ف نيكند، و چون آنجا داِر تكليمتر ك ي به كمال نزدهر منزل، آنان را  ي است و ط  يجي تدر

تمّرد و عص  تكالياثر  انجام  از  لذا نجاتشان حتميان،    ر يبوده عاقبت به خ  يف مستحّق عذاب شوند، 
 شوند.يم

تعاليهستند كه حقا   ي افراد  ن يمستضعف  براي نرسن بدانان  ية ديم عاليق و  ق،  ياخذ حقا   ي ده و 
چندان جنون   ياند.كساننداشته   ي امكان  مرِض  به  مادر    كه  و  پدر  و  شده  سبب يمبتال  گر  ي د  يها ا 

ناقص آنان شده  موجب  نتشدن  و در  مدتي اند،  ناراحت  ي جه  و  معاص  يدر زجر  و مرتكب  ز  ين  يبوده 
گران بوده و با وجود  ي از د  يتر ن ييق، در سطح پا يكه از لحاظ درك حقا   ي ن افراديچناند؛ هم نشده

عقل،  ا  ضعِف  آوردهي بدانچه  نگرومان  محّرمات  به  و  نكرده  ِاعراض  آن  از  اده ياند  نياند،  اهل  ينان  ز 
نجاتند.  
 

فرد متعّدديپا يب  ي آرزوها   ي هر  حاجات  و  است    ي ان  ممكن  و  است،  نهفته  قلبش  كانون  در 
ش، آرزو  يان آرزوها و دردها ين كه در ميداشته باشد. مسلم ا   ياديز  يظاهرا و باطنا امراض و دردها 

تر است كه كمال توّجهش بدان است؛ پس توجه نسبت به حاجات و آرزوها و  از همه مهم   ي و درد
 دردها مراتب دارد.

ر آرزوها و حاجاتش  يشود كه سا يم   ي، به قدريه آرزو و حاجتمراتب توجه فرد نسبت ب  يگاه
دن به  يبرسد اما از رس  ييو نها   ياصل  يشود تنها به آن آرزوي كه حاضر م  يشود، به طور ي فراموش م

آرزوها يسا  بگويش صرفنظر كند؛  ير  او  به  اگر  فقط درد يا  اشت  يند  تو شفا يكه  است، شفا    ي اق  آن 
ل  يت نا يند كه به تمام آرزوها يان آرزوها، اگر بگويرد. اما در ميپذي دردها، مر  يافت و نه سا يخواهد  

آرزو  يخواه جز  به  ا  ييشد  بر  عالوه  است،  بدان  توجّهت  كماِل  تقلي كه  دردش  كه  نمي ن  ابد، يي ل 
 شود.يز ميدتر نيشد

ا در  باريالبته  نكتة  معرفت  يكي نجا  صاحب  به  اگر  دارد:  آرزوي بگو  يوجود  به  كه  ت  ينهائ  ي ند 
انتظار، و خداوند تعالي رس  ينخواه از  تو    ي آرزو  يداند كه آنچه منتها ين صالح ميچن   يد مگر بعد 

مدت گذشت  از  بعد  ا  ياست  در  شود،  عارفي برآورده  موقع  كامل،  ن  عاشِق  استقبال  يا  و  هم  را  ن 
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اگر چه اشت يم ناگوار است، لكن در    ش سخْتي برا  و فراق  دارد و هجران   به وصال  ياد ياق زيكند. 
همانا    ،يوصال ابد  يگانه بشارت برايرا  يرند، ز يپذي ، فراق و هجران را با آغوش باز مكامالن  ييمعنا 
د. لذا  يافزاي گر نموده، حالوت و لّذتش را مكمال، وصال را جلوه  فراِق انتظار است كه در حدّ   يتلخ

جلوه فراق  و  هجران  بدون  و    ياوصال،  ندارد 

 

،  شخص عارف   يبدون درد، مفهوم ندارد و برا  ي، خودش درمان است و شفا ييپس درد در معنا 
 است.  ييز نعمت عظما ين و هجران  فراق   يا، نعمِت عظماست، در مرحله كه وصال طورهمان 



 

 

 

گفته يمنكر    از  ن  بعد  اند رجعت 
ف از او مرتفع شده  يا رحلت نمود، تكل ين دني كه از ا  يرا كسيف است، زي تكل  ين عالم، منافي موت به ا

است نه رجوع    ند مراد از رجعت، رجوع دولت حّقهيندارد، و گو  ي ن عالم ثمر يو آمدن او دوباره به ا
 . اء امواتياشخاص و اح 

  ي ل بر آنها ممكن باشد، بلكه به اجماع اكثر علما ي ست به اخبار كه َتَطرُّق تأويل ما منحصر نيدل
الوقوع است و  ي حتم  ل كه از حّد تواتر باالتر است، رجعت ي ر قابل تأويحة غيات و اخبار صر يعه و آيش

ن عالم، مقدور خداست و هرچه داخل  يرا رجعت دوباره به هم يكند به جواز آن، زي ز حكم مين  عقل

ُامم نيدر مقدور خدا شود، ممكن است وقوع آن، چنان كه در سا  آل ِذيَن  آأَلَ »ز واقع شده:  ير  آ َِلى  تََر  م  
ِدَيارِِهم  وَ  َياُهم  م   هُ   َخَرُجوآ  ِمن  آأَح  ثُم   ُموتُوآ   الل ُه  َلُهُم  َفَقاَل  آل َمو ِت  كه از بيم    يآيا از حال كسان  :آأُلُوف  َحَذَر 

خانه  از  نيافت  يها مرگ  خبر  بودند  تن  هزاران  و  شدند  خارج  گفت    ، يخود  آنان  به  خداوند  پس 

 . «آنگاه آنان را زنده ساخت بميريد، 

الل، كه صد سال از موت او گذشته بود كه خداوند متعال او    ينب  ر يز در خصوص حضرت ُعَزيو ن

پس خداوند، او را صد سال ميراند. آنگاه    :َفاأََماتَُه الل ُه ِمَئََة َعام  ثُم  َبَعَثهُ »د:  يفرما ي را زنده كرد، چنان كه م

 ف واقع شده است.يتكل مِ نها در عاَلي و همة ا «او را برانگيخت 
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 شود و آن يه رجعت بعد از موت مـ را كيست، زي ن از رجعت )ع(ام حضرت قائميقه  ـ د دانست كيبا 
تكل  عالم  در  است  زنده  هنوز  و  ي بزرگوار  ف، 

 

اثبات رجعت ميكفا   در  علما يات صر يكند آي ت  اجماع  و  از ضرورّيات  عهيش  يحه  را  آن  بلكه   ،
ن  ي اند به رجعت، از جمله اكردهر  يتفس  )ع(تياست كه خوِد اهل ذكر و اهل ب  ياتياند. آمذهب شمرده 

ا   وَ »فه:  ية شر يآ ُشُر ِمن ُكل  آأُم ة  َفو ج  َم نَح  كه    «گردانيمي محشور مرا    ي گروه  يو آن روز كه از هر امت  :َيو 

نَا   وَ »فة:  ية شر يكن آ يمربوط است به رجعت، ل  آ  َفَلم    ُهم    َحَشر  آوريم و  يرد م و آنان را ِگ  :نَُغاِدر  ِمن ُهم  آأََحد 

 . امتيمربوط است به روز ق «را  ي شان احديم از اينگذار فرو

ست و  ي را ن  يرا هست و بعض  ياست كه آن حشر، بعض  «حشر خاص»،  يه اّوليدر آ  مراد از حشر 

را   اصغر »آن  از رجعتفرموده   « حشر  است  عبارت  آاند كه  در  از حشر  مراد  و  ثاني،  عاّم» ه،  ية    «حشر 

 اند.فرموده «حشر اكبر »و آن را  امتي است كه مربوط است به روز ق

و هر   ي، بر هر امتية دّومي در آ  ياست از هر اّمت، ول ي، فوجية اّوليمراد از محشور شدگان در آ

م  يكس كه  فرو»د:  يفرما ي است  اينگذارو  از  احديم  تفس«را   ي شان  آي.  اّولير  از حضرت صادق   ية    را 

پرسه يعل آي الّسالم  فرمود:  ق  يتعالا حق يدند، آن حضرت  م  يفوج  امتيروز  باقي را محشور  و    ي كند 
ديم ايگذارد  را؟  استيگران  ا  ،ن  ن ي جز  آين  آن  كه  رجعتي ست  به  است  مربوط  ل ه  اي،  آيكن  ه  ين 

ق روز  به  است  حق   امتيمربوط  م»د  يفرما   يتعالكه  گرد  را  آنان  اي نگذار  فرو و  آوريم  ي و  از  شان  يم 

نَاُهم   وَ  را : ي احد آ ِمن ُهم   نَُغاِدر   َفَلم   َحَشر   .«آأََحد 

؟ آن  د داللت دارد بر رجعت يمج  ه در قرآنيد: كدام آيپرس  )ع(از حضرت امام محّمد باقر   ي شخص

فرمود:   عراقيآ»حضرت  اهل  م  ا  انكار  را  بل  « كنند؟ي رجعت  كرد  عرض  شخص  حضرت  يآن  آن   .

ا  وَ »ه را ين آياند در قرآن امگر نخوانده»فرمود:  ُشُر ِمن ُكل  آأُم ة  َفو ج  َم نَح   .«َيو 

آ ُشرُ   وَ »ة  يوجه استدالل  نَح  َم  آن است كه كلمة    به رجعت  «گردانيمي محشور م  که   ي و روز  :َيو 

  امت ي، صفِت روز ق«ن روزي ا»شان و  يمحشور خواهند شد نه همة ا  يبعض   ي عنيض است،  يتبع  « ِمن»

 ست.ين
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اطهارياخبار بس ائمة  از حضرات  ق  )ع(ار  در  كه  است  عّده)ع(ام حضرت حّجت يوارد شده  از    يا ، 
از دشمنان    ياشوند عّده ي ز زنده ميه شاد خواهند شد، و ندن دولت حّقيدوستان ما زنده شده و از د

 رد. يگي شان انتقام ميو ُفّجار كه آن حضرت از ا
ز  ي است، چنان كه در ُامم سابقه ن  يمقدور اله   كند كه رجعت ينمن مطلب شّك يچ عاقل در ايه

 ر آنها.يو غ و اصحاف كهف ر يواقع شده، مانند رجعت حضرت ُعَز

ت يل بر آنها ممكن باشد، بلكه كفا ي با ظواهر اخبار ثابت نشده است كه َتَطرُّق تأو  اثبات رجعت 
 د و ُمعَتِضد آن است.يهم مؤ اوليا و قول  عه،يش ي ماع علما حه و اج يات صر يكند بر اثبات آن، آيم

فرمود:   )ع(است، چنان كه حضرت رضا  مان به امامتي عبادت، اعتقاد و ا  ياز شروط مقبول  يشرط

َقاَل ل آِلَه آِل  الل ُه َدَخَل  » َآنَا ِمن ُشُروِطها َمن  َة بَِشرِطها َو ُشُروِطها َو  جز خدا    يهر که بگويد معبود  :آلَجنَ 

آن شرايط هستم از جمله  آن، و من  به شرط و شرايط  بهشت گردد  وارد  بدان مالحظه،  «نيست،   .

، صلوات خدا  
 باد. يو معنو  يو جامع كماالت صور  مني ا ي و نور درخشندة واد دي بة توحي شجرة ط بر آن ُمعين 

ك  رجوع ياما  صح   فّيت  اخبار  از  آنچه  بر  ميبنا  معلوم  مؤمني حه  لبّ ي شود،  گوي ن  قبور    ان يك  از 
ُمِخّلون، و  شتابند و در آن عصر درخشان، ُمضَمِحل گردند  ي مطلوب م  يزند و به سويخي ش برميخو

 ابند مقّربون. ييهالك شوند كاذبون، و نجات م 
  ي و برا  

خواهند    يدر عالم برزخ باق   حشر اكبر شان تا روز  يست، بلكه اين  ر كافر محض يو غ   ر مؤمن محض يغ
 ماند.

رو نمود  خواهد  پاك  حضرت،  فّجا   نيزم   يآن  و  كّفار  از  منافقرا  و  ولير  آن    ين،  ظهور  وقِت 
  يد كاذب است، حتيت نما يكه توق  ي، و كسيتعالست و آن مكتوب است نزد حق ي حضرت معلوم ن

 اند.ت نفرموده يز توق ين الّسالمهم يعل حضرات ائمه اطهار
ا در  تعجي استعجال  امر،  لي ن  است،  نگرفته  را الزم  امر خدا  استدعا يل  قائم   يكن    فرج حضرت 

 ل است.ي اجر جز م و ي عظ  است مطلوب و موجب ثواب ية حّق، امر يه از ناحيسالم الل عل 
اطهار  ائمه  اندفرموده   الّسالم هم ي عل  حضرات 

 ي ه مصلحتـو خداوند متعال وقت آن را از مردم، ب
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 ده است.ي پنهان و مستور گردان 

أَر َض  »فه است:  يه شر ي ن آيات داّله به رجَعت، ا ياز جملة آ ِر آأَن  آل  ك  ِد آلذ  ُبورِ ِمن َبع  ََنا ِفي آلز  َوَلَقد  َكَتَب 
الُِحونَ  زمين را بندگان شايسته ما به    ،و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه   :َيرِثَُها ِعَباِدَي آلص 

  ن يفه كه وارث زميه شر ين آيد: مراد از عباد در ايفرما   )ع(. حضرت امام محّمد باقر «ارث خواهند برد

العسكر   حضرت حّجت   ارانيشوند،  يم الحسن  ن  )ع(يبن  در تفسياست.  آيا  ر يز  علما يه شر ين    ي فه، 
ك  يا مگر  يفرمود: نماَند اگر از عمر دن  )ص(ن كه حضرت رسول اكرم ي اند بر ااتفاق كرده   عاّمه و خاصه 

قدر به  متعال  را طوالن  يروز، خداوند  روز  ب  يكند كه شخص  يآن  اهل  برانگي از  را  رويتم  تا    ي زاند 
 گردند. ي ن مين وارث زمين و صالحي و داد پر كند، آن وقت است كه مؤمن را از عدلن  ي زم

را خداوند متعال مخصوص به خود  امور پنجگانه است كه علم آنها  از  وقت ظهور آن حضرت 
 آگاه گرداند:   وبيرا از آن غ ي، كس يبنا به مصلحت ي ن كه در موارديده است، مگر ايگردان

 .الّساعهعلم  - ياّول
 ث. ينزوِل غ - يدّوم
 ااَلرحام.  ي فعلم ما  - يسّوم

 كسب فردا.    يفّيت و چگونگيك - يچهارم
ن كه  ي خواهد ُمرد، مگر ا  ني دام ساعت و در كدام نقطة زمك   داند دري ن كه كس نميا  -  يپنجم

او را عاِلم گرداند، چنان كه در قرآن  يبه مصلحت وَ »د:  يفرما ي د مي مج  خدا  اَعِة  آلس  ِعل ُم  ِعنَدُه  الل َه    آ ِن  
أَر َحامِ وَ   ُيََنز ُل آل َغي َث وَ  َلُم َما ِفي آل  آ وَ   َيع  ِسُب َغد  س  م اَذآ تَك  رِي نَف  س  بِاأَي  آأَر ض  تَُموُت آ ِن  الل َه  َما    َما تَد  رِي نَف  تَد 
فرستد و آنچه را كه در  يخداست كه علم قيامت نزد اوست و باران را فرو مدر حقيقت  :  َعلِيم  َخبِير  

داند در كدامين سرزمين  ينم  يآورد و كسي داند فردا چه به دست مينم   ي داند و كسي هاست مرحم 

 .«آگاه است يدا دانا خدر حقيقت   ،ميرديم

حضرات   متعال،  خداوند  اطهار  انبيا اگرچه  ائمه  حضرات  غ  الّسالم هم يعل   و  علم  م  يتعل  ب يرا 
از    يدهند حتي خبر م  وبيدانند چنان كه از غي ب را ميغ  الّسالم هم يفرموده و حضرات ائمه اطهار عل

وب را از  يغ   ي، بعضيبنا به مصلحت  يدر موارد  يتعالممكن است حق   يآن امور پنجگانة مذكوره، ول
وب، امر كردن خداوند متعال است به رسول  يغ  يشان به بعضيعلِم ا  د عدِميِّشان مستور گرداند. مؤيا
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ا ،  « اد كنيا علم مرا زيخدا»كه آن حضرت سئوال كند    «ما  ِعل    يَرب  زِدن  قُل  »غمبر من  يپ   يخود، كه 

م فرما. و معلوم است كه  ياز علم خود را به من تعل  يَمكنون  يزها يچ   يعني

ايازد علم  غ ي اد  در  و حق يشان  است  احكام  احكام شرعّيهي جم  يتعالر  القا    ع  به رسول خود  را 
آن حضرات،    ِبيدن علم غ يشان آن است كه، دانستن و فهم يفرموده، و اعتقاد حّق در خصوص علم ا

 است.  يم حضرت اقدس سبحانيموقوف به تعل

شر يآ وَ »فة:  ية  َيَشاءُ  َما  الل ُه  ُحو  وَ   َيم  آل ِكَتاِب   ُيَث بُِت  آأُم   اثبات  :  ِعنَدُه  يا  محو  بخواهد  را  آنچه  خدا 

اوستيم نزد  اصل كتاب  و  ا  «كند  بر  دارد  ايداللت  علم  اگر چه  مرتبة كمال است،  ين كه  در  شان 

هر    يتعالشود حق ي ّدِل علم است، و معلوم مر و تبّ ّيل تغي هم دل  فه محو و اثباتية شر يمفاد آكن  يل
 و اگر خواهد مستور گرداند. ب، يكه را از ُرسِل خود خواهد، اظهار كند او را علم غ

اكرم ياخت  يتعالحق  او و هكذا سا   )ص(ار كرد حضرت رسول  به علم غ  انبيا ر  يو آل  خود،   ِبيرا 
ندة  يآ  يده بودند، از چگونگيخواب د  الّسالم به آن دو نفر كه در ِسجْنه يعل   وسفيچنان كه حضرت  

دهم شما را به آنچه  ي الّسالم است كه فرمود خبر مه يعل  يسيشان خبر داد، و در خصوص حضرت عيا

ِخُروَن ِفي ُبُيوتُِكم    آأُنََب َئُُكم بَِما تَاأ ُكُلوَن وَ  وَ »د: يكني ره ميتان ذخيها د و آنچه در خانه يخوريم و شما  : َما تَد 

 .«دهميكنيد خبر م ي هايتان ذخيره مخوريد و در خانه ي را از آنچه م

موارد  ب يعلم غ به  است  تعل  يتعالكه حق   ي منحصر  را خواهد  كه  نما ي هر  و  يم  د 

شان نبود، همة موجودات در َكتم عدم بودند:  ي، و اگر وجود ا

َخَلقُت آلَفالكَ » َلَما  ا  «آفريدمي ، افالک را نمياگر تو نبود:  َلولَك  شان قائم است ارض و  يو به سبب 

 کّل موجودات.  ييشانند علت غا يسماء، و ا
گران تحّمل نتوانند كرد آنچه را كه  ي را ديخود، ز  ي است ِبالّنسبه به ماسوا  يتناهيشان الي علم ا

تزايا در  حضرات  آن  علم  فآنا  آنا  و  كردند  تحّمل  هم ي شان  و  است،  ايد  از  يشه  را   يتعالحق شان 
 ه، قبض و بسط  ـست. خالصيشان معلوم نيه براـ باشد مگر آنچه را كياست، و استمداد نم   ياستمداد

 است.  ياله  ِد قدرت يعلم آن حضرات، در 

 ما  »ن مطلب فرموده كه: ي ه اـخود اشاره ب فةيعات شر ي از توق  يكيه در  يسالم الل عل حضرت قائم
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ن  يط قاليو تفر   ن يكند افراط غالي م  ن جملة مقدسه، باطليو ا  « ميستي ك ني و علم خدا شر   در قدرت 

 را،  

الُِحونَ   وَ » أَر َض َيرِثَُها ِعَباِدَي آلص  ِر آأَن  آل  ك  ِد آلذ  ُبورِ ِمن َبع  ََنا ِفي آلز  و در حقيقت در زبور پس  :  َلَقد  َكَتَب 

ند، و در  ي «. صالحون اصحاب ُهدااز تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد
هم  ي صلوات الل عل  ان آل محّمديعي فه، شية شر ين آي مراد از عباِد صالح در ااخبار خاصه وارد شده كه  

ا  ن است، و در آخرالّزمان،ياجمع از  قائميبعد  از وجود    ن يزم   يه، رويسالم الل عل  ن كه حضرت  را 
موّحد همه  و  ساخت  پاك  رويگرد  كّفار  و  عدل يزم   يدند  از  پر  زم  ن  وارثان  آنان  شد،  قسط  ن  ي و 
را مخصوص به آن    الّسالم هم يعل   انبيا ، حضرات  يتعالاست كه حق   يخواهند بود. و صالح بودن مقام

 فرموده است. 

ن خواهد شد و اما  يبا صالح  امتياو روز ق  ف گردد، حشر ّتصِ الح مُ به صفت صَ   يهر کس

 

افضل عبادات، تحص  به آن است و جم ل  ي اشرف و    اوصيا و    انبيا ع حضرات  يعلم و عامل بودن 
مُ   الّسالم هم يعل علم،  شرف  پبه  و  گرد  ي شوايطاع  عقل   ، اندده يخلق  م  و  داللت  هم  نقل  بر  يو  کند 

 وجود و شهود است.  ع آنچه در عالمِ يت علم و عمل بر جم يت و افضل ياشرف

  يز يقاع چ يعبارت است از حفظ نفس از ا  يو تقو  

آن م بر  باشد  ي که مستحّق عقوبت  فعل  بعضيشود، چه  ترک، و  تقوگفته   يا  از    ياند  است  عبارت 
 قوالا و فعالا.   ،ان عبادت و طاعت، و ترک مخالفت با خدا و رسوليتِا

  شود  گفته  که  است  آن  يمعان  ن يا  مهجامع ه 

 
دن امور  قسميتمام  است:  قسم  چهار  عقل   يا  که  است  راض  آن  آن  آن    ي بر  از  شهوت  و  است 

ست و شهوت بر  ين  يآن است که عقل بر آن راض  يه. قسميويمثل امراض و مکاره دن  ،است  يناراض
  ي قسم  و  .ه يشهو  ةمات به ذائقه قّوعا که معلوم است حالوت محرّ ي جم  يمثل معاص  ،است  يآن راض

  دانستن   بر   راغبند  و  طالب  دو  هر   که  علم  مثل  آن،  بر   ندي راض  دو  هر   شهوت  و  عقل  که  است  آن



 معاد                                                                                                                                                       

 

 . يانناد و جهل  مثل  ستند،ين يراض کدام چيه  شهوت  نه  و عقل   نه که است آن   چهارم قسم. مطلقا 
ل  ي ن دلي اند، به انموده ه به دوزخيرا تشب يو جهل و نادان ،ه به جّنتي، علم و عمل را تشب بزرگان

ادراک    عدِم  در  مَلاز عدم علم است، و َا  يناش  ،محبوب است و عدم ادراک   الو وص  در ادراک   که لّذت
عوم موافق  غذا در ادراک َط و وصال است. لّذت عبارت است از ادراک و وصال محبوب، چنان که لّذتِ 

  ت لذّ   است  ني چنهم   و  ات،يَمرئ  ادراک   به  است   مشتاق   باصره  نظر که قّوة   و لّذِت  ، بدن است  مِ يو مال
 .گر يد  حواس  و شاّمه و سامعه  حس

ل مطلق شد، واجب است  ي جم  ک و محبوْبدَرد و مُ يبه حّد کمال رس  هرگاه ادراک و وصالْ   
او  کمال است و لّذت    همه به حدّ   ادراِک  ،کن چون در عالم بقاءيز اشرف و اکمل گردد، وليکه لّذت ن

! اگر  يوارد است كه: »اله  ة معتبرهياز ادع  يكي در وصال، لذا َالِم او در عدم وصال است، چنان كه در  
رم صبر كردم، پس چگونه صبر توانم  ي، چگونه توانم صبر كنم بر عذاب تو، گ يبسوزان  مرا در دوزخ

 «. فَرآِقَك  يَعذآبَِك َفَكيَف َآصبُِر َعل   يَصَبرُت َعل يَو َرب    ي َو َمول  ي َو َسيد  ي يا آِله يَفَهبن تو:  كرد بر فراق 

فضيآ بر  داّله  علما يات  ايبس  يرّبان  يلت  جمله  از  است،  آي ار  شر ي ن  حق ية  كه  است   ي تعالفه 

بر علما كرده است:  يَخش را منحصر  آل ُعَلَماء»ت  ِعَباِدِه  ِمن   الل َه  َشى  َيخ  اي ا  يعني:  آ ِن َما  ن  ين است و جز 

ِري  »كه:    «فة علما يترسند از بندگان او طا يم  يتعالست كه از حق ين ن  تَج  َجَزآُؤُهم  ِعنَد َرب ِهم  َجن اُت َعد 
أَن َهاُر َخالِِديَن ِف  تَِها آل  آِمن تَح  است كه از زير    يهميشگ  يها هشت پاداش آنان نزد پروردگارشان ب  :يَها آأََبد 

اين پاداش   :َذلَِك لَِمن  َخِشَي َرب هُ »د:  يفرما ي و م  «نندما ي درختان آن نهرها روان است جاودانه در آن م

َتانِ لَِمن    وَ »د: يفرما ي ز ميگر ني ة دي و در آ «است كه از پروردگارش بترسد  يكس يبرا   : َخاَف َمَقاَم َرب ِه َجنَ 
 .« است هشت دو ب ، كه از مقام پروردگارش بترسد يكس يبراو 

ت فرموده نه به عبارت خوف، آن است كه،  يبه عبارت َخش  ية اّولي در آ  يتعالن كه حق ياما سّر ا
اند؛ و  قائل شده   يآنها فرقن  ي ب  كن ارباِب قلوْبياست، ل   يك معنيت در لغت به  يهرچند خوف و خش

، كه  ن است كه  ي آن ا
 آن، در   يا يه اختالف مراتب بوده باشد، و مرتبة ُعل ـشود، هرچند بي ن ترس در اكثر مردم حاصل ميا

 گردد. ي شان حاصل مياز ا  يليعّدة قل
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َشى »د:  يفرما ي ن است كه خداوند متعال مي، ا الل َه ِمن  ِعَباِدِه   آ ِن َما َيخ 
 .«علما فة يترسند از بندگان او طا ي م يتعالحق ست كه از ي ن ن ين است و جز ايا  :آل ُعَلَماء

ثابت   يرّبان  ياز صفاِت خاصه را بر علما   يصفت  يتعالآمده، حق   و اولوالعلم   علما ه كه  ي در هر آ

الل هَ »ة  يكرده، چنان كه در آ َشى  فرموده است.  ت را با حصر  يصفت خش   «ترسندي م  يتعالاز حق   : َيخ 

از خدا م َاعقل از عالِم رّباني شخص عاقل    كه فاقد عقل   يشود؟ كس  يترسد و كدام عاقل است كه 
 است.  يترسد و عدم خوف، مبدأ و منشأ تمام معاصي شود، از خدا نم يباطن

اصِل سرچشمة   از  اگر  ائمه  علم  كه حضرات  نشود،    )ع(اطهارندعلوم  نخواهد    ن يقياخذ  حاصل 
ست،  يممكن ن  ي هر عاِلم  ي ت برايُمدِرك خواهد شد. خشيل و بي زا ،ك ُمشكِّكيشد، بلكه سبب تشك 

است كه قول او ُمصدِّق فعل او باشد، و سّر او موافِق ظاهِر او شود، و عمدة مكارِم    ي عالم  ي بلكه برا
عندالل در او جمع شود  و ما   حّد به آخرت،يل و رغبت بي ا و ميا، و زهد در دنيصلحا و اصل صفات َاتق 

بر  دنو  در  رغبت  آن،  بيخالف  و  ما   يليميا  و  آخرت  ج به  ُجَهال  در  معندالل  آل ِذيَن  »شود:  ي مع  َقاَل 
نَيا َيا َلي َت َلَنا ِمث َل َما آأُوتَِي َقاُروُن آ ِن ُه َلُذو َحظٍّ َعِظيم   پس قارون با كوكبه خود بر قومش    :ُيِريُدوَن آل َحَياَة آلد 

كاش مثل آنچه به قارون داده شده به    ي ا  :دنيا بودند گفتند  يكه خواستار زندگ  يكسان  ، نمايان شد

ند، اجِر  يگو  يرّبان  يا، علما ي. و برخالف اهل دن«از ثروت دارد  ياو بهره بزرگ  واقعا   ،شدي ما هم داده م

َلُكم  ثَوَ   وَ »اند:  مان آوردهي كه ا  يكسان  يز بهتر است برايخدا از همه چ ي  َو آأُوتُوآ آل ِعل َم  آل ِذيَن  آُب الل ِه  َقاَل 
ر  ل َمن  آ َمَن وَ  ا وَ   َخي  ابُِرونَ   َعِمَل َصالِح  اَها آ ِل  آلص    ي يافته بودند گفتند وا  ي كه دانش واقع  يو كسان  : َل ُيَلق 

برا شما  را    يكس  يبر  آن  شكيبايان  جز  و  است  بهتر  خدا  پاداش  كرده  شايسته  كار  و  گرويده  كه 

 .«نيابند

رساند، و علم است كه صاحِب خود ي را به مقام قرب م  الّسالم هم ي عل  انبيا علم است كه حضرات  
مثل   در شفاعتِ   انبيا را  رّبان  كند  عالم  منزلت  و  مقام  و  نزد حق   يروز جزا،  متصّور    يتينها   يتعالرا 

 ست.ين



 

 

 

 

 

 

  ا ستارگان ينخواهند شد؟ آ  يهرگز متالش  ي شمس  يها د و منظومه يخواهد درخش  تا ابد  د يا خورشيآ
براهو كهكشان  به فهم ايهم  يا  امروز فكر بشر  پابرجا خواهند بود؟  از گذشته مأنوس يشه  تر ن مسائل 
 دا كرده است.يپ يدسترس يع كننده و قابل قبولنه به نكات و مطالب قانين زمياست و در ا

  ي داند، آن است كه نظاِم فعلي ز مسّلم ميد بارها از آن صحبت كرده و علم ني مج كه قرآن  ياز مسائل
معّينيهر   ن يو زم   ، ستارگان ، ماهدي ست. خورشين  ي ابد   جهان،  مّدتشان سرآ  ي ك مدت  د،  يدارند، چون 

د  ي خته خواهند شد. قرآن مجيخته و از هم گسي رهم  گاه در افت خواهند كرد، آن  يجواز مرگ خود را در
ُكرات تمام  زمبه  حي،  انسان،  با  ين،  مرگ،  و  تولد  و  سال  و  سن  لحاظ  از  نبات،  و  نگاه  ي وان  چشم  ك 

 داند. ي را شامل همة آنها م كند و مرگ و فنا يم
م تا روشن شود كه  يپردازي م  د و سپس به نقل گفتار دانشمنداني مج  چند از قرآن   ياتيابتدا به آ

اندك از دانش    ياكه بهره  يموده است و كسي ن خصوص پيرا تاكنون در ا  ياديخود، راه ز  يبشر با پا 
 است: عتيطب  يا يگو ق خواهد كرد كه قرآن، زبان يداشته باشد، تصد

َس وَ   آلن َهاَر ِفي آلل ي ِل وَ ُيولُِج    م  تََر آأَن  الل َه ُيولُِج آلل ي َل ِفي آلن َهارِ وَ آأَلَ » م  َر آلش  ِري آ َِلى آأََجل     َسخ  آل َقَمَر ُكل  َيج 
ى و آفتاب و ماه را    ،آوردي آورد و روز را نيز در شب درمي كه خدا شب را در روز درم  ياآيا نديده   :م َسمًّ

است كرده  معلوم  ، تسخير  وقت  تا  يك  هر  ثُم  الل ُه  »؛  «روانند  يكه  نََها  تََرو  َعَمد   ِر  بَِغي  َماَوآِت  آلس  َرَفَع  آل ِذي 
َتَوى َعَلى آل َعر ِش وَ  َس وَ   آس  م  َر آلش  ى  َسخ  ِري لأََجل  م َسمًّ ها را بدون  خدا همان است كه آسمان   :آل َقَمَر ُكل  َيج 

هر    ،آنگاه بر عرش استيال يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد  ،كه آنها را ببينيد برافراشت  يهايستون 

ادامه م  يمدت  ي كدام برا وَ »؛  «دهندي معين به سير خود  َماَوآِت  آلس  الل ُه  َخَلَق  َما  آأَنُفِسِهم   ِفي  َيََتَفك ُروآ    آأََوَلم  
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أَر َض وَ  َنُهَما آ ِل  بِال َحق  وَ   آل  ىآأََجل     َما َبي  ها و زمين  خداوند آسمان   ،اندآيا در خودشان به تفكر نپرداخته   :م َسمًّ

را كه ميان آن دو است آنچه  نيافريده است  يجز به حق و تا هنگام  ،و  وَ »؛  «معين  َماَوآِت  آلس  َنا  َخَلق    َما 
أَر َض وَ  بِال َحق  وَ   آل  آ ِل   َنُهَما  َبي  ى  َما  جز به    ،زمين و آنچه را كه ميان آن دو استها و  ما آسمان   :آأََجل  م َسمًّ

 .«معين نيافريديم يحق و تا زمان

  ي تا مدت معّين  ن،يو زم  و ستارگان و ماه ديها و خورشن كه آسمان يات داللت دارند بر اين آي همة ا
ه اّول كه تنها  يخته خواهند شد. آيخته و از هم گس ي ر  همدر د،  يبرقرار خواهند بود كه چون مّدتشان سرآ

به    يگر كه جمع محّلي ه ديسه آ  يكند، ولين رفتن آنها م ي در آن ذكر شده، داللت بر از ب  شمس و قمر 

موآت»الف و الم   رساند.ي عموم جهان را م يرانيرا دارند، و  «آلس 

ن امروز  را به صورت تشعشع    د يد كه خورشيگوي ز ميعلم  دهد و  ياز دست م   ج ي به تدرِجرم خود 
م  يروز خاموش  و  ُمنقبض  شده،  تمام  آن  سوخِت  كه  آمد  ايخواهد  با  و  خاموشي گردد  درهم  ين   ،

 است. يحتم  يمنظومة شمس  يختگير

م اگر  يدانيما  كه  آتشم  م  ياه يما   ي به  خاموش  ني نرسد،  و  ميشود  نخوريداني ز  غذا  اگر  كه  م  ي م 
اير يم يم با گذشت زمان سرد و خاموش خواهد شد.  يگي از خارج نم  ي ز يز كه چين  دي ن خورشيم،  رد، 

ن  ياست و اون تن  يل يشود، بالغ بر چهار ميد مصرف ميلة خورش يه به وسيكه در هر ثان  ي وزِن مقدار انرژ
 ز است.يناچ سخْت ير يگوزن دارد، اگرچه در اندازه  يهم كم ي كيرا نور المپ الكتر يست، زين  ييَمجازگو

براي م  د يخورش ط  ي درخشد  كه  هسته   ي آن  انفعاالت  و  هيافعل  تبد  دروژن ي ،  هليآن  به    وم يل 
با  ين برآورد شده است كه تقر يد. چنيبه انتها خواهد رس دروژِن آن  يه خواهد آمد كه    ي شود و روزيم

دروژن آن  ي ه يدروژن خود را مصرف كرده و باقيگذرد، نصف ه ي د ميارد سال كه از عمر خورشيليپنج م 
ها ادامه  َتسلُسل دوره د هست،  يدروژن در خورشي كند و تا هيت ميز كفا يگر ن ي ارد ساِل ديليپنج م   يبرا

 گردد. ي ز ميف و ناچي د منقبض و پژمرده شده، ضعيدارد و پس از تمام شدن آن، خورش
ن نور و  يكند و همة ا ي دانند كه اتمها را خرد مي م  ي مي ن عظيرا مانند ماش  د يساده، خورش   به طور 

اتم  انفعال چهار  و  فعل  از  كربن   دروژن يه   ي عني   يمعمول  ي اييمي ش  حرارت،  اُزت   و  هل  و  و    وميو  است، 
 سوخت خواهد ماند. يد بي دروژن آن تمام شده و خورشي خواهد آمد كه ه يروز

راجع    محاسبة دانشمندان. اگرچه  دينسبت به خاموش شدن خورش  يبود از گفتار علم   يان نمونه يا
آ و  گذشته  خورشيبه  ولي ندة  است،  متفاوت  ا  ي د  خورش يدر  كه  ابد ين  تا  درخش  د  روز ينخواهد  و    ي د 

 القولند. خاموش خواهد شد، ُمّتِفقُ 
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ان  يرا ب  يو قطع   ي عي ك مسأله طبيرا مطرح كرده،    د ي د كه خاموش شدن خورشيمج   ن، قرآن يبنابرا

است.   َرت  »فرموده  ُكو  ُس  م  آلش  خورش   يعني:  آ َِذآ  كه  در يآنگاه  پد  شودي چي هم  ا«ده  و  پي،  درهم  ده  يچ ين 

اخگر شروع    م، آن گاه كهير يرا به قدر هندوانه در نظر بگ  يشدن، توأم با خاموش شدن آن است. اخگر 
خاموش م  ي مقداركند،  ي م  يبه  آن  سطح  در  تدرينشي خاكستر  به  ي ند،  افزوده  خاكستر  وسعت  بر  جا 

م  يطور را  اخگر  سطح  تماِم  روشنا ي كه  و  ميناپد  يي پوشاند  اي د  در  صحيشود،  صورت  كه  ين  است  ح 
آن كه    ي را سوخت اصلياست ز  يد هم جاري ن حساب در خورشي ده شد. اي چ يم، اخگر با خاكستر پييگو
بر سطح    يان هنگام لّكه ي شود. در اي ر قابل سوختن است، ميكه غ  وْميل به هل ياست، دائما تبد  دروژن ي ه

ميخورش مينشيد  گذشت  با  و  خورش يليند  تماِم  لكه  آن  سال،  مياردها  را  بدي د  و  طر ي پوشاند  ق  ين 
 كند. ي دا مي ر مصداق پيپنهان شده، تكو ياد در لّفافه يخورش

  شامل حاِل تمام ستارگان   ن قانونيا  يبود، ول  دي ن رفتن خورشي ان شد راجع به از بينجا بي آنچه تا ا
سوخت خود را مصرف كرده، سرانجام   ج يبه تدرِد ما،  ي دها مانند خورشيهاست و همة خورشو كهكشان 

 خاموش خواهند شد. 

در    است و امكان ندارد كه تا ابد   ي كي  گر، حكم تمام شدن سوخت در همة ستارگان يعبارت دبه  
از ستارگانيك حال بمانند و بدرخشند و چه بسي از ب  يكه تاكنون متالش  يار  چه،    ؛اندن رفته ي شده و 

 ست.ي د ما نيتنها منحصر به خورش  د يخورش
ثابت، خورشستارگا   هر  ين  و  هستند  از كهكشان ي دها  است.    يشمار ي ب  يدها ي ا شامل خورشه ك 

دورتر است، و    د يپانصدهزار مرتبه از فاصلة خورش   ن ينسبت به زم   ،يماني  ي مثالا ستارة درخشندة ِشعرا
خورش فاصلة  در  مياگر  قرار  ما  بي ِد  بار  چهل  خورشيگرفت،  از  زم ي شتر  به  ما  روشنا يد  و  حرارت    يي ن 

شتر  يِد ما بيش چهل بار از خورشي است كه درخشندگ  ي ديخورش   يماني  يفرستاد، به هر حال، ِشعرا يم
ن در  يك تن است و اي در حدود    يماني   يِشعرا  ر َم، در َقيك فندق معمولي به اندازة    ي است، و وزن سنگ

 باشد.ي ذرات آن م يفشردگ ي عني  ياثر چگال

ء   » پروراند، لذا مسأله  ي را در وجود خود م  ، نطفة مرگ و فنا يتمام جهان و منظومة شمس ُكل  َشي 
آ ِل    َههُ َهالِك   است  وجهجز  :  َوج  نابودشونده  طب ي  «او همه چيز  مسأله  قانون  يعيك  و  فنا   است  و   مرگ 

  ي نظام فعل   يرانيو  ك عربستان، ي ط تاريد در مح ي مج  شامل حال تمام موجودات است. آن روز كه قرآن 
نداشتند.    يي ل و تجربّيات آشنا ي ن داليرا اعالم نمود، مردم به ا  جهان
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ميا طر ي خواهي نك  دي م  قرآن   يگر يق  كه  اي مج  را  در  زميد  براي ن  م  ي نه  نشان  بررسي ما    ي دهد، 
در اثر    ياند، ولز فشردِه و محكم بوده يك چيهمه   ن ي ها و زمخلقت، آسمان  ي ن كه در ابتدايم و آن ايكن

  ي هنوز ادامه دارد و تا حّدن انبساط  ي اند. ارا به وجود آورده  ي افته و جهان فعليجا وسعت  ي انبساط، تدر
اثر آن، تمام منظومه يادامه خواهد   به غبار  ي متالش  ا و ُكرات هافت كه در  اتم   ي شده  قابل  يغ  يها از  ر 

م كه در اثر فشار باد و نازك شدن ِجدارش  ي كه آن قدر باد كن   يل خواهند شد، همچون بالنيلمس تبد
لومتر مكعب از هوا را  ين كيچند  ي كه در اثر منفجر شدِن ذراتش، تودة غبار  يا تكه سنگيمنفجر گردد،  

 رد.يبگ

آأََوَلم  َيَر آل ِذيَن  » د: يفرما يم  اءيم: در سورة انب يروي ش مي د و علم پي مج ات قرآنياكنون قدم به قدم با آ
َماَوآِت وَ  َناُهَما  َكَفُروآ آأَن  آلس  ا َفَفَتق  أَر َض َكانَََتا َرت ق  وسته  يپ  ن ي ها و زممگر كافران ندانستند كه آسمان  يعني:  آل 

 . «ميو گره شده بود، پس بازشان كرد

ز مّتصل است.  يباز كردن و جدا نمودن دو چ  يمعنبه    « َفتق»وسته و گره شده و  يپ  ي به معن  «َرتق»

 

َماَوآِت َوآلأَر ضِ »د هست كه خداوند متعال را با جملة  ي مج  در قرآن  ي اريات بسيآ شکافندة    : َفاِطِر آلس 

شكافندة    يشكافتن است و جملة مذكور كه به معن  يبه معن  «َفطر »كند.  ي ف ميتوص   «ها و زمينآسمان 

زم آسمان  و  م  ن يها  نشان  ابتداي است،  هستة  شكافتن  با  متعال  خداوند  كه  اييدهد  و  همنظومه   ن ي ،  ا 
 ا را به وجود آورده است.هو كهكشان  كرات

َماء    وَ »:   َناَها بِاأَي د  وَ آلس  گمان ما  ي و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم و ب  :آ ِن ا َلُموِسُعونَ   َبََني 

  ي ز يوسعت دادن چ   ياز مادة اّتساع است و اّتساع به معن  «دهنده وسعت :  ُموِسُعونَ ».  «يمهست   دهنده وسعت

َلُموِسُعونَ »از همة جهاِت آن است و جملة   ه است و داللت بر دوام  يجملة اسم   «ايمدهندهوسعت   : ما آِن ا 

 ن كه انبساط ادامه دارد. يجه ايم؛ نت يادهنده وسته گسترش يپ ي عنيدارد، 
قرآن  آنچه  جز  غرورش،  و  َنخَوت  همه  آن  با  امروز  چ  علم  م   يز يفرموده  در  و  است  ان  ينگفته 

قت  ين حق ي كه ا  ياست، در حال  ي منسوب به دانشمند  «جهان در حال انبساط»  ة ي، نظر دانشمندان غرب

 د.يب او گردين شهرِت ظاهر، نصيدر اثر عدم توجه، ا يد طرح نمود ولي ن بار قرآن مجيرا نخست 
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آ از قرآن  ياتيحال  را بررسي مج  چند  آيم دي م و خواه يكني م  يد  از  ي د كه تحّوالت   يخاموشنده، 
 و انبساط و اّتساع عالم، از قرآن سرچشمه خواهد گرفت: د يخورش

آن  » آلن ُجوم   آَِذآ  ستارگان  :َكَدرَت  َو  كه  آنگاه  شونديت   و  آ«ره  در  نجوم  از  مراد  اگر  شر ي .  سية    ارات يفه 

  ره گردند و اگر مرادْ يز تيارات ني، سديخورش  يباشد، روشن است كه به دنبال خاموش  يمنظومة شمس
 آن دچار خواهند شد. دند كه در اثر تشعشع، به سرنوشتيز چون خورشيباشد، آنها ن  ثوابت

دهد كه در  ي فه صراحتا به ما خبر ميه شر ي ن آي . ا«به راه افتند : و آنگاه كه كوهها ِجَباُل ُسي َرت   آَِذآ آل   َ و»

و پشِم حالج  ها نده كوه يآ غبار  به شكل كوه  يمانند  از دور  روان شده،  مي د  شده  لكن جز  ي ده  شوند، 
 ن در اثر انبساط است.يستند و ايش ني ب يغبار

از مّدت    ند كه ده ماهيرا گو  ي شتر   «ِعشراء».  «شوند  يها خال: و آنگاه كه آبستن ِعَشاُر ُعط َلت  َو آَِذآ آل  »

افت و به هر حامله، عشراء گفته شد و جمع آن ِعشار است، و  ين كلمه عمومّيت  ياو بگذرد. بعد ا  ي آبستن

َو تََضُع ُكل  ذآِت  »د:  يفرما ي م  امت يات قيگر از آيد  ي كيكردن است. در    يغ و خال ي تفر   يبه معن  «لي تعط»
شود: آنگاه كه  ي ن ميه چن يآ  ي. پس معن«گذاردي بار خود را م  در آن روز هر باردارْ   ي عني :  َلَها ل  َحم  َحم  

خالآبستن  ه  يها  و  چيشوند  چيچ  درون  در  هسته   يز يز  الكترون نماند.  و  مهها  ويزاي ا  ا هالكترون   ند 
پروتون شده،  تولينو  يها بزرگ  مين  ولي د  حامله   يكنند،  روز  آن  ذره  يباق  يادر  بطن    يانماند،  در 

 نخواهد ماند.  يباق ياكره  يدر تو ي ا، و ُكرهياهسته 
رود، هرچه  يآن م  يخود به سو  يش فرموده، اكنون بشر با پا ي پ  د در چهارده قرنيمج   آنچه قرآن 

پ مي زمان  پا ي ش  محكم   يها ه يرود،  دي متر  قرآن  آنچه  تلقيگردد،  افسانه  جاهل  مردِم  نظر  در    ي روز 
 دارد. ي را به اعجاب وا م يشناسن قهرماناِن جهان يتر شد، امروز بزرگ يم

ها موجودند،  ندهيها در دل آكند، گذشته يگذشتة خود را در درون خود حفظ م  اسرار   يز يهر چ 
درختان  يها حلقه معّين   ،دروِن  را  آنها  سال  و  سنگ ي م  سن  دل  در  گذشتگان  آثار  اعماق  كنند،  و  ها 

 ه را  ـذشتـ مردماِن گ  يـطلبو جاه ي ـزان هنر و صنعت و ترقيها، م مانده و پس از گذشت قرن  ي باق ني زم
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 سازند. ي روشن م
مصر يك اهرام  از  كه  جمش  ست  تخت  جاه  د،ي و  و  گذشته  اقوام  خودپرست  يطلبهنر  ن  يسالط  ِيو 
  ي ها ن با بدن ي ر شالق مأموريفتد كه زين  يپناهيب  اد هزاران بردةيدن آنها به  ي را نخواند، و از د  باستان

از رنج و جان ي زان سنگ آن بناها را حمل ميركبود، عرق  تا  ك  ي  ي گناه، كامراني هزاران ب  كندن كردند 
 ن گردد.ي مرد مغرور و آزمند تأم

كاوش  دانشمندان با  تمّدن  يها اكنون  جزئّيات  را    مخصوص،  گذشته  مردمان  اعماِل  و  مذهب  و 
را عالئم و  يدهند، زي ص ميافه و قامت مرده را تشخ يده، رنگ و ق يپوس  ك تّكه استخوان ي خوانند و از  يم

 آنهاست.  ي ا يگو گذشته و زباِن يها دوران  از اسرار  ي، حاكيآثار فعل

قت آن اطالع  يكه ما از حق  حافظه  يرويدارد، ن  يين ثبت و ضبط سهم بسزايز از ايوجود انسان ن
را كه مشاهده نموده، ضبط كرده و در خزانة خود    ييها انجام داده و منظره   يرا كه آدم  يم، اعمالي ندار
 دارد. يمنگه  

ش را از مّد نظر بگذراند و به  ي تواند، اعمال انجام شدة پنجاه سالة خويك ساعت م يانسان در عرِض  
توص يد واقعا عجيگران  ميف كند.  انسان  است كه  از دي ب  را  اعمال خود  لكن    يگران مخفيتواند  دارد، 

 ش ناتوان است. يخود پنهان دارد، خود در دست خوتواند از ينم
ن كتاِب مرّتب و  ي كند، اي ، اصوات و اعمال و آثار انسان را ضبط مهمچون نواِر ضبط صوت  حافظه 

روز  اگر  را  م  ي ش رويپ  ي پروندة مضبوط  نهند،  دربارة خوي او  داور ي تواند  َكَفى  آق َرآأ   » كند،    يش  َكَتاَبَك 
ا  َم َعَلي َك َحِسيب  ِسَك آل َيو   . «يشتن حسابگر باشياست كه امروز خودت بر خو  يات را، كاف: بخوان نامه بَِنف 

م از مرض خبر  افروختگ  رنگْ   يدگيدهد و پر ي ضعِف بدن  از شرم و غضب، و    ياز ترس، و  چهره 
ن واقعّيات را در خود ضبط كرده و  يدهد. بدن، اي از كثرت كار خبر م  م شدن پوسِت كف دسْتيضخ

ِرُموَن بِِسيَماُهم  »سازد، ي آشكار م َرُف آل ُمج   .«شوند گنهكاران به عالمتشاني : شناخته مُيع 

را اختراع كرد و    نما يو س  ن ثبت و ضبط از ابتدا در جهان بوده و هست، سپس بشر ضبط صوتيا
بب   يتوانست صدا  را در آن پرده  از ضبِط صوت بشنود و اعمال خود  را  از    يند، به طور يخود  كه پس 

او را از ضبط صوت بشنوند و اعمال او را در   يتوانند صداي ماند و هر وقت خواستند ميم يز باقيمردن ن
 نند. يآن پرده بب 

شود و ي و هوا ثبت و ضبط نم  ني ار ما، در ذرات زمتوان گفت كه اصوات و اعمال و آثي از كجا م
هستند كه نه تنها اصوات، بلكه اعمال و    يوار جاسوسانيو دشت، در و د  آشكار نخواهد شد؟ كوه  يروز

 آشكار   رارـن اسيرود، اي ق به كار ميل دق ياسباب و وسا  ي كنند، وقتي از انحاء ضبط م ي ه نحوـآثار ما را ب
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ود.  ـشيم
 

 شوند:ي م ميث ثبت و ضبط اعمال به چند دسته تقسيد از حي مج ات قرآن يآ

 هستند كه داللت دارند بر نوشته شدن و محفوظ ماندن اعمال.  ياتيدستة اّول، آ
ك محّل و  ي هستند كه داللت دارند بر مجّسم شدِن اعمال و جمع شدن آنها در    ياتيدستة دّوم، آ

 ده شدن آنها.يد
 هستند كه داللت دارند بر شهادت اعضاء. ي اتيدستة سّوم، آ

آل َمو  » يِي  نُح  ُن  نَح  وَ آ ِن ا  ُموآ  َقد  َما  تُُب  َونَك  وَ   تَى  ُمبِين    آ ثَاَرُهم   آ َِمام   ِفي  َناُه  َصي  آأح  ء   َشي  ماييم كه    همانا   : ُكل  

 يتابرا در ك  يكنيم و هر چيز ي اند با آثارشان درج مسازيم و آنچه را از پيش فرستادهي مردگان را زنده م

آ«ايمروشن برشمرده  از  ية شر ي. در  تُُب »فه، مراد  ن  ي نوشتن در رو  «نويسيمي م  : نَك  بلكه  ي كاغذ  ك  ي ست 

نسخه  نوشتِن    يبردارنوع  آر  به خصوص و  همه چ ياست.  طب ي،  روشِن  كتاب  در  بزرگ    عت يز  و جهان 

ُبرِ   وَ »و حركات باطنّيه در عالم معنا،    ي گردد، حركات ظاهرّيه در عالم ماديضبط م ء  َفَعُلوُه ِفي آلز  :  ُكل  َشي 

أَر ُض زِل َزآَلَها »د:  يفرما ي ز ميو ن  «ها استاند در كتاب و هر چه كرده أَر ُض آأَث َقاَلَها   وَ   آ َِذآ زُل ِزَلِت آل  َرَجِت آل    وَ   آأَخ 
َلَها  َما  نَساُن  آل  ِ َمئِذ     َقاَل  َباَرَها َيو  آأَخ  ُث  لرزش  :  تَُحد  به  زمين  كه  شود  خاص آنگاه  لرزانيده  زمين  ،  خود  و 

افكند  يبارها  برون  را  خود  است،  سنگين  شده  چه  را  زمين  گويد  انسان  زمين  ،  و  كه  است  روز  آن 

 . «گويدخود را باز  يخبرها 

  ي كردند و نشدن ي ر آنها را مسخره ميات و نظا ين آي از مردِم نادان، ا  ياد، عّده يمج   وقت نزول قرآن 
جمع شرايم صورت  در  كه  شده  روشن  امروز  لكن  محيپنداشتند،  بودن  فراهم  و  اسرار ي ط  مساعد،    ط 

 گردد. ي آشكار م
ك حركت نوار  ي بعد از    نما يو محسوس شدن اعمال در پردة س  طور كه تكّلم نوار ضبط صوتهمان 

ف همگان  لم يو  جنبش  از  بعد  نياست،  زم ي،  آ  ن يز  وقوع  نمود.  خواهد  آشكار  را  خود  شر ياخبار  فه  ية 

َباَرَها » آأَخ  ُث  باز   يخبرها :  تَُحد  را  رد  «گويدخود  آيدر  آ  ياتيف  از  بعد  كه    :زُل زَِلِت آ َِذآ  »فة  يه شر ي كه  آنگاه 

اند، قابل توجه است و  آمده   «لرزانيده شود

 
ن كه در آنجا دو ركعت  ي گذشت مگر اينم   ي چ منزلي از ه  )ص(نقل شده است كه حضرت رسول اكرم

 ن محّل به نماز خواندن من شهادت دهد.ي خوانم كه ايآن نماز م يفرمود: من برايخواند و مينماز م
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 ا  يك محّل بخواند ي ود را در ـخ يها نماز و نافله د: انسانْ ي الّسالم پرسه يعل از حضرت صادق   يشخص
هر محّل به نماز خواندن او شهادت دهد و    امتيرا روز قينجا و آنجا بخواند، زي در چند محّل؟ فرمود: ا

را در جاها ين از مساجد بخوان  يز فرمود: نماز  ُبقعه يد، زي متعّدد  ق  يارا هر  برايروز  نماز خواندن    ي امت 
 شما شهادت خواهد داد. 

ست؟ گفتند خدا و رسول  يچ   ن يد اخبار زم ي دانيه و آله فرمود: ميالل عل  ي صل  حضرت رسول اكرم 
اند.  ن كرده يزم  ي دهد به آنچه در رو  يگواه  ين آن است كه بر هر مرد و زنياو داناترند. فرمود: اخبار زم 

ن به بهتر يو  باشد مواظبت كن ي ز فرمود:  از زم ين اعمالتان كه نماز  باشيد و  روز    نْ يرا زم يد، زين برحذر 
 زند، آشكار خواهد ساخت.ي را كه از شما سر م  يك و بد ي هر عمِل ن امت، يق

را    يز اسرارين  امتيكند، روز قيخود را آشكار م  اسرار   مخصوْص  يها با كاوش  ن يطور كه زمهمان 
 م. يدن آنها نداري رون كشيب ي برا يالهيكه در خود ضبط نموده، آشكار خواهد ساخت، اگرچه امروز وس

آق َرآأ  »فة:  ية شر ي قرائت است و در آ  يدر اعمال، خود نوع  ير باطنيدارند. س  يمراتب  تئار كتاب و ق
انسان است. حافظة هر شخص، انبار    يهم پروندة داخل  يكي مراد از كتاب،    «را بخوان  کتاب خود  :َكَتاَبَك 

ا و حوادث  ين قضا ي كند و ا  يگذشتة خود را بررس  يا يتواند با مراجعه به آن، قضا ي محفوظات اوست و م
 ن بردن آنها را ندارد. ياز ب  ر و تبّدل، قدرِتّيچ تغيده است و ه ي شه دواني و هوا ر ني در ذرات مغز و زم

ق روز  اكرم  يق يحق   ي، شهداامتيدر  رسول  اصل حضرت  اطهار  )ص(در  ائمه  و حضرات    و حضرات 
مجاهدت به آن مقام برسند كه  ز امكان دارد در اثر  ياز اّمت ن   ي باشند. افرادي م  الّسالم هم يعل   ن يمعصوم 

 ر كنند و شاهد باشند. يآن مراتب را س 
ر شهود كه همه به اذن پروردگار ي، اعضاء و سا ، حافظهني و شهادت زم  ي درگاه اله  ن يشهادت مقرب
آگاه به   يز خداوند تعاليها نشهادت ن  ي باشد. گرچه بدون اي م  يظاهر   يها شهادت   يمتعال است، ماورا

د  ينباشد، شا   آن ُجرم در خاطر مجرم  يامر كند ول  يبه مجازات مجرم  يقاض  يق امور است، اما وقتيحقا 
د و او را عادل نداند.يد نما ي حاكم ترد  در قضاوتِ 

 
نسبت    يخاص   ي، اثرات معنوا از ُسعداءيباشد    اءيا به شر، از َاشق ير باشد  ين شهود، به خي شهادت ا

ن است و در  يَارَحُم الّراِحم   يرا خداوند تبارك و تعاليبه آن افراد دارد و در مجموع به نفع آنان است. ز
ر از حّق  يداند و غي شتن را مستحّق آن مين عذاب، خوي ت خود را درك و در حيمعص  كه مجرم  يطيشرا
 ا نجات او شود. يف عذاب ياو، سبب تخف ي برا يابد، امكان دارد كه چنان ادراكيي نم يپناه



 

ِعقاب  ي برا  ياله يوس  توبه لغت،    اسقاط  در  و  گو  « توبه»است  را  و  يبازگشت  رجوع  توبه  ند. 

معص  از  است  مرّكبيبازگشت  و  به طاعت،  گناه  ت  عقوبت  به  علم  از  كه    است  آن،  آفت  و  خطر  و 
پشجه ينت و  ندامت  ا  يماني اش  از  و  است،  مطلوب  َفوات  و  گذشته  پشي بر  و  ندامت    ي معن  يمان ي ن 
 وندد و آن اراده و اهتمام به تدارك مافات است.يپيبه حصول م يگر يد

ست به كسر شهوت  ت و اقبال به طاعت، و دوام آن مشروط اياست به ترك معص   عقد قلب  توبه
  ينفسان  يممكن است آرزوها   يآن  مراقب احوال نفِس خود نباشد، هر   را اگر سالك يو جهاد با نفس، ز

زد و در هم  ير  ت، اساس توبه را هرچند هم محكم باشد، فرو يل به معصي رد و ميگرو  ين  يدر دل و
 شكند.

عا قائلند بر  ي جم  خاصه   ي و عدم وجوب آن، و علما   ن در وجوب توبه ي ان مسلمياختالف است م
از كبائر، ول توبه  ايم   يوجوب  آيان  از َصغائر اختالف است كه  توبه  از  يشان در وجوب  ا وجوب توبه 

ند وجوب  ي گو  ياست، و بعض يو سمع  يبرآنند كه وجوب آن عقل   ي. بعضيا سمعياست    يصغائر، عقل
، ياست نه عقل  يآن سمع

 . 
ست مگر به  يممكن ن  را ترك گناهيمان راجع است، ز ي ، حاصل كار به اد در توبهيگو  ي اگر كس

ر ضرِر  ـلة علم بيه وسـود مگر بـه خوِف عاقبت، و خوف عاقبت حاصل نشـنشود مگر بصبر، و صبر  
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كه    ين كسيه و آله، بنابرايالل عل  يق خدا و رسول او صلي ق به آن نشود مگر به تصديو تصد  ذنوب،
به واسطة    ي ن است كه اصرار بر ذنوب، گاهيد كه مؤمن نباشد. جواب ايُمِصّر است بر ذنوب، الزم آ

ا ا  يمان است و گاهيَفقد  اي به واسطة ضعف  با  قوي مان، و  فين  يمان  با ي الجمله جمع مي ز  شود، و 
ارتكاب  ي ن   يو وقوع عذاب اخرو  الّسالم هم ي عل  اوصيا و    انبيا ق صدق رسل و حّقانّيت حضرات  يتصد ز 
 ممكن است.  يمعاص

كه به خوِد حرام    ي ست تا مادامين  كبائر است و عزم بر حرام، اگرچه گناهترك واجب، داخل در  
عزم    ي دهد، ولي م  ثواب   يتعالاست. عزم بر اعمال حسنه را حق   يباكيو ب   ي كن َتجّري مرتكب نشده، ل

 الت خداوند عالم است.از تفّض  ين هم نوعيكند، و اينم  ت را ِعقابيبر شّر و نّيِت معص

ِعقابگفته   يبعض اسقاط  كه  مؤمن   اند  عاصياز  منافيِن  صفات    عدل  ي،  از  عدل  چون  و  است 
مي عظ شمار  به  قبا ي مه  َاقبِح  آن،  مخالفت  است.  يرود،  ح 

اثبات معاص يِن عاصي از مؤمن م  يكر   يرا كه گذشتِن خدايز از  شان، با  يا  ي، بعد 
 عدل منافات ندارد. 

الهگفته   ي بعض توبة كس مقبول درگاه  اين  ي اند كه  از تمام گناهان ي ست مگر  كند،    توبه  ن كه 
علما يعارف  يول فرمودهيتصر   ِن  صحح  كه  بعضياند  از  توبه  است  شرط  يح  به  نوع    يگناهان  از  كه 

از حقّ يا ُشرب خمر  ين كه تنها از زنا  يگرش نباشد، مثل ا ي گناهاِن د ن  يتوبه كند، كه در ا  الناس ا 
 شود. ي آنچه توبه كرده از او ساقط م وقت ِعقاب 

كند كه    توبه   ي ن كه كسي ست، مثل ايح نيگر شود، صحيكه از نوع گناهان د  گناهان   ي توبة بعض
د را نكند،  ي بت ِزي ا توبه كند كه غيد،  يننما   ي از خوردن گوشت حرام خوددار  ي نان حرام نخورد ول

توبه كه رجوع    يرا معنيست زيح نين صورت، توبه صحي د، در ايننما   يگران خوددار ي بت ديكن از غيل
، و توبة  ي، اهّم است از توبة صنفيكند، و توبة نوعي صالح است، در آن صدق نم  ي ب به سوياز معص

 ست.ي ، موجب اسقاط عقاب نيتوبة صنف ياست ول ، موجب اسقاط عقاب ينوع
َنَدم و عزم. بسا كه توبه كاذب بَود  مرّكب  توبه از  د. عالمت  ي ا يو اسم توبه بر آن راست ن  است 
ت نفرت داشته و  يرامون اهل آن نگردد، از اهل معص يآن است كه در اوقات متجّدده، پ  متْ ي صدِق عز 

 ابد، بلكه اسِتكراه از آن در نفِس خود مشاهده كند.ين ت، لّذتيدن معصي دن و شنيبه د

 



 معاد                                                                                                                                                       

 

  ي ا نه. بعضيا آن شرط است در توبه  يآ  هم محّل خالف است كه   عود در توبه  اما عزم بر عدمِ 
ن شرط  كه  ل يبرآنند  بعضيست،  كه  گفته   ي كن  چنان  است،  شرط  توبه  در  عود  عدم  بر  عزم  كه  اند 

، و عزم بر عدم عود، و اعادة  يماض  يفرموده توبه را چند شرط است: ندامت بر معاص  )ع(ي حضرت عل
 مظالم و استحالل.  فرائض، و ردِّ

بر حراْم نيمعص  عزم  ليت  و  نشود  آن  مرتكب  تا  تجّري ست  مول  يكن  معن  يبر  و    توبه،   ياست 
  كند بر عدم عود و وجوب َنَدم، به قاعدة مالزمه، شرع ي حكم م  ت است، و اگر عقل يبر معص   يمانيپش

 كند به وجوب آن. ي هم حكم م
معص گفته   يبعض تذّكر  از  بعد  توبهياند  است  واجب  كرده   ت،  ُمَعّلل  او  به  از  ي اند  بعد  اگر  كه  ن 

ن موجب ابطال ندم و رجوع بر اصرار  يآن باشد و ا  يد كه ُمشتهي ت، نادم نشود، الزم آيتذّكِر معص 
 است.

قائلند بر    يا نه. بعضيواجب است    د توبه ي ت، تجديا بعد از تذّكِر معصين كه آيخالف است در ا
گردد كه  ي ن مستفاد ميات چن يكن از اخبار و آي عدم وجوب آن، ل

تّواب و رح به  را  و غّفار وصف  ي چون خداوند متعال خود  به  م  مغفرت  و  قبول  و وعدة  نموده، 
توبه يتائب باب  و  داده،  تا حضور موْت  ن  بندگان، معص   را  است كه  اي مفتوح فرموده، واجب  بر  ن  يت 

توبه و استغفار كنند و عدم عود    يشدند، به زود  مغلوب نفس اّماره   يرحمان نكنند، و اگر وقت  ي خدا
 ابد. يشان راه نيا بر قلب  طان ين كه دوباره ش يند تا ايمسألت نما   يتعالا از حق ر

بر آنند كه با عدم تمّكن به    يح است با عدم تمكُّن، بعضيصح   ا توبهين كه آي خالف است در ا
ح است به  ي گردد كه توبة او صح ي ن استفاده ميچن   بزرگان كن از كالم  ي ست، ليح نيتوبه صح  گناه،

ِر متمّكن ممكن است و بر فرض  ين در حقِّ شخِص غي جهت آن كه، عدم عود در توبه معتبر است و ا
 از ثمرات توبه است. يكي  نده، خوْدي ز ترك گناه در آيست، و ني ن تمّكن، عدم عود بر او محال

م ايكني استدالل  به  توبةي م  اگر  كه  صح يغ   ن  متمّكن  ناام ير  نباشد،  ايح  و  شود  از  يد  خود  ن 
 د.ي طاق الزم آي ف ماالياست و با عدم صّحت توبه، اگر شخص مكّلف شود، تكل   رهيگناهان كب

كنند كه، اگر سقوط عقاب  ي ن استدالل مي ن بر كثرت ثواب در توبه چنيقائل  
ن  ي ، و حال اآتش دوزخنة  ينه ساقط شود عقاب از كّفار به محض معا يبه سبب نفس توبه باشد، هر آ 

 ست. يف ني دار تكل  ف است و آخرت يا عدم توبه در دار تكل يم كه توبه يده ي ست. جواب مين نيكه چن 
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ِد رحمت خداوند رحمان هر آن باز است. او  ي نيست و    يشه باز است و حاِجبي هم  ي َدِر توبة اله

م توبه ي دوست  ادارد  توبة  و  را  نيكنندگان  را  قبول م يشان  وَ » د:  يفرما يز  آبِيَن  آلت و  ُيِحب   الل َه  ُيِحب     آ ِن  
ِرينَ  نِب  » ث آمده:  يو در حد  «داردي كاران و پاكيزگان را دوست م  خداوند توبه :  آل ُمَتَطه  آلذ  َآلت ائُِب ِمَن 

 . «ندارد ياست که گناه  يهمانند کسکننده از گناه، توبه  :َكَمن ل َذنَب َلهُ 

و شواهد عقلّيه بر وجوب توبه و    يناِت قرآن ي ات بيمقّرره است. آ  ض ياز جمله فرا  و انابت،  توبه
و    ف يطالب، مبادرت است بر توبه و ترك تسو  ي ن، از اهّم مهّمات براي ار است. بنابرايفورّيت آن، بس

 ر آن.يتأخ
حاصل گردد   ، َقسَوت قلب يآن كه به كثرت معاص  ي كيم است:  يدو خطر عظ   فياهل تسو يبرا 

ن حال بماند. دّوم امكان معاجلة موت  يغالبا در ا رد و از قبول جال ُمَتعسِّر گردد،  يزنگ گ  نه دل يو آئ
توبه    ِفيآن از تداركات الزمه. پس چگونه شخص عاقل تسو  يو عمل به مقتضا   ق وقت از توبهيو ض

 كند و حال آن كه 
قبول نخواهد    حّق باشد وگرنه توبه  يد به جهت قبح آن بوده و به رضا يت با ياز معص  يمانيپش

باشد،    و خوف عقاب  د خالصا ِلَوجِه الل باشد و اگر ُمشوب به قصد بهشتياند توبه با گفته   يشد. بعض
صح نيتوبه  ل يح  محّققي ست،  َطَمعفرموده   يرّبان  يعلما   ن يكن  توبة  خوف  ي اند:  خال ين  ي و  اجر    يز  از 

ايرا كه حب يباشد. زي نم  يست و در صحت آن اشكال ين ن عمل را دوست دارد، پس ابتغاء  ي ب، خود 
 ، منافات ندارد.يَوجِه الل با نظِر طمع و خوف معنو

ند  يكي امام  ي از  حضرت  علمان  باقر  پرسه يمحّمد  حضرت  آن  از  درستيالّسالم  به  ما    ي د:  كه 
ش ما  يا پي ق شده و مال و مناِل دنيكه قلوب ما رق  يم در حاليروي رون ميم خدمت شما، پس بييآيم

ا  يم، باز دني م و با مردم معاشرت نمودين كه از خدمت شما خارج شديگردد، بعد از ا ي ل مي خوار و ذل
ست  ين ن يجز ا  ، ن استيد. آن حضرت فرمود: ايي ان فرما ين را ب يگردد، علت ايدر نظر ما محبوب م

 گردد.ي تر متر شده و به سبب عدم توجه به حق، صعب ق ي كه قلوب به سبب توجه به حق، رق
اكرم  يكي رسول  حضرت  اصحاب  عل  يصل  از  ما  ي الل  كه  كرد  عرض  َسرور  آن  آله خدمت  و  ه 

كه خدمت شما    ي د؟ عرض كرد وقتيترسيچه م  ي خود از نفاق. آن حضرت فرمود: برام بر  يترسيم
م و زهد  يكن يا را فراموش ميجه دني ، در نتد به آخرتي كنيم و شما ما را متذكر شده و راغب مييآيم
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ن كه از خدمت شما  يم، و بعد از اينيبيرا م   و دوزخ   ا آخرت و بهشت يكه گو  يام، به مرتبه ي ورزيم
شد نمودي خارج  مجالست  مردم  با  و  بويم  و  شن   يم  عيدياوالد  و  اهل  و  كرديم  مشاهده  را  م،  ي ال 

م،  ينبود  يچ بر سِر حالت ي ا كه ما هيم، گويم برگرديكه نزد شما بود  يشود كه از حالت اّوليك مينزد
 شود؟ي ما نفاق نم  ين برايا ايآ

كنند به  ي ب ميطانند كه شما را ترغينها ُخُطوات شي ن است، بلكه ايحضرت فرمود: نه چن آن  
با شما    نه مالئكيهر آ  ، به خدا سوگند ي د كه وصف كرديباش  يشه بر آن حالتيا. هرگاه شما هميدن

 كنند.ي ُمصافحه م

 است:  يرا درجات توبه
 ده به اعمال صالحه.يفا يو آن رجوع است از اعمال ب توبة ُعّمال،  -اّول 
 و آن رجوع است از ُفضوالت و ُشَبهات و اكثر ُمباحات. توبة مّتقيان،  -دّوم 
 ا به نفرت از آن.ياز رغبت دن و آن رجوع است از غفلت به حضور و توبة ُزّهاد، -سّوم 

 .يتعالحق  يو آن رجوع است از حسناِت خود به سو ن،يتوبة مقّرب  -چهارم 
ا، آنچه را كه  يانتقال به درجة ُعل ن است و بعد از  ي ئات مقّربياند: حسنات ابرار، سفرموده   بزرگان

  اعتبار كرده و توبه   ا از آن تائب شوند و آن را گناهي، حسنه دانند، اصحاب درجة ُعل ياهل درجة ُسفل
 از آن را بر نفِس خود الزم دانند.

 .يتعالحق  يحّق به سو يو آن رجوع است از ماسوا ن، يتوبة موّحد -پنجم 
ن  ي ِر ايسيكه ت  يو بدان  ي توبه كن  ين يد از آن خودبي، با ياست از خود دان  ي ارا كه حسنه  اگر توبه 

گردد به جهت خوف  به طاعت خدا باز   ياند: اگر كس ز فرمودهياست. و ن  ي لطف اله  يِ حالت ترا از َمخف

 «تِاناَب»، رجوع او را  گردد به جهت طمع ثوابند. و اگر به طاعت خدا باز يگو  «توبه»، رجوع او را  عقاب

امر و استحقاق عبودّيت باشد نه از جهت خوف عقاب و   امتثال  او به جهت  خوانند. و اگر بازگشت 

 ند. يگو «َاوَبت» طمع ثواب، او را صاحب 

اند و عروج به  ده ينرس  ت يشود، تا به درجة والي ن واقع مي را كه از مؤمن  ، مطلقا انواع توبهني عارف

لُِحونَ »:  ه كنند به توبة مطلقهي اند، تسمن ننمودهيَذرِوة مقّرب ِمنُوَن َلَعل ُكم  تُف  ا آأَي َها آل ُمؤ    : تُوُبوآ آ َِلى الل ِه َجِميع 
َو  »د ـنيگو را ِاناَبت ني و توبة عارف؛ «اميد كه رستگار شويد ، به درگاه خدا توبه كنيد يمؤمنان همگ  يا
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بَِقل   ُمنيب  َجاَء  دل  :ب   با  توب  « دـآي  باز  كارتوبه  يو  حضرات  ـو  توح  اوصيا و    انبيا ة  اهل  َاوَبت    دي و  را 

آب  »خوانند:  ُد آ ِن ُه آأَو  َم آل َعب   .«بود كارتوبهاو   ي به راست ي ابنده چه نيكو: نِع 

باشد به  ي است و اشاره م  « اضطراُب الِسّر» از    الّسالم هم يعل   انبيا اند كه توبة حضرات  فرموده  بزرگان

ات و اخبار از  ياست و آن كه در روا  شان محاليت از اي، صدور معص كه در مقام عصمت  انبيا ه  يتنز 
 ل است.ي وارد شده، محتاج به تأو يصدور معاص

است كه    يحيئات، قبا يع آنچه در آن است از ُشرور و س ي و جم 
ع آنچه منسوب است به  ي كند مثل شهوت و غضب، و جم ي انسان به سبب ضرورت به آن مباشرت م

 . شود در نفس از تعّلق به ماّده، كه ي م يئت نفسانّيه كه ناشيه
كه    آن، به قّوة علم و عملر  يوانات و غير حيرا بر نفوس سا   يل داد نفوس انساني تفض  يتعالحق 

َط به جهت  منزلة دو جناحند  ايبه  از  و عروج  و  ي ران  نور  عالم  به  پر شّر و شور  عاَلِم  و  داِر غرور  ن 
 داُرالسُّرور.

. 
ف  ياوقات از مباشرت و مجاورت ظلماِت عاَلِم تكل  ي، آن نور محض، بعض)ص(اء يحضرت خاتم االنب

اده از  يگشت كه مبادا زي رش ناراحت مي من  است، قلب   ي و اشتغال به آنچه از مقتضّيات عاَلِم عنصر 
كرد  ين جهت استغفار ميو بدنّيه گردد، از ا  يمشغول امور مباح  حدّ 

 است.  ين معنياشاره به ا  و اضطراُب السِّر  

د برايعلت  شفاعت  يگر  عذاب،  كلمة    رفع  از  است  مشتق  شفاعت  جفت   يعني   «َشفع»است. 

ديبا چ  ي ز يكردن چ معنيز  به  و  است. گويتقو  ي گر،  ِاعانت هم آمده  و  ميز  ع،ي ا شفيت  بر  ياد  كند 
  ي، و معانيا صاحب مقام ي  يتعالل مغفرت و درخواست از حق ي به تحص  يكس  يو اخرو  يويمنافع دن
 ات و اخبار؛ همه مناسب با وجه اشتقاق آن است.يمستعمل در آ  ياصطالح

غر   به حكم فطرت  متداوليو  اگـزة  با عظمتـه،  بخواهند شخِص  َعرِض حاجت   ير  و  را مالقات 
 رِد  ـول و طـه رّد قـرا ك ي رد واالمقام و بزرگـد، فـ و كننـطلب عف ير ـو مقصّ  مجرم ي ا برايد و ـنينما 
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 رسند. ي ب به مقصد و مراد خود مين ترت يَبرند و بدي درخواست او نشود، به وساطت م

به ه  ي ز يان دو چيم اگر  يكه    يگر ي بخواهد در د  ي كيچ وجه شباهت و سنخّيت وجود ندارد، 
دو جنبه    يد دارا ين واسطه با يالزم است؛ و ا  ياان آنها واسطه يهم متأّثر شود، م   ي گر ير كند و ديتأث

  متأّثر اثر را از مؤثر گرفته و در    گر مشابه با ساِفل، تا ي و از جنبة د  يك جنبه مماثل با عالي باشد: از  
ر  ينداشته باشد، تأث   با متأّثر   يز اگر سنخّيتيه مؤثر نشود، اثر نتواند گرفت و ني گذارد. چه اگر شب  يباق

بنابرا گذارد.  چنينتواند  اگر  واسطه ين،  ف  ي ان  افاضة  عال  ض ينباشد،  دان  ياز  ُمف  يبه  از  به  يو  ض 
 ممكن است.ر يو غ ض، عادتا محاليُمسَتف 

ها بخواهند  وجود ندارد، و اگر عضالت و رگ   يسنخّيت  ان گوشت و استخوانيبه عنوان مثال، م 
رند و به استخوان رسانند،  ياست، از گوشت بگ  مي اِز استخوان را كه كلسيالزم و مورد ن  يخون و غذا

امور جز در موارد معجزه و َخرِق عادت امكان ياست و ا  ، محال ياله  نِشيبه حكم سّنت آفر  ر يپذن 
د كه نه به صالبت و  ي آفر   ان گوشت و استخواِن بدن، غضروف ين جهت خداوند متعال، ميست. بدين

ا   يو سست  ياستحكام استخوان است و نه به نرم از گوشت به   ين غضروف غذايگوشت، و  الزم را 
 دهد. ي ن رسانده و آن دو را به هم اتصال ماستخوا 

خداوند متعال به    
ات و موت، علم  ين وجود و عدم، نور و ظلمت، ح ي ندارد چنان كه ب يچ وجه با بشر و خلق، سنخّيتيه

برا ين  ي و جهل، سنخّيت بارگاه حك   يست.  به  آنجا كه فرِد عاص يم عليورود  از  نها   ياالطالق،  ِت  يدر 
 و َاصّح است. تر  ش الزم ي له و واسطه برايمذكور، وس  است، به حكم قانون ي درجة حقارت و كوچك

كن  ي ش است، ل يوضات خوي، بالواسطه قادر به افاضة ف يست كه خداوند تبارك و تعالين  يديترد
ا شد،  ذكر  كه  حواي چنان  و  كنند  توّسل  او  به  بخواهند  مردم  اگر  پس  اوست.  سنت  برخالف  ج  ي ن 

سعادتيخو گونه  همه  و  نما   ي ش  طلب  او  از  وسي ند،  يرا  برايگانه  ف   ي له  جل ياخذ  سلسلة  لة  يوضات، 
 ند. يل آيج مطلوب نا يكامل به آنان توسل كنند تا به نتا  د با اخالصياند، با اء يحضرات اوص

ند و  يش تو آي كه مردم به نفِس خود ظلم كنند و پ  يد فرموده: زمانيمج  خداوند متعال در قرآن
شان را قبول و  يتوبة ا  يشان طلب مغفرت كند، خداوند تعاليا  يبرا  )ص(غمبر خدا يآمرزش طلبند، و پ

فرما يحوا اجابت  را  نيجشان  و  ميد،  ا  ي كسان  ي ا»د:  يفرما ي ز  آورده يكه  بپرهيامان  خدا  از  و  يز يد،  د 



                                                                                                                       عوامل اسقاط عذاب 189

الل َه وَ د:  ي ش خدا روي له پيبا وس  يعنيد،  يي او بجو  يبه سو  يالهيوس آت ُقوآ   آ َمنُوآ   آل ِذيَن  آأَي َها  آ َِليِه    َيا  ََتُغوآ   آب 
 . «آل َوِسيَلةَ 

ا بر اهل كبائر كه  ياست    ن مستحّق بر ثواب يمؤمن  يبرا  ا شفاعتين كه آياند در ااختالف كرده 
طا  ِعقابند؟  ُمعَتِزلهيمستحّق  اّول  فة  بر  گفته   ي قائلند  تقوو  موجب  شفاعت  ازدياند  و  منافع  ي ت  اد 

برا  ياخرو  ياستحقاق نه  طا   ياست  اما  عذاب،  شياسقاط  و  عاّمه  اي فة  بر  قائلند  شفاعت  يعه  كه  ن 
 .ين عاصيموجب اسقاط و دفع َمضاّر است از مؤمن 

 وَ »ه است: ين آي ا يكي شان يل ايكنند در حّق اصحاب كبائر، دليم شفاعت يكه نف فة معتزلهيطا 
ل    ا  م  َيو  وَ آت ُقوآ   ئ ا  َشي  س   ن ف  َعن  س   نَف  ِزي  وَ   تَج  َشَفاَعة   ِمن َها  َبُل  ُيق  َعد    لَ  ِمن َها  ُيؤ َخُذ  وَ لَ  ُينَصُرونَ   ل   ُهم   و  :  لَ 

پذيرفته    يل از و َدكند و نه بَ ي دفع نم  ياز عذاب خدا را از كس   يكه هيچ كس چيز   ي بترسيد از روز

 . «شوند يسودمند افتد و نه يار يشود و نه او را ميانجيگر 

در    «يروز   : وما  ي»م كه مراد از  يده ين جواب مي ما چن  ن استداللْ يگران، به ايقطع نظر از جواب د

آيا قية شر ين  روز  دلي ن  امتيفه،  است.  موت  روز  بلكه  دي ست  ايل  نفيگر  بر  در حّق    شفاعت  يشان 

تََضى»ه:  ية شفاعت است مثل آ ية مطلق ي ات نافياصحاب كبائر، آ َفُعوَن آ ِل  لَِمِن آر  ،  از بزرگان  ياحد  :َلَيش 

اِفِعينَ َفَما تَنَفُعُهم  َشَفاَعُة  »ه:  يو مثل آ  «شود   ين كه خدا از او راضيكنند مگر اينم  يشفاعت بر كس   : آلش 
 . «بخشدينم يكنندگان به حال آنها سودشفاعت شفاعتِ  پس

ا ُمسِلِم صاحب كبيجواب  اين كه  به جهت  توح ي ره،  بر  است در  يو حقا   ديمان  لَِمِن  »ق، داخل 
تََضى اِفِعينَ »ه:  ي محروم نخواهد ماند، و آ  پس، از شفاعْت  «افراد مورد رضايت  :آر    : َفَما تَنَفُعُهم  َشَفاَعُة آلش 

م بر  يدر حّق كّفار است و ما هم معتقد  « بخشدي نم  ي كنندگان به حال آنها سودشفاعت  شفاعتِ   پس

ن به خالف حال  ي آن. پس چون عدِم نفِع شفاعت در حّق كّفار ثابت شد، واجب است كه حال مسلم
 باشد. شان يا

 گرفتار   ي ن گونه به عذاب الهيد تا اي ا چه كرديكه شما در دن پرسند از اهل دوزخيم  اهل بهشت 
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ينِ   وَ »د:  ـدهن يد؟ جواب ميشد مِ آلد  ُب بَِيو  فه  ية شر ي ن آي. از ا«شمرديميو روز جزا را دروغ م  :ُكن ا نَُكذ 

 ن  ي ردند، اـكيـرا انكار م امت يشان كّفارند و روز قي ه اـشود كي است، معلوم م امت يب روز قيه تكذـك

اِفِعينَ »د: يفرما ي است كه م  . «َفَما تَنَفُعُهم  َشَفاَعُة آلش 

ِفر  لَِذنبَِك وَ  وَ »فه است: يشر  ةين آيدر حّق اهل كبائر، ا شفاعت گر بر ُثبوِتي ل ديدل َتغ  ِمنِيَن   آس  لِل ُمؤ 
ِمَناِت   وَ  ن  ي . ا«طلب مغفرت كن  ، مردان و زنان با ايمان  يو برا  يگناه خويش آمرزش جو  ي و برا:  آل ُمؤ 

اكرم يآ به حضرت رسول  ا  )ص(ه خطاب است  مؤمنه،    يكه:  و  بر هر مؤمن  استغفار كن  رسول من، 
غمبر  يد كه خدا پياو را قبول كند وگرنه الزم آ  يامر كند به دعا، البّد است كه دعا   يتعالچون حق 

  ي تعالر آن حضرت بوده و سزاوار شأن حق ين موجب تحقيد، و ايخود را امر كند به دعا و رّدش نما 
 ، مستجاب خواهد شد.ةدر حّق ُعصا  آن حضرت  يشود كه دعا ي ست. پس ثابت مين

َفُروآ  الل َه وَ »د:  يفرما يد مي مج خداوند متعال در قرآن  َتغ  َفَر   َوَلو  آأَن ُهم  آ ِذ ظ َلُموآ  آأَنُفَسُهم  َجا ُؤوَك َفاس  َتغ  آس 
ا  ا ر ِحيم  آب  تَو  الل َه  َلَوَجُدوآ   آلر ُسوُل  از او    يكه به توفيق اله  را نفرستاديم مگر آن  يو ما هيچ پيامبر   :َلُهُم 

كنند وقت   .اطاعت  آنان  اگر  م  يو  تو  پيش  بودند  كرده  ستم  خود  آمرزش  ي به  خدا  از  و  آمدند 

.  «يافتنديپذير مهربان م خدا را توبه  قطعا   ،کردي آنان طلب آمرزش م  ي خواستند و پيامبر نيز برايم

  ّةه و آله استغفار كند بر ُعصا يالل عل  يكه، هرگاه رسول خدا صلن  يكند بر اي فه داللت مية شر ين آيا
را خواهد بخشي ا  يتعالن، حق يمؤمن  از اي د. معلوم مي شان  فه كه خداوند متعال در  ية شر ين آي شود 

دعا يدن آخرت   يا،  در  پس  فرموده،  قبول  را  حضرت  ز  آن  فرمود،  خواهد  قبول  آيهم  در  كه  ة  ي را 
 ست. يقائل به َفرق نفه، يشر 

ن او و  ي آن حضرت و اوالد طاهر   ره از خاصه و عاّمه وارد شده كه شفاعتين، اخبار كثيعالوه بر ا

نِهِ »ة:  ين است و آيمسلم  ة، مختص بر ُعصا يرّبان  يعلما  َفُع ِعن َدُه آ ِل  بِا ِذ  كيست آن كس    :َمن َذآ آل ِذي َيش 

كند در  ي شفاعت نم  ي ن كه، كسيكند بر اي داللت م  « پيشگاهش شفاعت كندكه جز به اذن او در  

ق ا  امت يروز  و  متعال،  امر پروردگار  و  اذن  به  آيمگر  ال  ياست كه خ   ن يه هم در خصوص مشركي ن 
 شان شفاعت خواهند كرد.يكردند َاصنام برايم

شان  ين كه شفاعت برايمسلم   ةماند ُعصا ي م  ي، پس باقخارجند از شفاعت  به ِاجماع اّمت، كّفاْر
 ن از محتومات است.يمسلم  ةگردد كه شفاعت بر ُعصا ي ره و اخبار معلوم ميات كث يخواهد شد و از آ

از چ يبنابرا باعث نجات مؤمن   ييزها ين،  ائّمة طاهر   امتيشافع روز ق  ن است، شفاعِتيكه  ن  يو 
قي م  الّسالم هم يعل عرصة  چون  كه  طاهر   امت يباشد  آل  و  خود  حضرت،  آن  شود،  دامن    نيبرپا  او، 
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  ين را از درگاه الهيمؤمن  ان بندند و عفو گناهان يبر م  اهانيسنامه   يشفاعت برزنند و كمِر عذرخواه
 ان وعده داده شفاعت او را قبول خواهد  ي دة جهانيند؛ چنان كه خداوند مهربان بر آن برگز يمسألت نما 

ِطيَك َرب َك َفَتر َضى  وَ »فرمود:   . «يپروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گرد يو بزود: َلَسو َف ُيع 

نخواهد بود و از    ُمَخّلد  شود كه شخص مؤمن در دوزخ، يكه وارد شده، معلوم م  ييها از بشارت 
كّفار خلق كرده و با آن    ي را از برا  شود كه خداوند متعال آتش دوزخ ي ار معلوم ميات و اخبار بسيآ

ِعَباَدهُ »د:  يفرما ي كند، چنان كه مي ف مي ترساند و تخوين را ميمؤمن  بِِه  الل ُه  است    ياين كيفر   :ُيَخو ُف 

 .«دهديكه خدا بندگانش را به آن بيم م

م معلوم  ذكر شد  آنچه  امي از  و  َرجاء  كه  اله  ي دواري شود  و رحمت  عفو  و  يبه  از طاعت  بعد   ،
ار در  يات و اخبار بسي، غرور و حماقت است، و آ يبه رحمت اله  ي دواري عبادت است و بدون آن، ام

آ َمنُوآ  وَ »د:  يفرما   يتعال  ين باب وارد شده، چنان كه خدايا َجاَهُدوآ  ِفي َسبِيِل    آل ِذيَن َهاَجُروآ  وَ   آ ِن  آل ِذيَن 
وَ  الل ِه  َمَت  رَح  َير ُجوَن  َلئَِك  آأُو  ر ِحيم  ال  الل ِه  َغُفور   راستل ُه  ا  ي :  راه خدا  ي آنان كه  در  كه  آنان  و  آوردند  مان 

 .«شوند و خداوند آمرزندة مهربان استي دوار به رحمت خدا ميمهاجرت و جهاد كردند، ام 

اّمت او داخل دوزخي نخواهد شد كه    يراض  )ص(اء ي، حضرت خاتم االنبيآر از  شود،   ك نفر هم 
كه اعمالش قابلّيت و استعداد عفو را    ياست كه توبة انسان خالص بوده، به نحو  ين هم وقتيكن ايل

برزگر  مثل  باشد،  سالم  ي داشته  تخم  زم   يكه  آب   يمستعّد  نِ يدر  موقعش  در  و  و    يار يبكارد  كند 
دوار به بركت و رحمت  ي كه مانع نمّو و رشد كردن آن تخم است پاك كند، بعد از آن ام  ييها علف

 ع شده و ثمر نخواهد داد. يضا  گردد، و ِاّلا به سبب غفلِت زارع، تخمْ  ياله
  ر يباشد، و تطهي است، و طاعات، آِب آن زراعت م  نيبه منزلة زم   مان به منزلة تخم، و قلبيا

بودن، بدون    ييو منتظِر رحمِت خدا  يدواري ة آن زرع است، و محِض اميبه منزلة تنق   ينفس از معاص

َيا »د:  يفرما ي توبة خالص كه خداوند متعال م  يشود معني نجا معلوم مينخواهد داد و از ا   يعمل، سود
َبَة    ا آأَي َها آل ِذيَن آ َمنُوآ تُوُبوآ آ َِلى الل ِه تَو  راستين    يا به درگاه خدا توبه   ،ايدكه ايمان آورده   يكسان  ي ا  :ن ُصوح 

 . «كنيد

معاد راه  سعدا   َرَوندگان  قسمند:  َاشق  دو  قسما يو  هر  قدم  ي .  و    ي را  روند،  قدم  بدان  كه  است 
الخاص. خواص آنانند كه  اند: خواّص و خاص فه ير كنند. سعدا دو طا ياست كه بر آن جاّده س  ياجاّده
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بر    «خدا را دوست دارند:  ُيِحب ونَهُ »و شهوات برخاسته و به قدم    و ترك لّذات  يبه مخالفت نفس و هو

َس َعِن آل َهَوى   آأَم ا َمن  َخاَف َمَقاَم َربِه وَ   وَ » جادة اطاعت روند،   َة ِهَي آل َماأ َوى   نََهى آلن ف    ي و اما كس  : َفا ِن  آل َجنَ 

پس جايگاه او همان  ،  كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت

 .«بهشت است

ُقرب    :ِعندي ت»رسند و در مقام  ي م  « قرارگاه صدق  :َمقَعِد ِصدق  »  آنانند كه به معادخاص الخاص  

وَ »ساكن شوند    «ياله َجن ات   ِفي  آل ُمت ِقيَن  َتِدر    نََهر    آ ِن   م ق  َملِيك   ِعنَد  ق   ِصد  َعِد  َمق  مردم    :فِي  در حقيقت 

 . «توانايند يقرارگاه صدق نزد پادشاهدر ، ها و نهرها هشت پرهيزگار در ميان ب

  نفسْ   ي ان اّمتند كه بر موافقت هوايعاص   يبعض  ي. شقيو َاشق  ياند: شقفه يهم دو طا   ا ياما َاشق 
است  به قدم  و  ُمصّر،  مخالفت فرمان حّق،  بر  و  بر جادة عص  لّذات   يفا يثابت،  معاد يو شهوات،  به    ان 

ن َيا   وَ   َفاأَم ا َمن َطَغى »و َدَركات آن رسند:    دوزخ  آل َحَياَة آلد  آل َماأ َوى   آ ثََر  آل َجِحيَم ِهَي  اما هر كه طغيان    : َفا ِن  

 .«پس جايگاه او همان آتش است، پست دنيا را برگزيد ي و زندگ، كرد

  ي عني َبَرد، دهان و َفرج است،    كه اّمت مرا بر دوزخ  يز يشتر چيفرموده: ب  )ص(رسول اكرم حضرت 
قبل از تكّلم، و به فرج، راندن    ق اسراف و عدم تفّکر يبه دهان، خوردن حرام و خوردن حالل به طر 

 ق حرام.يشهوت به طر 

آورده و عمر    ي ا و تمتعاِت آن رويبه طلب دن   ي، صفت كافِر منافق است كه به كّل«يَاشق»اما  

استيخو را در  به   يوانيو ح  يو شهوات نفسان  لّذات  يفا يش  ن و آخرت  ي د  مصروف داشته، و پشت 

وَ   وَ »باخته،    يبر تنّعم فان  يم باقيكرده و نع ِمن َها  نُؤتِِه  ن َيا  آلد  يُد َحر َث  ُيِر َكاَن  ِمن    َمن  آل  ِخَرِة  ِفي  َلُه  َما 
 .«نيست يدر آخرت او را نصيب  يول ، دهيمي كه كشت اين دنيا را بخواهد به او از آن م يو كس: ن ِصيب  

ب َاشق  ين شقيفرق  به شقاوت  يآن است كه شق  يو  وليعص  اگرچه    يگاه  يان گرفتار است، 
ابد. اما  يم فرمان حّق بر كار است و ممكن است عاقبت نجات  يمان و تسلي قبوِل ا  دلش، به سعادت

  ابد و اهلّيت شفاعت ي  يينباشد كه رها   « ل آِلَه آِل  الل ه»د است و در او نور  ُمؤبَّد و ُمخلَّ   در دوزخ   يَاشق

اَلَها آ ِل   »ندارد، چنان كه فرموده:   َقىَل َيص  أَش  َب وَ  آل ِذي   آل  دوزخ  ترين مردم در آن  بختبد جز  :  تََول ى  َكذ 

 ست.ين مخّلد ي ن كسان در عذاب الهي كه جز چن «همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت  ،درنيايد
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زند،  ياويب  عدل  يبزنند و ترازو  قدرت  يدر آن صحرا  ِبَدمد، سراپردة عّزت  امتيفردا چون صبح ق 
عذاب  حجابْ   زندان  ندايبرخ  از  ُعظميس  ي زد،  عرصة  آن  در  بر  ـ دهن  ياست  ِمسمار  روز،  آن  در  د. 

ندا    عدل   يند. ُمناديها نشها بسته شود، آثار مذّلت بر رخسارهيبر پا   عدل  يها ها زنند و سلسله زبان
 كند: 

  گواهان بارگاه قدس،   ي د. ايي آا به تكّلم در يناگو  يها دست   يد، اي ا خاموش شويگو  يها زبان  يا
 د. ي د اظهار كنياده يآنچه د  ِس قدرت،ي جواس يشماست. اد، اكنون نوبت گفتار ييد بگوياده ي آنچه د

بس كه  است  ساعت  آن  درپرده  ي در  بسي ها  شود،  بر نسبت  ي ده  بسيها  شود،  ان  يرود يسپ   يده 
  ند. از َفَزع اكبرِ ي به زانو نش  ح گنگ گردند. هزاران نقطة نبّوت و عصمتي فص   يها شوند، زبان   يروه يس

، ممكن  يد: اله ي د و گوي آ  ، بر ما رحم كن. حضرت نوحيد: الهيد و گويش آي پ  آن روز، حضرت آدم
ابراهي ما رحم كن  يفياست بر ضع    يسي، حضرت ع م الليكل   يل الل، حضرت موسيخل   مي ؟ حضرت 

 ست. ين فزع اكبر ني ، بر ما رحم كن كه ما را طاقت ايد كه الهي ش آي پ روح الل 

، گنهكاران اّمت  يد: الهي ش آي ، نقطة نبّوت پة فطرتي، ما د آدمي، س ، مهتر عالمب خدا يآن حب
ت ما و به  ي كه به وحدان  يب من، كسيحب  يد: ا ي كن! خطاب آ  يهرچه خواه  )ص(محّمد امرز و با  يمرا ب

آنها را    ِش گناهاني م، به فضل و رحمت خوي را بر ِفتراِك دولت تو بست  تو اقرار نمود، شفاعت  رسالت
 م. يداد يو ُحسن  يُزلفشان  يم، به اي ديمن گرداني م، از فزع اكبر ايديپوش

كس حال  به  د  يخوشا  قلبا  حن يكه  اسالمين  پذ  ف  در  يرا  دست  عبادات  و  طاعات  در  و  رفت 
رات بر دست  يكنوِز خ ح  ينة او نصب كردند و مفاتيبر س  يابد   زد. مدال سعادت   ب خدا يُمتابَعت حب

 ت او نهادند. يكفا 
ش  يش تو و پ ين، پ ي امروز بر همة ما كرامت فرما تا مبادا در روز بازپس  ق توبة نصوْحي! توف ياله

بنوازند به فضل، گروه  ي كه گروه  ي م. روزيدرگاهت شرمسار شو  ن يمقّرب براندازند به عدل   ي را  ،  را 
برند با   را به زندان محنت  ي شكفته، گروه  تازه مانند ُگلْ   ي ها ي آرند با رو  دوست   ي را بر سرا  يگروه

 شكسته و خوار شده.  يها يرو
و    غمبران يمّنان، ُمحِدث َكون و مكان، و درود نامعدود بر رهبر ما خاتم پ  ي ان بر خدايپا يحمد ب

 . ران حّقياو، و سالم بر محّبان مخِلص سف  ني آل طاهر 

 
 

 اني پا





 

 
 

 

 

 

                              

  69 16بقره/ ِبالُهدي  الضَّالَلةَ   اشَتُروا  الَّذينَ   ُاولئكَ 

 61 20بقره/  َقدير    َشيء    ُكلِّ   َعَلي  اللَ   ِانَّ 

 9 31بقره/  ُكلَّها   ااَلْسماءَ   مَ آدَ   َعلَّمَ   وَ 

 101،104 39بقره/ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ   ...َوالَِّذيَن َكَفروْا  

 189 48بقره/ ... َيْوماا الَّ َتْجِزي َنْفس  َعن نَّْفس  َشْيئاا َواَل ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعة  َواتَُّقوْا  

  126    111بقره/      ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ 

 157 197بقره/   ِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى 

 191 218بقره/ ... َوالَِّذيَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل الّلِه ُأْوَلِئكَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا  

 185 222بقره/  ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ التَّوَّاِبيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرينَ 

 166 243بقره/ ... ُأُلوف  َحَذَر اْلَمْوتِ ْم  ْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َخَرُجوْا ِمن ِدَياِرِهْم َوهُ َألَ 

 64،75،190 255بقره/  َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنهِ ...    ِاالّ   ِالهَ   ال  َاللُ 

 69 256بقره/  الَغي  ِمنَ   الرُّشدُ   َتَبينَ   َقد  الّدينِ   ِفي  ِاكراهَ   ال

 166 259بقره/   َبَعَثهُ َفَأَماَتُه الّلُه ِمَئَة َعام  ُثمَّ  

  106   260بقره/  ...  َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َكْيَف ُتْحِيي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمن

   58 5آل عمران/ ...  ُهَو الَِّذي  ِإنَّ الّلَه اَل َيْخَفي َعَلْيِه َشْيء  ِفي اأَلْرِض َواَل ِفي السََّماءِ 

 40 18آل عمران/                           ُهوَ   ِاالّ   ِالهَ   ال  َانَّهُ   اللُ   َشِهدَ 
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 170 49آل عمران/  َوُأَنبُِّئُكم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِفي ُبُيوِتُكمْ 

  146 169آل عمران/ ... َواَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َأْمَواتاا َبْل َأْحَياء ِعنَد  

 140 178آل عمران/ ... َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َأنََّما ُنْمِلي َلُهْم َخْير  لَِّأنُفِسِهمْ 

 91 180آل عمران/ َوااَلرضِ   السَّمواتِ   ميراثُ   ِلّلهِ   وَ 

 140 198آل عمران/  َوَما ِعنَد الّلِه َخْير  لِّأَلْبَرارِ 

 141 56نساء/ ...ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّْلَناُهْم ُجُلوداا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوْا  

 190 64نساء/ ... َفاْسَتْغَفُروْا الّلَه َواْسَتْغَفرَ َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظََّلُموْا َأنُفَسُهْم َجآُؤوَك  

 189   35مائده/ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا ِإَليِه اْلَوِسيَلةَ 

 67 42مائده/   اْلُمْقِسطينَ   ُيِحبُّ   اللَ   ِانَّ   ِباْلِقْسطِ   َبْيَنُهمْ   َفاْحُكمْ 

 191 54مائده/ ُيِحبُّوَنهُ   ُيِحبُُّهْم وَ 

 141 61انعام/ ْم اَل ُيَفرُِّطونَ ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا َوهُ 

 56،82 103انعام / الَخبيرُ   اللَّطيفُ   ُهوَ   وَ   ااَلبصارَ   يدِركُ   ُهوَ   وَ   ااَلبصارُ   ُتدِرُكهُ  ال

 152   8/اعراف اْلَحقُّ َواْلَوْزُن َيْوَمِئذ   

 103،104 29اعراف/ نَ َكَما َبَدَأُكْم َتُعوُدو

 101 46/عرافا َوَبْيَنُهَما ِحَجاب  َوَعَلى اأَلْعَراِف ِرَجال  َيْعِرُفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهمْ 

 82 143/اعراف َربِّ َأِرِني َأْنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلْن َتَراِني

  159 172/اعراف  قاُلوا َبلي  ُت ِبَربُِّكمْ َاَلسْ 

 89 180/اعراف  ِبها  َفادُعوهُ   الُحسني  ااَلسماءُ   َوِلّلهِ 

 174 2رعد/ ...الّلُه الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْيِر َعَمد  َتَرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى  

 58،169 39رعد/  َيْمُحو الّلُه َما َيَشاُء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ 

 100 48ابراهيم/  ...ّلِه اْلَواِحِد  َوَبَرُزوْا لِ َيْوَم ُتَبدَُّل اأَلْرُض َغْيَر اأَلْرِض َوالسََّماَواُت  

                                   91    23حجر/      نحن الوارثون  وَوِإنَّا َلَنْحُن ُنْحِيي َوُنِميُت  

 127،158 29حجر/  َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي 

  154   25نحل/ ... ِلَيْحِمُلوْا َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلةا َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذيَن  

 67 90نحل/  َواْلِاْحسانِ   ِباْلَعْدلِ   َيْأُمرُ   اللَ   نَّ اِ 

 179 14اسراء/  اْقَرْأ َكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيباا 

 102 36اسراء/ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤولاا ِإنَّ  
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 9 70اسراء/   مَ آدَ   َبني  َكرَّْمنا  َلَقدْ   وَ 

 91،114،115،119 85اسراء/ ...َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مِّن  

 9 111اسراء/ الُملكِ   ِفي  َشريك    َلهُ   يُكن  َلم  وَ   َوَلدا  يتَِّخذ  َلم  الَّذي  َالَحمدللِ 

 142   36کهف/   َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمةا 

 167 47کهف/  َوَحَشْرَناُهْم َفَلْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم َأَحداا 

 67 49کهف/   َاَحدا   َربُّكَ   َيِظلمُ   َوال

 170 114طه/   ماَربِّ ِزدني ِعلْ   ُقلْ 

 42 22/انبياء  يِصُفونَ   َعّما  اْلَعرشِ   َربِّ   ....  َلَفَسدتا  اللَ   ِاالَّ   آِلَهة    فيِهما  كانَ   َلوْ 

 189 28/انبياء     َلا َيْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى

 177 30/انبياء  ... َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْلَأْرَض َكاَنَتا َرْتقاا  

 169،171 105/انبياء        ...َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْلَأْرَض َيِرُثَها ِعَباِدَي  

 178 2حج/  َلَها ل  َحمْ َو َتَضُع ُكلُّ ذاِت َحمْ 

 99 5حج/ ... َوَتَرى اْلَأْرَض َهاِمَدةا َفِإَذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء اْهَتزَّْت َوَرَبْت  

 101   11مؤمنون/  الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 91 14مؤمنون/  الخاِلقين   َاحَسنُ   اللُ   َفَتباَركَ 

 110 16مؤمنون/  اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثونَ ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم    

 126 80مؤمنون/ َوُهَو الَِّذي ُيْحِيي َوُيِميُت َوَلُه اْخِتَلاُف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َأَفَلا َتْعِقُلونَ 

  113 99مؤمنون/ َحتَّى ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعونِ 

 113 100مؤمنون/  َبْرَزخ  إَلى َيْوِم ُيْبَعُثونَ َوِمن َوَراِئِهم  

99 115مؤمنون/   َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثاا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا َلا ُتْرَجُعونَ 

 186 31نور/   ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َجِميعاا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 

 121 23فرقان/   ا مَّنُثورا   َهَباءا 

 64 58فرقان/   يُموتُ   ال  الَِّذي  الَحي

 81 63نمل/  ُيشِرُكونَ   َعّما  اللُ   َتعاَلي

 167 83نمل/    َوَيْوَم َنْحُشُر ِمن ُكلِّ ُأمَّة  َفْوجاا

 9،27   88نمل/ السَّحاب   َمرَّ   َتُمرُّ   ِهي  وَ   جاِمَدةا   َتْحَسُبها  اْلِجبالَ   َتَري  وَ 

 173 79قصص/ ...َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي  
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 173 80قصص/ ... اُب اللَِّه َخْير  لَِّمْن آَمَن وَ َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثوَ 

176 88قصص/  ُكلُّ َشْيء  َهاِلك  ِإلَّا َوْجَههُ 

  73،136،158 57عنکبوت/   الَموتِ   ذائَقةُ   َنفس    ُكلُّ 

 174 8روم/  ...   َأَوَلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأنُفِسِهْم َما َخَلَق اللَُّه السََّماَوات

 104 27روم/  ُهَو الَِّذي َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ 

  75   54روم/   الَقدير   الَعليمُ   ُهوَ 

 127   28لقمان/  ا َخْلُقُكْم َوَلا َبْعُثُكْم ِإلَّا َكَنْفس  َواِحَدة  مَ 

 174 29لقمان/  ...  ْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلجُ َألَ 

 169 34لقمان/  ...  السَّاَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغْيثَ ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم  

 136   7سجده/  َوَبَدَأ َخْلَق اْلِإنَساِن ِمن ِطين  

 141 11سجده/ ...َمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم  ُقْل َيَتَوفَّاُكم مََّلُك الْ 

 61 27احزاب/  َقديرا   َشيء    ُكلِّ   َعلي  اللُ   كانَ   وَ 

 31 15فاطر/ الَحميدُ   الَغِني  ُهوَ   َواللُ   اللِ   ِاَلي  الُفَقراءُ   َانُتمُ   الّناسُ   َايَها  يا

 172،173   28فاطر/  ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء 

  154،180 12يس/ ...َوآَثاَرُهْم َوُكلَّ َشْيء  ِإنَّا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا  

 111 52يس/  َيا َوْيَلَنا َمن َبَعَثَنا ِمن مَّْرَقِدَنا 

 111 65يس/ ...   اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهمْ 

 110،158 78يس/   َقاَل َمْن ُيْحِيي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميم  َوَضَرَب َلَنا َمَثلاا َوَنِسَي َخْلَقُه  

 158 79يس/ َوُهَو ِبُكلِّ َخْلق  َعِليم    ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوََّل َمرَّة  

 66،119 82يس/  َفيُكونُ   ُكن  َله  يُقولَ   َان  َشيئا  َارادَ   ِاذا  َامُرهُ   ِانَّما

 23 159صافات/  يِصُفوَن    َعّما  اللِ   ُسبحانَ 

 23 160صافات/   الُمخَلصينَ   اللِ   ِعبادَ   ِاالّ 

 98 27ص/ ... َوَما َخَلْقَنا السََّماء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطلاا َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن  

 98 28ص/ ... َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْلَأْرضِ َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت  

 187 44ص/   ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاب  

  191     16زمر/     ُيَخوُِّف اللَُّه ِبِه ِعَباَدهُ 

  141 42زمر/  اللَُّه َيَتَوفَّى اْلَأنُفَس ِحيَن َمْوِتَها 
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  ...ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن ُتَراب  ُثمَّ ِمن نُّْطَفة  ُثمَّ ِمْن َعَلَقة  ُثمَّْ   

 133،134 67غافر/ ُيْخِرُجُكْم ِطْفلاا ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشدَُّكْم ُثمَّ ِلَتُكوُنوا ُشُيوخاا   

 َخَلَقُكْم َأوََّل َمرَّة  َوُهَو  ...    َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهدتُّْم َعَلْيَنا

  103،104 21فصلت/   َوِإَلْيِه ُتْرَجُعونَ   

 9 53فصلت/ ...  َلُهم  يَتَبينَ   َحّتي  َانُفِسِهم  في  وَ   اآلفاقِ   ِفي  آياِتنا  َسُنريِهم  

 31،55   54فصلت/ ُمحيط    َشيء    ِبُكلِّ   ِانَّهُ َأَلا ِإنَُّهْم ِفي ِمْرَية  ِمْن ِلَقاِء َربِِّهْم َأَلا  

 92 11شوري/ َشيء ...   َكِمثِلهِ   َليسَ ...    َفاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرضِ 

 192   20شوري/ اْلآِخَرِة ِمن نَِّصيب  َوَمن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه ِفي  

 59 55زخرف/  َاجَمعينَ   َفَاغَرقناُهم  ِمنُهم  َتَقمناانْ   آَسُفوَنا  َفَلّما

 97 24جاثيه/ َوَقاُلوا َما ِهَي ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا ِإلَّا الدَّْهرُ 

 175 3احقاف/ السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَأَجل  مَُّسمًّى َما َخَلْقَنا  

 11،192 19محمد/ َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ   الل  ِاالَّ   ِالهَ   ال  َانَّهُ   َفاْعَلم

 186   33ق/     ب  ُمنيب   َو َجاَء ِبَقلْ 

 177 47ذاريات/    َوالسََّماء َبَنْيَناَها ِبَأْيد  َوِإنَّا َلُموِسُعونَ 

 127 14نجم/   ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى 

 73 49قمر/  ِبَقَدر    َخَلقناهُ   َشيء    ُكلَّ   ِاّنا

 180 52/قمر  َوُكلُّ َشْيء  َفَعُلوُه ِفي الزُُّبرِ 

 192 54/قمر   ِفي َمْقَعِد ِصْدق  ِعنَد َمِليك  مُّْقَتِدر    َجنَّات  َوَنَهر  ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي  

 73 5رحمان/  ِبُحسبانِ   الَقَمرُ   وَ   الشَّمسُ 

 179 41رحمان/  ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهمْ 

 172 46رحمان/    َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتانِ 

 75 78رحمان/  رامِ ااِلكْ   وَ   الَجاللِ   ِذي  َربِّكَ   اسمُ   َتباَركَ 

 110   62واقعه/  َو َلَقد َعِلمُتُم النَّشأَة ااُلولي َفَلو ال َتَذكَُّرونَ 

 91 3حديد/ َعليم   َشيء    ِبُكلِّ   َوالباِطُن ُهوَ   َواآلِخُر الّظاِهرُ   لُ ااَلوَّ   ُهوَ 

 10 25حديد/ ...   ِليُقومَ   اْلميزانَ   وَ   اْلِكتابَ   َمَعُهمُ   َانَزلنا  وَ   ِباْلَبينات  ُرُسَلنا  َارسَلنا  َلَقد

 149 2تغابن/  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكاِفر  َوِمنُكم مُّْؤِمن  

 191 8تحريم/    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبةا نَُّصوحاا
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 98،102،145 2ملک/ َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَملاا 

 142 6،7معارج/   َوَنَراُه َقِريباا ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيداا 

 68 31مدثر/  َيشاءُ   َمن   َيهدي  وَ   يشاءُ   َمن  اللُ   يِضلُّ   َكذِلكَ 

 190 46مدثر/    َوُكّنا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّينِ 

 189،190 48مدثر/    َفَما َتنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعينَ 

 110 3،4قيامت/ ...َبَلى َقاِدِريَن َعَلى َأن نَُّسوَِّي    َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َألَّن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ 

 154 13قيامت/  اْلِإنَساُن َيْوَمِئذ  ِبَما َقدََّم َوَأخَّرَ ُيَنبَُّأ  

 158 1دهر/ َهْل َأَتى َعَلى اْلِإنَساِن ِحين  مَِّن الدَّْهِر َلْم َيُكن َشْيئاا مَّْذُكوراا 

 192   37،38نازعات/    َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا  َفَأمَّا َمن َطَغى

 192 39نازعات/    اْلَمْأَوىَفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي  

 192     40نازعات/ َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى 

 192 41نازعات/    َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى  

 136 17،18عبس/  ِمْن َأيِّ َشْيء  َخَلَقهُ   ُقِتَل اْلِإنَساُن َما َأْكَفَرهُ 

 136 19عبس/  نُّْطَفة  َخَلَقُه َفَقدََّرهُ ِمن   

 175 1تکوير/   ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ 

 178   2تکوير/     َكَدَرتْ َو ِاَذا النُُّجوم  انْ 

 178   3تکوير/   ِجَباُل ُسيَِّرتْ  ِاَذا الْ  َ و 

 178 4تکوير/   ِعَشاُر ُعطَِّلتْ َو ِاَذا الْ 

 178   5تکوير/   َو ِاَذا الُوُحوُش ُحِشَرت 

 115 27،28فجر/ َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك َراِضَيةا مَّْرِضيَّةا 

 192 15،16ليل/  َكذََّب َوَتَولَّى   اّلِذي  َلا َيْصَلاَها ِإلَّا اْلَأْشَقى

 191 5ضحي/  َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى

 99  4تين/   َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويم  َلَقْد  

 172    8بينه/ ... َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدن  َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر  

 180 1زلزال/    ِإَذا ُزْلِزَلِت اْلَأْرُض ِزْلَزاَلَها

 180 2زلزال/    َوَأْخَرَجِت اْلَأْرُض َأْثَقاَلَها

 180   3زلزال/     َوَقاَل اْلِإنَساُن َما َلَها
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 180     4زلزال/     َيْوَمِئذ  ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها 

 143   1عصر/   َوالَعصرِ 

 44،46 1توحيد/   َاَحد   اللُ   ُهوَ   ُقل

 47 2توحيد/   د  الّصم 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  71،72 نِ ااَلمَريَبينَ   ر  َامْ 

  9 ُصوَرِته  َعلي  مَ آدَ   َخَلقَ   اللَ   ِانَّ 

  159 َاوَّل َما َخَلَق الُل ُروحي 

 67 َوااَلرضَ   السَّمواتِ   قاَمتِ   ِبالَعدلِ 

 185 َالّتاِئُب ِمَن الذَّنِب َكَمن ال َذنَب َلُه  

 140 َالدُّنيا َجنَُّة الُكّفاِر  

 151 الدُّنيا َمزَرَعُة اآلِخَرةِ 

 50 َتكويِنَها   َبعدَ   ِبَها  َكِعلِمهِ   َكوِنَها  َقبلَ   ِبَها  ِعلُمهُ 

 172 َفَكيَف ... َفَهبني يا ِالهي َو َسيدي َو َموالي َو َرّبي َصَبرُت َعلي َعذاِبَك  

 158 َرَف  ُاعْ   ُت َانْ زا َمخِفّيا َفاحَببْ ُت َكنْ ُكنْ 

 90 ِباللِ   ِاالّ   ُقوَّةَ   ال  وَ   َحولَ   ال

 170 َلوالَك َلَما َخَلقُت ااَلفالكَ 

 142 ما َبيَن َاَحِدُكم َو َبيَن الَجنَِّة َاِو الّناِر ِاالَّ الَموَت َان َينِزَل ِبهِ 

 35 َعَرفناك حق معرفتکَ   عبادتک و ماَعَبدناَك حق    ما

 11 الل    ِاالَّ   ِالهَ   ال  ِمثَل  َقبلي  ِمن  ال  وَ   َما ُقْلتُ 
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 160 ِب َبَشر   ما ال َعين  َرأت َو ال ُاُذن  َسِمَعت َو ال َخَطَر َعلي َقل

 53 ِبُمزاَيَلة    ال   َشيء    ُكلِّ   َغيرَ   وَ   ِبُمقاَرَنة    ال  َشيء   َّ ُكل  َمعَ 

 143 َمن َماَت َفَقد َقاَمت قَياَمُتُه ُثمَّ ِان كاَن ِمَن السَُّعَداِء َفيُكوُن َقبُرُه ... 

 168 َمن َقاَل ال ِالَه ِاالَّ الُل َدَخَل الَجنََّة ِبَشرِطها َو ُشُروِطها َو َاَنا ... 

 91 اّلالُهوتِ   ِفي  ااَلَحِديَّةِ   ُنسَخةُ 

 157 َامَّا ااَلمواُل ...   الدُّوُر َفَقد ُسِكَنت َو َامَّا ااَلزواُج َفَقد ُنِكَحت وَ َو َامَّا  

 10 ُهَو...  فيِه،  َجهلَ   ال ِعلم    ُهوَ   فيِه،  َموتَ   ال  َحيات    ُهوَ   فيِه،  الُظلَمهَ   ُنور    ُهوَ 

 89 ِبذاِته  ذاِتهِ   َعلي  لَّ دَ   َمن  يا

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 117  ،اتيآب ح

 147  ،آتش حسرت 

 191  ،184  ،آتش دوزخ

 171  ،157  ،آخرالزمان

 193  ،127  ،11  ،9  ،)ع(آدم

 193  ،190  ،)ع(نيآل طاهر

 30  ،يانفس  اتيآ

 29  ،يآفاق  اتيآ

 

  ،169  ،168  ،145  ،103  ،79  ،54  ،53  ،)ع(ائمه اطهار

181 

 193  ،12  ،)ع(ـميابراه

 175  ،27  ،25  ،ماتُ 

 108  ،107  ،ياجزاء اصل

 108  ،107  ،ياجزاء فرع

 11  ،)ع(سيادر

 

 

 172  ،معتبره  ةيادع

 44  ،ارادة بسيط ذاتيه

 44  ،ارادة واحد

 175  ،ازت

 109  ،استحالة معدوم

 87  ،اسم اعظم

 88  ،87  ،ياسماء الحسن

 162  ،88  ،87  ،86  ،85  ،84  ،ياسماء اله

 57  ،ياسماء حسن

 101  ،100  ،نيياشراق

 55  ،ناتياشرف كا

 168  ،اصحاف كهف

 187  ،اضطراب الّسر

 68  ،يياضالل ابتدا

 69  ،يفرياضالل ك

 121  ،110  ،109  ،101  ،97  ،اعاده معدوم

 148  ،147  ،101  ،89  ،اعراف 
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 109  ،اعضاء ثابته

 141  ،اعوان ملك الموت

 97  ،الحاد 

 178  ،هاالكترون 

 59  ،57  ،هيالواح سماو

 133  ،ي اّم صغر

 133  ،ي اّم كبر

 166  ، 157  ،156  ،155  ،146  ،134  ،اموات

 138  ،114  ،111  ،92  ،87  ،79  ،73  ،)ع(نيرالمؤمنيام

 178  ،انبساط و اّتساع جهان

  ،100  ،98  ،94  ،92  ،91  ،59  ،54  ،11  ،10  ،)ع(ايانب

103،  115،  148،  169،  170،  171،  173،  177،  

183،  186 

 161  ،91  ،90  ،انسان كامل

  ،183  ،171  ،131  ،122  ،91  ،12  ،11  ،10  ،)ع(اياوص

186،  189 

   ،139  ،125  ،122  ،121  ،92  ،91  ،59  ،12  ،10  ،اي اول

156،  167،  168،  189 

 179  ،اهرام مصر 

 150  ،اهل اعراف 

 167  ،141  ،)ع(تياهل ب

 167  ،اهل عراق

 155  ،اهل قبور

 142  ،اهوال مرگ

 

 

 151  ،131  ،باطن اعمال

 47  ،37  ،باقر

 59  ،58  ،57  ،بداء 

 121  ،120  ،يبدن اصل

 111  ،103  ،102  ،يبدن عنصر 

 121  ،120  ،يبدن مثال

 53  ،قهيالحق  طيبس

  ،143  ،138  ،120  ،104  ،102  ،89  ،88  ،87  ،بهشت

151،  161،  162،  163،  185،  186 

 203  ،72  ،71  ،ن ياالمرنيب

 

 180  ،نما يپردة س

 

 155  ،تبديل سيِّئات

 151  ،تجّسم باطن اعمال

 179  ،ديتخت جمش

 121  ،119  ،تناسخ

 187  ،اء يتوبة حضرات انب

 186  ،نيتوبة مقّرب

 186  ،نيتوبة موّحد

 193  ،185  ،155  ،توبة نصوح 

 170  ،فةيشر  عاتيتوق

 168  ،توقيت

 

 109  ،تيثبات شخص

 

 179  ،139  ،جان كندن

 70  ،يجبر تخّلف

 70  ،ينيجبر تع

 71  ،70  ،يجبر جزئ

 70  ،يجبر كلّ 
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 139  ،18  ،جبروت 

 26  ،25  ،24  ،تجزايجزء ال

 111  ،102  ،101  ،ي جسد عنصر

 41  ،جنگ جمل

 150  ،149  ،يجوهر اصل

 108  ،107  ،جوهر بدن

 21  ،جوهر عاقل

 25  ،جوهر فرد

 126  ،114  ،جوهر مجرد

 

 181  ، 179  ،125  ،124  ،122  ،82  ،حافظه

 193  ،11  ،(ص)خدا  بيحب

 169  ،)ع(يحجت بن الحسن العسكر 

 11  ،حـجـرة رسـوم 

 27  ،ي حـركت جوهر

 105  ،)ع(يبن عل  نيحس

 110  ،107  ،105  ،حشر اجساد

 167  ،حشر اصغر

 168  ،167  ،حشر اكبر 

 167  ،166  ،حشر خاص

 167  ،حشر عام

 92  ،89  ،87  ،82  ،53  ،46  ،41  ،)ع(ريحضرت ام

 168  ،37  ،)ع(حضرت رضا

 180  ،167  ،139  ،)ع(حضرت صادق

 184  ،162  ،161  ،151  ،114  ،111  ،)ع(يحضرت عل

 171  ،170  ،168  ،166  ،)ع(حضرت قائم

 115  ،(ص)حضرت محمد

 183  ،140  ،حق الناس 

 161  ،ن يقيحق ال

 140  ،يحقوق واجب

 137  ،حكماء 

 17  ،ياسالم  يحكما

 100  ،ياله  يحكما

 100  ،يعيطب  يحكما

 80  ،78  ،حلول

،  122 

 81  ،16  ،يحواس باطن

 

 191  ،187  ،57  ،50  ،(ص)اء يخاتم االنب

 104  ،79  ،(ص)مرتبت  يختم

 125  ،124  ،حافظه   نةيخز

 125  ،اليخ  نهيخز

 

 100  ،يعيدانشمندان طب

 177  ،دانشمندان غرب

 90  ،)ع(داود

 89  ،صباح  يدعا 

 152  ،دفتر حساب

 97  ،هيدهر

 

 128  ،و يواكتيراد

 128  ،وميراد

 41  ،راسخون در علم

 168  ،167  ،166  ،121  ،رجعت

  ،140  ،114  ،87  ،56  ،54  ،53  ،11  ،(ص)رسول اكرم

152،  153،  169،  170،  180،  181،  185،  190،  

192 

 77  ،)ع(رضا
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 127  ،126  ،يروح ملكوت

 144  ،130  ،ايرؤ

 162  ،137  ،اضاتير

 

 103  ،97  ،زندقه

 23  ،مطلق   يبايز

 47  ،)ع(نيالعابد  نيز

 

 178  ،146  ،74  ،سرنوشت 

 60  ،سلسلة صعود

 60  ،سلسلة نزول

 146  ،سؤال قبر

 131  ،ي سماو  ريس

 146  ،عقبات  ريس

 179  ،نمايس

 

 176  ،يماني  يِشعرا 

 159  ،حجابي شهود ب

 184  ،طانيش

 

 57  ،هيقدر  فيصحا

 116  ،صور معقوالت

 130  ،يصور و اصوات ملكوت

 151  ،اعمال  يصورت باطن

 

 180  ،179  ،ضبط صوت

 

 89  ،يبيطعام غ

 131  ،االرضيط

 

 159  ،158  ،118  ،115  ،عالم ارواح

 129  ،65  ،عالم امر

 18  ،عالم جبروت

 118  ،عالم ذرّ 

 125  ،عالم عقول مجّرده

 18  ،عالم الهوت

 149  ،100  ،عالم مجردات

 126  ،18  ،عالـم ملكوت 

 18  ،عالم ناسوت 

 176  ،عربستان

 127  ،43  ،عرش 

 168  ،166  ،ريعز

 173  ،126  ،125  ،يعقل باطن

 97  ،40  ،ميعقل سل

 123  ،يعقل عمل

 129  ،عقل فّعـال

 20  ،عقل مستفاد

 123  ،يعقل نظر 

 72  ،علت موازنه

 27  ،25  ،24  ،نيعلت نخست

 53  ،52  ،يعلم اجمال

 50  ،علم بالمعلوم 

 53  ،52  ،يليعلم تفص

 119  ،علم خّلاق خدا

 91  ،35  ،يعلم لدنّ 

 27  ،يعلوم تجرب
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 128  ،107  ،ييايميعناصر ش

 128  ،عناصر نورپاش

 26  ،عنصر فرد

 65  ،18  ،17  ،عوالم وجود

 193  ،170  ،78  ،)ع(يسيع

 162  ،46  ،نيقيال  نيع

 

 171  ،ن يغال

 

 53  ،52  ،يبالتجلّ فاعل  

 111  ،63  ،24  ،فاعل مختار

 24  ،فاعل موَجب

 193  ،َفَزع اكبر

 150  ،149  ،146  ،فشار قبر

  ،112  ،109  ،108  ،105  ،101  ،100  ،29  ،24  ،فالسفه

113،  119 

 163  ،فواكه بهشت

 

 141  ،140  ،قابض االرواح

 131  ،يقالب اصل

 148  ،يقالب جسمان

  ،146  ،131  ،130  ،124  ،103  ،101  ،100  ،ي قالب مثال

148 

 148  ،يقالب ملكوت

 156  ،146  ،143  ،140  ،102  ،قبر

 146  ،يقبر اصل

 146  ،ي قبر ظاهر

 141  ،140  ،قبض روح

 74  ،73  ،يار يقضا و قدر اخت

 74  ،73  ،يقضا و قدر حتم

 129  ،يخاّلقة روح علو   يقوا

 125  ،ار يقوة اخت

 125  ،124  ،قوة متصرفه

 21  ،قوس صعود

 21  ،قوس نزول 

 

 172  ،کمال لّذت 

 

 57  ،كتاب محو و اثبات

 66  ،يكتب سماو 

 153  ،كتب ُمضلِّه

 175  ،كربن

 65  ،ينيكالم تكو

 65  ،64  ،كالم خدا

 65  ،64  ،يكالم لفظ

 64  ،يكالم نفس

 188  ،ميكلس

 11  ،كورة صور

 177  ،176  ،174  ،هاكهكشان 

 

 155  ،گورستان

 130  ،گوش باطن

 

 175  ،يكيالمپ الكتر

 148  ،يجّنت  ايو    ياعراف  اي  يلباس ملكوت



 معاد                                                                                                                                                      

 
 151  ،يلذات اخرو 

 141  ،صورت قابض االرواح  يلذت تماشا 

 163  ،162  ،لقاء حق

 142  ،141  ،لقاءالل 

 74  ،لوح قضا 

 58  ،لوح محو و اثبات

 

 82  ،25  ،ونيماد

 79  ،متصّوفه

 79  ،متفلسفه

 161  ،150  ،148  ،147  ،نيمتنّعم

 149  ،118  ،49  ،19  ،18  ،مجردات 

 150  ،148  ،147  ،146  ،ن يمحبوس

 164  ،146  ،نيمستضعف

 121  ،120  ،مسخ

 91  ،)ع(حيمس

 91  ،انيحيمس

 100  ،نييمّشائ

 161  ،اسماء   يمظهر اعال 

 91  ،90  ،89  ،60  ،مظهر صفات

 189  ،معتزله

 50  ،معدوم خاص

 50  ،معدوم مطلق 

 161  ،ي معرفت شهود

 161  ،يوصال  اي  يمعرفت كشف

  ،148  ،141  ،135  ،122  ،121  ،120  ،)ع(ني معصوم

163،  181 

 147  ،مقام اعراف

 127  ،يمقام سدرة المنته

 146  ،مقام سؤال و جواب

 163  ،مقام وصال 

 97  ،مالحدة فالسفه

 141  ،مالئكه رحمت

 141  ،مالئكه غضب 

 106  ،34  ،ملحد

 105  ،ملحدان

 140  ،َمَلك الموت

 59  ،ملكوت اعال

 174  ،يشمس  يهامنظومه 

 127  ،67  ،ثالثه  ـديمـوال

 137  ،135  ،ي موت اراد

 137  ،135  ،يعيموت طب

 134  ،يموت كل

 149  ،موّحد كامل 

 149  ،موّحد ناقص

 193  ،82  ،59  ،)ع(يموس

 157  ،91  ،)ع(اني متق  يموال

 

 18  ،ناسوت

 46  ،طينور وحدت بس

 82  ،جاذبه   يرو ين

 

 168  ،منيا  يواد 

 41  ،40  ،يقيوحدت حق

 41  ،حّقه  يقيوحدت حق

 41  ،حقه  ريغ  يقيوحدت حق

 172  ،165  ،161  ،144  ،122  ،121  ،55  ،9  ،وصال

 9  ،مطلقه  تيوال

 122  ،)ع(عصر  يول
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 59  ،)ع(هارون

 176  ،175  ،وميهل

 103  ،102  ،ييايهور قل

 176  ،175  ،دروژنيه

 28  ،جسم  يواليه

 80  ،77  ،يوليه

 

 170  ،)ع(وسفي

 115  ،هودي

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 قرآن  -1

 )ع(يحضرت عل             نهج البالغه  -2

 يتعليقات آيت الل حسن زاده آمل  با يخواجه نصيرالدين طوس           آغاز و انجام -3

 يغزالامام محمد             احياء علوم الدين  -4

 ي خواجه نصير الدين طوس            ياخالق ناصر  -5

 ي آمل  يآيت الل جواد              اسرار عبادت  -6

 نگارش جواد مصلح            2و1اسفار جلد  -7

 بانو مجتهده امين       با شرح آن  ياسماء اله  -8

 حسين کاظم زاده ايرانشهر       يروانشناس  ياصول اساس  -9

 ي محمد بن يعقوب کلين               ياصول کاف  -10

 ي عز الدين َنَسف             انسان کامل  -11

 ي محسن فيض کاشان  يمول            انوار الحکمه  -12

 يشيخ حّر عامل                 االيقاظ  -13

 ي فخر الدين راز                 البراهين  -14
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