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مبدأ و معاد
يا

ازليت و ابديت
فلسفي و حکمي

استاد علي اللهورديخاني

مقدمه
جهان واقعي
مراتب وجود در مشهودات
عوالم وجود
عقل ،هستي مجرد
مراتب عقل
اصالت وجود
شرّ ،نسبي است
برهان حدوث و امكان
مادّه ،علت نخستين؟!
بطالن جزءِ اليَتَجزّا
حركت جوهري ماده
محرّكِ سكونِ محض
برهان صدّيقين

9
15
17
17
19
20
21
22
23
24
25
27
29
29

حقيقت واجبالوجود
حدود معرفت به ذات خدا
صفات ذات
صفات فعل
مفهوم نفي صفت از خدا
وحدت خدا
انواع وحدت
اثبات وحدت در ميدان جنگ
داليل وحدت
اراده واحد
فرق احد و واحد
يك نكتة عرفاني
معاني اَلصَّمَد
علم خدا

30
33
36
38
39
40
40
41
42
43
44
45
47
48
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داليل علم
علم حصولي و علم حضوري
علم بالمعلوم
نحوه علم خدا به موجودات
معلومات خدا
مُدرِك ،سميع و بصير
لطيف بودن خدا
بداء در علم خدا
قدرت خدا
داليل قدرت
قدرت بر ظلم و قبح
اختيار
فرق فاعل مختار و موجَب
حيات خدا
كالم خدا
كالم لفظي و كالم وجودي
تكلّم در همه عوالم وجود
صدق در كالم الهي
عدل خدا
جبر و اختيار
قضا و َقدَر الهي

48
49
50
51
54
54
56
57
60
61
61
62
63
64
64
65
65
66
66
70
72

:
مفهوم صفات سلبيّه
شريك و احتياج
تغيّر و حدوث
تركيب
ُعروض حاالت
حُلول

75
76
76
76
77
78

اتّحاد
تجسّم
تشبيه
رؤيت

78
80
81
81

معناي اسم
حكمت خلق اسماء
اسم الل
اِحصاء اسماء و مفهوم آن
مظهر تامّ اسماء
نفس ،آئينة شناخت خدا

84
85
86
87
90
92

تعريف معاد
ضرورت معاد
اقوال مختلف در معاد
نظرية معاد روحاني
نظريه جسد هور قَليايي
قول متوقّفين
معاد جسماني و روحاني

97
97
100
100
101
103
103

شبهه آكل و مأكول
پاسخ قرآن و پيشوايان الهي
مفهوم اجزاء اصلي و فرعي
محور ثابت در بدن
شبهه امتناع اعادة معدوم
خالصه و نتيجه

105
105
107
108
109
111
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وحدت و ثبات شخصيت
اختالف آراء در كيفيت روح
داليل تجرّد نفس
خلقت ارواح
روح ،علم خالّق الهي
تناسخ و انواع آن
انواع تعلّق نفس بر قالب
قواي نفس نباتي ،حيواني و انساني
قواي اصلي و فرعي در انسان
فرق نفس ناطقه با نفس حيواني
رابطه نفوس ناطقه با روح ملكوتي
ادراك ملكوت

112
114
115
118
119
119
120
122
123
126
126
130

موت چيست؟
مراتب موت
فرق اِماته و قتل
مصداق انسان
خوف از مرگ
كيفيّت موت مؤمن و كافر
قابضاالرواح
كيفيت قبض روح
فرصت بينظير عمر

133
134
135
136
136
139
140
141
142

برزخ
سرنوشت روح در عالم برزخ
احضار و تماس ارواح
فشار قبر و تصفيه روح
تجلّي اعمال در سيماي انسان

145
146
147
149
150

آثار ماتأخّر
تبديل سيِّئات به حسنات
ضرورت توجه به اموات
پيام اموات

152
155
155
157

منازل وجودي انسان
وقفهناپذيري تكامل
مرگ ،وسيله كمال
غلبه قواي معنوي بر مادّي در بهشت
تكامل مستضعفين
ادراك هجران و فراق

158
160
161
162
164
164

رجعت ،حشر خاص
رجعت در زمان ظهور
زمان ظهور از غيوب پنجگانه
صالحان ،وارثان زمين

166
168
169
171

خاموش شدن خورشيدها
گسترش عالم و انقراض آن
ثبت و ضبط اعمال
فصل سيزدهم  -عوامل اسقاط عذاب
توبه
درجات توبه
اضطرابُ السِّر
شفاعت
ضرورت شفاعت
سعداء و اشقياء

174
177
178
182
186
187
187
188
191
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فهرست آيات
فهرست احاديث
فهرست راهنما
گزيده منابع و مآخذ
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193
195
203
205
213

حمد بيقياس خدايي را سزاست كه ابتهاج كمال معرفت به توحيد ،موجب وصال و مَحرميت
اسرار است .فيّاضي كه براي اثبات حقيقت محض و نماياندن جمال و كمال خود ،كاينات را بيافريد
تا انسان از آثار صورت وجودي پي به معاني بَرد و با تحصيل تعاليم عاليه ،با عالَم بينشان آشنا

َنف ِ
گرددَ « :سنُريهِ م آياتِنا ِفي آل ِ
فاق َو في آ ُ
آلحق :به زودي نشانههاي خود را در
سهِ م َ
حتي ي َت ََبي َن َل ُهم آَن ُه َ

آفاق و در درونشان به آنان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او حق است».
عليمي كه به حكمت بالغه خود ،خلعت خالفت را بر قامت رساي آدم بياراست:

« َو َل َقد كَرمنا َبني

آ َد َم :و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم» و او را وارد عالم كلّ اسماء گردانيد:

« َو َعل َم آ َد َم

ماء كُلها :و خدا همه نامها را به آدم آموخت» تا به صورت الهي كه «آِن الل َه َ
ور تِه:
َق آ َد َم َعلي ُ
خل َ
آلَس َ
ص َ

به تحقيق ،خدا آدم را بر صورتِ خود آفريد» مزيّن شده و شايستگي واليت مطلقه بر عالميان را
داشته باشد.
خدايي كه به مقتضاي حِكَم الهيه ،واليت مطلقه را به آدم واگذاشت و او را براي ارشاد خاليق
بگماشت و تمام كاينات را مسافر سفر انسانيت و طاير مَعارج آدميت قرار داد تا انسان از همة آنها،
تعاليم باطنيه را اخذ نموده و از باباالَبواب ،وارد عالم ربّاالَرباب گردد:

ِ
جام َدة
« َو تَ َري آلجِ بالَ تَح َس ُبها
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َو ِهي تَ ُمر َمر آلسحاب :و كوهها را ميبيني ،ميپنداري كه آنها بيحركتند ،و حال آن كه آنها ابرآسا
در حركتند».
پروردگاري كه بساط ارشاديه را در جامعة بشريت منبسط ساخت و بعضي از افراد انساني را به
جهت عروج قلبيه ،به تشريف منصب رسالت و امامت بنواخت ،تا آراء باطله و فاسده و اَهواء عاطله و
كاسده را از خيال و دِماغ خاليق خارج سازند و آنان را به صراط مستقيمه هدايت نمايند.
حكيم مطلق در تنگناي تجسّس حقايق ،وسايل سعادت را تأمين نموده است و براي كمال
موفقيت ،وسيلة مهمي به انسان ارزاني داشته ،و آن وسيله همانا «عقل» است كه در نهاد آدمي به
وديعه نهاده تا پاية خود را بداند و مقام ارجمند خويش بشناسد .اما براي تكميل رحمت و تتميم
عنايت ،به اين حد هم بسنده نكرد و براي شناختن راه از چاه و تحرّز از غلط و اشتباه ،انبيا و اوصيا و
اوليا را تعيين فرمود تا راه تقويت آن نيروي مقدس و طريق استعمال آن را بياموزند:

َ ِ
ِ
سلَنا بِال َبي ِ
اس
تاب َو آل
نات َو آ َ
ُر ُ
َنزلنا َم َع ُه ُم آلك َ
ميزآن لي ُقو َم آلن ُ

« َل َقد آَرسلَنا

بِال ِق ِ
سط :به راستي ما پيامبران خود را با

داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند».
اگر انبيا و اوصياء و اوليا و معارف الهي و حياتبخش آنان نبود ،تطهير قلوب از اَدناس اخالق
دَنيّه ممكن نبود و مردم به پريشاني خاطر مبتال ميگشتند .ولي در پرتو انوار و اِشراقاتي كه از سوي
آنان بر نفوس ناقصين افاضه ميشود و به سبب صفاي باطن و به شرط تَوَغُّل در تَألّه و اجتناب و
تنزّه از ماسواي حق ،حقايق به قدر استعداد نفس سالك مُخلِص ،ظاهر ميشود .در اين وقت است
كه او از عالَم ظلماني رهايي يافته و بر صراط مستقيم و عالم نوراني انتقال مييابد.
آري ،خداوند متعال علم و بينش را علّت اساسي آفرينش معرفي نموده و اين خود براي ارزش
علم و بينش ،بهترين دليل گويا و قاطعترين گواه ميباشد .علم توحيد اساس و بنياد هر دانشي و
محور هرگونه شناخت و معرفتي است ،بدين جهت خداوند متعال ارزش علم و بينش را در اوج همة
مراتب و مقامات قرار داده است.
امام صادق(ع) در توصيف خداوند متعال فرموده:

وت ِ
ظلم َة ِ
فيه ،هُ َو
حيات ل َم َ
فيه ،هُ َو َ
«هُ َو نُور ل ُ َ

حق ل ِ
هل ِ
باط َل فيه :او نوري است كه ظلمتي ندارد ،او زندهاي است كه موتي در پي
فيه ،هُ َو َ
ج َ
ِعلم ل َ

او نيست ،او علمي است كه جهل بدان راه ندارد ،حقي است كه باطل را به او راهي نيست».
توان گفت كه تمام علوم حكمتية الهيه ،در كالم اين استاد الهي جمع است ،لكن هر كسي
نميتواند از آن به حد كافي برخوردار باشد ،جمع شرايطي الزم است .حكماي الهي نيز هر يك به
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فراخور حال و به نسبت تقواي خود ،از بزرگان برخوردار گشته ،و عالوه بر اين كه خود را احياء
نمودند ،طالبيني را نيز احياء كردند و آنان را به كوثر آب حيات زنده نمودند.
بنابراين ،تحصيل علوم توحيدي جز از راه تقوي و تزكيه امكانپذير نيست ،لذا بزرگان
فرمودهاند :علم حكمت ناشي از ترشّح افكار بشر نيست ،واضع اين علم خداست؛ علمي است كه
مستقيم يا غير مستقيم از ناحية اعال و به وسيلة حضرات انبيا و اوصياء به انسان ميرسد .وظيفة
اصلي ما همانا تحصيل علم توحيد است و بايد در تحصيل علم نظري و عملي يعني حكمت نظري و
عملي كوشا باشيم و يقين بدانيم كه علم حكمت ،جز از راه تقوي حاصل نميشود:

ِ
مدلله آلذي
َلح
«آ َ

ِ
َلم يت ِ
آلم ِ
خذ َو َلدآ َو َلم يكُن َل ُه َ
لك :و بگو ستايش خدايي را كه نه فرزندي گرفته و نه در
شريك في ُ

جهانداري ،شريكي دارد».
در ميان آيات قرآن مجيد ،باالترين آيهاي كه براي تحميد و تنزيه و توحيد الهي نازل شده و
حضرت رسول اكرم(ص) نيز براي تعليم اين علم از ناحيه حق ارسال گرديده ،اين است كه خداوند
تعالي به حبيب خود ميفرمايدَ « :فاعلَم آَن ُه ل آِ َله آِل الله :پس بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيست».
در ميان علوم توحيديه ،هيچ كلمه يا جملهاي كه نسبت به توحيد ذكر شود به عظمت

له
«ل آِ َ

ثل ل آِ َله آِل الله» :نه من
آِل الله» نيست ،اين است كه حبيب خدا(ص) ميفرمايدَ « :ما قُل ُ
ت َو ل ِمن َقبلي ِم َ

گفتهام و نه كسي پيش از من كلمهاي به اين عظمت «ل آِ َله آِل الله» گفته است.
آري،

له آِل الله
ل آِ َ

پاية دين است و ركن مِهين اسالم ،حصار امان است و شعار اهل ايمان،

بيپذيرفتن آن ،نه امان است و نه ايمان .اگر ل آِ َله آِل الله را به زبان دل نگويي ،در عُقبي نه سالمت
است و نه كرامت.
كسي كه به حمايت

له آِل آلل
ل آِ َ

آمد ،به سراپردة امن خداي جبار آمد و كسي كه تحت

حمايت اين خورشيد ازلي آمد ،در صدر توحيد در مسند امن نشست .بيگانهاي كه خواهد از درِ
آشنايي درآيد ،مِفتاحش ل آِ َله آِل الله است؛ و كسي كه در حَظيرة اسالم است ،بخواهد كه از كورة

صُوَر بگذرد و به مَناهج معاني رسد ،به وسيله ل آِ َله آِل الله است؛ و كسي كه بخواهد از حجرة رسوم
عادات هجرت كند ،بدرقة راه او اين ل آِ َله آِل الله است.

حضرت آدم ،بديع قدرت ،صنيع فطرت ،نسيج ارادت كه در اولين وجود در دولت اُنس بر تخت

بخت نشست و مسجود مق ّربان الهي گشت ،به وسيلة همين ل آِ َله آِل الله بود .حضرت ادريس كه از
وهدة ظلمت خاك به سراي پاك گام نهاد ،معتصم وي در آن عالم،

له آِل الله
ل آِ َ

بود .حضرت نوح

12

شكور كه در سفينة نجات به عافيت و كرامت رسيد ،به وسيلة

مبدأ

له آِل الله
ل آِ َ

بود .حضرت ابراهيم

خليل كه آتشگاه دشمن بر وي گلستان اُنس و روضة قدس گشت و از روح نسيم برخوردار گرديد،
ترنّم حال وي در طنين ل آِ َله آِل الله بود .آن كليم خدا كه از مجاورت ظلمت آن فرد برَست و او را به
مقام رسالت و مكالمت بردند ،همين حال بود .مهت ِر عالم ،مقتداي جهانيان تا بود بر مطاف الطاف

آِ َله آِل الله بود.

ل

اميد حق كه به كيمياي معارف الهيه ،جماعت عالم ناسوتيه به حقيقت گراييده و حاالت
پريشان ايشان به حاالت ملكوتيه مبدّل شده و بُذور حقايق در مزارع دلهاي آنان بناي روئيدن و
رشد و نمو كند .استيالي كمالي قوانين شرعِ انور و كالم مقدس حضرت نبوي(ص) و حضرات اوصياء
و توسعة دايرة نفوذ كالم حضرات اوليا را از خالق رحمان خواهانيم.

بخش اول

مبدأ

آيا اين جهان حقيقتي دارد؟ يا مانند سرابي است كه به صورتِ آب مينمايد؟ گروهي گويند اين
جهان را حقيقتي نيست .آنان منكر بديهيات و حسيات و نظريات هستند و گويند همچنان كه سوار در
كشتي ،ساحل را متحرك ميبيند ،هر چند ساحل متحرك نيست سخن دربارة بديهيات و نظريات نيز
چنين است.
يكي از داليل ايشان اين است كه ميان ادراك حواس در محسوسات اختالفي است .گويند براي
ادراك راهي جز حواس نيست و يك بيننده ،چيزي را از دور كوچك ميبيند و از نزديك بزرگ ،و
چشندهاي در موقع سالمتي مزاج ،عسل را شيرين مييابد و موقعي كه داراي تب صَفراوي است ،تلخ؛ و
بر اين قياس است ادراكات حواس ديگر .ديگر از داليل ايشان اين كه انسان در موقع خواب ديدن ،در
حق بودن آن شك ندارد با اين كه حق نيست؛ مثالا كسي خود را در يكي از شهرهاي دوردست ميبيند
با اين كه در آن شهر نبوده است.
اكنون ببينيم كه ايشان در اين عقيدتشان راه صواب رفتهاند يا خطا؟ از ايشان ميپرسيم كه شما
در اين ادعاي خود حقّيد يا ناحق؟ اگر گويند حقّيم ،پس در جهان حقيقتي وجود دارد .و اگر گويند
ناحقيم ،به بطالن ادعاي خود اعتراف كردهاند .وانگهي آن كه ميگويد اين جهان حقيقتي ندارد ،كيست
و هويت او چيست و چگونه به اين مسأله پي برده؟ آيا اين دريابنده حق است يا باطل؟ اگر حق است،
پس در جهان حقيقتي وجود دارد ،و اگر باطل است ،باطل چگونه ميتواند حكم كند؟

16

مبدأ

اين كه ميگويند براي ادراك راهي جز حواس نيست و حقيقتي وجود ندارد ،سئوال ميكنيم كه
حكم شما بر اين كه «در جهان حقيقتي نيست» محسوس است يا غير محسوس؟ اگر محسوس است به
كدام قوة حاسّه ادراك كردهايد؟ و اگر غير محسوس است ،پس بايد غير از اين حواس ظاهري ،حواس
باطني ديگري نيز داشته باشيم كه از جنس آنها نبوده و غير محسوس را ادراك كند.
پرسش ديگر اين كه اگر حقي نباشد ،چگونه ميتوان به باطل اعتبار قائل شد؟ و اگر حقيقتي
نباشد ،مَجاز چگونه صورت ميبندد؟ و اگر راست نباشد ،دروغ چه معني دارد؟ و اگر واقع نباشد ،خالف
واقع را چگونه ميتوان اثبات نمود؟
ميگويند انسان در موقع خواب ديدن ،شك در حق بودن آن ندارد ،با اين كه حق نيست .در اينجا
بايد دانست كه خواب چيست و خواب ديدن چگونه است .آيا قواي انسان تنها منحصر است به حواس
ظاهري؟ و اين خواب ديدنهاي بسياري كه بعد از بيداري ،همچنان كه در خواب مشاهده شده به وقوع
ميپيوندد ،چگونه است؟
اگرچه انسان بسياري از انديشهها و پندارها و خواستههاي خود را در خواب ميبيند ،اما آيا تمام
خوابها چنين است؟ بسياري از خوابها ،اطالع بر نهانيها و اِخبار از گذشته و آينده است .يعني آنچه
را كه در خواب ميبيند ،بعد از بيداري به وقوع ميپيوندد .آيا ميتوان اين حقيقت را انكار كرد كه ايشان
خواب و بيداري را يكسان دانسته و نيز مشاهدات خواب و بيداري را از حيث باطل بودن يكسان
ميدانند؟
اينان در يكجا ميگويند براي ادراك راهي جز حواس نيست ،و در جاي ديگر ميگويند انسان در
موقع ديدن خواب ،شك در حق بودن آن ندارد ،با اين كه حق نيست .ايشان در گفتار دوم خود ،اعتراف
ميكنند كه راهي براي ادراك جز حواس نيز هست .زيرا كه حواس در موقع خواب ،همه از كار خود
دست كشيده و تعطيل كردهاند .بنابراين ،انسان بايد غير از اين حواس ظاهري ،داراي قواي باطني
ديگري نيز باشد.
ضمنا بنا بر آنچه گذشت ،مطلبي را که بايد اعتراف كنيم اين است كه هر يك از ما ،داراي چيزي
است كه تميز ميدهد و مقايسه ميكند و حكم مينمايد و نتيجه ميگيرد؛ آن چيز را به هر اسمي كه
خوانيم مختاريم .در نامگذاري ،دعوي نداريم ،خواه قوة مميّزهاش خوانيم يا قوة عاقلهاش ناميم ،يا نفس
ناطقهاش دانيم و يا به روح و عقل يا «من» و ديگر نامها بدان اشارت كنيم.
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آنچه وجود است ،مشهود ماست .ما موجوديم و جز وجود نيستيم و جز وجود را نمييابيم .وجود را
در فارسي به هست و هستي تعبير ميكنيم .در مقابل وجود ،عدم است كه به نيست و نيستي تعبير
ميشود .چون عدم ،نيست و نيستي است ،پس عدم ،هيچ است و هيچ ،چيزي نيست كه مشهود ما
گردد .و اگر بحثي دربارة عدم پيش آيد ،به طُفيلِ وجود است ،پس وجود است كه داراي آثار گوناگون
ميباشد.
اكنون ببينيم كدام يك از اقسام اين مشهودات ،اشرف از ديگران است .يك قسم از مشهوداتِ ما ،به
ظاهر حس و حركت نداشته رشد و نمو نميكنند ،مانند سنگها و خاكها ،اين قسم را جماد گويند.
قسم ديگر موجوداتي هستند كه تا حدّي حس و حركت داشته رشد و نمو ميكنند ،مانند نباتات كه
رستنيها باشند از گياه گرفته تا درخت.
چون جماد را با نبات بسنجيم ،ميبينيم كه در اصلِ داشتن وجود مشتركند .جماد حجم و وزن
دارد ،نبات نيز حجيم و وزين است .ولي نبات داراي حس و حركت ظاهر بوده و رشد و نمو ميكند،
ليكن جماد فاقد اين كمال است ،پس رتبة نبات برتر از جماد ميباشد.
قسم ديگر ،مشهوداتي هستند كه حركات گوناگون دارند و حس آنها به مراتب قويتر و شديدتر از
نبات بوده و افعال گوناگون از آنها بروز ميكند ،اينها انواع حيوانات بَ ّري و بحرياند .چون نبات را با
حيوان بسنجيم ،ميبينيم كه از حيوان ،حركات و افعالي سر ميزند و نيز واجد كماالتي است كه نبات
فاقد آن است ،كه همان حركات و افعال ارادي و گوناگون اوست .ناچار ،شعور و نيرو و بينش ظاهري و
قويتري سبب بروز آن امور مختلفه ميگردد .پس ،رتبة حيوان برتر از نبات ميباشد.
قسم ديگر از مشهودات خود را ميبينيم كه تمام آثار وجودي را داراست و عالوه بر آن ،افعال و
حركاتي از او سر ميزند و حركاتي از او بروز ميكند كه از حيوان ساخته نيست ،بلكه حيوان و نبات و
جماد ،مسخّر اويند .اين موجود« ،انسان» است و رتبة او برتر از حيوان ميباشد .باز اگر در افراد اين نوع،
فَحص عميقي به عمل آوريم ،ميبينيم كه رتبة شخص دانا باالتر از نادان است ،بلكه نادان محكوم و تابع
داناست .پس ،علم است كه محور جميع محاسن است.

با علم و برهان معلوم ميشود كه وجود ،منحصر به محسوسات و مشهودات نيست ،بلكه در ماوراء
اينها ،عوالم ديگري هست كه از نظر رتبة وجودي ،در افقي برتر از عالم مادي است .حكماي اسالمي،
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عوالم وجود را كلّا به چهار مرتبه تقسيم كردهاند :عالم الهوت ،عالم جبروت ،عالم ملكوت و عالم ناسوت.
هر يك از عوالم مذكور ،به ترتيب بر عالم بعدي سيطره دارد و عالم ناسوت پايينترين و نازلترين مراتب
وجود است.
اصوالا وجودِ
بيصورت مساوي با عدم است و هيچ عالَمي نيست كه فاقد صورت باشد .ولي مراتب صُوَر در عوالم
مختلف ،تفاوت زيادي با هم دارند ،تا آنجا كه براي ذات اقدس الهي صورت اطالق نميشود ،زيرا صورت
او قابل قياس به هيچ صورتي نيست.
منظور از تنزّه مجردات از رنگها ،طعمها ،صُوَر و ابعاد نيز ،تجرد آنها از رنگ ،طعم ،صور و ابعاد
ظاهر و ناسوت است وگرنه هر يك از آنها اين خصوصيات را متناسب با مرتبة عالم خود داراست .به
عنوان مثال ،هر موجودي در آن عوالم رنگ مخصوص به خود دارد از جمله رنگ خدايي ،و رنگها در
عوالم باالتر داراي معاني مخصوص به خود هستند.
ابعاد مجردات نيز غير از ابعاد جسمي و مادّي است ،به طوري كه عوالم عُلوي در قبال موقعيت ،به
مانند موجودات مادي ،محتاج زمان و مكان نيستند .بنابراين آنچه در عالم ناسوت است ،در عوام باالتر
نيز هست ،با اين تفاوت كه:
اوالا  -عوالم ماوراء طبيعت نسبت به عالم ناسوت مانند اصل و فرعند .ولي تفاوت اين اصل با فرع،
ماوراء تفاوتها و تفاضلهاي اصل و فرع عالم مادي و دنيوي است.
ثانيا  -هر آنچه در عالم ملكوت و عوالم باالتر از آن است ،مراتب باالتر و اعالتر موجودات ناسوتي
است ،به طوري كه اين ادني ،مراتب نازلة آن اعلي است و به هيچ وجه قابل مقايسه با هم نيستند.
ثالثا  -هر چه در عالم مادي است ،صورت عوالم معنوي است ،يعني حقيقت اشياء در عوالم باالتر
است .هر يك از عوالم معنوي سايهاي نسبت به خود دارند و عالم مادي نيز يكي از سايههاي عوالم
معنوي است.
به عبارت ديگر ،اگر كسي از روي فهم و تدبر نظري در خاليق افكند ،در هريك مظهر قدرت خدا
بيند كه هيچ اختالفي مابين اين مظاهر نيست و هر كدام از قدرت مطلقية صانع خويش سخن ميراند.
در اين مقام معلوم ميگردد كه ،هر چه در آسمانهاست در زمين است ،و هر چه در زمين است در
آسمانهاست،
كسي كه خيال ميكند ،خيال خود را به حروف و كلمات تعبير آورد ،و اين حروف و كلمات را به
صورت خيال خود تركيب نمايد و عكس مسأله ،اگـر عيبي در حروف و كلمات افتد كه عاقل بشنود و
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ببيند ،ميفهمد كه آن كس چه خيال كرده است .همچنين ،عكس عوالم به دنيا افتاده و عكس جملگي
با عكس صانع آنها در دل ماست و هر چه دل صافتر بوَد ،عكسها روشنتر نمايان گردد.
بنابراين ،در انسان عوالم چهارگانة مذكور وجود دارند ،ولي براي اذهان عمومي كه در زندانِ عالمِ
طبيعت محبوس است ،ادراك آن سخت و دشوار است .اما با اين همه ،اگر به استعدادها و قواي عالية
ادراكي خود نظري بيفكنيم ،ميبينيم كه از وجود عقل و علوم و افكار ذهنيه ،راهي به تصوير مجردات
آماده است.

اگر در صورت عقليه كه در ذهن مُرَتسَم است تأملي نماييم ،درمييابيم كه اين صورت موجود بوده
و داراي هويت و هستي است .برهان بر هستي صور عقليه ،آثاري است كه بر آنها مترتّب است و اين آثار
موجودات خارجيه ،از آن صُوَر است .مخترعان و ارباب صنايع و هر فاعل مختاري كه از روي قصد و اراده
كاري را انجام ميدهد ،بر طبق نقشه علميه و صورت ادراكيهاي است كه در ذهن قبالا آماده نموده ،و
پيدايش فعل و عمل در خارج ،نمود و ظهوري است از آن صور.
گرچه صُوَر علميه و عقليه ،هستي واقعي دارند اما هستي آنها از سنخ محسوسات نيست ،زيرا اشارة
حسيه بر آنها راه ندارد و داراي ماده ،مقدار ،سمت و مكان نيستند .چه اگر ماده و جسم بودند ،چندين
صور عقليه از آن اشياء مختلفه به جهت تزاحم اجسام در ذهن جمع نميشدند.
موجوديت و هستي صور عقليه ،نوعي از هستي مطلق است و بهترين تعبير براي مجردات اين است
كه گوييم ،هر يك از آنها از امواج هستي مطلق است.
براي مجرد از ماده ،هستي و موجوديت حقيقي است و صور عقليه و علميه ،وسيع و محيط و برتر
از هستي حسيه است .كساني كه هستي را منحصر به ماده و مادي دانستهاند ،نهايت قصور ادراك و
محدوديت در تفكر دارند.
و اما خود عقل ،جوهري است مجرد از ماده و جسم و صفات آن ،يعني بُعد و مساحت جسمي
ندارد و اَشكال هندسي ،عارضِ او نيست و از صفات طبيعيه مانند حرارت و برودت و رنگها و طعمها
منزّه است.
مقام عقلِ مجرد ،برتر است از صور عقليه ،زيرا كه عقل جوهر است و از توابع و ظهورات موجود
ديگري نيست ،بلكه در حد ذات خود حقيقي بوده و قائم به خود ميباشد ،ليكن صور عقليه ،قائم به
خود نيستند.
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و در ادراك ،حاجت به آلت ديگر و قواي خارج از خود ندارد ،ولي
نفس در ادراك حسي مانند ديدن و شنيدن ،نياز به آلت باصره و سامعه دارد.

عقلِ مجرد ،داراي مراتبي است و در هر يکي از اين مراتب ،از براي جوه ِر عقلي حدي است در
وجود که با مراتب ديگر متفاوت است.
مرتبه اول :عقلِ هيوالئي است و آن جوهري است که در شؤون و کماالت حيواني به مقام تامّ
رسيده و همه جهات و قواي حيواني در او بِالفعل است ،ولي مستعد براي قبول صور علميه است و هرگاه
تعاليم فراهم شود ،بيدرنگ صُوَر علميه را ميپذيرد و مثل صفحه ساده ،لوحي است که از همه نقوش
عاري است ،وليکن مهيا براي قبول نقشهاي مختلفه است.
فرق بين حيوان محض و انسان ،همين عقل هيوالئي است و حيوانِ محض ،استعداد حصول کمال
عقلي را ندارد ،ولي انسان هرچند عاري از ادراکات عقلي شود ،استعداد حصول کماالت عقلي را دارد.
صورت حيوانيت و قواي حيواني در انسان به واسطه عقل ،ضعيف است ،از اينرو نتوانسته تمام قوه و
استعداد انساني را تبديل به شؤون حيوانيت کند و در عين اين که او حيوان بالفعل است ،استعداد
کماالت عقلي را دارا است.
مرتبه ثانيه :عقل بِال َملَکه است .نفس در اين مرتبه اَقوي و برتر از کيفيت عقل هيوالئي است ،زيرا
در اين مرتبه ،رفته رفته مقداري از قوة محضِ کمالِ عقلي به فعليت رسيده ،بدين معني که نفس
قضاياي کليه بديهيّه را درک ميکند ،مانند ادراک اين که «جمع نقيضين محال است» يا «معلول بي
علت نيست و به محض عدم علت ،معلول نيز معدوم است».
مرتبه ثالثه :عقلِ بِالفعل است .نفس در اين مرتبه ،جوهري است که داراي قدرت و نيروي تفکر و
استخراج مطالب نظرية مشکله که مورد نظر و بحث عقال است ،گرديده و ميتواند به قدرت نظم و
برهان و استداللِ منطقي دقيق ،مجهوالت علميه را از مَبادي بديهيّة واضحه استخراج کند .و ميتواند به
همين قوه ،حل مشکالت نموده و صُوَر علميه را در آئينه نفس نمايان سازد.
صاحب اين مرتبه ،از قوه و استعداد انساني به فعليتِ کامل رسيده ولي انحراف براي او امکانپذير
است ،زيرا غبار عالَم حسي ،بِالمرّه از چهره انديشه او زدوده نشده است و تعلق نفس بر بدن و اشتغال
عاليق به ماده ،هنوز در او باقي است.
مرتبه رابعه :عقلِ مُستفاد است .در اين مرتبه ،غبـاري کـه گاهي فضاي عالم انديشه را ميگـرفت و
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غفلت رخ ميداد ،نفس از همه آنها منزّه و مبرّا است و در جوهريّت عقلي و فرو رفتن در ادراک
معقوالت ،به قدري شدت يافته که مشاهده معقوالتِ خود کند ،و هيچ نيرويي نميتواند او را به عالم
حس جذب نموده و پرده بر رخ ادراکات عقليه اندازد و اين مرتبه ،نهايت مرتبة کمال عقلي و فضيلت
انساني است.
همانطور كه در قوس نزول ،نخستين صادر عقل است ،در قوس صعود نيز كاملترين
بازگشتكننده ،جوهر عاقل است .يعني مدار عالم امكان ،از جوهر عقل شروع شده و در جوهر عاقل
ختم ميشود ،و اگر اين عقل شكوفا نگردد و تفكر و تعقل به مرتبة كمال نرسد ،عبادت نيز در حقيقت
به مقام تحقق نخواهد رسيد.

واقعيت و اصالت ،معادل وجود است ،و هرچه هستي ندارد اصالت ندارد .حقيقت هستي در مورد
خود ،عين واقعيت و اصالت است و در ماهيات ،هستيبخش و حقيقتدهنده ،وجود است .اگر نور وجود
بر ماهيات پرتوافكن نگردد ،اشياء به كلي از دايرة هستي محو و در تاريكي عدم ناپديد شوند .زيرا،
هستي هر شيء همان نحوة پيدايش اوست كه از منبع آفرينش ،بدان اِشراق ميگردد .بنابراين ،جاي
ترديدي نيست كه وجود ،مرادف با كمال ،و كمال به هر معني كه باشد ،به حقيقتِ هستي مرتبط است.
پس ،خي ْر مساوي وجود ،و وجودْ مساوي با خير است.
كه چندان نياز به استدالل نيست؛ فقط با يك تذكار ،هر عقل سليمي كه درصدد
انكار ضروريات نميباشد ،به درستي آن اعتراف دارد .بنا به همين اصل ،بايد ش ّر را كه فقدان كمال شيء
است ،مساوي با عدم ،تفسير كرد.
اگر مسلّم گرديد كه وجود ،خي ْر و عدم ،ش ّر است ،ماهيت در حد ذات كه نه موجود است و نه
معدوم ،به خودي خود ،نه خير تواند بود نه ش ّر .نكتة جالبتر كه از اصل تساوي خير و هستي به دست
ميآيد ،آن است كه اگر وجود در موردي قصور و نقصان پذيرفت و با فقدان هماهنگ شد ،به همان
نسبت ،خي ْر آميخته به ش ّر خواهد شد .و در صورتي كه وجود ،منزّه از هر گونه نقص و ناروايي شد ،به
ش ّر آلودگي ندارد؛ از همين جهت ،خي ِر محض را در هستي مطلق ،كه ذات اقدس حضرت باريتعالي
است ،بايد جستجو كرد.
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در اينجا ممكن است ترديدي وارد آيد كه اگر به راستي خير ْهمه جا معادل وجود است ،در اين
جهان كه جز هستي نيست ،جز خير هم وجود ندارد و شُرورْ همه امور عدمي هستند ،پس اين نارواييها
و ناماليمات و زيانها و پليديها چيست كه در جهان طبيعت ،بِالعيان مشاهده ميكنيم؟ و چگونه
حكما در اين كه وجود خير محض است ،دعوي ضرورت كردهاند؟
پاسخ منطقي و صحيح آن است كه اگر ما هر چه را شر نام دارد ،زير نظر قرار دهيم و هر يك را
تجزيه و تحليل كنيم ،سرانجام به اين نتيجة قطعي ميرسيم كه شُرور يا مستقيما از امور عدمي
هستند ،و يا در نابود كردن اشياء ديگر مؤثرند .از باب مَثَل ،مرگ و ناداني و ناتواني را بايد از دستة اول
به حساب آورد ،چون مرگْ جز نابودي زندگاني ،و جهلْ جز ناداني ،و ضعف جز ناتواني ،كه همان فقدان
شيء يا فقدان كمالِ شيء است ،چيز ديگري نيست .ولي درد و نظاير آن ،كه احساس ناراحتي و ادراك
امر منافي با اعتدال مزاج است ،همرديف دستة اول نيست كه همه امور عدمي بودند.
در احساس ناراحتي ،چند چيز را توأم ميتوان يافت:
اول  -احساس ناراحتي كه هنگام قطع و جرح عضوي در شخص دردمند حاصل ميشود.
دوم  -تفرُّق اتصال يا اختاللي كه در دستگاه منظم بدن حاصل ميشود.
سوم  -عوامل داخلي كه در اثر ترك مقاومت ،اين اختالل را به خود راه داده است.
چهارم  -عوامل خارجي موجب وقوع حادثه ،كه باعث قطع يا جرح عضوي گشتهاند.
ترديدي نيست كه احساس و ادراك ،هر دو امر وجودي هستند ،و ادراك را هر قدر هم كه ناماليم
باشد ،ش ّر نتوان گفت .چه ،ادراك ،يك نوع فزوني و كمالي است كه در شخص درككننده حاصل
ميشود ،لذا به هر نحو كه باشد ،خير و كمال است و برتري انسان از حيوان و حيوان از جماد ،به طرز
فكر و نحوة ادراك اوست .عوامل داخلي نيز كه سستي و ترك مقاومت از خود نشان داده ،شر خواهند
بود ،ولي از جهتي كه يك سلسله عواملِ تعبيه شده در مزاجند كه انتظام داخلي را حفظ ميكنند ،از
امور وجوديه بوده و خير محسوب ميشوند.
در مثالي ديگر ،سرما كه از بين بَرندة ميوهها و محصوالت است ،ش ّر است و ش ّريت او نه از آن
جهت است كه كيفيتي است از كيفيات ،بلكه از اين جهت ،كمالي است از كماالت ،بلكه ش ّريت آن از
اين جهت است كه سبب عدم وصولِ ثمرات به كماالتِ اليقة خود شده است.
همچنين ،قتل كه ش ّر است ،نه از جهت قدرت قاتل است بر قتل ،يا قاطعيت آلت يا قابليت قطع
عضو مقتول ،بلكه ش ّريت آن ،از جهت زوال حيات است و آن امري است عدمي.
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خالصه آن كه ،چيزهايي كه در حد خود به طور اصل ،هستي دارند خيرند ،اما در صورتي كه وجود
آنها نسبت به موجودات ديگر زيانبخش گردد ،و در نابودي يك ذات و فقدان كمال آن ذات مؤثر واقع
شوند ،شر خواهند بود.
اين يك مقياس كلي و حقيقي است كه نيك و بد را به وسيله آن ميتوان تشخيص داد ،كه هر چه
خير است ،وجود بوده و هر چه ش ّر است ،مرجع آن جز به نيستي نخواهد بود ،و اين خود يك واقعيت
علمي است.
زيبايي و زشتي نيز چنين است چه ،آفرينش با زيبايي دوش به دوش هم ميروند .هر آنچه در
جهان داراي هستي است ،داراي زيبايي است و اين كه ما بعضي را زيبا و بعضي را زشت ميگوييم ،به
واسطة نسبت و مقايسه است ،وجود قياسي و نسبي دارند نه نفسي .اگر از اين قياس و نسبت درگذريم،
دست به روي هر چه بگذاريم زيباست.
اين زيبايي كه سراسر عالم را فراگرفته ،در حقيقت زيبايي ساحت كبريايي است .به عبارت ديگر
هر كدام دريچهاي است كه بخشي از عالم اليتناهي يا زيبايي آن زيباي مطلق را نشان ميدهد .چه،
عالم تعيّن و شهادت ،جز انتشار جلَوات علت خود چيز ديگر نيست؛ اين انتشار همانا تجلّي ذات
خداوندي است ،پس در اين صورت ،هر چه هست همه اوست و جز او چيزي نيست و كالم
الله :هيچ وجودي جز خدا نيست» حقيقت محض است.

ود آِل
ج َ
«ل ُو ُ

اما ،اين زبان ما شايستگي توصيف آن زيبايي را ندارد .وصف زيبايي را از زبان زيبا بايد شنيد .آن

بحان الل ِه َعما َي ِ
ون :خدا من ّزه
س
ص ُف َ
َ
زيبايي كه مطلقيت را دربرگرفته ،هيچ كس قادر به توصيف آن نيستُ « :
است از آنچه در وصف ميآورند» ،اما چه حكمت است كه ميفرمايد« :آِل ِع َ ِ
َصين :به استثناي
آلمخل
َ
باد الله ُ

بندگان مُخلَصِ خدا»؟ آري ،در اين مقام ،موصوف به زبان واصف سخن ميگويد و به عبارت ديگر،
موصوف به زبان واصف ،زيبايي خود را توصيف مينمايد.

در دار وجود و هستي هر كدام از موجودات ،متّصف به امكان و حدوثند ،از نيستي قدم به دايرة
هستي گذاشتهاند و بعد از مدت كمي ،به سوي نيستي و عدمْ رهسپار خواهند شد ،يعني در موجوديتِ
خود ،محتاج ديگري هستند.
به عبارت ديگر ،چون ميبينيم كـه موجودات ،زماني موجود و زماني ديگر فاقد وجودند ،درمييابيم
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كه وجود و هستي نسبت به همة آنها عَرَضي است نه ذاتي ،و مسلما هر چيزي كه عَرَضي باشد ،منتهي
به ذات ديگري است .پس معلوم ميشود كه ممكنات و حادثات ،خود به خود به وجود نيامده و در
موجوديت خود ،محتاج ديگري هستند.
اگر كسي تمام ممكنات را مالحظه نموده و به نظر كنجكاوي به آنها بنگرد و در سلسلة علل و
معلوالت آنها دقيق شود ،خواهد ديد كه همگي از نظر امكان ،برابرند و از اين نظر بين آنها فرقي نيست.
زيرا نقص و احتياج از ذات ممكن جدا نتواند بود ،و چون همگي ممكنند ،لذا خود به خود به وجود
نيامده و عقل ،حكم به واجبالوجود مينمايد .بنابراين ،ممكن ،موجودْ به غير و قائم به واجب است.
در باب خداشناسي و علت و معلول ،فالسفه عقايد گوناگوني دارند .عدهاي از آنان معتقدند كه چون
ذات حقتعالي وجود دارد ،مخلوق هم وجود دارد و چون خالق بسيط است ،از مخلوق بينياز نيست!
اينان در توضيح نظر خود گويند :همچنان كه خورشيد هست ،اشعة آن نيز وجود دارد؛ خورشيد نور
ايجاد ميكند و از آن بينياز نيست.
اشتباه اين عده از فالسفه به روشني ديده ميشود ،زيرا:
اوالا تقدّم و تأخّر در علت و معلول ،به لحاظ ذاتي است نه زماني .خداوند متعال ازلي است ،در حالي
كه موجودات نبودند و صرفا مشيت و ارادة الهي آنها را به وجود آورد .همچنان كه اگر موقعي مشيت و
ارادة او ايجاب نمايد ،در آنِ واحد همة آنها را نابود ميكند .زيرا ممكن ،هم در حين حدوث و هم در
بقاء خود ،نيازمند علت است.
ثانيا فالسفهاي كه خدا را به آفتاب تشبيه كرده و گفتهاند همچنان كه آفتاب از اشعة خود بينياز
نيست ،خداوند نيز از مخلوق خود بينياز نميباشد! نتوانستهاند تفاوت مابين فاعل مختار و فاعل موجَب
را دريابند.
!

يكي از صفات و خصوصيات ذاتي واجبالوجود يا علت نخستين ،آن است كه غنيبِالذّات باشد،
يعني هيچگونه نقص و احتياج به وجود او راه نيابد .چه ،احتياج نقص است و نقص ،مُنافي وجود ذاتي
اوست .از اينجا معلوم ميشود كه علت نخستين ،نبايد مركّب باشد ،زيرا هر مركّبي به اعتباري نيازمند
اجزاء خود است و لذا ناقص است .از سوي ديگر ،ترديدي نيست كه هر مركّبي باالخره منحل ميشود و
به طور قطعْ ثابت شده ،هر چه اجزاء تركيبيه زيادتر باشد ،زودتر فاني ميشود.
در مورد مسأله جـزءِ اليتَجزّا از ديـر زمان اختالف است :گروهي معتقـد بودند ،هـر جسمـي مركب
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است از اجزائي كه به هيچ وجه قابل قسمت نيست .جماعتي را عقيده بر اين بود كه اجسام تا حدي
قسمت پذيرفته و سرانجام توقف ميپذيرد .دستهاي ديگر گفتند جزءِ اليتَجزّا محال است و هرگز جسم
از فراهم گشتن چيزي كه نيست ،حاصل نميشود.
اما در اين ميان ،ماديون و آنهايي كه علت نخستين را ماده ميدانند ،تالش ميكنند كه ماده را
امري بسيط فرض و قلمداد نمايند ،زيرا ميدانند كه هر چه شيء بسيطتر باشد ،از فناء به دورتر است.
بدين جهت ،آنان علت نخستين يا جوهر فرد را آنقدر با صالبت و كوچك ميدانند كه ديگر قابل تقسيم
نباشد.

برخالف تصور ماديون ،در فلسفه ،بطالن ظهور جوه ِر فرد و صحت زوال صورت و عَرَض ،و پوشيدن
صورت و عَرَض ديگر ،ثابت شده است و محقق گرديده كه جوهر فرد يا جزء اليتَجزّا كه در اصطالح
متأخرين از آن به اتم تعبير شده ،باطل است .ذيالا به عنوان نمونه به ذكر برخي داليل در اين زمينه
ميپردازيم:
مقدّمتا بايد دانست كه قسمتپذير بودن ،چند گونه است:
اول  -آن كه جسمي را دو پاره كنند از هم جدا ،اين گونه قسمت ،شايد در جزء اليتجزّا از غايت
خُردي ممكن نباشد ،و آلتي كه در آن اثر كند به دست انسان نباشد.
دوم  -قسمت در واهمه ،ممكن است جسمي به غايت خُرد باشد و وسيلهاي براي تقسيم آن نباشد،
اما واهمه ميتواند امتداد كوچكي تصور كند ،مانند ميليمتر و آن را تقسيم كند.
سوم  -قسمت به حكم عقل ،چه ممكن است واهمه گاهي از تصور حقيقت بعضي امور عاجز شود و
عقل برخالف آن حكم كند .مانند اين كه عقل گويد از ميت نبايد ترسيد و واهمه ميترسد .واهمه
يكهزارم ميليمتر را بيطول و عرض ميپندارد ،اما عقل گويد كه آن هم طول و عرض دارد و هر چه
بُعد است ،نصف و ثلث و ربع دارد الي غيرالنّهايه.
نخستين دليل بر اين كه جزء اليتجزّا باطل است ،آن كه به فرضْ سه جزء اليتجزّا را كنار هم قرار
ميدهيم .البته آن چيز ميانه ،دو طرف را از تماس با يكديگر بازميدارد و نميگذارد جزءِ واقع در يک
طرف ،به جزءِ واقع در طرف ديگر مماس گردد ،لذا ناچار جزءِ مياني تقسيم شود ،يك جانبش مماس
طرفي است و جانب ديگرش مماس طرف ديگر ،هر چه اجزاء را نرم فرض كنيم مانند سرمة سائيده ،باز
هم هر جزء به همين دليل تقسيم ميگردد.
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دليل دوم بر بطالن جزء اليتجزّا اين كه ،پنج جزء اليتجزّا را بـه فرض در نظر ميگيريم و سه جـزء
آنها را كنار هم در يك رديف ميچينيم و جزء چهارم را روي يك جزء كناري ،و جزء پنجم را روي جزء
ديگر كناري قرار ميدهيم .آنگاه فرض ميكنيم آن دو جزء فوق به سمت هم حركت ميكنند ،چنان كه
يكديگر را روي جزء مياني رديف پايين مالقات كنند ،آن دو جزء فوق بر مَفصلهاي رديف پايين قرار
گرفته ،همه تقسيم ميشوند.
دليل سوم آن كه دو جزء را كنار هم ميگذاريم و جزء سوم را زير يكي از آنها و جزء چهارم را روي
ديگري قرار ميدهيم ،بعد جزء باال و پايين را طوري حركت ميدهيم كه يكديگر را در مفصل اجزاء
ميانه مالقات كنند ،در اين صورت همة اجزاء تقسيم خواهند شد.
البته شواهد ديگر نيز بر بطالن جزء اليتجزّا داريم :آسيا و هر چه مانند آن بر دور خود ميگردد ،به
فرض مركب بودن از اجزاء اليتجزّا ،معلوم است كه اجزاء محيط دايره بيشتر است از اجزاء نزديكتر به
مركز ،و هر چه از محيط دورتر شود ،اجزاء كمتر خواهد شد .فرضا در قسمتي از دايره ،هفت جزء در
نظر ميگيريم و آسيا را به اندازة آن هفت جزء حركت ميدهيم .چون آسيا به اندازة هفت جزء محيط
حركت كند ،مركز مثالا به قدر يك جزء حركت خواهد كرد .و اگر محيط آسيا به اندازة دو جزء حركت
كند ،به همين نسبت حركت مركز دايره كمتر از يك جزء خواهد شد ،يعني آن جزء قابل تقسيم است.
بعضي از طرفداران جزء اليتجزا در برابر برهان فوق ،مدعي شدهاند كه در شرايط مذكور ،محيط
آسيا به اندازة يك جزء حركت ميكند با يك جزء مركزي ،بعد جزء مركزي ميايستد تا پيرامون دايره
به اندازة شش جزء ديگر حركت كند ،پس جزء اليتجزّا قسمتپذير نيست .اما اين امر امكانپذير نيست،
زيرا در آن صورت بايد آسيا از هم بپاشد و اجزاء آن پراكنده شود ،چه اگر قسمتي از آن را نگه دارند و
قسمت ديگر را حركت دهند ،مسلما آن دو قسمت از هم جدا خواهند شد.
بنابراين ،عنصر فرد ،نه وجود ذهني دارد و نه وجود خارجي ،بلكه در فرضيه وهمي نيز چنين جوهر
به تصور نميآيد و چون مورد دقت نظر از جنبة علمي قرار ميگيرد ،حكم به بطالن آن مينمايد .زيرا
ممكن نيست شيء مادي از مقولة جوهر ،بدون اين كه تجزيهپذير باشد ،موجود شود .از اينرو ،هيچ
موجودي به حال بساطت در جهان ماديات يافت نميشود و تمام مواليد مركّبند و در فلسفه ثابت شده
كه قوة متالشي كردن كرة آفتاب با قوة متالشي نمودن يكي از اتمها و ذرات آن كره ،متساويند.
 .هر چه را بسيط تصور كنيم ،مركب است،
نهايت اين كه در تشخيصات اوليه با اختالف و تفاوت به نظر ميرسد كه بسيط است و چون دقت شود،
مركب بودن آن ثابت خواهـد شـد و در مقام حكومت عقل ،همه يكساننـد .ساختمان يك حيوان يک
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سلولی با ساختمان يك حيوان چنـد سلولي كـه اعضاء و جوارح مختلفه دارد ،از اين جهت در نظر عقل
برابرند.
اتم نيز مانند ساير اشياء داراي ماده و صورت و عَرَض است ،و هر يك از اين صُوَر و اَعراض را
خواص و مبادي و فعل و انفعالي ميباشد که به واسطه آنها اتمها مانند اجسام و انواع خود از يكديگر
امتياز و جدايي دارند .كشفيات بعدي در علوم تجربي نيز اين موضوع را ثابت كرد و بدين جهت ،اكثر
دانشمندان جديد نيز اعالم كردند كه جزئي از اجزاء ماده را نميتوان يافت كه قابل تقسيم نباشد ،ماده
به هيچ وجه نميتواند بسيط باشد و علت نخستين تلقي شود.

از عاليم بارز و مسلم ديگر نقص و نيازمندي مادّه ،حركت است .در عالم مادّه هر چيزي دائما در
حركت است و اصوالا چيزي در آن يافت نميشود كه بيحركت باشد .حتي كوهها نيز دائما در حركت
هستند:

« َو تَ َري آلجِ بالَ

ِ
ِ
حاب :كوهها را جامد و ايستاده ميبيني ولي مانند
جام َدة َو ِهي تَ ُمر َمر آلس
حس ُبها
تَ َ

ابر در حركتند».
عالوه بر حركت در اَعراض ،موضوع اساسي و مهم ،حركت جوهري عالم ماده است كه ذيالا تحقيق
در آن ،طي اصولي چند بيان ميشود:
اصل اول  -به حكم عقل و طبق قاعدة مشهور ،هر مابِالعَرَض منتهي به مابِالذّات است .بنابراين
حركت در اَعراض ،منتهي به حركت در ذات است.
اصل دوم  -اَعراض ،هم در وجود و هم در احكام و آثار ،تابع جوهرند .بنابراين ،ميتوان گفت كه
دوام و ثبات اَعراض ،منتهي به دوام و ثبات جوهر و همچنين تجدّد و حدوث در اَعراض ،تابع تجدد و
حدوث در جوهر ميباشد.
اصل سوم  -سير تكاملي و ناموس نَشو و ارتقاء در سرتاسر عالم كَون و هستي ،محسوس و مشهود
و به حكم عقل ،ثابت و مسلم است ،زيرا ميل به تحصيل كماالت در هر مادوني ،با توجه به نقص و قصور
ذاتي خويش ،غريزي و طبيعي است .بنابراين ،توقف هر موجودِ ناقصالوجودي در يك حد معين،
برخالف طبيعت و ناموس ارتقاست .به عبارت ديگر ،تعطيل در افاضه و سدّ باب فيض ،مخالف با غرض
اصلي از ايجاد است.
بنابراين ،هيچ موجودي در هيچ حدي از حدود توقف نكند ،بلكه هر موجودي به خصوص موجود
جلَوات و مظاهر گوناگون وجود ،نِگران
ناقصالوجود ،به حكم غريزه و طبيعت ذاتيه خويش ،هر لحظه به َ
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و بـه دنبال كمال جديد ،روان است .بدين جهت هـر لحظـه تغيير صورت دهد و تبديل هويت كند و
از نقص به كمال آيد ،تا آن گاه كه از هر نقص تهي شود و به كمال نهايي خود نايل آيد.
وقتي قابليتِ قابل با فاعليتِ فاعل توأم شود ،و از طرفي موانع به كلي مفقود گردد ،كيمياي
تربيت ،هر ذينقصي را به كمال تبديل كند .عالوه بر اين ،هر لحظه از خورشيدِ وجود ،پرتوي جديد و
جلوهاي تازه پديد آيد كه از آن ،ناچار مظهري از مظاهر وجودْ موجود گردد ،و هر موجودي كه محل
انعكاس اين تجليات پي در پي است ،از هر جلوه ،كمالي جديد براي او حاصل شود.
اصل چهارم  -معني حركت جوهريه اين است كه هيوالي جسم از بَدو پيدايش تا آخرين مراحل
كمال ،در هر لحظه و آني يك فرد از جنس صورت نوعيه كه مقوِّم ذات و حقيقت نوعية خويش است،
به او اضافه ميگردد و اين فرد الحِق در وجود ،اكمل از فرد سابق است و در عين حال ،فرد الحِق ،تمام
كماالت و مزاياي فرد سابق را واجد است.
هر موجودي كه در صراط ترقي و كمال است ،در هر مرتبه از مراتب حركات ،كمال مرتبة سابق را
از دست ندهد و در عين حال مرتبة الحق ،كماالت و مزاياي مرتبة سابق را نيز حائز است.
اصل پنجم  -هيوالي جسم ،در هر لحظه و آني ،صورتي كاملتر از صورت اول خود به دست
ميآورد ،ولي امتياز صُوَر متعاقبه از يكديگر به واسطة اتصال حركت ،معلوم نميگردد .شدت اتصال در
حركت و اتحاد صور در وجود ،مانع تشخيص حركت است و اين ،موجب جهل عامّه و انكار بعضي از
خواص ،به اين حقيقت شده است.
به حكم اصل نخستين ،بايد كليه حركات عَرَضيه منتهي به حركات جوهريه گردد .ولي تغيير و
تبديل و اوصاف اجسام در اَعراض ،محسوس و مشهود ماست ،ليكن تغيير و تبديل جوهر ،مشهود ما
نيست و اين موجب انكار و استبعاد منكرين شده است.
به حكم لزوم سنخيت و تناسب بين علت و معلول ،بايد معلول از سنخ علت و حاكي از وي و مشابه
با او باشد ،بنابراين علت وجودِ ثابت ،بايد ثابت باشد و علت وجود متجدّد ،متغير .عليهذا بايد اَعراضْ
معلول جوهر باشد و تغيير جوهر ،دليل واقعي بر حركت ذات و گوهر جسم است .به عبارت ديگر،
حركت در كميت ،اثر نيروي ذاتي جسم است .با اعتراف به لزوم سنخيت و مشابهت بين علت و معلول و
تصديق به اين كه معلول ،شأني از شؤون نازله علت است ،بايد اقرار كرد به اين كه ذات و طبيعت
اجسام ،دائما در تجدّد و حدوث و تبدّلند تا بتوانند علت تجدد و حدوث در كميت و كيفيت و اوصاف
عَرَضية خود باشند.
اَعراض در مقابل جوهر ،مستقل نيستند و در اصلِ وجود و صفات ،تابع جوهرند .پس صفتِ تجدّد و
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حدوث در اَعراض ،تابع صفت تجدد و حدوث در جوهر و ناشي از اوست.
بنابراين ،ماده نه تنها نميتواند بينياز از علت و واجبالوجود باشد ،بلكه سراپا غرق در نياز و
احتياج و حركت است ،و اگر هر آن ،فيض و رحمت نامتناهي به عالَم نرسد ،همة ممكنات نابود
ميشوند.

موجودي كه عدمپذير نيست ،واجبالوجود ،و موجودي كه عدمپذير است ،ممكنالوجود ميباشد.
به عبارت ديگر ،ممكنالوجود يعني مسبوق به عدم يا مسبوق به او .تمام موجودات ممكنالوجود ،يا
مُتَحَيّزند ،و يا صفت متحيّز ،و يا نه متحيّزند و نه صفت متحيّز .موجودي كه متحيّز است ،يا
قسمتپذيراست مانند جسم ،و يا قسمتپذير نيست مانند جوهر ،و ممكنالوجودي كه صفت متحيّز
است ،عبارت است از عَرَض.
در مورد موجودي كه نه متحيّز باشد و نه صفت متحيّز ،بعضي از علما و فالسفه گفتهاند كه چنين
موجودي نيست جز ذات باريتعالي! در حالي كه اين اشتباه بزرگي است ،زيرا مساوات در صفات سلبي
الهي به مانند جسميت ،جوهريت و عَرَضيت ،به مفهوم مساوات در كل ماهيت نيست.
در تمامي ممكنالوجود ،تقدّم و تأخّر وجود دارد .تقدّم و تأخّر در موجودات ،عالمت حركت است.
يعني موجوداتي كه متقدّم و متأخّرند ،همه متحرك هستند و

گرچه محرك انواع و اقسام دارد ،ولي آيا محرك در عين حركت دادنِ غير ،خود نيز در حال
حركت است؟ اگر خود او هم در حال حركت باشد ،حتما براي خودش نيز محركي هست و بايد اين
حركت ،به محركي پايان يابد كه علتالعلل بوده و به ذات خويش ،متحرك نباشد .به عبارت ديگر ،هر
محرك نمايندة معلول خود يعني متحرك ،و نيز نمايندة علت يا محرك خويش است ،جز محرك اصلي.
ك
ك سكونِ محض» باشد؛ و اين محر ِ
لذا ،نهايتا آن محرك ،الزمهاش محرك نيست ،كه خودْ «مح ّر ِ
سكونِ محض عبارت است از خلّاق متعال.

معرفت دستهاي در خداشناسي از طريق برهان حدوث و حركت و امكان است كه به وسيلة استدالل
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و آيات آفاقي ،او را شناختهاند .معرفت دستهاي ديگر ،از راه برهان معرفت نفس است كه ايشان به
وسيلة آيات انفسي ،خدا را شناختهاند .اما معرفت دستهاي ،به طريق برهان صديقين است كه از ذات
خدا به وجود او پي بردهاند ،بدين ترتيب كه:
درك و شعور انسان در نخستين قدمي كه برميدارد ،هستي خداي جهان را روشن ميسازد چه،
هريك از پديدههاي واقعيتدار را كه در جهان ميبينيم ،دير يا زود واقعيت خود را از دست داده و نابود
ميشوند .از اينجا روشن ميشود كه جهانِ مشهود و اجزاء آن ،عين واقعيت نيستند بلكه به واقعيتي
ثابت تكيه داده و با آن واقعيت ،واقعيتدار ميشوند و تا با آن ارتباط و اتصال دارند ،هستيشان باقي
است و چون از آن بريدند ،نابود ميشوند و آن واقعيت اصيل ،جز وجود مقدس حقتعالي نيست.
بنابراين ،راه خداشناسي ،راهي است بسيار روشن و انسان با نهاد خدادادي ،آن راه را ميپيمايد و
هيچ پيچ و خمي ندارد .از اينرو خداوند متعال امر ميكند مردم در آيات قرآن مجيد تدبّر كنند و به
مج ّرد ادراك سطحي قناعت نكنند و در بسياري از آيات ،جهان و جهانيان را عالمت و نشانههاي خود
معرفي فرموده است و با كمي تعمّق و تدبّر روشن ميشود كه آيه و نشانه آن است كه ديگري را نشان
دهد نه خود را.
بنابراين اگر جهان و پديدههاي جهان ،آيات و نشانههاي خداي جهان باشند ،هيچ موجودي
ك نشان نخواهد داد و كسي كه به تعليم و
استقالل وجودي از خود نخواهد داشت و جز خداي پا ْ
هدايت قرآن مجيد ،با چنين چشمي به چهرة جهان بنگرد ،جز خداي پاك درك نخواهد كرد ،و به جاي
اين زيبايي كه مردم در نُمود جهان مييابند ،زيبايي نامتناهي خواهد ديد كه از دريچة تنگ جهان،
خودنمايي و تجلي ميكند .آن وقت است كه خرمنِ هستي خود را به تاراج داده و دل به دست محبت
خدايي ميسپارد.

حقيقت واجب الوجود كه وصول به كُنهش محال بوَد ،وجود صِرف يا صِرف حقيقت وجود باشد ،و
محال است كه حقيقت اقدسش ماهيتي از ماهيات يا مركّب از ماهيت و وجود ،يا مؤلَّف از سنخ وجود و
سنخ عدم وجود ،يا مُزدَوَج از وجدان شيء و فقدان شيء ديگر باشد .به عنوان مثال ،صرف حقيقتِ
بَياض ،آن بوَد كه از فَقد و نداشتن بياض ،خالي و مُعرّا باشد و به هيچ نحوي از انحاء ،فاقد بياض را
متّصِف نباشد ،و نيز حقيقت بياض آن بوَد كه جميع مراتب سواد را فاقد بوَد و جمله جهات بياض را
واجد باشد .در چنين صورتي ،حدّي از حدود بياض را در آن اعتبار نتوان كرد ،چه اگر محدود بـه حدّي
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از حدود بياض شود ،باالتر از آن حدّ ،مقامي ديگر به تصور آيد.
پس ،حقيقت واجبالوجود ،وجودي بوَد كه از جميع جهات عَدَميه و جملة جهات هُويّه و كافّة
مفاهيم ،در مرتبة ذات خود خالي و مبرّا باشد .چون چنين شود ،جميع انحاء وجود را به نحو بساطت
واجد بوَد ،چه اگر واجد تركيب بوَد ،محدود شود و محدوديت ،مخالف صِرافت است.
پس صِرف حقيقت يا صرف وجود از جميع جهات امكان و امتناع ،و صِرفِ علم از جمله جهات
جهل ،و صرف قدرت از كافّة جهات عجز ،و صرف حيات از همة جهات موت ،خالي باشد .پس اوست
صرف حقيقتي كه وجود اقدسش از تمام جهات عدم و جملة مراتب امتناع و كلية مفاهيم ماهيات و
جميع سَمات امكانات ،پاك و منزّه بود.
ج ِ
« َف ُه َو ِ
نه َو ل آَحلي َف ُه َو
ص ُ
نه َو ل آَقوي َو ل آ َ
َظه َر ِم ُ
ل ِم ُ
ود آلذي ل َآتَم ِم ُ
َكم َ
رف آل ُو ُ
نه َو ل آَعلي َو ل آ َ

ِ
ِ ِ
باركَ
قص ُد
آلم َ
َ
آلمبدعُ آلَعلي َو َ
ُ
آلسني َرب آلخرة َو آلُولي ،تَ َ

آلمطل َُق :پس
َو تَعاليَ ،ف ُه َو آلثاب ُ
آلح ُ
ِت َ
ق َوآلغَنِي ُ

اوست صرف وجودي كه نيست كاملتر و بلندتر از آن ،و نيست تمامتر و كاملتر و قويتر از آن ،و
نيست ظاهرتر و زيباتر از آن ،پس اوست ابداع كنندة اعلي ،و اوست مقصد روشن و اوست پروردگار اول
و آخر ،بزرگ است و بلندمرتبه ،و اوست حق اليزال و غني مطلق».
وجود موصوف به جاعليه ،جهت ذاتش بِعينها جهت جاعليه و فياضيه بوَد؛ و وجود موصوف به
مجعوليه ،جهت ذاتش بِنفسها جهت مجعوليه و مُفاضيه باشد .به عبارت ديگر ،هر وجودي كه جاعل
بِالذّات باشد و مُفيض تامّ بوَد نسبت به وجود ديگر ،بايد جهت ذاتش بِعينها جهت اقتضاء و افاضه باشد
به وجودي كه مجعول بِالذّات اوست ،و هر وجودي كه مجعول بِالذّات باشد ،بايد جهت ذاتش بِعينها،
جهت مقتضائيه و مُفاضية وجودي باشد كه جاعل بِالذّات او بوَد.
تجدّد و تبدّل مُفاض ،مستلزم تجدّد و تبدّل افاضة مطلقه نميباشد ،يعني احاطة او مداوم است به
نحو قادريت به جملة مقدورات ،و عالميّت به كلية معلومات ،و قاهريت به كافّة مقهورات ،و عليت به همة
معلوالت «آِن ُه بِكُل َشيء ُمحيط :مسلّما او به هر چيزي احاطه دارد».

جاعل بِالذّات بايد كه از كلّ نقايص مبرّا بوده و از جميع جهاتْ بسيط و صرف وجود باشد .عل ِ
م
صرف وجود بايد عين ذاتش باشد ،چون ذات او صرف وجود است بايد كه علم او نيز صرف علم باشد،
پس اگر فردي از افراد يا درجهاي از درجات را فاقد بوَد ،الزم آيد كه صرف علم نباشد.
جاعل بِالذّات بايد نسبت به مجعول بِالذّات خود ،غنيبالذّات باشد ،و مجعولبِالذّات نسبت به
جاعلبِالذّات خود ،بايـد فقيربِالذّات باشـد؛ قرآن نيـز ميفرمايـد:

اس آَنتُ ُم ُ
آلف َقرآءُ آِ َلي الل ِه َوالل ُه هُ َو
«يا آَي َها آلن ُ
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ميد :اي مردم شما به خدا نيازمنديد و خداست كه بينياز ستوده است».
آلح ُ
آلغَنِي َ
هيچ مخلوقي قائم در ذات او نباشد ،بلكه به ذات او قائم بوَد و بـه افاضة او مَتَذَوَّت .ذات او نه عَرَض
بوَد نه عَرَضي و كَيف به ذات او راه نيابد زيرا كه كيف ذاتا از اَعراض بوَد.
احاطة او ،احاطة وجودي بوَد ،زيرا اگر احاطة وجودي نباشد ،محيطْ نقل مكان كند به انتقال مُحاط.
بر ساحت اقدس باريتعالي ،اضافه راه نيابد ،زيرا اضافه عبارت بوَد از عَرَضي كه تفعّل او بيتفعّل ديگري
ممكن نشود و در مفهوم هر يك ،معروضي مأخوذ است.
ظهور و خفاي شؤون و اعتبارات به سبب تلبُّس ،علت تغيّر حقيقت وجود و صفات حقيقيه او
نميشوند ،بلكه مبتني بر تغيّ ِر نسبت و اضافات است و مقتضي تغيّر ذات نيست .اگر عمرو از يمينِ زيد
برخيزد و بر يسارش نشيند ،نسبت زيد با او مختلف نميگردد؛ همچنين است حقيقت وجود و صفات
حقيقيه او.
به عبارت ديگر ،حقيقتِ وجودِ محض ،با تلبّس به امور شريفة كمال ،زيادتي نگيرد و به جهت ظهور
مظاهر خسيسه ،نقصاني نپذيرد؛ چنان كه اگر نور آفتاب بر پاك و پليد تابد ،تغيّري به بساطت نوريت او
راه نيابد ،نه از مُشكْ بو گيرد نه از گلْ رنگ ،و نه از خار ،عار و نه از خارا ،ننگ.
حقيقت حقتعالي جز هستي نيست ،و هستي او را انحطاط و پستي نِي ،منزّه است از تغير و تبدّل،
و مبرّاست از تعدّد و تكثّر .خدايي كه از همة نشانها بينشان ،نه در علم گنجد و نه در عيان؛ همة
چندها و چونها از او پيدا و او بيچون و چند؛ همه چيزها از او مُدرَك و او از احاطة ادراك بيرون،
چشم س ْر از مشاهدة جمالش خيره و ديدة دلْ بيمالحظة جمال و كمالش تيره.
حقتعالي همه جا حاضر است و به ظاهر و باطن همه ناظر ،زهي خسارت كه ما ديده از لقاي او
برداشته ،سوي ديگر نگريم و طريق رضاي او بگذاشته ،راه ديگر سپريم.
ماسواي حقتعالي در معرض زوال است و فناء .حقيقتش معلومي است معدوم ،و صورتش موجودي
است موهوم .ديروز نه بود داشت و نه نمود ،امروز نمودي است بيبود ،پيداست كه فردا از وي چه
خواهد گشود .زمام انقياد به دست آمال چه دهيم و پشت اعتماد بر اين دنياي فاني چه نهيم؟! بايد كه
از همه بركنيم و در خداي بنديم و از همه بگسليم و با خداي پيونديم .اوست كه هميشه بوده و هميشه
باشد و چهرة بقايش را خار هيچ حادثه نخراشد.
جميل علياالطالق اوست ،هر جمال و هر كمال كه در جميع مراتب ظاهر است ،پرتو جمال و
كمال اوست كه آنجا تابيده .ارباب مراتب ،سِمَت جمال و صفت كمال از او يافته ،هر جمالي كه بينيم اثر
جمال او و هر كمالي كه مشاهده كنيم ،ثمرة كمال اوست.
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اين صفات از اوج كليّت و اطالق ،تنزّل كرده و در حضيض جُزئيت و تقيد ،تجلّي نموده تا ما از جزء
به كلّ راه بَريم و از تقيد به اطالق روي آوريم ،نه آن كـه جزء را از اطالق ،ممتاز دانيم و به مقيد از
مطلق بازمانيم.
«توحيد» ،يگانه گردانيدن دل است ،يعني تخليص و تجريد آن از ماسواي حق ،هم از روي طلب و
ارادت و هم از جهت علم و معرفت ،يعني طلب و ارادت او از همة مطلوبات و مرادات منقطع شود و همة
معلومات و معقوالت از نظر بصيرت وي مرتفع گردد ،از همه ،روي توجه بگرداند و به غير از حق ،او را
آگاهي نماند.
سپاس موفور و ستايش نامحصور بر صِرف وجودي كه مستور است از غايت ظهور ،و محجوب است
از شدّت نور .از توحّد در ذات ،برتر است از درك هر عارف ،و از تفرّد در صفات برتر است از وصف هر
واصف .اوست مختصّ به وجود و قِدَم ،و ماسواي اوست مخصوص به حدوث و عدم .اوست ابتداي هر
وجود و اوست انتهاي هر موجود.

علم تامّ به كُنهِ حقيقت هر چيز حاصل نشود مگر آن كه مُدرِك را احاطة تامّه به كُنه آن حقيقت
باشد .در معرفت به كُنه حقيقت ،احاطة مُدرِك بايد به نحوي باشد كه هيچوجه از وجوه ذاتية آن از
احاطة مُدرِك خارج نشود .اگر احاطة مُدرِك به طريق مذكور نشود ،الزم آيد كه علم تامّ به كُنه آن
حقيقت ،از براي مُدرِك حاصل نشده باشد.
معرفت حقيقت براي هر فردي از افراد به وسيلة علمِ حصولي بوَد ،يعني علمي كه صورت علمية آن
بِعينها صورت عينيه نبوَد .علم نفس به هريك از صُوَر خارجي به واسطة صورتي بوَد كه در نفس حاصل
ميشود ،يعني به واسطة وجود ذهني .اما وجود ذهني ،وجودي است غير اصيل ،ليكن صورت اوليه،
وجودي است عيني و اصيل .ماهيات اشياء خارجي بِعينها ،يعني به ذوات ماهويّة عاريه از وجود خارجي،
در مُدرِك حاصل شود .به عبارت ديگر ،اشياء خارجي در ذهن موجود شوند به وجوداتي كه آثار ظواهر
خارجي در آنها مترتّب نشوند.
اگر ذات باريتعالي در مُدرِك حاصل شود ،الزم آيد كه ذات او مانند اشياء خارجي شود ،لذا معرفت
كاملة مُحاط بر محيط وجودي ،غير ممكن بوَد و الّا الزم آيد كه علم تامّ مُدرَك به مُدرِك شود .بنابراين
مخلوق را راه معرفت به كُنه حقيقت حقتعالي مسدود ،و احاطة عقول و اوهام بر حقيقت ذات اقدس
الهي مُحال و ممتنع است.
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اين كه گفته ميشود معرفت به او به واسطة علمِ حصولي ممكن نيست ،بدين جهت است كه
مستلزم حصولِ صورت است در ذهن ،و حقتعالي را صورت و شبيه نيست ،ليكن معرفت به او با علمِ
حضوري ممكن است .در اين مرحله نيز اگر مراد كسي از علم حضوري ،همين معرفت مُجمل باشد،
نعمالمطلوب ،و اگر مراد كسي غير از اين و معني ديگري باشد ،توان گفت كه چنين شخصي از شدت
فِطانت و كثرت حكمت كذايي ،داخل در سلسلة مشركين گرديده است.
«هركس بگويد در خداوند عالم ،چرا ،به تحقيق معلَّل كرده است او را ،و هركه گويد از كدام زمان
است ،به تحقيق ابتدا قرار داده است او را ،و هركه بگويد در چه چيز است ،به تحقيق ضمّ كرده ،يعني
چسبانيده است او را به چيزي ،يا مظروف كرده است او را به ظرفي از زمان يا مكان ،و هركه بگويد تا
كدام زمان است ،به تحقيق انتها قرار داده است او را ،و هركه بگويد تا فالن غايت ،به تحقيق دو تا كرده
است او را ،كه يكي او و ديگري فالن غايت ،و هر كه دو تا كند او را ،به تحقيق جزء جزء كرده است او
را ،و هر كه مُجزّا كرد او را ،به تحقيق مُلحِد شده است در او و از اعتقاد حق برگشته است به سوي
ضاللت و گمراهي».
به درستي كه نميشناسد خلقْ حقتعالي را ،مگر با درك احتياج اين عالَم منظوم و محكم به
صانعي كه مدبّر و حيّ و قادر و عالِم و سميع و بصير است ،و اين معرفت را دو طرف ميباشد :يكي تعلق
به عالَم دارد و معلوم آن ،محتاج مدبّري است و ديگري تعلق به حقتعالي دارد و معلوم آن ،اسماء
مشتقّه است از صفات ،كه داخل در حقيقت و ماهيت او نيست .اين هم ثابت است كه اگر كسي اشاره
كند به سوي چيزي و بگويد كه چه چيز است آن ،ذكر اسماء مشتقة او ،اثبات كيفيت ماهيت نميكند.
ما مشاهده ميكنيم وجود و علم و قدرت خود را و ميدانيم كه از ذوات ما نيستند ،بلكه همة اينها
از فياض حقيقي است ،و نيز مشاهده ميكنيم نقايص آنها را كه عدم و عجز و جهل باشد .در اينجا
توصيف مينماييم حقتعالي را با كماالت ،و تنزيه ميكنيم او را از نقايص ،و ميبينيم كه صفات و افعال
و آثار او در بدن ما هويداست.
اين كه گوييم اوست واجبالوجود ،عبارت است از استغناء او از فاعل ،يعني سلب سبب است از
وي ،و يا اين كه گوييم اوست مُوجِد كل موجودات ،اشاره است به افعال خداوند ،كه همة اينها اِخبار
است از غير ذات حقتعالي.
حقتعالي تغيير نمييابد به تغاي ِر مخلوق و متجدّد نميشود به تجدّد محدود ،و نميتوان وصف كرد
او را با كَيف ،به جهت آن كه كيفْ از جملة مخلوقات اوست .وجود او اظهر موجودات است و ظاهر
نميكند او را غيـر او؛ او حقيقت وجـودِ محض است و تمامتر از او نيست ،و وجـودِ ممكن ،رَشحـة فيض
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اوست .پس زَعم وصول به كُنه حقيقت مقدسه ،باطل و مدّعي آن كاذب است.
صاحبان نعمت عاليه ،ذات اقدس او را ادراك نميكنند ،و خردمندان زيركي كه در درياي فكر
غوطه ميخورند ،در حقيقت ذات او چيزي درك نميكنند .جمال احديتش از وَصمَت مالحظة افكارْ
مبرّا و جالل صمديتش از ضَخمَت مالبسة اذكارْ معرّا .مبارزان ميدان فصاحت را در وصف او مجال
عبارتْ تنگ و سابقان عرصة معرفت را در تعريف او پاي اشارتْ لنگ است .پاية رفعت ادراكش از مناولة
حواسْ متعالي ،و ساحت عزت و معرفتش از تردّد اوهام و تعرّض افهامْ خالي.
نتيجة تفكر در ذات باريتعالي ،حيرت و دهشت و اضطراب است؛ چنان كه فرمودهاند :تفكر كنيد در
نعمتهاي خدا و در ذات احديت ،تفكر نكنيد .صفات او عين ذات اوست ،به همان ترتيب كه وصف ذات
او غير ممكن است ،وصف صفات او نيز ممكن نيست ،الّا سير در صفات با تفكر.
بنابراين ،ادراك هيچ موحّدي به كُنه واحدْ نتواند رسيد ،و هرچه ادراك او بدان منتهي گردد ،غايت
ادراك او بوَد نه غايت واحد .عجز از رسيدن به مقام ادراك ،خود نوعي از ادراك است .اگر سالك دستش
از خارج كوتاه و دلش به نور حق روشن گردد ،واليت تامّه و حكومت مطلقه را در همة عوالم مشاهده
كند و ميبيند كه اسباب در انجام امور ،اراده ندارند .از ادراك ذات الهي عقول قاصر است ،و منازعاتي
كه عُقال روي اين موضوع دارند ،همه از عقل قاصر ريشه گرفته ،زيرا عقل عاجز است كه در اين مورد
حكمي قاطع صادر كند .اما موحدي كه از درون فيض ميگيرد و از علم لدنّي برخوردار است ،قِصارت
عقل را به خوبي مشاهده ميكند و ميبيند كه عُقال عاجزند از اين كه در اين مورد سخني ابراز دارند،
لذا پاي روي منازعات نهاده و از آنها ميگذرد.
نهايت معرفت عارفين ،اظهار عجز است از معرفت به كُنه ذات الهي .زيرا ساحت عظمت او ،اجلّ

است از اين كه شريعه شود به هر واردي ،و يا مطّلع شود بر او هر واحدي« ،ما َع َبدناكَ  :ترا عبادت نکرديم
چنان که حق عبادت تو بود» اجتهاد همه ،و «ما َع َرفناكَ  :ترا نشناختيم چنان که حق شناخت تو بود»

اعتقاد همه.
پاكا خداوندي كه نهايت عقول را بر بَدايات او جز تحير دليلي نه ،و بصيرت صاحبنظران را بر اشعّة
انوار عظمت او سبيلي نه ،ذات نامحدود او را بَدايت نه ،و صفات نامحدود او را نهايت نه .ازل و ابد در
تحت اِحاطت او ،و كَون و مكان در طي بساطت او .اوايل در اوّليت او ،اواخر ،و اواخر در آخريت او ،اوايل.
ظواهر اشياء در ظاهريت او ،باطن ،و بواطن اكوان در باطنيت او ،ظاهر ،جميع آزال در ازليت او ،حادث،
و جميع آباد در ابديت او ،وارث.

صفات مقدّسة الهي دو نوع است :سلبي و ثُبوتي .صفات سلبي مانند جسم و جوهر و عَرَض
و محتاج بودن ،و صفات ثبوتية حقتعالي به مانند علم و قدرت و رحمت و حيات و اراده و ادراك
و كالم و صدق و سرمديه .صفات ثبوتيه حق بر دو قسم است :صفات ذات و صفات افعال.

صفت ذاتيه عبارت است از آن كه براي او در موصوف ،مبدأ محقَّقي باشد كه ظاهر شود به
جهت آن ،آثار فعليه در عالم شهود .اين مبدأ در ممكن ،هيئت مستقرّهاي است در ذات آن
ممكن ،كه اين صفتْ قائم است به آن ،مانند جود كه مبدأ آن ،كيفيت نفسانيهاي است و اثرش
بذل و اعطاء است ،ولي اين مبدأ در واجب ،ذات اقدس است بدون تعدّد جهت ،و صادر ميشود
از اين ذات بِنَفسِها ،آثار و افعال ،و وحدتِ ذات به اختالف آثار ،متعدّد نميشود.
و آثار اين صفات،
معاني و مفاهيم متكثّره است كه همه اشاره به سوي يك مصداق است ،زيرا چون مفهوم ،غير
وجودِ خارجي است ،تعدّد آن ،تكثّ ِر عين نميباشد.
در صفات ذات حقتعالي كه مقتضي آثار است ،تعدد نيست ولي نظير نقضية آن در مخلوق
است ،به طوري كه بر شخص صادق آيد كه گفته شود معلوم و مقدور و زنده و مراد و مخلوق و
مرزوق.
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گاهي صفت قائم به موصوف است مانند حيات ،علم و قدرت كه با هر شخص زنده و دانا و
توانا قائم هستند و ما ميتوانيم انسان را به آنها مُتّصِف كنيم ،اما گاهي صفت به موصوف قائم
نيست و اگر موصوف بخواهد با آن وصف مُتّصَف شود ،نيازمند به تحقّق چيز ديگري است .از
اينجا روشن ميشود كه صفات ذات باريتعالي از قسم اول است ،و صفاتي كه براي خدا پس از
تحقّق آفرينش اثبات ميكنند ،عين ذات نيستند بلكه زايد بر ذات و صفت فعلاند.
فرقهاي صفات خدا را زائد بر ذات ميدانند و گويند اگر صفات خدا عين ذات او شود ،پس
خدا صفاتي ندارد ،در حالي كه از عينيت صفات ،خالي بودن از صفات الزم نميآيد .چه ،وقتي
ذات از صفات خالي ميشد كه آثار صفات از او ظاهر نميشد ،و چون آثار صفات از او ظاهر و
خلُوّ صفت الزم نميآيد.
صادر ميگردد ،پس در اين صورت ُ
در صورتي كه صفات ذاتِ او ،زائد بر ذاتش باشد ،از دو حال بيرون نيست :يا قديمند يا
حادث .در صورت اول تعدد قُدَما الزم آيد و در صورت دوم خلوّ ذات از كماالت الزم آيد ،در اين
وقت ذات حقتعالي متّصِف به نقايص گردد ،و اتّصاف او به نقايص به بَداهت عقل باطل است.
از سوي ديگر ،اگر صفات ذات حقتعالي زايد بر ذاتش باشد ،خالي نيست از اين كه يا
مستند به غير است و حال آن كه وراي او چيزي نيست ،و يا مستند به ذات خود است ،در اين
حال چگونه ميشود كه مُفيضِ كماالت ،قاصر آن كماالت باشد؟! پس چنين نيست كه ذات او
چيزي و صفات او نيز چيز ديگري باشد ،كه اين مستلزم تركيب است.
حضرت عليبنموسيالرضا عليهالسالم ميفرمايد« :جايز نيست كه گفته شود خدا موجودات
را بـا قـدرت آفريده ،زيـرا كـه در اين صورت ،قدرت را غيـر از خـدا قرار داده ،بلكه آن را آلت بر
خدا مقرّر داشته كه با آن موجودات را آفريده ،بلكه بايد گفته شود كه خدا موجودات را به قدرت
آفريده ،اين است و جز اين نيست كه خدا خلق كرده موجودات را به جهت اقتدار بر آنها».
حضرت محمد باقر عليهالسالم نيز فرموده« :خداوند عالَم ميشنود و ميبيند ،ميشنود با آنچه كه
ميبيند و ميبيند با آنچه كه ميشنود».
بنابراين ،صفات ذات حقتعالي ،عين ذات او است و ذات اقدس او حقيقت نور است ،زيرا
نوري اظهر از وجود و ظلمتي خفاتر از عدم نيست ،و نور ظاهر است در نفس خود و مُظهِر است
در غير خود ،لذا الزم ميآيد كه آن نور منشأ ظهور موجودات بوده و حقايق و اكوان از آن ظاهر
شوند.
صفات ذات الهـي ،حقيقيـة كماليـه اسـت و انفكاك ذات اقـدس او از آنهـا محال اسـت ،و
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خلُوّ از اينها موجب
اتّصافش به اضداد آنها ممتنع است ،مانند قدرت ،علم ،حيات ،سمع و بصر كه ُ
نقص و احتياج است .پس ،ممكن نيست كه خداوند متعال در زماني قادر و در زمان ديگر عاجز
باشد ،و در زماني حيات داشته باشد و در زماني ديگر ضد آن را ،يا در زماني عالِم و در زماني
ديگر جاهل باشد و همين طور است سمع و بصر كه علم به مُبصَرات و مسموعات است ،امكان
ندارد كه در زماني عالِم به اينها شود و در زماني عالم بدانها نشود.
بنابراين اگر وصف كنيم خدا را با صفات ذات ،نفي ميكنيم از او اضداد آن صفات را .پس
هرگاه گوييم خداوند عالَم حي است ،نفي كردهايم از او ضد حيات را كه مرگ است؛ و هرگاه
گوييم عليم است ،نفي كردهايم از او ضد علم را كه جهل است؛ و هرگاه گوييم سميع است ،نفي
كردهايم ضدّ شنوايي را كه كري است و هرگاه گوييم بصير است نفي كردهايم از او ضد آن را كه
كوري است؛ و هرگاه گوييم عزيز است نفي كردهايم از او ضد آن را كه خواري است؛ و هرگاه
گوييم حكيم است ،نفي كردهايم از او ضد آن را كه خطا كردن در امور است؛ و هرگاه گوييم
غني است ،نفي كردهايم از او ضد بينيازي را كه نيازمندي است؛ و هرگاه گوييم حليم است ،نفي
كردهايم از او ضد آن را كه تعجيل در انتقام است.
جايز نيست كه گوييم خداوند عالَم اراده كننده است ،زيرا كه اراده و مشيت و قضا و غضب
و اَشباه اينها از صفات افعالند ،ليكن جايز است كه بگوييم خدا قادر و عالِم است ،زيرا كه قدرت و
علم و ساير صفات ذاتي حق ،عين ذات اوست.
؛ چنان كه اگر ما وصف كنيم خدا را به بقاء و دوام ،تصور نميتوانيم بكنيم مگر
امتداد زماني متعاقبه را كه ميآيد و ميرود ،در صورتي كه اين امتداد بر وي جاري نيست ،به
جهت آن كه ماضي و مستقبل و حال بر او نيست.

مراد از صفت فعل آن است كه پس از تحقّق فعل ،صفت از فعل گرفته ميشود ،مانند
آفريدگار كه پس از تحقق آفرينش ،از آفريدهها ،آفريدگار بودن او مأخوذ و مفهوم ميشود و اين
صفت ،قائم بر فعل است نه قائم بر ذات اقدس الهي .به عبارت ديگر ،هر صفتي را كه با ضد آن
براي خدا ثابت كنيم ،صفت فعل است مانند اراده و لطف .چه ،اگر اراده مانند قدرت و علم از
صفات ذات الهي بود ،اثبات آنچه را كه خدا اراده نكرده ،نقيض اثبات چيزي ميبود كه خدا اراده
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كرده است ،و نيز اگر لطف از صفات ذات باشد ،قبض ،نقيض آن خواهد بود .بنابراين در صفت
فعل ،جايز است كه بگوييم خدا عبادتكنندگان را دوست دارد و عاصيان را دشمن ،ولي
نميتوان خدا را وصف كرد به قدرت و عجز كه ضد آن است ،زيرا در اثبات هر صفتي از صفات
ذات ،ضد آن را از او نفي مينماييم.
مانند خلق كردن كه في نفسِه كمال نيست ،بلكه قدرت بر خلق كردن
كمال است ،و ممكن است كه حقتعالي در زماني به مصلحتي خلق كند و در زماني ديگر خلق
نكند ،و همچنين است احياء كردن و رازق بودن و ميراندن كه اينها كمال نيستند بلكه قدرت بر
اينها كمال است ،چه امكان دارد كه در زماني ايجاد اينها مصلحت نباشد و از او صادر نگردد.

هر واقعيتي كه از واقعيتهاي جهان را فرض كنيم ،واقعيتي است محدود و بنا به تقديري،
هستي را داراست و بنا به تقديري ،منفي است ،يعني اين واقعيت را مرزي است كه بيرون از آن
مرز يافت نميشود ،تنها خداست كه هيچ حدّ و نهايتي براي او نميتوان فرض كرد ،زيرا واقعيت
او مطلق است و به هيچ سبب و شرطي مرتبط و نيازمند نيست.
روشن است كه در مورد امر نامحدود و نامتناهي نميتوان عدد فرض كرد ،زيرا هر دوّم كه
فرض شود غير از اوّلي است و در نتيجه هر دو محدود و متناهي هستند؛ چنان كه اگر حجمي را
نامحدود و نامتناهي فرض كنيم ،در برابر آن نميتوان حجم ديگري فرض كرد و اگر هم فرض
نماييم ،دوّمي همان اوّلي خواهد شد.
اگر انسان را مورد بررسي عقلي قرار دهيم ،ميبينيم كه ذاتي دارد كه همان انسانيت
ظاهري و شخصي اوست ،و نيز صفاتي همراه دارد كه ذاتش به آن شناخته ميشود ،مانند اين
كه گوييم زادة فالن شخص و پسر فالن كس است ،دانا و تواناست ،و يا خالف اين صفات را دارد.
اين صفات اگرچه برخي از آنها مانند صفت اوّلي و دوّمي هرگز از ذات جدا نميشود ،ولي توانايي
و دانايي ،امكان جدايي و تغيير را دارد ،در هر حالي كه باشند همة آنها غير از ذات و هريك از
آنها غير از ديگري است.
اين مطلب ،يعني مغايرت ذات با صفات و صفات با همديگر ،بهترين دليل است بر اين كه،
ذاتي كه صفت دارد و صفتي كه معرّف ذات است ،هر دو محدود و متناهي هستند ،زيرا اگر ذاتْ
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نامحدود و نامتناهي بود ،صفات را فراميگرفت و صفات نيز همديگر را فراميگرفتند ،در نتيجه
همه يكي بود و انسانِ مفروض ،همان توانايي ،و توانايي و دانايي عين يكديگر بودند و اين معاني
يك معني بيش نبود.
از اين بيان روشن ميشود كه براي ذات اقدس الهي ،صفت به معنايي كه ذكر شد ،نميتوان
فرض كرد ،زيرا چنان صفت ،بيتحديد صورت نميگيرد و ذات اقدس الهي از هر تحديدي منزّه
است.
ما كماالت زيادي در جهان سراغ داريم كه در صورت صفات ظاهر ميشود و اين صفات در
هر جا ظاهر شوند ،موصوف خود را كاملتر نموده و ارزش وجودي بيشتري به آن ميدهند.
بيشك همة اين كماالت را خدا آفريده و اگر اينها را خود نداشت ،به ديگران نميبخشيد و
تكميلشان نميكرد .پس بنا به قضاوت عقل سليم ،بايد گفت خداي تبارك و تعالي هر كمالي را
داراست ،ولي نظر به اين كه ذات اقدس باريتعالي نامحدود و نامتناهي است،
و به جهت
حقيقتِ محض بودنش ،غير واحدِ قابل تقسيم در ميان نيست.

قال الل تعاليَ « :شهِ َد الل ُه آَن ُه ل آِ َله آِل هُ َو :خداوند متعال شهادت ميدهد كه جز او معبودي
نيست» .در اين آية شريفه ،خداوند تبارك و تعالي شهادت ميدهد كه معبودي جز او كه قابل
ستايش باشد ،نيست .اما ،شهادت بشر و َملَك با شهادت حق ،متفاوت است .بشر از پشت پردة
آثار ،و َملَك از پشت پردة انوار ،و حقتعالي از ذات خود ،اين شهادت را ميدهد.
توحيد مصدر باب تفعيل ،اقرار به يگانگي خداست ،و متضمّن تقديس و تنزيه نيز هست.
مراتب توحيد ،روي مقامات معنوي مردم مختلف است .هر قدر كمال بيشتر ،توحيد كاملتر و
خالصتر.

وحدت در مقابل كثرت است و آن بر دو قسم است :وحدت مجازي و وحدت حقيقي .اگر
وحدت ،صفت واحده نباشد ،وحدت مجازي است كه خود اقسامي دارد:

صفات ثبوتيّه

41

اول  -وحدت عددي :مثل اين كه گوييم ،يك ،دو و سه  ...اين نوع وحدت ،فقط در ذهن و
تصوّر ما صورت ميگيرد و حقيقت خارجي ندارد.
دوم  -وحدت جنسي :مثل اين كه گوييم ،جنس انسان و اسب يكي است ،يعني انسان و
اسب در معناي حيوانيت مشتركند.
سوم  -وحدت نوعي :مثل اين كه گوييم ،تمام افراد بشر از سفيدپوست و سياهپوست را
انسان نامند و معناي انساني بر همه صادق آيد.
چهارم  -وحدت كمّي :مثل اين كه اجسامي را در نظر بگيريم كه اينها در مقدار و اندازه،
يكي هستند.
پنجم  -وحدت كيفي :تأثير واحدهاي كه از شمول و جريان و اصابت چند نيروي ظاهري يا
باطني به مقام تحقّق رسد .مثل اين كه چندي از صنوف و انواع مأكوليه ،از لحاظ صحت جسمي
يا روحي ،تأثير واحدهاي را به مقام ظهور رساند.
ششم  -وحدت وصفي :مثل اين كه گوييم ،تمام افراد يك نوع ،مثالا سيب ،در طعم و وصف،
يكي هستند.
هفتم  -وحدت شخصي :مثل اين كه گوييم ،هركسي به اعتباري ،يكي است و تعدّد ندارد.
مقابل وحدت مجازي ،وحدت حقيقي است ،و آن وحدتي است كه از جنس وحدت عددي،
جنسي ،نوعي ،كمّي ،كيفي ،وصفي و شخصي نباشد .ذات اقدس الهي باالتر از آن است كه از اين
نحو وحدتْ بر او تصور كرد ،آنچه شأن اوست ،وحدت حقيقيه الهيه است.
به عبارت ديگر ،اگر وحدتْ صفتِ واحد بوَد ،ولي صفت از واحد مجزّا بوَد و هر دو قابل
قسمت شوند ،اين گونه وحدت ،وحدت حقيقي غي ِر حقّه است .اما اگر وحدتْ صفت واحد باشد،
و صفت و واحد از هم مجزّا نبوَد و قابل قسمت نشوند ،يعني صفت ،عين ذات و ذات ،عين صفت
باشد ،چنين وحدت را ،وحدت حقيقي حقّه گويند ،كه نميشناسند آن وحدت را به حدّ كمال
مگر راسخون در علم.

در جنگ جمل ،حضرت امير(ع) مشغول صفآرايي بود .مرد اعرابي نزد آن حضرت آمد و
عرض كرد :آيا تو ميگويي خدا يكي است؟ بعد از آن كه مردم بر وي هجوم آوردند كه مگر
نميبيني حضرتش مشغول صفآرايي است ،چه وقت سؤال است؟ آن حضرت فرمود« :دست از
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وي بداريد ،چون مقصود ما از اين همه فعاليت ،براي اين است كه مردم را موحّد و خداشناس
نماييم».
بعد از آن فرمود« :اي اعرابي ،قول در اين كه خدا يكي است ،به چهار وجه تصوّر ميگردد:
دو وجه آن بر خدا روا نيست و دو وجهش بر خدا ثابت است .اما آن دو وجهي كه نميتوان بر
خدا اطالق نمود ،اين است كه گوييم خدا يكي است و مقصود ما از يك ،در مقابل دو و سه و
چهار باشد .وجودي كه ثاني براي او ممكن نيست ،در باب اعداد شمرده نميشود ،زيرا آن وحدت
را ،وحدت عدد ميگويند .دوم :وحدت جنسي ،مثل اين كه بگوييم يكي از مردم ،يعني از نوع
بشر .اين دو قسم وحدت ،يعني وحدت عدد و جنس ،بر خدا روا نباشد.
اما آن دو وجهي كه بر خدا ثابت است ،اين است كه گوييم خدا يكي است ،يعني در تمام
موجودات شبيهي ندارد ،همين طور است پروردگار ما .ديگر اين كه گوييم خدا يكي است در
معني ،و به هيچ وجه تجزيه نميشود ،و براي خدا اجزاء نميتوان فرض كرد ،نه اجزاء خارجي نه
اجزاء عقلي ،نه اجزاء وهمي».

در مقام اثبات توحيد خداوند جهان ،منطقهاي مختلفي وجود دارد كه ذيالا به پارهاي از
آنها اشاره ميكنيم:
اول

اگر واجبالوجود متعدّد باشد ،هيچ يك بر ديگري تالزمي ندارد ،زيرا به حكم عقلي،

ارتباط از دو جهت بيرون نيست :يا يكي علت ديگري است ،در اين صورت بين آن دو ارتباط
علت و معلولي برقرار است ،و يا اين كه هر دو ،معلول علت ديگرند .در صورت اوّل ،علتْ خدا و
معلول ،شايستگي مقام خدايي را ندارد؛ و اما بطالن صورت دوم ،آشكار است.
بنابراين در صورت تعدّد واجبالوجود ،هريك از آنها مستقالا واجد تمام كماالت و منزّه از
تمام نقايص خواهد بود .بديهي است كه به حكم تعدّدشان ،هريك واجدِ كماالتِ خود و فاقد
خصوصيات و امتيازات ديگري است وگرنه تعدّدشان ،غير معقول خواهد بود .و اما در اين صورت،
هر واجبالوجود ،مركّب از وجود و عدم خواهد بود و اين شرايط مسلما در واجبالوجود باطل
بوده و هر آنچه چنين شود ،حادث خواهد بود.
دوم

منطق قرآن كريم است كه ميفرمايد:

بحان الل ِه
س
« َلو
َ
َ
كان فيهِ ما آل ِ َهة آِل الل َه َل َف َس َدتا َف ُ

ش َعما َي ِ
ون :اگر در جهان ،خداي ديگري غير از خداوند ميبود ،هر آينه عالَم فاسد
َرب آل َعر ِ
ص ُف َ
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ميگشت .پس منزّه است پروردگار عرش از آنچه وصف ميكنند» .چه ،اگر دو واجبالوجود،
داراي قدرت و صفت اراده باشند و هريك از آنها بخواهد در جهانِ آفرينش ،به چيزي هستي
بخشد ،از سه وجه بيرون نخواهد بود :يا ارادة يكي عملي شده و ارادة ديگري عملي نخواهد شد،
يا اين كه ارادة هر دو جامة عمل خواهد پوشيد ،و يا اين كه ارادة هر دو عملي نخواهد شد .در
صورت اول ،يكي واجبالوجود و ديگري ممكنالوجود خواهد بود ،و صورت دوم ،باطل است
چنان كه فوقا اشاره شد ،و در صورت سوم ،هر دو عاج ْز و هيچ يك شايستگي مقام خدايي را
ندارد.
اگر كسي اشكال كند كه ممكن است دو واجبالوجود در هر كار توافق كامل داشته باشند،
چنين پاسخ گوييم كه واجبالوجود بايد ذاتي باشد كه صفاتش عين ذات ،و ذاتش عين صفت او
باشد .زيرا اگر موجودي ،صفت و ذات او از هم جدا باشد ،مركّب است ،و چيزي كه مركب باشد
حتما از اجزاء به وجود آمده ،پس اجزاء بر خودِ مركب ،مقدّم ميگردند و مركب نسبت به آنها
مؤخّر ،و لذا چنين موجودي ،قديم و ازلي نبوده و حادث است.
اگر گفته شود كه مركّب هم مقدّم است و هم مؤخّر ،پاسخ اين است كه اين اجتماع ضدِّين
و نقيضَين بوده و امكانپذير نيست ،به عالوه مركب چون از اجزاء به وجود ميآيد ،حادث است و
بعدا به وجود ميآيد نه اوّل .بنابراين اگر دو واجبالوجود از حيث قدرت و صفتْ متّحد ،و در
اراده هم متّفق باشند ،اين دو در ذاتْ هم ،متحد بوده و جز يكي نتوانند بود.
سوم

اگر دو واجبالوجود فرض كنيم ،يا هريك ميتواند جلوگيري از ارادة ديگري كند و

يا نميتواند؛ در صورت اوّل عجز هر دو آشكار ،و در صورت دوم ،عجز هر دو آشكارتر است.

يكي از احكام مخصوص به علت فاعلي اين است كه :از واحد جز واحد صادر نگردد ،يعني
اگر فاعل ،از تمام جهات واحد بوده و به هيچ نحو ،تكثّر و اجزائي نداشته باشد ،جز يك چيز از او
صادر نميگردد ،چنان كه در آب و آتش خصوصيتي است و به آن خصوصيت است كه سردي و
گرمي از آن دو حاصل ميشود ،اگر اين خصوصيت نباشد ،الزم ميآيد كه از آب ،گرمي و از
آتش ،سردي حاصل شود .در اين صورت علت ،داراي دو خصوصيت است كه به يك خصوصيت
معلولي و به يك خصوصيت ،معلول ديگري از او حاصل شود و لذا اگر علت داراي دو خصوصيت
باشد ،از جميع جهات واحد نخواهد بود.
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اگر از واحد ،كثير صادر شود ،اجتماع نقيضَين الزم آيد .به عنوان مثال اگر واحد ،علتْ براي
دو چيز باشد مثل «الف» و «ب» ،اين واحد يا علت ،خصوصيتي دارد كه بدان جهت منشأ «ب»
است و منشأ «ب» ،غير از خصوصيت «الف» است .پس خصوصيت «ب» ،نيستِ خصوصيت «الف»
است .در اين صورت ،با اجتماع خصوصيت «الف» ،نيستِ خصوصيت «الف» نيز الزم آيد و اين
ِ
محال است .بنابراين چنان كه فرمودهاند« :آ ِ
آلوآح ُد :از واحد جز واحد ،صادر
نه آِل
صد ُر ِم ُ
َلوآح ُد ل ي ُ

نميگردد».

دو اسم مبارك «واحد» و «احد» ،از جهت وحدانيتِ حقتعالي مشتركند ،ليكن از هم امتياز
يافتهاند به چند چيز:
اول

آن كه «احد» ،به معناي نفي اجزاء و اعضاء است ،يعني تركيب نيافته از دست و پا و

چشم و گوش و غير اينها .اما «واحد» ،به معناي نفي شريك و نظير و مثل و مانند است ،يعني
شريك و مثل و مانند ندارد .پس «واحد» يعني مُ ُتفَرِّد بِالذّات و «احد» يعني مُ ُتفَرِّد به معني.
دوم

آن كه «واحد» را از جهت استعمال ،اطالق بر عاقل و غيرعاقل ميتوان كرد ،به خالف

«احد» كه مخصوص به عاقل است .مثالا وقتي گوييم در خانه احدي نيست ،چنين فهميده
ميشود كه احدي از انسان در خانه وجود ندارد ،ولي ممكن است حيواني در خانه باشد؛ اما
«واحد» شامل حيوان هم ميشود.
سوم

اين كه «واحد» داخل در اعداد است ولي «احد» داخل در اعداد نيست ،گاهي به

معناي يكديگر نيز استعمال ميشود ،چنان كه «واحد» را بر نفي اجزاء و «احد» را بر نفي شريك
اطالق مينمايند.
در اينجا نكتهاي به نظر ميرسد ،اين كه در سورة توحيد فرموده:

«قُل هُ َو الل ُه

آ ََحد :بگو

اوست خداي يگانه» و نفرموده «قُل هُ و الل ُه ِ
وآحد» ،به جهت آن است كه «واحد» مبدأ اعداد است،
َ
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لذا وحدتي كه از «واحد» استفاده ميشود ،پس از تصوّرِ دوئيت و نفي آن است .يعني «يك» در
مقابل «دو» در جايي تصور ميشود كه احتمال دوئيت برود ،اما «احد» مبدأ اعداد نيست و در
اثبات وحدانيت ،محتاج به تصوّر دومي و نفي آن نيستيم.
به عبارت ديگر« ،احد» صفتي است كه انتزاع ميشود از ذات باريتعالي به اعتبار نفي اجزاء ،و
«واحد» صفتي است كه انتزاع ميشود از ذات باريتعالي به اعتبار نفي شريك و دوئيت .پس
وحدتي كه اليق مقام الوهيت و وجوب ذات احدي است ،از «احد» استفاده ميشود نه از «واحد»
كه مبدأ اعداد است.

اگر نور شمس بر جسم لطيفِ صيقلي مانند شيشة سفيدِ صافي بتابد ،آن را چگونه نشان
ميدهد؟ و برعكس ،اگر بر جسم سياه ضخيمي افتد مانند سنگ ،مانع اضائه و انعكاس وي
ميگردد .همين طور نورِ حقيقي شمسِ عالمِ وجود ،در هر موجودي جلوهگر است ،اگر بر قلب
پاك بتابد ،به قدر صفا و به اندازة نورانيت و استعدادي كه در وي است ،منعكس ميشود و بعضي
از اوصاف الوهيت را حكايت ميكند .اين است كه عارف ،به آئينة وجود موجودات و به قدر وِعاء و
ظرفيت و سعة نفس خود ،خدا را ميشناسد و در وقت ظهورِ نور احدي خود را در بين نبيند،
فقط يك وجود ازلي و ابدي مشاهده كند كه به تمام قوا و مَشاعر او احاطه دارد ،همه را قائم به
او و مُستغرق در بحر عظمت جمال و جالل خداوندي مشاهده نمايد .در اين وقت است كه،
هركه را بنگرد او را نگريسته ،و هر كه را دوست بدارد او را دوست داشته ،و رو به هر كه آرَد رو
به او آورده است.
اما وقتي آن نورِ حقيقي بر دلِ تاريك بتابد ،تنها كاري كه ميكند شيئيت و خوديت او را
نشان ميدهد ،اين است كه ماوراء خود را نميبيند و نفسِ او ،پرده و حجاب او ميگردد .هرچه
نظر كند ،غير از خود و محسوسات و چيزهايي كه در پيش روي وي قرار گرفته است ،چيز
ديگري براي او هويدا نيست ،مانند همان سنگ سياهِ ضخيم كه به تابش آفتاب ،از غلظت و
سياهي او كاسته نميشود ،قابل اين نيست كه نور در اعماق وي فرو رود و از پشت او خورشيدِ
جهانتاب جلوهگر گردد.
ولي با اين حال در اينجا نكتهاي است ،و آن اين كه ،اگر مدتي اشعّة نور خورشيد بر همان
سنگ سياه ضخيم بتابد ،نور در اعماق وي فرو رود و سنگ بودن او را مبدّل به لؤلؤ و گوهر ،و
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سياهي او را مبدّل به سفيدي ،و كثافت او را مبدّل به لطافت ميگرداند .البته قلب انسان از آن
سنگ خارا سختتر و سياهتر نيست و اشعّة نور وجودِ الهي كمتر از اشعّه نور خورشيد نيست،
بلكه فيض او غيرمتناهي و رحمت واسعة او بيانتهاست.
اگر انسان چندي با خلوص نيت ،توجه كامل به مبدأ نمايد و روي دل را متوجه به عالَم
رُبوبي گرداند ،اشعّة نورِ حقيقي بر اعماق آن دل تاريك نفوذ نموده ،رحمت واسعة او ،نفس وي را
پاك كند ،نور در وي منعكس و صفحة قلبْ نوراني ،و پرتو او به ظاهر هويدا گردد و به قلب و قوا
و مشاعر او رونق تازهاي بخشد ،تا آن كه عارف در معرفت به جايي رسد كه چشمْ به او بيند،
گوشْ به او شنود ،دست و پا به او حركت كنند و خود را غرق در بح ِر عظمتِ وجودِ خداوندي
مشاهده كند ،و بعد از آن كه خوديتِ خود را در بين نديد ،باقي به حقّ گردد و در نظر حقبين
او يك حقيقتِ وحداني جلوه كند.
عارفْ وقتي مراحل تكامل را پيمود و به منتهي درجة كمال رسيد ،به عيناليقين نور احدي
را مشاهده كند و به قلبي كه به نور احدي منوّر گشته ،تميز ميدهد بين نور حقيقي و نور
وحدتِ بسيط و نور اعتباري را؛ و به چشم بصيرت ميبيند كه وحدت و يكي بودن حقتعالي ،غير
از آن وحدت و يگانگي است كه در ممكنات تصوّر ميگردد.
البته اين طريق خداشناسي و درك آن وحدتِ حقيقية الهيه به وجدان است نه به برهان ،و
اين وحدت به نظ ْر ادراك نميشود ،مگر كسي كه كمال سعادت و توفيق ،شامل حال او گردد و
قلب خود را از آاليش طبيعتْ پاك و پاكيزه نمايد .در اين وقت ممكن است به اشراق نورِ معرفت،
آن وحدت حقيقيه را ادراك نمايد و به دل و زبان موحّد گردد.
بزرگان فرمودهاند :حقيقت بسيط كه به هيچوجه تركيبي بر وي راه نيابد ،تمام چيزهاست
ولي هيچ يك از آنها نيست ،يعني وجود بسيط ،همان وجود مطلق است ،يعني وجود البِشَرط،
كه حدّ و اندازه ندارد .اين معني را ميتوان از لفظ «هُوَ» در «قُل هُ َو الل ُه آ ََحد :بگو اوست خداي
يگانه» استفاده كرد .حضرت امير عليهالسالم ميفرمايد« :او داخل در هر چيزي است نه به طوري
كه مَمزوج به او شود و خارج از هر چيزي است نه به طوري كه جدا و بيربط با او شود».
و اما اين كه در حديث قدسي آمده« :بنده هميشه تقرّب ميجويد با انجام دادن نوافل ،تا
ميگردم منْ چشم او ،كه به او ميبيند هر چيزي را ،و ميگردم گوش او ،كه ميشنود به او هر
چيزي را ،»...مقصود از اين كه خدا چشم و گوش و ساير اعضاء بنده ميشود ،اين است كه عارف
از شدت ارتباط و اتّصال به او ،از خود بيگانه شده و با او آشنا گشته ،و چنان غرق در بحر عظمت
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حقتعالي ميگردد ،كه به او ميبيند و به او ميشنود ،گويا وجود كَونية او ،مُندَك در وجود
حقتعالي گشته و خوديت را از دست داده و باقي به حق گرديده است.

يكي از صفات ثبوتيّه خداوند ،صمد بودن اوست .اَلصَّمد را ميتوان به چند معني به
حقتعالي نسبت داد:
اول سيد مُطاع.
دوم پناه دهنده از بليات و آفات.
سوم

آن كه منزّه و مبرّاست از نقايصِ ممكنات ،مانند جسميت و جوهريت و احتياج به

زمان و مكان و غير اينها از خواص اجسام.

در اخبار معاني بسيار براي «آلصمد :بينياز» وارد شده است .حضرت باقر(ع) ميفرمايد :الصّمد

آن كسي است كه جَوفي بر او نباشد ،كه كنايه از وجود بسيط است ،يعني از چيزي تركيب

نيافته ،و نيز فرموده« :آلصمد» يعني قائم به ذات و غني از غير .بزرگان فرمودهاند« :الصّمد» يعني
باالتر و برتر از آن است كه تغير و تبدّل پيدا كند و در معرض فساد و فناء واقع گردد.
از حضرت زين العابدين(ع) پرسيدند از معاني «الصّمد» ،فرمود« :الصّمد» كسي است كه
شريكي براي او نيست و خسته نگرداند او را حفظ چيزي ،و نيز چيزي از او غايب و دور نيست.
حضرت صادق(ع) فرمود :جماعتي خدمت پدر بزرگوارم آمدند و سؤال كردند از معاني
«الصّمد» ،فرمود« :الصّمد» پنج حرف است« ،الف» آن داللت ميكند بر اصل و حقيقت وجود او ،و
«الم» دالّ بر اِلهيت اوست ،و اين كه «الف» و «الم» ،در هم ادغام ميشود و در كالم ظاهر
نميگردند و به گوش شنيده نشده فقط نوشته ميشوند ،داللت ميكند بر اين كه الهيت او از
جهت لطافت ،مخفي گشته و به حواس ،ادراك او نتوان كرد و به زبان ،وصف او را نتوان گفت و
به گوش ،اوصاف او را نتوان شنيد .و اين كه «الف» و «الم» «الصّمد» ظاهر گشته در كتابت ،داللت
ميكند بر اين كه الهيّت او ظاهر گشته به سبب ايجاد خلق ،و تعلّق دادن ارواح لطيف به
جسدهاي كثيف ،كه اگر كسي بر نفس خويش بنگرد ،روح خود را نميبيند ،چنانچه «الف» و
«الم» «الصّمد» ظاهر نميگردد به حواس ،ولي در كتابت ظاهر ميگردد .اگر كسي تفكر كند در
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حقيقت وجود او ،متحير و سرگردان شود ،و فكر او احاطه نميكند به چيزي كه وي را تصوّر
كند ،زيرا كه او خالق صُوَر است.
«صاد» در «الصّمد» داللت دارد بر اين كه او راستگو ،و قول و كالم او صادق است ،و دعوت
نموده بندگان خود را كه متابعت كنند طريق راستي را« .ميم» داللت ميكند بر مُلك و سلطنت
او ،كه اوست مالك حقيقي ،و هميشه بوده و خواهد بود ،و زوال بر سلطنت او راه نيابد« .دال»
داللت ميكند بر دوام سلطنت او ،و اين كه تغيير و تبديل و عدم ،بر ساحت قدس او راه ندارد،
زيرا كه او تكوينكنندة كائنات است .معاني بسيار براي «آلصمد» وارد شده كه همه مُندرج است

بر وجوبِ ذاتي كه از كلّ نقايصِ ممكنات منزّه و مبرّاست.

يكي از صفات ثبوتيه خداوند ،علم است .به عبارت ديگر ،چنان كه جميع صفاتْ اثر است از
او ،جميع كماالت نيز اثر است از او و از جملة كماالت ،علم اوست.

در اثبات علم خداوند متعال ،داليلي چند اقامه شده است كه اهمّ آنها بدين قرار است:
اول وجود اصيل است و محقَّق در خارج ،و هر جا وجود باشد ،توابع آن نيز با او ميباشند.
يعني آنچه كه قابل وجود است ،به علم نيز قابل است؛ منتها تفاوت علم در حقايق ،به نسبت
قبولي وجود است .اختالف بين حقايق ،مربوط به غالبيت و مغلوبيت احكامِ وجوب و امكان است.
به هر حقيقت كه احكام وجوب غالبتر است ،در آنجا وجود و علم ،كاملتر ميباشد و به هر
حقيقت كه احكام امكان غالبتر است ،در آنجا وجود ناقصتر ميباشد .هيچ موجودي از
موجودات ،عاري از صفت علم نيست.
 ،و يكي از توابع اين وجود ،علم است ،پس
خداوند متعال به نحو اكمل داراي علم است.
دوم

خداوند تبارك و تعالي ،افعالش محكم و مُتَقن است و هر كه افعالش محكم و متقن

باشد ،عالِم است .خداوند تعالي ،عالَم را به هيئت و نظامي ساخته كه هركه تعقل كند ،به اندك
توجّهي درمييابد كـه عالَم را از روي حكمتِ بالغه آفريده است؛ از اَجرام سَماوي و طلوع و اُفول
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كواكب گرفته تا كوچكترين موجودات ،در كمال حكمت آفريده شده است ،و اين خود دليل
محكمي است بر وجود علم باريتعالي.
آري ،تدبير امور عالَم با مصالح و اِنتساق آن با يك َنسَق ،دليلي است قاطع بر اين كه ،اوست
عالِمِ كامل و اوست قادر مطلق ،و وقوع اين صفتِ غريب ،و خَلق اين مخلوق عجيب ،از غير حكيم
و عليم ،محال و ممتنع است.
سوم

خداوند متعال مج ّرد است ،يعني معرّا از مادّه و لوازم مادّه است ،پس عاقل است.

زيرا هر مجرد عاقل است ،به جهت اين كه مانع تعقل ،مادّه و لوازم مادّه ميباشد و هر چيزي كه
مادّي باشد ،حضور در نزد خود ندارد و حقيقت علم ،حضور مج ّرد است براي مج ّرد ،و چون
مجرد غيبتي ندارد هميشه نزد خود حاضر است و علم به ذات خود دارد .حال ،چون واجب تعالي
علت براي تمام معلوالت است و علم به علت ،مستلزم علم به معلول ميباشد ،پس خداوند متعال
به همة مخلوقات ،عالِم است.
چهارم

ذواتي را كه علمْ به غير دارند ،خدا آفريده مانند عقول ،مجردات و نفوس انساني،

ي خواهد بود به
كه عالِم به غير هستند ،و خالق متعال كه آفرينندة اين عالِمين به غير است ،اول ٰ
اين كه علم به ماسِوي داشته باشد ،زيرا علتْ هميشه اشرف است از معلول ،و معلول همواره
اَضعف است از علت ،پس خداوند تعالي علم به ماسواي خود دارد.

پس از اثبات علم خدا ،آنچه الزم است اشاره به سوي آن ،حقيقت علم اوست .علم بر دو
قسم است :حصولي و حضوري.
علم حصولي علمي است كه انكشاف و ظهور معلوم به وسيلة صورت و عكسي باشد كه
دستگاه ادراكي از واقعيتِ خارج در ذهن ميسازد ،مانند علم ما به آسمان و زمين كه در اينجا
علم به اين دو واقعيتِ خارجي ،عبارت است از حاضر بودن صورت آنها در ذهن ،نه ذات آنها.
علم حضوري علمي است كه واقعيت معلوم با واقعيت علم ،متحّد بوده و بدون واسطة
صورت و عكسي ،معلوم و آشكار شود ،مانند علم عالِم به ذات خود يا علم او به اين كه بيناست.
البته در اينجا علم عالم به اين كه بيناست ،به واسطة قائم بودن قوة بينايي بر نفس نيست ،چه
قوة بينايي قائم است بر عضوي ،بلكه سبب حضور ،معلوليت قوة بينايي است مَر نفس را ،زيرا كه
قوّة بينايي و ساير قواي انساني از نفس فايض ميشوند.
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خداوند عالَم ،عالِم است بر جميع معلومات ،جزئي باشد يا كلّي ،متغير باشد يا ثابت ،و
 ،چنان كمالي كه باالتر از آن متصوّر نباشد
و تغيري در ذات اقدس او حاصل نشود ،بدين معني كه نسبت اول به او ،مانند نسبت آخر است
به او .اختالفات و اضافات و تبدّالت از حيث حدوث و قِدَم ،در بين معلومات است ،لكن تغير و
تبدّلي بر ذات اقدس او راه نمييابد.
براي واجبالوجود به ايجاد ،علمي زياد نشود و علم او قبل از خلقت ،مطابق است با علم او
حية َو السَّالم فرموده:
بعد از خلقت .حضرت خاتماالنبياء عليه آالفُ التّ ّّ

ِ
بل كَونِ َها ك َِع ِ
لم ِه
لم ُه ب َِها َق َ
«ع ُ

عد تَكوينِ َها :يعني علم او به آنها قبل از وجود آنها ،مانند علم اوست بعد از به وجود آوردن
ب َِها َب َ
آنها».
صفات واجبالوجود عين يكديگرند و تمايزي در آن صفات نيست .از اين رو ،علم فعلية او
مطابق است با علم ذاتي و ازلي كمالي او ،پس باقي است علم فعلية او به بقاء علم ذاتي او.
علم خداوند متعال عين ذات اوست ،چنان كه احاطه به حقيقت و كُنه ذاتش محال است،
همچنين احاطه به حقيقتِ علم او نيز محال ميباشد .علم خدا مانند علم انسان از صفات اضافيه
نيست .چه ،صفات اضافيه صفاتي هستند كه از اول در ذات شخص يا نفس وجود نداشته و بعدا
تحصيل شدهاند .بنابراين ،چنان كه معلومي در علم او وجود داشته باشد ،مخلوق نيست .زيرا
آنچه با ذات احديت متّحد است ،ازلي و واجب است ،و ازليت و وجوب ،با مجعوليت و مخلوقيت
منافات دارد.

موضوعي كه الزم است در اطراف آن بحث شود ،اين است كه آيا علم بالمعلوم عقالا جايز
است يا نه؟ البته اين امر در نظر بَدوي محال مينمايد ،لكن با اندك تفكري حقيقت آن ثابت
ميشود ،مانند علم به معدومات و ممتنعات ،اجتماع نقيضَين و ضدَّين و شريك باريتعالي ،چنان
كه اگر علم خود را به اين امور نفي كنيم ،چگونه ميتوانيم دربارة آنها قضاوت كنيم؟ پس ما به
اين امور علم داريم اگرچه واقعيت ندارند .چنان كه واقعيت وجودْ به علم پيداست ،همچنين
نقيض وجود يعني معدومات نيز به علم مُنكَشِف و هويداست ،و لذا علم به معدوم مطلق و معدوم
خاص ،علمي است بالمعلوم.
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خالق متعال ،عالَم است بر جزئيات و كليات ،و محال است اِفتقار و احتياج او بر امري كه
مُغاير ذات اوست ،و متساوي است نسبت او بر همة اشياء ،به سبب تج ّرد و بساطت اوْ چه ،هرگاه
عالِم بر جميع اشياء نباشد ،الزم آيد تخصيص بالمُخَصِّص .كلّ اشياء داخل در معلومات و
مقدورات اوست ،و فرق مابين معلومات و مقدورات او ،آن است كه معلومات او اعم است از
مقدورات او ،هرچند كه هر دو در قبال علم و قدرت او متناهياند ،خواه ممكن باشد و خواه
واجب يا ممتنع ،همه اينها معلوم اوست و در صحّتِ معلوميت بر او متساويند.
خالق متعال همه چيز را ميداند ،واجب را واجب و ممكن را ممكن ،كلّي را كلّي و جزئي را
جزئي ،لكن مقدور او نباشد االّ ممكنات ،و محال است واجب و ممتنع بِالذّات ،داخل در مقدورات
او شوند؛ زيرا كه قدرت اثر ميكند بر معدومات و اَعدام ،و اين اثر در واجب و ممتنع متصوّر
نيست ،به جهت عدم قابليت ممتنع بِالذّات در تعلّق علم.

براي پي بردن به نحوة علم خداوند به موجودات ،ابتدا به بررسي انواع فاعل و چگونگي علم
آنها نسبت به خود و فعلشان ميپردازيم .فاعل بر چند نوع است:
اول فاعل بِالطّبع :و آن فاعلي است كه نه به خودش آگاه است و نه به فعلش ،و از هرگونه
آگاهي و شعوري معرّاست و فعلش به اقتضاي طبع است ،مانند احراق آتش و اشراق خورشيد،
كه آتش نسبت به فعل احراق و خورشيد نسبت به فعل اشراق ،فاعل بِالطّبع است.
دوم

فاعل بِالقَسر :فاعلي است كه مانند فاعل بِالطّبع از هرگونه شعوري معرّاست و نه به

خود آگاهي دارد نه به فعلش ،و برخالف فاعل بِالطّبع ،فعلش به اقتضاي ذات نيست بلكه به قَسر
قاسري به آن مقسور است مانند سنگي و يا تيري كه به باال پرتاب شود .بنابراين سنگ و يا
تيري كه در اثر اين پرتاب به باال حركت ميكند ،فاعل بالقسر است كه از هرگونه شعوري خالي
است و حركت آن به مقتضاي طبع نيست.
سوم

فاعل بِالجَبر :فاعلي است كه داراي علم و شعور است ،هم به خود علم دارد هم به

فعلش ،ولي صدور فعل از آن ،برابر خواست و ارادهاش نيست ،بلكه در اثر اجبار فاعل جبّاري آن
عمل را انجام ميدهد و او را از آن حكم و جبر ،گريزي و گزيري نيست.
چهارم

فاعل بِالقَصد :فاعلي است كه هم به ذاتش عالِم است و هم به فعلش ،و علم او

نسبت به فعل ،قبل از پيدايشِ آن ،تفصيلي است و آن را براي غايتي و قصدي انجام ميدهد،
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مانند اغلب نويسندگان و گويندگان و مهندسين و كارگران كه پيش از پيدايش فعل ،به آن ،علم
تفصيلي دارند و براي قصدي و غايتي انجام ميدهند.
پنجم  -فاعل بِالتَّسخير :كه هم ذاتش تحت قدرت و ارادة فاعل ديگري است و هم فعلش.
نفس ،بدن را به قدرت و ارادة خود به حركت آورده و او را به انجام عملي وا ميدارد .نفس ،فاعل
بِالقَصد است كه به قدرت و ارادة خود و براي غايتي بدن را به انجام عملي وا ميدارد و بدن،
فاعل بِالتَّسخير است كه در اثر الزام نفس و بدون علم و اراده ،عملي را انجام ميدهد.
ششم  -فاعل بِالعِنايه :كه هم به ذات خود علم دارد و هم به فعلش .و علم به ذات ،منشأ
علم به فعل ،و علم به فعل ،منشأ پيدايش فعل است ،چنان كه مهندس در اثر علم به ذات و
كمال ذات ،علم به فعل دارد و در اثر علم به فعل ،صُوَر علم را در خارج تحقق ميبخشد و نيز
فاعل بِالعِنايه نسبت به فعلش قبل از پيدايش آن ،علم تفصيلي دارد.
هفتم  -فاعل بِالرِّضا :و آن فاعلي است كه علم به ذات خويش دارد و از راه علم به ذات ،علم
به فعل دارد ،و اين علم به فعل ،سبب پيدايش آن ميگردد .ولي علم فاعل بِالرِّضا نسبت به
فعلش قبل از پيدايش آن ،اجمالي است و منشأ فاعليت فاعل بِالرّضا هم ،مانند فاعل بِالعِنايه از
راه علم به ذات است ،با اين فرق كه علم فاعل بِالعِنايه به فعلش قبل از پيدايشِ آن ،تفصيلي ،و
علم فاعل بِالرّضا نسبت به فعلش قبل از پيدايشِ آن ،اجمالي است كه بعد از پيدايشِ آن،
تفصيلي ميگردد .چنان كه نفس ناطقه نسبت به صُوَر معقوله ،فاعل بِالرّضا است كه از راه علم به
ذات ،علم اجمالي به آن صُوَر دارد و اين باعث پيدايش آنها در نفس ميگردد .بنابراين ،علم فاعل
بِالرّضا نسبت به فعلش قبل از پيدايشِ آن ،اجمالي و بعد از پيدايشِ آن ،تفصيلي است.
هشتم  -فاعل بِالتَّجلّي :فاعلي است كه هم علم به ذات خويش دارد و هم به فعل خويش ،و
علمش نسبت به فعلِ خويش قبل از پيدايشِ آن و بعد از پيدايشِ آن ،تفصيلي است.
بنابراين در فاعل بِالتَّجلّي دو گونه علمِ تفصيلي است در حد كمال :يكي در مرتبة ذات و
پيش از افعال؛ و ديگري بعد از پيدايش افعال .بنابراين فاعل بِالتَّجلّي ،كماالت فاعل بِالعِنايه و
فاعل بِالرّضا را واجد ،و نقص آنها را فاقد است.
در فاعل بِالعِنايه اين كمال است كه علمش نسبت به فعلش قبل از پيدايشِ آن ،تفصيلي
است و اين نقص را داراست كه علمش زايد بر ذات اوست ،لكن علم فاعل بِالتّجلّي عين ذات
اوست.
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در فاعل بِالرّضا ،اين كمال است كه علم او عين ذات اوست و نقصش اين است كه علم او
نسبت به فعلش قبل از پيدايشِ آن ،اجمالي است ،لكن چنان كه ذكر شد فاعل بِالتّجلّي واجد
اين كماالت و فاقد اين نقايص است .پس او را دو گونه علم تفصيلي است نسبت به اشياء :قبل از
پيدايش آنها و بعد از پيدايش آنها.
 ،به مانند آن كه كسي ميخواهد حروف تَهَجّي را بيان كند ،تمام
حرفها در ذهنش حاضر است و الزم نيست براي هر يك فكري كند.
و بسيط الحقيقه كلّ اشياء است .چه ،اگر فاقد وجودي باشد ،مثالا فاقد وجود
انسان شود ،الزم آيد كه خداوند مركّب باشد از وجود و عدم ،و هر مركبي محتاج است و هر
محتاجي ممكن ميباشد .پس ،واجب تعالي بايد در مقام ذاتْ داراي تمام وجودات باشد و مقصود
از وجودات ،حقيقت آنهاست نه خود آنها.
آري ،علمي كه عين ذات اوست ،امري است بسيطِ وحداني كه نسبتش با كلّ موجودات
مساوي است .چنان كه حضرت

امير(ع)

ميفرمايد:

ير كُل َ
« َم َع كُل َ
شيء ل
شيء ل ب ُِم َ
قارنََة َو َغ َ

ب ُِمزآ َيلَة :با همه چيز است نه به نزديكي جسمي ،و غير از هر چيزي است نه به دور شدن و زايل
شدن».
چنان كه همة ممكنات اثر وجود او هستند ،علم و كماالت آنها نيز به سوي او منتهي
ميشود .اوست صاحب لطف كامل و رحمت شامل به جميع موجودات ،و حافظ و خالق و مربّي
همه اوست ،و او داناست به كلّ خفاياي امور دقيقه.
علم حقتعالي س ّري است دقيق ،و بحر بيپاياني است عميق ،خوض در آن به نحو تفكر و
تأمل ميسر نيست ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) و حضرات ائمه اطهار عليهم السالم در سؤال
راجع به علم الل ،جوابي نفرمودهاند الّا كلماتي چند به طريق مُجمل نه به طريق تفصيل.
ادلّة نقلية ساطعه و براهين عقلية قاطعه ،داللت ميكند بر اين كه ،طريق بر ما از ادراك
ك كمالي ،حيران و غوطه در بحر عميق
كمالي علم خدا مسدود ،و عقول و اوهام در بيابان ادرا ِ
اين مطلب ،بر احدي از ممكنات ميسر نيست ،و هر چه طاير افكار در اوج ادراكي آن ،بال و پ ِر
تأمل و خيال به هم زند ،به مقصود نخواهد رسيد و اخبار كثيره در نهي از چنين تفكر وارد است.
پس ،چگونه ممكن است ادراك كمالي علم خدا كه عين ذات اوست؛ چنان كه حضرت رسول
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مبدأ

« َما َع َرفنَاكَ

ک :ترا نشناختيم چنان
حق َمع ِر َفتِ َ
َ

که حق شناخت تو بود».

چون خالق متعال جاعل كلّ اشياء است ،ذات او بِنفسِها علم است ،يعني علم او عين ذات
اوست .كثرت و اختالفات و تراكيب ،همه در جانب معلومات اوست نه در ذات و علم او؛ بدين
معني كه اختالفات و تغيرات در قَوابل است نه در فَواعل ،چنان كه ذات شمس ،اشراق و اضائه
است و تغير و تبدّل متنوّر ،موجب تغير و تبدّل شمس نيست كه عين ذات اشراق و اضائه است.
پس ،ذات شمس قبل از وجودِ متنوّر ،همانا ذات اوست بعد از وجودِ متنوّر.
علم او عين ذات اوست ،و ذات او واقع نشود بر معلوم ،و متحوّل از حالي به حالي نميباشد،
و علم واقعِ او بر معلوم ،اثر فعل اوست.
.
علم خدا ازلي است اگرچه در مرتبة اول از معلومات اثري نبود .او خدائي است ازلي و علم او
عين ذات او و ذات او عين علم اوست و عدم تحقّق معلومات ،مُنافي عالِميت و مستلزم عدم علم
واجب نيست.
معلومات او بر دو قسم است :قسم اول حقايق امکانيّه و صَوَر قابليه هستند كه مجعول او
ميباشند قبل از خلقِ اكوان آنها ،و عدم ،سابق نيست بر اين قسم معلومات ،و اول نيست بر آنها
غير از جاعل آنها ،و قسم ديگر مُكوَّناتي است كه خلق كرده آنها را به ترتُّب تقدّم و تأخّر ،و همة
آنها حاضرند پيش او با اوقات مُتَرتِّبه و امكنة مختلفه و جهات مُتَشتّته.
مشغول نميكند او را زماني از ازمنه ،و نميپوشاند او را مكاني از امكنه ،و استدبار و
استقبال در اوقات او نميباشد ،به جهت آن كه او به كلّ اشياء و موجودات احاطة سرمديّه دارد.
اوست خداي ازلي و ابدي ،مسبوق بر علت نيست ،بوده است پيش از پيش ،بدون پيش ،و خواهد
بود بعد از بعد ،بدون بعد.

خداوند عالَم مُدرِك است و ادراك او به حواس نيست ،زيرا ادراك با حواسْ نقص است و
خداوند متعال مُستجمِع جميع كماالت است .خداوند متعال سميع است وليكن نه به آلت سمع،
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و بصير است نه به جارحة ابصار ،زيرا اگر چنين شود صاحب اجزاء باشد و الزمة آن ،مكان است و
همة اينها محال است بر او .اوست واجبالوجود و واجد و منزّه و مبرّاست از نقايص.
مراد از سميع و بصير بودن او ،آن است كه باريتعالي عالم است به جميع مسموعات و
مُبصَرات بدون آلت ،يعني علم حضوري دارد به مسموعات و مشهودات .بديهي است خداوند
متعال علم به ملموسات و مَذوقات نيز دارد ،ولي خداوند را سميع و بصير گويند ليكن ذائق و
المس نميگويند ،چون لمس و ذوق ،اطالق ميشود به جسمانيات.
آري ،شنوايي ،ذات او بود و از مسموعات چيزي نبود ،و بينايي ،ذات او بود و از ديدني هرگز
نبود كه در حيطة بينايي درآيد ،و توانايي ،ذات او بود و از مقدورات چيزي نبود كه تحت توانايي
درآيد.
خداي تبارك و تعالي در قرآن كريم ميفرمايد« :آِن ُه بِكُل َشيء ُمحيط :مسلما او به هر چيزي

احاطه دارد» او در هر زمان و مكاني حاضر و ناظر است و بر همه چيز احاطه دارد .لكن شرط
عمدة ادراك حضور او ،شُمول فضل و رحمت واسعه و نظر و توجه خاص اوست .البته فياض
مطلق ،آني از فَيضان و سَ َريان نميايستد ،اما استعداد قبول نيز شرط است و لذا به علت اختالف
استعدادها و كيفيت قلوب ،همه نميتوانند يكسان از آثار رحمت و فضل و توفيق الهي برخوردار
باشند.
حضور انواع و مراتبي دارد و گرچه به طريق فرع و مجاز به كلّ ماسواي حق نيز صدق
ميكند ،ولي حضوري كه ماوراء حضورات ديگر است ،حضور ذات اقدس الهي است .كمال حضور
الهي را در موارد كثيره ميتوان مشاهده كرد كه هر كدام عالئم و آثار و خواصي دارند ،اما موردي
كه بر تمام موارد ديگر امتياز و برتري دارد ،شُمول رحمت و ظهور توفيق او در محبوبين درگاه
الهي است.
در هر حضور ،امكان فراق و هجران نيز هست ،يعني فراق و هجران بود كه تبديل به حضور
و وصال شد .هر حضورْ ظاهر و باطني دارد .امكان دارد فردي حضور داشته باشد ،لكن آن
حضورش عين فراق باشد .برعكس ممكن است فردي غايب باشد ،اما غيبت او كمال حضور باشد.
ولي حضور واقعي در اشرف كاينات ،نه تنها حضور ظاهري كه حضور باطني است و بلكه حضور
ظاهري و باطني.
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مكتب اسالم ،علم توحيد را به سبكي بيان فرموده كه عقول در آن متحيرند .حضرت رسول
اكرم(ص) در آغاز رسالت به مردم تعليم داد كه من شما را به سوي خدايي دعوت ميكنم كه در
عقل و فك ِر قاص ِر بشر نميآيد .در ذات او فكر نكنيد كه جز تحير دست ندهد .احاطه به او امکان
ندارد ،ولي او بر هر چيزي محيط است .او را نتوان ديد ولي او همه چيز را ميبيند:
آل َ
بصار َو هُ َو يدرِكُ
ُ

«ل تُدرِك ُُه

آل َ
بير :چشمها او را درنمييابند و اوست كه ديدگان را
بصار َو هُ َو آلل
ُ
َ
طيف آلخَ ُ

درمييابد و او لطيفِ آگاه است».
او خداي لطيف است و بر هر چيزي احاطه دارد و چيزي بر او احاطه ندارد .مسلّم است هر
چيزي كه لطيفتر است ،احاطة او بر اجسامِ كثيفه ،بيشتر است .اين مطلب با مثالي تا حدّي
ك غليظ است و آب نسبت به خاك لطيف ،و حرارت از آب و خاك هم
روشن ميشود :مثالا خا ْ
لطيفتر است و اينها همه از نظر لطافت و كثافت ،مكاني دارند جداگانه ،و با يكديگر نيز مَعيت
ك ديگر را جاي نباشد ،باز در ميان
دارند .اگر ظرفي را از خاك پر كنيم كه در آن ظرف هيچ خا ِ
ك نتواند بود و در ميان آن آب ،حرارت را مكاني است
آن خاك ،آب را مكاني است كه در آن ،خا ْ
كه در آن آبْ نتواند بود.
 .هيچ ذرّهاي از ذرّات
ك يافت نميشود كه آب به آن محيط نباشد و همچنين حرارت نسبت به آب .اينها همه با
خا ْ
همند و با هم معيت دارند؛ ولي هر كدام را مكاني است جدا ،و كثيف نميتواند در مكانِ لطيف
باشد و لطيف ،كثيف را خَرق نكند و جاي آن را تنگ ننمايد.
هرگاه چراغي را در خانة تاريك آورند و آن خانه به نور چراغ روشن گردد ،جاي هواي اتاق
تنگ نميشود و احتياج نيست كه قسمتي از هواي اتاق خارج شود تا نور چراغ به آن راه يابد،
زيرا نور در مكان خود ،و هوا در مكان خاص خويش قرار گرفته ،و نور هوا را خرق نكند و جاي او
را تنگ ننمايد.
پس ،با اين كه عناصر در مكاني و جهتي هستند و قابل تجزيه و تقسيم ميباشند ،در عين
حال هيچ تزاحمي بين آنها نيست؛ لطيف محيط بر كثيف است و با هم نيز معيت دارند .ولي
ذات باريتعالي جسم نيست ،در مكاني قرار نگرفته ،و لطيف حقيقي اوست و هيچ موجودي از
موجودات بر او احاطه ندارد ،زيرا كثيف نميتواند بر لطيف محيط شود و هيچ چيز نتواند حجاب
ذات او باشد ،اين است كه:

«ل تُدرِك ُُه آلَ
بصار َو هُ َو يدرِكُ
َ

آلَ
بير :چشمها او را
بصار َو هُ َو آلل
ُ
َ
طيف آلخَ ُ

صفات ثبوتيّه
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درنمييابند و اوست كه ديدگان را درمييابد و او لطيف آگاه است» آيا اهل دنيا نبايد به همين
يك آية شريفه ،ايمان به خاتم االنبياء(ص) بياورند و تصديق كنند كه آن حضرت در علمِ عالي
توحيد ،آخرين تعليمات را در دست بشر نهاده است.

بَداء در لغت به معني تجدّد و رأي تازهاي است و اصطالحا داراي سه معني است:
اول  -بداء در علم ،و آن چنين است كه براي شخص ،خالف آنچه را كه ميدانسته ظاهر
شود.
دوم  -بداء در اراده ،و آن بدين طريق است كه برخالف ارادة سابق ،ارادهاي كه حق است
ظاهر شود.
سوم  -بداء در امر ،و آن بدين معني است كه شخص ،اول به چيزي امر نمايد سپس
برخالف آن امر كند .به حكم عقل ،اين سه نوع بداء ،در علم حقتعالي نيست.
بنابراين آنچه معلوم ميشود و عقل هم آن را اعتراف ميكند ،بداء در تكوين به منزلة نسخ
در تشريع است و براي آن كه معني بداء در تكوين روشنتر گردد ،ناگزير از مقدمهاي است كه به
نحو اجمال توضيح داده ميشود:
اسماء حُسني را مظاهري است و در طبقات ملكوتِ آسماني ،موجوداتي است روحاني ،و
نفوسي است مُدبّر ،كه اراده و فعل و حكم آنها در اراده و فعل و حكم حق ،مستهلك است .زيرا
افعال و صفات ،كليه تابع ذاتند ،اگر ذاتْ نفساني باشد ،متعلقات او نيز نفساني است ،و اگر
عقالني باشد ،متعلقات او عقالني ،و اگر الهي باشد ،متعلقات او نيز الهي است .در هر صورت اين
موجوداتِ مذكور ،مطيع فرمان حقّند و ابدا تخلّف و تخطّي نميورزند.
اطاعت آنها نسبت به حق ،مانند اطاعت حواس ماست نسبت به نفس ناطقة عقليه ،كه به
هيچ وجه در اطاعتِ آنچه نفس بخواهد ،تخلّف و مخالفتي روانميدارند و در اطاعت ،نفس را هيچ
حاجتي به امر و نهي و ترغيب نيست ،بلكه هر وقت نفس ناطقه به امري همت گماشت ،هريك
از حواس ،بدون درنگ اطاعت ميكنند ،همچنين اين موجودات مذكور به اوامر الهي مطيع
محضند .چنان كه افعال حواس ،فعل نفسند ،افعال و تدبيرات و تصوّرات و تصرّفات اين
موجودات عاليرتبه از حق و به حق ميباشد ،و آنچه در الواح سماويه و صَحايف قَدَريه نقش
ميبندد ،مكتوب حقند ،و اين الواح و صحايف ،كتاب محو و اثبات است كه در اين آيه شريفه:
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ند ُه آُم ِ
آلك ِ
تاب :خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات ميكند و اصل
شاء َو ُيَ َثب ُ
ِت َو ِع َ
يم ُ
حوآ الل ُه َما َي ُ
« َ

كتاب نزد اوست» اشاره به آن گرديده.
بنابراين آنچه در دلها و سينههاي بشر و ساير نفوس و طبايع عالَمِ تكوين نقش ميبندد،
ممكن است زوال و تغيير و تبديل يابند زيرا مرتبة آنها از اين تغيير و تبديل اِبا و امتناعي ندارد،
اما در نفس خود اين نوع زوال و تغيير و تبديل نيست؛ به همين جهت است كه در حواس و
جوارح ،سهو و نسيان و اشتباه گاهي روي ميدهد ،در صورتي كه در خودِ نفس ،اين سهو و
نسيان و اشتباه نيست.
پس ،نفس با مراجعه به خود ،مطلب فراموششده را ميداند و نسبت به قواي فراموشكننده
يادآوري ميكند ،اين است كه در عالم آخرت ،تمام افعال و اعمال و َملَكات نفس كه از حواس و
جوارح دور افتادهاند ،يكجا حاضر و آشكارند و سهو و نسيان در آن مرحله از حيات نيست.
،
از امور خارج و اسباب خارجيه متأثر ميشوند و بر طبق آن تأثرات ،صورتهاي نقشبسته ممكن
است زايل شده به جاي آنها صورتهاي ديگري نقش بندد ،و تأثر آنها مقدمهاي است كه از
نفس ْصورت ديگري بر آنها افاضه شود ،بدون اين كه صورت اول و دوم از صُقعِ نفس محو گردد،
و همين طور است در سلسلة كاينات ،تغيير و تبديل ،كه اين تغييرات و تبديالت موجب حصول
صورتهاي ديگري است.
اگر اين امور بدون تغيير و تبديل بمانند ،در اين صورت فيض الهي منحصر شود به عدد
معيني از موجودات ،و هيچ حادثي به وجود نميآيد ،و هيچ مُتَكَوِّني تجدّد پيدا نميكند ،و تمام
راههاي هدايت براي اشخاصي كه ميخواهند از مراتب و منازل پست ،به مراتب و منازل عاليه
مسافرت كنند ،بسته و مسدود شده ابدا بر نفوس انساني پرتوي نورافشان نميشد ،و از ظلمات
بُعدْ به روشنايي قربْ استخالص حاصل نبود .خالصه ،اگر بداء نبود ،هر فردي از افراد هر سلسله،
نميتوانست از مرحله اوّلي خود قدمي فراتر نهد و به حق تقرّب جويد ،در صورتي كه اصول و
نصوص قرآني اين مطلب را ،يعني عدم بداء را باطل

ميكند« :آِن الل َه لَ َيخ َفي َعلَي ِه َ
شيء ِفي آلأَرضِ

َ
ح ِ
َولَ ِفي آلس َم ِ
ف َي َ
يم :در حقيقت هيچ
اء هُ َو آل ِذي ُي َ
صو ُركُم ِفي آلأر َ
اء لَ آِ َل َه آِل هُ َو آل َع ِز ي ُز آل َ
حا ِم كَي َ
ك ُ
ش ُ

چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نميماند .اوست كسي كه شما را آن گونه كه
ميخواهد در رحمها صورتگري ميكند ،هيچ معبودي جز آن تواناي حكيم نيست».

صفات ثبوتيّه

59

حضرات انبياء و اوليا حق ،نظر به تكامل سير و سلوك ،با الواح سماويه اتصال و ارتباط يافته
و با ديدة بصيرت ،قضايا و حقايق عالم را مشاهده ميكنند و در موقع مقتضي خبر ميدهند.
هنگامي كه اتصال و ارتباط ثانوي پيدا شد ،در آن الواح ،غير از آنچه دفعة اوّل ديدهاند ميبينند،
و غير مناسبات صورتهاي سابق را مشاهده كنند ،به امثال چنين امري نسخ يا بداء اطالق
ميشود.
آنچه در اين عالم از حوادث واقع ميشوند دو گونه است :قسم اول حوادثي هستند كه به
اسباب طبيعي واقع ميشوند و قسم دوم حوادثي هستند كه بر سبيل ندرت با غير اسباب
طبيعي انجام مييابند .سبب حدوث اين قِسم ،گاهي از اين عالم ابتدا ميشود از قبيل دعاي
دعاكننده كه به سمع طبقهاي از ملكوت اعال ميرسد ،چون تأثير بر آنها محال نيست ،از اين
اسباب متأثر ميشوند و اين تأثّر سبب تأثير ايشان به اين عالم ميشود.
تمام اين امور از قانون محيطِ علم ازلي خارج نيستند و اين طبقه از نفوس در جميع احوال،
از حيطة اقتدار و ايجادِ پروردگار بيرون نيستند ،همچنان كه حواس ما مسخّر نفس ناطقه
هستند و افعالِ حواسْ همانا افعال نفس ناطقه ميباشند؛ اگر كسي گويد ديدم يا شنيدم ،يا اين
كه بگويد چشمم ديد و گوشم شنيد ،هر دو صحيح است و عبارات يدُالل و عَينُالل و امثال آنها
كه شرع هم اجازه به استعمال آنها داده است ،از وجهي صحيح ميباشد.
عين :و چون ما را
خداوند در قرآن مجيد ميفرمايدَ « :فلَما آ َس ُفونَا آنَ َت َقمنا ِم ُ
َجم َ
غرقناهُم آ َ
نهم َف َا َ

به خشم درآوردند ،از آنان انتقام گرفتيم و همه آنان را غرق كرديم» .حال ببينيم خداوند تعالي
چگونه به خشم ميآيد و تأسف ميخورد .بايد دانست كه
 .به همين جهت است كه خشم حضرت موسي(ع) و حضرت هارون را
خشم خود محسوب نموده و از آن قومِ ظالم انتقام كشيده و تمام فرعونيان را غرق و ماية عبرت
آيندگان قرار داد.
خداوند متعال از حيث ايجادِ نتيجه ،كه انتقام و فرستادن عذاب است ،خشم را به خود
نسبت داده و به اين عبارت تعبير فرموده است .چنان كه باز ميفرمايد :هركه پيغمبر را اطاعت
كند ،پروردگار را اطاعت كرده است ،و باز به پيغمبر خود خطاب فرمود كه هر كه با تو بيعت
كند ،خدا را بيعت كرده است.
مُوجِد خشم و غضبْ خـداست و اگـر خشم و غضبِ واقعي بر او وارد گـردد ،ناچار تغي ِر حال
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پيدا ميكند و در اين صورت از هالك شدن ايمن نيست ،چنان كه ورود حوادث گوناگون،
مخلوق را از پاي درميآورد و مضمحل ميكند ،اگر چنين باشد الزم آيد كه ايجادكننده ،از ايجاد
شده ،و قادر از مقدور و خالق از مخلوق ،فرقي نداشته باشند ،خداوند متعال از اين نسبتها
مبرّاست.
كسي كه در مراتب علم و معرفت به مقام عرفاي موحّد و علماي كامل رسيد ،به قوّت ايمان
و عرفان ،در سلسلة نزول ،وحدت را در كثرت ،و در سلسلة صعود ،كثرت را در وحدت مشاهده
كند ،گاهي حق را با مخلوق و گاهي مخلوق را با حق ببيند.
تقدّم و تأخّر و ساير اوضاع و كيفيات زماني و مكاني در مراتب پايين است ،وقتي كه مُدرِك
از تنگناي زمان و مكان بَري شد ،در ادراك او تقدّم و تأخر راه نيابد ،ادراك او تامّ و به هر چيز
محيط و به هر حادثي داناست ،كه در كدام زماني واقع خواهد شد .اختصاص به حضور و غيبت و
جهات ،براي موجودي است كه در زمان و مكانِ معيني واقع شده ،ولي آن كه آفرينندة تمام
ازمنه و امكنه و جهاتِ حضور و غياب است ،چگونه به زمان و مكان محدود شود؟
كسي كه در مراحل سير و سلوك به مرحله عبوديت رسد ،و باطنش در نيروي حق فاني
گردد ،مظهر صفات حق شود .اما اطاعت نيز كه امتثال اوامر و نواهي و قبولِ تكليفِ َنفْسي و
مالي و بدني است ،در مدار عبوديت و تسليم است؛ اگر اين انقياد نباشد ،عبوديت نيز حاصل
ك واقعي ،بدون مراقبت و ممارستِ اعمال تشريعي
نميشود ،زيرا فروتني باطني و سير و سلو ِ
صورت نميبندد.

صفات ثبوتيّه كه آن را صفات جمال يا صفات كمال گويند ،منحصر يعني محدود و محصور
خلُوّ از كمال ،نقص است .چه ،هر نقص داراي كيفيتي است و هرچه
نيست ،به جهت آن كه ُ
داراي كيفيت باشد ،مسلّما محدود بوده ابتدا و اختتام دارد و آثارش نيز كامل نيست .بنابراين هر
نقص و كيفيتي ،منفي و مسلوب است از صانعِ عالم ،و صفات صانع عالَم را كيفيت نيست و چنان
كه گذشت ،سبيل ادراك به كُنهش مسدود است بر عقول.
 .به عبارت ديگر ،قدرت او ابطال در
حدّ است :يكي آن كه خدا معطّل و درمانده نيست در قدرت و علم ،و ديگري آن كه قدرت و علم
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او شبيه قدرت و علم بندگانش نيست ،زيرا علم و قدرت ما ،لِذاتِه نيست بلكه لِغَيرِه است.
اشتقاق قدرت از قَدْر است ،به جهت آن كه قادر ،ايقاع فعل ميكند به مقدار قوّت يا به
مقدار مقتضاي ارادة خود .قدرت در انسان ،مُتَساوِق است با اختيار نسبي او ،ليكن اوست عالِم
مطلق و قادر محض.
آثار قدرت صانعِ عالَم عبارت است از وجود و فيضيابي و تغير موجودات به سبب قدرت او،
چنان قدرتي كه زايد بر ذاتش نيست ،بلكه عين ذاتش است؛ در حالي كه قدرت و ارادة بشر يا
ساير مخلوقات ،عين ذاتشان نميباشد .چه ،بشر و ساير موجوداتِ زندة صاحبِ اراده ،بسيط
نيستند ،بلكه موجوداتي مركّبند كه از كالبد مادي يا ظاهري و موجوديت و قواي روحي يا باطني
به وجود آمدهاند .مثالا انسان كه وجودش ،از تجمّع قوا و نيروها و عوامل گوناگون به وجود آمده،
در حين ممات ،به اجزاء گوناگوني تجزيه شده و قوايش از وجودش ،مجزّا و جدا ميگردند ،ولي
در خالق چنين نيست ،بلكه نه مماتي هست و نه تَجَزّائي مابين وجود و قدرتهايش.

صانعِ عالَم ،قادر است و عالم ،و براي قدرت و علم او ،داليل عقلي و نقلي بسيار است .دليل
عقلي براي قدرت و علم او ،اوّالا :استحالة صانعيّت است بدون قدرت .پس صانعيت را قدرتي الزم
است كه بِالذّات بوده و قوت و قدرت لِغَيره نباشد ،زيرا كه قدرت و قوت لِغيره نقص است و اليق
كامل و كمال نيست .ثانيا :صدور افعال عجيبه ،دليلي است بر قدرت صانع عالَم ،چنان كه اگر در
خلقت انسان و حيوان و نبات تفكر نماييم ،ميبينيم چه قدرتهايي به كار برده ،از تناسب اعضاء
و تجاذُب اغذيه و اخراج فضالت و اِستار مخارج ،كه اگر بنا به تعداد مقدورات الهي و شمردن
مصنوعات اليتناهي گذاشته شود ،مجلّدات كثيره را محتاج است ،بلكه به آخر نميرسد ،زيرا كه
قدرت او در حدّي ،نه ايستاده و حدّ يقِف براي آن متصوّر نيست.
دليل نقلي بر قدرت صانع عالَم از آيات قرآنيه بسيار است كه در چند موضع به عبارت

« َو

كان الل ُه َعلي كُل َشيء َقديرآ :و همواره خداوند بر هر چيزي تواناست» و در مواضع كثيره به عبارت
َ

«آِن الل َه َع َلي كُل َشيء َقدير :در حقيقت ،خدا بر هر چيزي تواناست» اشاره فرموده است.

فرقهاي معتقدند بر اين كـه صانع عالَم ،قادر بر قبيح نيست ،به دليل آن كـه وقـوع قبيـح از
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خداوند عالَم محال است و هر محال ،غيرمقدور ميباشد ،و وقوع قبيح از خداوند عالَم ،داللت
سفَه او ،و همة اينها بر او محال است .و نيز گويند محال آن
ميكند بر جهل و حاجت و يا بر َ
است كه وقوع آن ممتنع باشد ،و مقدور آن است كه وقوع آن ممكن باشد ،و جمع بين اينها
محال است .در پاسخ از اين استدالل ،ما ردّ ميكنيم غير مقدور بودن هر محالي را ،به جهت آن
كه محال بر دو قسم است :محال لِذاته و محال لِ َغيره .آنچه منافي قدرت است اوّلي ميباشد ،ولي
محال لِغَيره از قبيل ممكنات است و او قادر است بر ممكن،
طايفهاي ديگر اعتقاد دارند بر اين كه قادرِ متعال ،قدرت بر ش ّر ندارد ،به جهت آن كه شرّ،
مستلزم ظلم است و هرگز ظلم از خدا صادر نميگردد .ما در جواب ايشان ميگوييم ،قدرتِ قادرِ
متعال ،عامّه است بر كل مقدورات ،و دليلِ بر اين ،عقل است كه حكم ميكند اگر قدرت او عامه
نباشد ،الزم آيد عجز پروردگار ،در صورتي كه او پاك و منزّه است از كل نقايص.
دليل ديگر آن كه ،قدرت بر شر ظلم نيست ،بلكه ارتكاب و اِتيان آن ظلم است .خالق
متعال ،قادر است بر فعل آن ،ليكن پاك و منزّه است از فعل آن ،چنان كه بندة صالحي را
ميبينيم كه قدرت بر انجام افعال قبيحه را دارد ،ليكن انجام نميدهد به جهت علم بر قبح آن،
پس خداوند متّصِف بر عجز نيست.

صانع عالم مختار است ،و قادرِ مختار آن است كه اگر بخواهد بكند و اگر نخواهد نكند،
يعني ايجاد فعل و ترك آن ،هر دو در قدرت او مساوي است و موجَب نيست كه در كردن و
نكردن مضطر شود.
اثر مؤثر يا فعل فاعل ،به نحوي است كه فعل او يا به مقتضاي ذات و طبيعت او نيست ،يا
فعل او به مقتضاي ذات و طبيعت اوست ،اوّلي را مختار و دوّمي را موجَب نامند .به عبارت ديگر،
سبب تأثي ِر مؤثّر و فعل فاعل ،يا ذات و طبيعت اوست بدون مالحظة مصلحت و مفسده ،و علم و
اراده را مدخليت در آن نيست ،مانند سوزاندن آتش و اشراق آفتاب؛ يا به مقتضاي ذات و طبيعت
او نيست و علم و اراده را در آن مدخليت است با مالحظة مصلحت و مفسده.
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فرق مابين مختار و موجَب چند وجه است :اوّالا مختار ،قادر است بر ايجاد فعل و ترك آن،
ولي موجَب برخالف اين است .ثانيا علم و ارادة مختار ،سابق است بر فعل او ،يعني فعلش مسبوق
است بر علم و ارادة او ،ولي در موجب چنين نيست .ثالثا تأخير در فعلِ مختار جايز است ،ليكن
موجَب از فعل خود جدا نيست ،مانند آفتاب كه هرگز از اِشراق خود مُنفَك نميباشد.
اگر قادرِ متعال موجَب بود ،الزم ميآمد عالَم يعني ماسويالل كه اثري است از او ،قديم
ميشد ،به جهت اين كه خالق ،قديم است ،و اين باطل است در اثبات قدرتِ محضِ خالقِ عالَم،
.
 ،به جهت آن كه ،كمالِ خواستن و
نخواستن از فاعل مختار صادر ميگردد و از مضطر هرگز ملحوظ نميباشد ،چنان كه آتش
نميتواند خود را از احتراق و اِحراق نگهدارد .وجوب فعلِ مضطر ،به مقتضاي ذات و العَن شعور
است ،و وجوب فعل مختار ،به مقتضاي علم و شعور است .فعلِ هريك از مضطر و مختار ،واجب
است ليكن ،فعل مضطر به مقتضاي طبع و ذات اوست و تخلّف از آن ممكن نيست ،ولي فعل
مختار به مقتضاي علم و ارادة اوست و تخلّف او در صورتي كه اصلح نباشد يا افسد باشد ،جايز
است.
بنابراين صانع عالَم ،فاعل مختار است ،يعني فعل او به جهت داعي از دواعي باشد كه افعال
محكمه و مُتقَنه مشتمل بر مصالح غريبه ،و محتوي فوايد عجيبه از او صادر ميشود كه داللت
ميكند بر اين كه اوست فاعل مختار ،و ظاهر است آثارِ فعل او بر كسي كه نظر كند به مخلوقاتِ
غريبه و مصنوعات عجيبة او بِالخصوص بر اهل تدبّر .ما بِالعيان ميبينيم فعل او را بر آنچه
مصلحت است ،و ترك بر آنچه مفسده است به جهت آن كه فعل و ترك او مسبوق بر علم و
حكمت اوست.
بنابراين خداوند عالَم ،مُريد و كارِه است .مريد يعني اراده كننده اما نه هميشه ،بلكه به
مصلحتي اراده كند و به مصلحتي اراده نكند ،يعني ارادهاش تابع حكمت است و اين نوع اراده ،از
صفات افعال است ،نه از صفات ذات او مانند علم و قدرت كه عين ذاتش است.
ارادة او مر افعال خود را عبارت است از ،علم او كه موجب است بر ايجادِ فعلي به سبب
اشتمال آن فعل بر مصلحتي؛ و ارادة او مر افعال عبادش را آن است كه ،اراده كرده ايقاع طاعت
را بر ايشان بـه اختيار ،و كراهت او مر افعال عبادش را آن است كـه ،نهي كـرده ايشان را از ايقاع
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معاصي به وجه اختيار ،زيرا كه در ارتكاب آن مفسدهاي هست.

 ،زيرا حياتْ شرط علم
است ،اگر علم پيدا شد ،حيات هم پيداست .حيات ممكنات متحقّق ميشود به عروض صفاتِ
زايده بر ذات ،همين كه آن صفاتِ عارضة زايده ،از حد تعادل خارج گرديد ،به همان نسبت
بلكه مرجع جميع صفات او،
حياتْ رو به ضعف ميرود ،ولي
ذات اقدس اوست.
ما ميبينيم اين عالَم را از سماوات و اَرَضين و آنچه در آنها و بين آنهاست كه به قدرت
كامله و علم شاملة خود بنا كرده است آنها را ،و نيز ميبينيم تجدّد حوادث را در آن و انتظامش
را از اِماتت و احياء و نموّ نباتات و تحرّك هوا و دَوَران افالك و سير كواكب و اِفقار و اِغناء و
تمليك و اِفناء و تمريض و شفاء ،و ميدانيم كه فاعل همة اينها حي است ،چنان كه ميفرمايد:

«اَلل ُه ل آِ َ ِ
آلحي َ
آلقيو ُم :خداست كه هيچ معبودي جز او نيست و زندة پاينده است» و در آيه
هُو َ
له آل َ

وت :زندهاي كه نميميرد» و آيات دالّه بر بقاء و عدم زوال او
آلحي آل ِذي ل َي ُم ُ
ديگر ميفرمايدَ « :

بسيار است.

از جملة صفات فعل باريتعالي تكلّم است .علما در اين كه كالم خدا قديم است يا حادث،
اختالف كردهاند .گروهي گويند كالم خدا يعني قرآن مجيد ،با تمام حروف و اِعراب و جزئيات،
قديم است ،اين عقيده باطل است .برخي گويند كالم خدا حادث است .اگر مقصود از كالم،
قدرت بر ايجاد كالم است ،قديم است و اگر الفاظ و حروفِ مسموعه است ،حادث ميباشد.
فرقهاي كالم خدا را دو قسم ميدانند :لفظي و نفسي ،كالم لفظي را حادث دانند و كالم
نفسي را قديم .در اينجا بايد ديد مقصود آنان چيست .مثالا در گفتن «زَيد قائِم» ابتدا تصور زيد و
قيام ميشود ،سپس نفس در مقام قياس برميآيد ،يعني تخيل «زَيد قائِم» و بعد آن را به مقام
لفظ ميآورد .اگر مقصود از كالم نفسي ،همان تخيل است ،خداوند متعال منزّه و مبرّاست از
تخيل؛ و اگر مرادْ علم به معاني است در آن صورت ،علم و كالم تفاوتي نخواهد داشت.

65

صفات ثبوتيّه

خداوند عالَم متكلّم است ،و
 .تكلّم خدا به كالم وجودي يا به كالم تكويني كه احتياج
به لفظ ندارد ،عبارتست از ابداع و اختراع و تكوين موجودات.
كالم لفظي مركّب است از اصوات و حروف كه عَ َرضِ قائم به غير ميباشد و آن حادث است،
و آن غير هم كه محلّ حادث است ،خود نيز حادث ميباشد .بنابراين ،متكلّم بودن خدا عبارت
است از ايجاد كالم در جسمي از اجسام.
مقصود از توصيف كالم حق ،قدرت اوست بر ايجاد كالم .چون قدرت او عام است بر جميع
مقدورات ،و از جملة مقدوراتِ او كالم است ،بنابراين
.
چون در كالم ،بعضي كلمهها مقدّم هستند بر بعضي ديگر ،اين خود نيز دليل محكمي است
بر حادث بودن آن ،و بناء تكليف و مبناي بعثت و وحي بر آن است .زيرا خَطابْ قبل از وجود
مخاطبْ لغو است ،و نيز خطاب به معدوم و امر بر او يا امر بيمأمور و نهي بيمُنَهّي عبث است ،و
صدور لغو و عبث از حكيم ،غير صحيح ميباشد.

خداوند متعال متكلّم است و امر و نهي او در جميع عوالم در كار است ،بلكه كالمي كه در
اين عالم به صورت و كِسوت حروف و اصوات است ،بايد در آن عالَم ايجاد شده ،سپس به اين
عالَم آيد ،و كالم خدا در عالم ملكوت و ارواح ،به غير اين صورت و به غير اين كسوت است .چه،
كالمي كه مركّب است از حروف و اصوات و فهمانندة معني است ،در وقتي به عمل آيد كه مقام
مكالمه و مُقاوله با خداوند عالَم در دو عالم حس و مثال كه جاي حروف و اصوات است باشد ،اما
مكالمه و مقاوله در دو عالَمِ مافوق حس و مثال و مافوق اجسام و اجساد ،يعني در دو عالم
ملكوت و ارواح ،به كالمي است كه از جنس آن عالَم شود ،و آن عالم ،از حروف و اصوات عالم
حس و مثال ،منزّه است.
اين كه خداوند عالَم فرموده:

ِ
َرآد َ
شيئا آَن ي ُقولَ
َمر ُه آِذآ آ َ
«آنما آ ُ

ُون :چون به چيزي اراده
َله كُن َفيك ُ

فرمايد ،امرش اين بس كه ميگويد باش ،پس بيدرنگ موجود ميشود» ،لفظ امر ،اشاره به عالم
«امر» است كه عالم بَدايتِ ظهور و تعلق قدرت است ،و لفظ «شَيء» اشاره به عالم «ذات» و
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ماهيات است ،و لفظ «اَرادَ» اشاره است به صفت مشيت و اراده ،و معني آن ،علم به مصلحتِ
وجودِ شيء و ماهيات است كه سبب تعلّق و ظهور قدرت است و علم ،و لفظِ
ُون» ،اشاره به صفت كالم است كه آثار صفت ذات ميباشد.
َفيك ُ

«آَن ي ُقولَ َله كُن

پس ،تكلّم خدا ،از صفات ذات نيست و قرآن و ساير كتب سماوي ،از صفات افعال و حادث
هستند و علم خدا كه به آنها قديم است ،به غير كالم ميباشد.
حقيقت تكلّم عبارت است از اظهار كمالِ باطني كه نهان است ،و اگر به اجزاء عالَم بنگريم،
هريك را تعبير به كلمهاي ميكنيم ،زيرا داللت بر وجود باريتعالي دارند و خداوند عالم متكلّم
است ،چون اموري را كه در غيبْ مخفي و مكنون است ،اظهار ميدارد .بنابراين توان گفت كه
مجموع جهان ،كتاب خداست.

خداوند عالَم صادق است و نسبت كذب بر او جاري نيست .زيرا كذب ،قبيح است و صانع
عالم منزّه است از قبايح ،ولي كذبِ مصلحتآميز جايز است بر خلق ،به جهت آن كه ايشان در
بعضي مواقع از دفع فساد صدق كه بر آن مترتّب ميشود عاجزند ،ولي خدا بر همه چيز قادر و
تواناست.
دليل ديگر اين كه صدق ،كمال است و ضدّ آن نقص است ،و واجب است كه حقتعالي از
هر نقصي منزّه باشد.

عدل از صفات عظيمة الهي است .لفظ عدالت از روي داليل ،مُنبي است از معني مُساوات ،و
تعقّل مساوات بياعتبار وحدتْ ممتنع است .وحدت به مرتبة اقصي و درجة اعلي ،از مراتب و
مدارج شرف و كمال است ،و سريان آثار آن در جملگي معدودات ،از مبدأ اوّل كه واحد حقيقي
است ،مانند فَيضان انوار وجود است در جملگي موجودات ،از علت اولي كه وجود مطلق است.
پس هر چيز به وحدت نزديكتر ،وجود او شريفتر ،و به اين سبب ،نسبت عدل و مساوات،
شريفترين نسبتها است.
چنان كه وحدت ،مقتضي شرفْ بل موجِب ثبات و قوام موجودات است ،كثرتْ مستدعي
خساست بل مستدعي فساد و بطالن آنهاست ،و اعتدال ،ظلّ وحدت است .اگر اعتدال نميبود،
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دايرة وجود به هم نميرسيد ،چنان كه تولّد مواليد ثالثه از عناصر اصلية ماديه مشروط است به

ِ
ِ
ِالع ِ
رض :برپايي آسمانها
امتزاجات معتدل؛ اين است كه حكما فرمودهاند« :ب َ
دل قا َمت آلسموآت َوآلَ َ

و زمين به عدل است».
عدالت و مساوات ،مقتضي نظام مختلفاتند ،و در اموري كه نظامي بوَد ،به وجهي از وجوه،
عدالت در آن موجود است و الّا مرجع آن ،به فساد و اختالل باشد .واضع تساوي و عدالت ،ناموس
الهي است زيرا كه منبع وحدت اوست و از منبع وحدت جز جميل صادر نگردد.
به عبارت ديگر ،عدلْ وضع و نهادن هر چيزي است به جاي خود ،و اعطاي هر حقّي است به
صاحب حق ،بيكم و زياد .عدل ،اصل و ريشة كلّ خيرات است و مدار هر چيزي به اوست.
عدل از اوصاف حق تعالي بوده و از اصول دين و مذهب شمرده ميشود .روي همين اصل
است كه حق تعالي هر چيزي را به جاي خود نهاده و به قدر استحقاق عطا نموده ،و روي عدل
اوست كه بايد پيغمبر بفرستد و قيامت را كه روز بازخواست است ،قرار دهد؛ و نيز حسن عدل و
احسان و قبح ظلم ،از مستقالت عقليّه است.
خداوند تبارك و تعالي فرمايد« :آِن الل َه َي أا ُمر بِال َعد ِل و ِ
آلح ِ
سان» و در جاي ديگر ميفرمايد:
َ
ُ

« َفاحكُم َبين َُهم بِال ِقس ِ
ط آِن الل َه ُي ِ
حب آل ُمق ِ
طين» يعني حكم كن بين ايشان با عدالت كه خداوند
س َ

متعال عدالتكنندگان را دوست ميدارد.
 ،و اذعان دارد به اين كه ،خالق متعال منزّه است از هر گونه ظلم و نقص ،چه ،توان گفت
كه ظلم سرآمد همة نقصهاست .قرآن نيز صريحا به اين موضوع تأكيد مينمايد:
آ ََحدآ :و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نميدارد».

ك
لم َرب َ
« َول َي ِظ ُ

اكثر بالها و بدبختيهاي مردم ،چنان كه امروز گرفتارند ،نتيجة اعمال و افكار گذشتة ايشان
ميباشد ،و علل اين بدبختيها را اكثر عقول نميتوانند دريابند .بدين جهت در مقابل اين همه
ناراحتيهاي فردي و اجتماعي حيران و متعجّب مانده ،از فرط ناداني حكم بر بيعدالتي خدا
داده ،وجود عدالت و حكمت خدائي را انكار ميكنند.
اما در نظر مرد بينادل كه با ديدة حقيقتبين از پشت پرده ،اسرار خلقت را ميبيند ،همة
آنها مبني بر عدالت و حكمت محض است و به هيچ كس ذرّهاي رنجْ كه شايستة آن نيست
نميرسد ،و اگـر هم از راه ديگر و بـه مصلحتي و يا از طريق آزمايشْ رنجي رسـد ،بدون مكافات
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نميماند و غالبا هر كسي امروز آن ميدِرَوَد كه ديروز كاشته است.
از اين حقايق نيز ثابت ميشود كه ساحت عظمت باريتعالي ،از هرگونه آاليش ظلم ،پاك
است؛ فقط نابينايي دل و كوتاهيِ عقلِ بشر است كه حقيقت را درك نميكند .يعني از يك طرف
نميتواند اسرار خلقت را بفهمد و بشناسد ،و از طرف ديگر نيز هر لحظه از غفلت و ناداني با
دست خود ،تخم بدي و ستم ميافشاند و نميداند كه به موجب قانون ازلي طبيعي ،اين تخمها
دير يا زود ميرويند و نتيجة خود را ظاهر ميسازند.
بنابراين ،سعادت و خوشبختي انسان ،و يا شقاوت و بدبختي او ،در اصل به دست خود
اوست .اما برخي كه در ادراك واقعيات امور ،راه حق و حقيقت را نپيمودهاند ،مرتكب اشتباهات و
خطاهايي شدهاند .اينان از جمله در قرآن به آياتي متشابه برخورد كرده ،امر برايشان مشتبه شده
ك ُي ِ
شاء :اين گونه خدا هر كه را بخواهد بيراه
ضل الل ُه َمن
است ،مانند آية« :كَذل ِ َ
يشاء َو َيهدي َمن َي ُ
ُ

ميگذارد و هر كه را بخواهد هدايت ميكند» و از آن چنين نتيجه گرفتهاند كه ضاللت و هدايت
انسانها كلّا به دست خداست .يعني اگر خداوند متعال اراده كند ،كسي را بدون جهت و علت
گمراه ميكند و يا اگر بخواهد ،ديگري را بدون جهت و سبب هدايت مينمايد .اما آيا جايز است
شخصي ،ديگري را به كاري امر كند و بعد از انجامش ،او را عقوبت نمايد؟! در اين صورت ،جبر
در معاصي بوده و عِقاب نمودن عاصي از سوي خدا ظلم است.
در اثر اين شبهه از همان صدر اسالم ،اختالف در ميان مسلمين پيدا شد .دستهاي معتقد
شدند كه خداوند تعالي از ظلم و اِضالل بندگان منزّه است ،ليكن دستهاي ديگر ظلم و اضالل
بندگان را از سوي خدا جايز دانستند .در اين ميان ،عموما غلبه با آن دسته بود كه عقل مُعين
آنها و نقل مؤيد گفتار و عقيدتشان بود و لذا رفع شبهه نموده ،ذات اقدس باريتعالي را از ظلم و
اضالل تنزيه ميكردند.
«ضَالل» را در لغت به معني گمراهي ،بيساماني ،فراموشي و سرگرداني تفسير كردهاند و
البته اين معاني با هم نزديك هستند .ولي چون «ضَالل» در مقابل «هُدي» واقع شده است ،قطعا
به معني گمراهي است .قرآن كريم اين حال و كردار را اصوالا به انساني كه قائم به اين حالت و
كردار است نسبت ميدهد ،و مقتضاي ظاهر آيات نيز چنين است مثل آية:

ذين آش َت ُروآ
«آ
َ
ُولئك آل َ

ِالهدي :آنان همان كساني هستند كه گمراهي را به بهاي هدايت خريدند».
آلضال َل َة ب ُ

حق اين است كه اِضالل ابتدايي از جانب خداوند نميتواند وجود داشته باشد ،يعني اين كه
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اراده و مشيت الهي بدان عالقه گيرد كه كسي در ضاللت بماند .اما اضالل كيفري و مجازاتي از
سوي خداوند هست ،يعني در نتيجة انحراف و عصيان و طغيان در مقام مجازات ،خداوند انسان
را به حال خود رها كرده و در گمراهي وا ميگذارد.
بنابراين ،در آية مورد بحث ،ضمير فاعل مُستَتِر در كلمة «يشاء» به موصول برميگردد ،يعني
به «مَن» نه به خدا ،و معني آيه چنين است:
كسي كه خود طالب است كه در ضاللت بماند و به وادي گمراهي برود ،اگر خداوند متعال
بخواهد او را به هدايتْ مجبور نمايد و او را با كساني كه راه هدايت ميپيمايند ،مساوي قرار دهد،
ظلم است و چنين ظلمي هرگز از خداوند متعال صادر نميشود .همچنين شخصي كه راه حق و
طريق مستقيم ميرود ،جايز نيست كه خداوند متعال او را از اين فكر و طريقه ،با اكراه بازدارد.
اين از الطاف پروردگار متعال است كه طُرُق غَي و رشد را به بندگان خود روشن نموده و
هرگز بشر را بر ضد دلخواهش ،به عملي وادار نميفرمايد:

شد ِم َن
«ل آِكرآ َه ِفي آلدينِ َقد تَ ََبي َن آلر ُ

آل َغي :در دين ،هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است».

بنابراين ،خالق متعال ما را با اكراه از ضاللت منع نميفرمايد ،همان گونه كه از هدايت هم
مانع نميشود .چه ،اگر خداوند متعال مانع هدايت ميشد ،به چيزي امر نميفرمود ،و اگر از
ضاللت مانع ميشد ،ديگر ما را در گناه نكردن ،فخر و افتخاري نبود و انتظار پاداش و ثواب نيز
موردي نداشت.
شخص با ايمان را حصول ثوابِ عملْ بدون قصد قربت محال است .پاداشي كه خداوند
متعال به بندگان خود كرامت ميفرمايد از سه قسم خارج نيست:
اول  -بنده را استحقاقي نباشد و اگر آن پاداش را ندهد خالف عدل نيست ،مانند حجِ نيابي
و عبادات استيجاري كه ميت را از آن هيچ استحقاقي نباشد ،اما خداوند متعال بدان ،ميت را هم
بهره ميدهد كه آن را َتفَضُّل نامند.
دوم  -بنده را استحقاق است به جهت تحمل مشقتي كه از جانب خدا به او رسيده ،مانند
درد و بيماري و فقر و آفات زميني و آسماني ،اما به قصد قربت نباشد؛ پاداشِ داده شده به او
عَوَض نام دارد.
سوم  -ثواب و آن پاداش مَشَقّاتي است كه در راه اطاعت فرمان خدا به قصد قربت باشد،
اين پاداشْ مُتضمّن تعظيم و اجالل است.
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پس عوض ،نفعي است كه از روي استحقاق دهند بدون تعظيم و اجالل ،و نيز در عوض دو
شرط قيد شده :اول استحقاق كه اگر نباشد ،تفضّل نامند و ديگر اين كه با تعظيم و اجالل نباشد
كه اگر توأم با آن گردد ،ثواب نام دارد.
علت استحقاق ،مشقّتي است كه از جهت خدا رسد ،اگر كسي رنج و مشقتي كشيده به حجّ
رود و حجّ نگزارده بميرد يا مانع او شوند ،چون اين مشقّت به سبب امر خداست ،او را پاداشي
باشد با تعظيم و اجالل ،و با وجود خدمت و قصد قربت ،بياجر گذاشتن ،قُبح و ظلم باشد .بعضي
از فقهاي عصر اخير گويند اين عبادت ثواب ندارد و مدّعياند كه عقل بِاالستقالل حكم ميكند
كه هيچ مشقّت در راه خدا ثواب ندارد ،مگر اين كه به واجب نفسي منتهي گردد ،و ثواب براي
واجب نفسي است .آنان آيات قرآن و روايات دالّه بر اصول مذهب را تأويل كردهاند ،ليكن چيزي
را كه موافق اصول مذهب نيست قبول نتوان كرد.
اصلي از اصول مذهب ،عدالت است و مراعات مقدمة واجبْ به قصد قربت و اطاعت فرمان
حق ،استحقاق ثواب دارد ،حتي ساير عبادات نيمه تمام مانند روزة ماه مبارك رمضان كه نزديك
غروب بدون تقصي ِر مكلّف ،باطل شود به سبب حيض يا موت يا غش ،يا حجّ نيمهتمام ،اگرچه
قضاي آن واجب باشد.
مقتضاي عدل الهي است كه هر كسي را رنج و آزار و آسيبي از ناحيه خدا رسد ،همة آنها را
عوض دهد تا نعمت او به همة بندگان يكسان بوده و تفاوتي نباشد ،مگر بر حسب قابليت
بندگان.

از جمله موضوعاتي كه پيرامون عدل الهي مطرح ميشود ،مسأله جبر و اختيار است .مقدّمتا
بايد دانست كه به طور كلي چند گونه جبر يا مشيت قطعي در نظام عالم خلقت وجود دارد:
 -1جبر كلّي كه عبارت است از تأثير اِطالقي ايجادي بر هيكل ماهيات امكانيه.
 -2جبر تعيني كه عبارت است از تعينات و حدود و مشخصاتي كه موجودات دارند.
 -3جبر تخلّفي كه عبارت است از اين كه تغييرات فيزيكي يا شيميايي ،خواص اشياء را
دگرگون سازند.
 -4جبر جزئي كه عبارت از جبري است كه در اعمال انسان تا حدّي مؤثر است نه به طور
كامل.
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بنابراين اعمال بشر كه مدتهاست ميان دانشمندان مورد بحث و گفتگو واقع شده ،در
ارتباط با جبر جزئي است .در اين زمينه نظريههاي مختلفي اظهار شده كه ميتوان آنها را در سه
نظرية زير خالصه كرد:
 :عدّهاي از خداپرستان و منكرين خدا ،بشر را در اعمال خود
مجبور ميدانند .برخي از آنان ،بشر را به سنگي تشبيه كردهاند كه در هوا پرتاب شود .گويند
ممكن است سنگْ تصور كند كه آزاد است و هر كجا كه ميخواهد ميتواند حركت كند ،ولي ما
ميدانيم كه اين خيالِ سنگ ،باطل است .چه ،قوة جاذبة زمين او را به سوي خود ميكشاند و
مجبور است از قوة جاذبة زمين اطاعت كند ،پس آزاد نيست ،ما نيز به مانند آن آزاد نيستيم.
 :بعضي ديگر از خداشناسان و منكرين خدا ،معتقد بر آزادي
مطلق انسان در اعمال خود ميباشند ،و اظهار ميكنند كه بشر در انجام اعمال خود ،اختيار تامّ
دارد .هم ميتواند در جهت ارضاء غراي ِز پستِ خود قدم بردارد و عمر خود را در طريق شهوات
حيواني و تمايالت نفساني بگذراند ،و هم قادر است در نتيجة محدود ساختن غرايز پست ،راه
فضيلت و كماالت انساني را بپيمايد و هيچ نيرويي نميتواند از انتخاب او جلوگيري كند.
 :جمعي از دانشمندان اهل معرفت و اهل حق و تحقيق ،به استناد
فرمايش امام صادق(ع) ،دو نظرية فوق را ردّ كرده ،معتقدند :نه جبر در كار است و نه تفويض.
يعني جبر و تفويضْ هريك به تنهايي استقالل ندارند ،بلكه امر يا واسطهاي است ميان جبر و
تفويض و لذا در اعمال بشر تا حدي جبر جزئي مداخله ميكند و نه بيش.
ما كه معتقد به اين نظريه هستيم ،براي صحت آن ،ابتدا به ابطال دو نظرية مذكور پرداخته،
سپس به شرح معناي امر بيناالمرين ميپردازيم.
واقعيت اين است كه اشتباه بزرگ و خطاي عظيم جبريون ،از آنجا سرچشمه ميگيرد كه
تصور نمودهاند ،در جهان هستي هر پديدهاي زائيدة علتي است كه با بودِ آن وجودش حتمي و با
نبود آن ،عدمش يقيني است و لذا با وجود چنين جبري ،ديگر جايي براي اختيار انسان نيست.
در حالي كه ايمان به قانون عليت ،كه هر معلولي بدون علت به وجود نميآيد ،منافاتي با اختيار
و آزادي بشر ندارد .چه ،معني اختيار و آزادي نسبي بشر در اعمال خود ،اين است كه فعل انسان
متوقّف به انتخاب و ارادة اوست.
گاهي انسان بـا وجود فراهم بودن مقدمات و وسايل ،دچار شك و ترديـد شـده و
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 ،محقّق نميشود و در نتيجه ،عمل نيز تحقق نمييابد .براي وضوح
بيشتر مطلب ،فعلي از افعال انسان را مورد توجه قرار داده ،مقدمات و علل آن را بررسي ميكنيم:
كسي كه قصد اقدام به امري را دارد ،ابتدا بايد تصوّر ذهني عملِ مربوطه و منافعي را كه از
آن عايد او خواهد شد بنمايد ،سپس با علتي كه از علل فعل است ،به مقام موازنه آمده با توجه
به وسايل و امكانات خويش ،سود و زيان آن را تعيين كند ،در صورتي كه زيانش غالب بر سود
آيد ،منصرف شده ،با وجود اشتياق بدان از اقدام خودداري كند.
گاهي انسان در نتيجة ضعف قوة عاقله و دستگاه كنترل ،اشتياق مُفرِطي به انجام امري پيدا
ميكند و علت موازنه را كه يكي از علل يا يكي از حلقههاي سلسلة افعال است ،به كار نينداخته
و اراده به انجام فعل ميكند ،و در نتيجه با گرفتاريها و ناماليماتي رو به رو ميشود.
همچنين گاهي انسان در نتيجة ناتواني قوة عاقله و دستگاه كنترل ،كيفيت نتايج فعل را
تشخيص نداده ،در حال شك و ترديد باقي ميماند ،در اين حال نيز داراي اختيار است ،يعني
قدرت اراده به اقدام يا ترك آن فعل را دارد.
و اما خداپرستاني كه معتقدند خداوند متعال پس از خلقت بشر ،تمام اختيار افعال را به او
كرامت فرموده و بشر در زندگي خود ،از جهت همة افعالش به نيروي ديگري نيازمند نيست ،به
طور واضح در خطا و اشتباه بوده عقيدة ايشان نيز باطل است .چه ،وجدان و عقل فطري گواه
است كه بشر همچنان كه در اول خلقت محتاج به خداست ،در بقاء خود و نيل به كماالت نيز
به خداوند نيازمند است.
چون بطالن عقيدة اهل جبر و تفويض واضح شد ،براي اثبات صحت امر بيناالمرين نيازمند
به اقامة برهان نيستيم ،زيرا كه بطالن آن دو نظريه ،مستلزم درستي اين اعتقاد است .براي
مر ينِ  :امري است بين دو امر» ،ذيالا به بررسي جايگاه اختيار بشر در
توضيح معناي «آَمر َبي َنآلَ َ

نظام قضا و قدر الهي ميپردازيم.

قضا خواست الهي است و قدَر ،كيفيت خواست او .جهان هستي روي قضا و قدر و

اندازهگيري اجمالي و تفصيلي استوار شده است« :آِنا كُل َشيء َخلَقنا ُه ب َِق َدر :ماييم كه هر چيزي را
به اندازه آفريدهايم» .كوچكترين ذرّات ارضي و بزرگترين اجرام سماوي ،به حساب دقيق خلق
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مس َو َ
ِ
سبان :خورشيد و
ِح
آلق َم ُر ب ُ
شده و به اندازهگيري صحيح در جاي خود قرار گرفته است« :آلش ُ

ماه بر حسابي هستند» .تمام فعاليت قوا و حركات و سَكَنات انسان نيز به قضا و قدر الهي است.
برخالف اهل تفويض كه روي بيايماني يا بياطالعي ،اصل قضا و قدر را انكار كرده ،آن را
امري بياساس تصور نمودهاند ،و نيز برخالف اهل جبر كه روي بيخبري از مباني ديني و علمي
و يا سوء فهم از آنها ،تمام قضايا و وقايع را به حساب قضا و قدر گذارده ،بشر را در برابر آن عاجز
و ناتوان خيال كردهاند ،قسمتي از قضا و قدر در مورد انسان ،حتمي و جبري و غير قابل اجتناب
است و قسمتي از آنها در اختيار ارادة آدمي قرار گرفته است.
به عنوان مثال ،زبان كه يك عضو بدن است ،مقدّرات بسياري دارد :يكي از آنها اين است كه
خون در عروقش جريان دارد ،و مقدّر ديگرش اين كه سخن ميگويد .جريان خون در زبان تحت
قدرت و اختيار ما نيست و خداوند متعال در اين امر ،دو قضا و قدر دارد :يكي اين كه خون به
تقدير او در رگهاي زبان جاري است ،و تقدير ديگر اين كه جريان خون در زبانْ حتمي و جبري
بوده و ما را در آن ،اراده و اختياري نيست.
مقدّر ديگر زبان ،سخن گفتن است كه آن در اختيار ماست ،ميتوانيم سخن گوييم يا
ساكت باشيم ،ميتوانيم راست گوييم يا دروغ .پس ،قضا و قدر الهي دربارة سخن گفتن نيز دو
قسم است :يكي اين كه به تقدير الهي و به قضا و قدر او ،زبان حرف ميزند؛ قسم ديگر آن كه
سخن گفتن در اختيار ماست.
آلم ِ
َ
وت :هر نفسي چشنده مرگ است» .پيرمرد
مرگ ،قضاء قطعي الهي است« :كُل نَفس
ذآئق ُة َ

صد سالهاي كه مرده و جواني كه اختيارا به حيات خود خاتمه داده ،هر دو به قضا و قدر الهي
است ،با اين تفاوت كه ،آن به قضا و قدر حتمي و غير اختياري بوده ،و اين از قضا و قدر اختياري
خود ،سوء استفاده كرده و به حيات خويش خاتمه داده است.
اشتباه اينجاست كه هرگاه اسم قضا و قدر ذكر شود ،بعضي چنان گمان كنند كه حتمي و
جبري و غير قابل اجتناب است ،حال آن كه در موارد بسياري ،قضا و قدر الهي ،اختيار و ارادة
ماست.
حديثي از حضرت اميرالمؤمنين عليهالسالم اين مطلب را به خوبي روشن ميسازد .بعد از
جنگ صفّين و مراجعت از شام ،مردي از آن حضرت سؤال كرد :آيا شام رفتن ما به قضا و قدر
الهي بود؟ آن حضرت فرمود« :بلي ،از هيچ تپّهاي باال نرفتيد و از هيچ وادي سرازير نشديد مگر به
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قضا و قدر الهي» .آن مرد گفت :ما را در اين سفر اجري هست؟ فرمود« :خداوند متعال به شما
اجر بزرگي عنايت فرمود؛ اجر رفتن به جنگ زيرا به ارادة خود رفتيد ،و اجر اقامه در جبهة جنگ
زيرا به ارادة خود مقيم بوديد ،و اجر برگشت از ميدان زيرا به ارادة خود برگشتيد ،و در هيچ يك
از اينها مجبور و مضط ّر نبوديد .اين كه گفتم سفر شما به قضا و قدر الهي بود ،مقصودم قضا و
قدر حتمي و جبري كه غير قابل اجتناب باشد ،نيست .اگر اعمال مردم چنين باشد ،پاداش و
مجازات باطل خواهد شد و ثواب و عِقاب ساقط».
بزرگترين امتياز انسان نسبت به ساير موجودات زمين ،آزادي و ح ّريتي است كه خداوند
متعال به او كرامت فرموده و هر ترقي و تكاملي كه نصيب انسان ميشود ،به واسطة همان آزادي
است.
.
بنابراين ،جهان هستي روي قضا و قدر و سنن و قوانين الهي اداره ميشود و امور مربوط به
انسان نيز به قضا و قدر الهي است ،كه قسمتي از آنها قضا و قدر حتمي و جبري و غير قابل
اجتناب بوده ،و قسمتي از آنها به اختيار بشر سپرده شده است.
بندگان صالح خدا ،كساني هستند كه با بهرهگيري كامل از قضا و قدر اختياري خود ،و در
ساية ايمان و تقوي ،و در پرتو َملَكاتِ پاك و فضايل اخالقي ،و در اثر سعي و كوشش ،به مرتبة
كمال مقام معنوي نايل آيند.
آري ،خداي رحمان ،آن منبع اليزال رحمت كه هيچ موجودي قدرت ادراك كُنه كريميت او
را ندارد،
اما ،اين انسان است كه مقدّرات الهي را با اعمال خود تغيير ميدهد و نعمتها را به
نقمتها و سعادت را به شقاوت مبدّل مينمايد.

چنان كه قبالا اشاره شد ،صفات دو قسم ميباشند :صفات كمالي و صفات نقص .صفات
كمالي ،صفاتي هستند كه بر حسب ارزش وجودي ،بيشتر و آثار وجودي آن فزونتر است به
موصوفات خود.
اگر در معاني صفات نقص دقيق شويم ،ميبينيم كه در معني منفي بوده به جهت فقدان از
كمال ،ليكن اگر نفي صفات نقص كنيم ،معني كمال ميدهد؛ چنان كه اگر نفي ناداني كنيم،
معني دانايي ،و نفي ناتواني ،معني توانايي ميدهد .از اينجاست كه قرآن مجيد ،هر صفت كمالي
را مستقيما براي خدا اثبات ميكند و هر صفت نقص را نفي كرده و منفي آن را براي خدا ثابت
ليم َ
دير :اوست داناي توانا»؛
ميكند .مانند اين كه ميفرمايد« :هُ َو َ
آلع ُ
آلق ُ

آلحي َ
آلقيو ُم ل تَ أا ُ
خ ُذ ُه
«هُ َو َ

ِسنََة َو ل نَوم :...اوست زندة پاينده ،نه خوابي سبك او را فرو ميگيرد و نه خوابي گران».
در آية ديگري ميفرمايد:

باركَ
«تَ َ

الل و ِ
آلكرآمِ :خجسته باد نام پروردگارت
آسم َرب َ
ك ِذي َ
ُ
آلج ِ َ

که صاحب جالل و اکرام است» .جالل و اِكرام هر دو از صفات ثبوتية خالق به شمار ميآيند و در
اينجا جالل ،اشاره بر مُبرّا بودن او از صفات سلبيّه ،و اِكرام ،اشاره به سوي صفات ثبوتية اوست.
خداوند متعال در ذكر ،مقدّم داشت صفات سلبيّه را بر صفات ثبوتيّه ،به جهت آن كه،
 .چنان كه زراعت و اشجار ،خوب نموّ نميكنند مگر به تصفية زمينِ آن از خس و خار و
احجار ،كمال خدا نيز اثبات نشود مگر به نفي و ابطال نقايص از او.
ما ديديم نقايص خود را كه مستهجن شد پيش عقل ،و فهميديم كه اين نقايصْ از عجز
ماست كه در دفع آن معطّليم ،ليكن تنزيه ميكنيم خدا را از نقايص به سبب كمال و قدرت او.
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خداوند عالَم را شريك نيست ،نه در واجب بودن و نه در خداوندي ،و نه در خلق كردن
موجودات ،و نه در استحقاق عبادت و پرستيدن.
خداوند عالم محتاج نيست ،نه در ذات و نه در صفات به سوي غي ِر خود ،از مكان و زمان ،و
از كيفيت و حاالت و آالت .عدم احتياج او از جهت ذات ،آن است كه او واجبالوجود لِذاتِه است
و الزمة آن ،استغناء است از همه چيز و اين منافي حاجت است .عدم احتياج او از جهت صفات،
آن است كه صفات او عين ذات اوست ،مثالا قدرت او عبارت است از ذات او به اعتبار صحت فعل
او.

تغير و تبدّل به ذات اقدس خداي ازلي و لَم يزَلي راه نمييابد .زيرا تغير ،حادث شدن صفتي
است كه در ذات نبوده و براي اين حدوث ،سبب الزم است .اما آن سبب ،غي ْر نميتواند باشد
چون اين امر با وجوبِ وجودْ مباينت دارد .از طرف ديگر ،آن علت در ذات الهي هم نيست ،زيرا
 .بنابراين جميع صفات الهي عين ذات اوست و
هيچ گونه تغيري بدان راه ندارد.
خداوند متعال ،قديم است و قديمْ آن است كه مقدم باشد بر كلّ ،و كلِّ ماسواي او محتاجند
به او به جهت امكان آنها ،نه اَتَمّي از اوست و نه اشدّي از او ،و متناهي به حدي نميباشد تا
مرتبهاي واالتر از آن متصوّر شود ،كه او فاقد آن مرتبه باشد .او را عدم نيست تا حاجت ،داعي
شود به سوي سبب ،و براي او مطلبي نيست تا محتاج به مُعين باشد ،و واسطه بر فعل او نيست
زيرا او مبدأ كلّ وجود و مصدر كلّ فُيوض است ،و موقوف بودن خلقِ بعضي اشياء به واسطه ،به
جهت احتياجِ مخلوق است بر واسطه ،و كلّ واسطه ،مخلوقِ اوست.

خداوند عالَم مركّب نيست ،نه از اجزاء خارجيه و نه از اجزاء ذهنيه ،زيرا مركّب آن است كه
مُلتَئِم باشد ماهيتِ او از اموري چند ،و تحقق مركب بودن ،موقوف است بر تحقق آن چند امور.
در هر مركب علياالطالقَ ،احَدِ اجزاء محتاج است به ديگري كه مغاير اوست ،زيرا اگر محتاج
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نباشد ،حقيقت متحدّه حاصل نشود .عالوه بر اين ،تركيب خارجي ،با انفعال باشد و انفعال از
لوازم مزاج است ،و مزاج الزم گرفته تغير را ،و تغير هم در خدا محال است.
بنابراين ،ذات واجب تعالي ،وجود صِرف و نور محض و اَبسَطِ بَسايط است .بَساطت را بر
حسب اختالف تركيبات ،درجات مختلفه است:
درجة اول بسيط ،آن است كه مركب از اجسام مختلفالطّبايع و مُتباين در حس نباشد،
مثل بدن انسان يا حيوان كه مركب است از اجسامي كه طبيعتا مختلف و حسا متباينند ،مانند
جِلد ،لَحم و عَظم آنها.
درجة ثانية بسيط ،آن است كه مركب از اجسام مختلفالطّبايع و متشابه در حس نباشد،
مانند لحم يا عَظم و مانند اينها كه مركّبند از عناصر مختلفه و بر حسب حس ،متشابهند .چه ،هر
جزئي از اجزاء لحم ،باز لحم است ،يا هر جزئي از ياقوت ،باز ياقوت است.
درجة ثالثة بسيط ،آن است كه مركب از اجزاء متشابهه ،نباشد ،مانند مقادير كه مركب است
از اجزاء مقدارية متشابهه يا هر يك از عناصر بسيط كه قابل قسمتند به اجزاء متشابهه الي
غيرالنهايه.
درجة رابعة بسيط ،آن است كه مركب از هيولي و صورت نباشد ،مانند جميع موجوداتِ
ظاهريةِ ماديه كه مركّبند از هيولي و صورت.
درجة خامسة بسيط ،آن است كه مركب از جنس و فصل نباشد.
درجة سادسة بسيط ،آن است كه مركب از وجود و ماهيت نباشد و اين درجه ،آخرين درجة
بَساطت است كه در هيچ ممكني حاصل نشود ،ولي اين بساطت در واجب تعالي ،واجب و ثابت و
محقَّق است.

واجبْ تعالي محل حوادث نميباشد مثل نَوم و بيداري و قيام و قعود و پيري و جواني و
ضعف و قوّه و فرَح و حزن و رضا و غضب ،به جهت آن كه قديم ،محال و ممتنع است كه محلّ
شود بر حوادث ،چه همة اينها از لوازم جسم و مزاج بوده و دليل نقص و احتياج است .خداوند
عالـم غنيبِالذّات و قادر مطلق بوَد و همة اين مـذكـورات ،مخلوق او ميباشند و لـذا ممتنع است
اتّصاف خداوند به آنها.
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آنچه از آيات و اخبار وارد شده در مورد اتّصاف خدا به بعضي از اين صفات ،مراد غايات
آنهاست نه مبادي آنها ،اين است كه
«

»

واجبْ تعالي حلول بر چيزي نميكند ،لكن بعضي از نصاري معتقدند بر حلول خداوند در
حضرت عيسي عليهالسالم ،و بعضي معتقدند به حُلولِ خداوند در بعضي از عارفين ،در صورتي كه
حلول خداوند محال و ممتنع است به جهت آن كه:
اوالا  -حالّ ،محتاج مكاني است كه در آن حلول بكند و احتياج از صفات ممكن است نه
واجب.
خلُوّ از مكان ديگر است و حال آن كه خداوند عالَم ،موجود
ثانيا  -حلول در مكاني ،مستلزم ُ
است در هر مكان نه با مداخلة خارجيه.
ثالثا  -انتقال از جايي به جايي و از حالي به حال ديگر ،عالمت زوال است و زوال بر ذات
اقدسِ حقتعالي راه نمييابد.
رابعا  -حلول از لوازم جسميه يا عَرَضيه و مكانيه است و خداوند تعالي منزّه است از جميع
آنها.
خامسا  -مقصود از حلول ،قيام موجودي است با موجود ديگر بر سبيل تبعيت ،به شرطي
كه قيامِ حالّ بِذاتِه ممكن نباشد ،و اين معني در خدا ممكن نيست ،زيرا كه اين از خواص اَعراض
و صُوَر است كه ممکن نباشد تعين آنها مگر به واسطة محل ،و خدا از قبيل اَعراض و صُوَر نيست.

خداوند تعالي متّحد نميشود ،ليكن بعضي معتقدند بر اين كه :بنده ،زماني كه رسيد به
درجة عرفان و فايز گشت به مرتبة ايقان ،باطل ميگردد مغايرت بين او و پروردگار ،و تكليف از
او ساقط ميگردد! اين اعتقاد و خيال ،باطل و فاسد است و از اين گونه اعتقاد و خيالِ غيرمعقول،
بسيار دارند كه فضايح و قبايح آن اليق تحرير نيست.
اين اعتقاد و خيال ،برخالف نصّ آيات قرآن مجيد است ،به جهت آن كـه اگر عبادات ساقط
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ميشـد از عارفِ موقِن ،هر آينـه ساقط مـيشـد از سَنَدالعارفين و سَيدالموقنين حضـرت
حقَّه بشناسد ،چگونه اوامر او را
اميرالمؤمنين علي عليهالسالم! كسي كه محبوب خود را كَما هُوَ َ
در حقِّ خود ساقط ميداند؟!
دليل ديگر اين كه ،خدا كه با غي ْر متّحد شد ،در حالت بقاءْ اگر موجود شوند ،دو تا خواهند
بود نه يكي ،و در صورت معدوم شدنِ هر دو ،اتّحاد بيمعني است ،و اگر يكي معدوم شد و
ديگري باقي ماند ،اتّحاد در اين موقع نيز بينتيجه است.
برهان ديگر اين كه ،حاصل اتحاد آنها يا واجب خواهد شد يا ممكن .اگر حاصل ،واجب شود،
تعددِ واجب الزم آيد و اين باطل است؛ و اگر حاصل ،ممكن شود ،در نتيجة استيالي ممكن است
به واجب ،و اين نيز باطل است .پس ،انقالبِ واجبْ به ممكن و انقالبِ ممكنْ به واجب ،محال
است.
طريقة وصول بر يقين كه موافق شرايع دينيه باشد ،آن است كه حضرت ختمي مرتبت(ص)
قرار داده و رفتار اين طريقه را بهتر از اوصياي او كسي نخواهد دانست ،و توحيد خداوند عالَم،
باالتر و بهتر از ايشان ،احدي را ميسّر نخواهد شد.
اكثر اوهام باطلة مُتَصَوِّفِه و اغلب خياالت فاسدة مُ َتفَلسِفه بر اين است كه گويند ،اوست
ذاتُالحق و تعينات و كثرات ،اطوار و شؤون اوست ،و با اين سخنان ،پر كردهاند طَوامير خود را و
وصف نمودهاند خدا را با كلمات ظريفه و با تَمويهات لطيفه و تشبيهات سَخيفه ،كه همة آنها
خَبط و غلط است .و نيز گويند هر چيز خداست بدون خصوصيت ،مثالا گويند سنگْ مركّب است
از وجود ،كه آن خداست ،و از ماهيت كه آن خلق است و كثرات ،اطوار او و حدوث ،تَطَوُّر اوست
به صُوَر مختلفه و ظهور او با تَمَنّياتِ مُتَشتّته است .همچنين مَثل زدهاند َتقَوُّم خلق را با حق به
تقوّم امواج با بحر ،و تقوّم نقوش با مداد و تقوّم اعداد با واحد.
چگونه جايز است تكذيب اِجماع جميع علماء اَعالم و عدول از طريقة اُمناءالرحمان ،كه آن
طريقه است صراطالمستقيم و مَنهَج قَويم و ابواب معرفت رَبِّ كريم؛ و ما مأموريم به دخولِ بيتِ
حقيقتْ از آن ابواب ،چنان كه حضرت صادق(ع) ميفرمايد« :ما ابواب معرفتيم و كساني كه عدول
كنند از واليت ما و تفضيل دهند بر ما غير ما را ،ايشان گمراهانند».
عالوه بر اين ،اگر اعتقاد آنان حق باشد ،چرا حضرات ائمه اطهار عليهم السالم از ارشاد ما به
آن طريق خودداري نمودهاند؟ و حال آن كه ايشانند هادي عباد بر طريق حق .و اگر گويند اين
ك واجب كرده
س ّر مخزون است و واجب بود بر ايشان كتمان آن ،جواب گوييم پس چرا شما تر ِ
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و افشاء و اظهار نمودهايد؟! اگر آن بزرگواران مبالغه نمودند در كتمان آن ،چرا مبالغه نمودند در
اشاعه و اضاعة آن س ّر مشايخ شما؟ به طوري كه اين س ّر مخزون به مقام لهو و بازيچة عوام آمده
و حكايت اَفواهِ جُهّال گشته و تابع شدند بر ايشان تقليدا و تَوَسُّالا !

اثبات نفي جسميت از باريتعالي ،به چند وجه امكانپذير است كه ذيالا بعضي از آن وجوه را
بيان ميكنيم:
وجه اول خداوند عالم ،جسم نيست چه ،جسم آن است كه قبول ابعاد كند و احتياجِ ابعاد به
مكانْ بديهي است و خداوند عالم غني مطلق است از ماسواي خود .همچنين خداوند عالَم ،جوهر
نيست كه آن ماهيتي است كه قائم لِذاتِه باشد و مقابل عَرَض است كه قائم به غير است .خداوند
عالم عَرَض نيست چه ،عَرَض ماهيتي است كه در هستي ،متكي و نيازمند به محل باشد ،و
واجبالوجود از هر جهت بينياز است و جمع بين بينيازي و نيازمندي نشايد.
وجه دوم هر شيء كه داراي كميت و كيفيت باشد ،قابل انقسام است و در هستي خود ،به
اجزائش نيازمند است ،بدين معني كه تا آن اجزاء به مقام اجتماع در نيايند ،آن شيء به مرتبة
كليت نرسد .بنابراين جسم نيز كه داراي كميت بوده و قابل انقسام به اجزاء است ،در كليت
يافتن خود نيازمند به اجزاء خود ميباشد .يعني مادام كه آن اجزاءِ بسيطية مجازي به مقام
اجتماع نرسند ،آن جسمِ مركّبْ به مرتبة كليت نرسد؛ و چون خداوند تبارك و تعالي منزّه و مبرّا
از هر نيازي است ،لذا جسميت به ذات اقدسش راه نيابد.
وجه سوم هر جسمي مركب است از صورت و هيولي ،كه اگر صورت يا هيولي به مرتبة
انهدام و انعدام رسد ،جسم به وجود نخواهد آمد ،زيرا كه هستي هر يك از اين دو ،تعلق دارد به
هستي ديگري و به عبارت ديگر ،اين دو در وجود يافتن خود ،محتاج همديگر هستند .اما چون
واجبْ حقتعالي وجودِ محض و قائم به ذاتِ خويش است بايد با نفي ذاتش معدوم گردد نه با
نفي و معدوميتِ غير ،و اين نسبت در خداي ازلي باطل است ،چرا كه وجودش متعلق به غير
نيست.
از سوي ديگر ،واجب حقتعالي ،مانند صورت نيست تا حالّ بر شيء گردد .چه ،خاصيتي از
خواصّ صورت ،حُلول است ،و همچنين مانند هيولي نيست كه محلّ براي شيء شود .چه ،صورتْ
همواره محتاج به محلّ است و بدون هيولي به وجود نميآيد ،هيولي نيز بدون صورت به مقام
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فعليت درنيايد .بنابراين ،هستي هريك به هستي ديگري بستگي دارد ،لذا جسميت كه مركّب از
صورت و هيولي است ،هرگز به ساحت اقدسِ واجب تعالي راه نيابد.

حقتعالي شبيه مخلوقات خود نيست ،به جهت آن كه هر صانعي مغاير با مصنوع خود بوده
و شبيه آن نميباشد .به عبارت ديگر ،علت و معلول ،محال است كه از يك نوع باشند ،زيرا علتِ
موجِده اشدّ است از وجودِ معلولِ مجعوله ،و تفاوت با شدت و ضعف در وجودات ،مستلزم اختالف
در ماهيات آنهاست؛ و نيز مُصَوِّر صُوَر ،محال است كه خود صورتي باشد از نوع آن صُوَر.
صانع اين همه صنايع محكم ،با اين نظام عجيب و َنسَقِ غريب كه عقول در آنها حيرانند،
واجب است در كمالْ به مرتبهاي باشد كه مافوق غايت آن متصوَّر نباشد ،و واجب است همة
كماالت او بِالفعل شود وگرنه الزم آيد كه ذاتي نبوده و مستلزم تركيب از دو جهتِ قوّه و فعل
ُون :خدا برتر است از آنچه با وي شريك ميسازند».
باشد و اين نقص است و «تَعا َلي الل ُه َعما ُيش ِرك َ

خداوند عالَم را رؤيت به بصر ،ممكن نيست به جهت آن كه مَرئي به بصر ،البد بايد از قبيل
اجسام شود و در جهت مقابله ،صاحب مكان و جهت و زمان باشد و خدا منزّه است از همة اينها.
و نيز مرئي ،مُحاط به حاسّة نظر بايد شود و خداوند متعال محيط است بر كلّ اشياء و چنين
محيط ،محاط نميباشد ،پس مرئي نيست.
ديگر آن كه ،واجب است فاصلة ميان رائي و مرئي ،چنان كه موقع ديدن ،عالوه بر ساير
شرايط رؤيت ،مَدّي از چشمِ ناظر خارج شده و متّصل به مرئي ميگردد ،و در اين وقت البد است
از فاصله و مقابله ،و همة اينها از لوازم اجسام هستند و خداي متعال جسم نيست .همچنين است
عدم ادراك حقتعالي با ساير حواس ،يعني شنيدني و بوئيدني و لمسكردني و چشيدني نيست و
با حواس باطني نيز ممكن نيست رؤيت كُنه حقتعالي.
دليل ديگر آن كه ،خداوند عالم را رؤيت به بصر ممکن نيست ،اين است كه مرئي بايد
محسوس باشد ،و محسوس مستلزم جهت و مكان و زمان و محتاج كمّ و كيف است ،و خداوند
عالم از جميع اينها منزّه و مبرّاست.
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در قرآن مجيد ،خالق متعال ميفرمايد:

«ل تُدرِك ُُه آلَ
بصار َو هُ َو ُيدرِكُ
ُ

آلَ
بصار :ديدگان او را
َ

درنمييابند و او ديدگان را درمييابد» .وجه استدالل آن است كه ،خداوند عالَم نفي فرمود رؤيت
خود را به بصر ،به جهت آن كه خداوند عالَم بزرگتر است از آنچه ديده شود با چشم ،و اوها ِم
قلب نيز نميتواند او را درك كند ،و در قول حقتعالي خطاب به حضرت موسي(ع) كه فرموده:

« َلن تَ َرآنِي :هرگز مرا نخواهي ديد» ،كلمة « َلن» موضوع است بر نفي ابدي كه در لغت فارسي به
معني «هرگز» آمده ،يعني اي موسي هرگز مرا نخواهي ديد .اما رؤيت خداوند به حقايقِ ايمان،

ممتنع نيست و بر اين ،محمول است اخباري كه وارد شده در امكان رؤيت حق؛ چنان كه
شخصي به خدمت حضرت امير(ع) آمد و عرض كرد :يا امير ،آيا خداي خود را ديدهاي؟
»
«
«
»

.

عدّهاي گويند مَناطِ ديدنِ چيزي ،وجودِ اوست ،پس هرچه وجود دارد ،ديدارش ممكن ،و
هرچه ديدارش ممكن نيست وجود ندارد .اين همان اعتقاد باطل است كه موجب انحراف ماديون
گشته ،و نظر بر اين كه خدا را نميبينند ،انكار ميكنند وجود او را ،و بطالن اين عقيده پيش
عقل و حس و وجدان ،بديهي است .چه ،هر عاقلي به بَداهت تصديق ميكند كه ديدن ،چيزي
است كه وجود دارد ،ولي ديده نميشود ،و يا احساسات دروني ما مانند تشنگي و گرسنگي و مهر
و خشم ،چيزهايي هستند كه وجود دارند ،ولي ديده نميشوند.
به داليل علمي ثابت شده است كه زمين چند نوع حركت دارد ،و هوا به طور متوسط،
شانزده هزار كيلوگرم بر بدن فشار وارد ميكند ،و به آزمايش و تجربه ،نيروهايي مانند نيروي
جاذبه ثابت شده و قواي انساني از قبيل واهمه و حافظه همه موجودند ،ولي هيچ يك ديده
نميشوند.
دليل ديگر آن كه ،غالبا كلّ ،در اين عالم ،وجود خارجي ندارد و وجود خارجي اغلب در جزء
است مانند خير كه كل خير در عالَمِ ظاهر ،نميتواند وجود خارجي داشته باشد ،ولي جزئي از آن
را ميتوان در شخصي مشاهده و درك كرد .همين طور زيبايي در كلّ ،وجود خارجي ندارد ،ولي
ميتوان جزئي از زيبايي را در كسي ديد چه ،براي درك كلّ در عالَمِ ظاهر ،محملي وجود ندارد
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كه از آن متجلّي گردد .زيرا عالم ظاهر با تمام وسعت خود ،تا آنجا كه براي ما قابل درك و رؤيت
است ،جزئي از كلِّ خود است نه كلِّ آن ،و براي ما كـه جزئي از كلّ هستيم ،كلّ آن قابل درك و
رؤيت نيست.
البته گاهي كلّ ميتواند وجود خارجي داشته باشد .به عنوان مثال ،در رياضيات ،گاه كلّ
معلوم است و جزء مجهول ،ولي در حقيقت ،اين «كلّ مطلق» نيست بلكه «كلّ جزئي» است و تنها
در برابر جزء ،كلّ محسوب ميشود .همچنين موقعي كه كل مجهول است و از روي جزء ميتوان
آن را به دست آورد ،در آنجا نيز كل مطلق به دست نميآيد ،بلكه قسمتي و جزئي از كلّ براي ما
معلوم ميشود؛ بنابراين از روي جزء نميتوان براي رسيدن به غايت استفاده كرد.
پس ،درك كلّ جز در كلّ و براي كلّ ميسّر نيست و لذا در عالَمِ ظاهر ،كلّ را نميتوان
درك نمود .بنابراين رؤيت خداوند چون كلّ است ،براي ما كه جزء هستيم ،قابل حصول و ادراك
نيست.

مراد از اسماء صانع عالَم ،عبارت است از معاني عقلية دالّه بر هستي ذات الهيه ،نه بر هُويّات
وجوديّه كه فهم را سبيل ادراك آن نيست.
اسم داللت ميكند بر ذات موصوفه به صفت معينه ،مانند رحمان كه داللت ميكند بر ذاتي كه
متّصِف باشد به رحمت ،و يا مثل قهّار كه داللت ميكند بر ذاتي كه متّصِف باشد به صفت قهر.
اسم الل تعالي غير ذات اوست ،اعمّ از اين كه اراده شود با آن اسم ،لفظ آن يا مفهوم آن .چه،
مفهوم امري است كه محتاج است در وجود و تعلقش به سوي غير ،كه خلق شده باشد .هرآنچه تعبير
آورده شود با زبان ،مانند اسماء ملفوظه ،و يا به عمل آورده شود مانند اسماء مكتوبه ،مخلوق است.
اسم الل تعالي غايتي است از غايات ،يعني عالمتي است از عالئم هستي او ،و هر غايت ،موصوف
است به صفت زايده ،و هر موصوف و صفت زايده ،مصنوع است ،و صانع موجودات ،غير موصوف است به
حدّ مسمّي ،به اين معني كه معاني اسماء و صفات ،غير ذات اوست .صانع عالَم ،وجودِ محض است و
حدّي و جزئي براي او نيست ،به جهت آن كه حدود ،مأخوذ است از ذاتيات شيء و صفت كلية او ،و
ذات باريتعالي از حيث هويتِ وجوديه ،غير محدود است .خداوند عالم مُدرَك به ادراك حصولي
نميباشد ،به جهت آن كه هر آنچه متصوّر باشد در عقل يا در وهم و يا در حس ،براي او مانندي است،
و خداوند عالَم منزّه است از امثال و اَشباه ،و هر فكري كه منتهي شود به سوي غايتي از غايات ،آن غي ِر
خداست.
مراد از اسم ،معني و مفهوم است و مراد از معني و مفهوم ،اشارة كماليه است به وجودِ الهيه و ذاتِ
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احديه ،پس هر كه مج ّردِ معني يا مفهوم را پرستش كند ،به تحقيق عبادت كرده است چيزي را كه
براي او وجودي نيست.
مراد از اسم ،مفهوم ذهني اوست نه مسموعِ لفظِ حادثه به ارادة الفظه.
 ،و حمل اسم و معني و مفهوم بر
ذات احديت غيرمعقول است.
اسماء و مفهومات ،كثير است وليكن همة آنها غير ذات الهي است ،چنان كه معني مأكول ،غير از
نان است و معني مشروب ،غير از آب و معني ملبوس ،غير از قَباست؛ پس از اين توجيه و بيان ،ثابت
ميشود كه اسماء با مدلوالت خود ،غير ذات احديت هستند .اين مطلب دقيق و مقصد عميق ،از درياي
تحقيق و معدن حكمت و ثمرة شجرة نبوت است كه عاجز گشته از درك آن ،عقل اصحاب عقول ،و
قاصر گرديده از فهم آن ،افهام رجال فُحول.
عالمت ادراك شيء به طور دقيق ،و فهم مطلبي بر وجه عميق ،آن است كه مُدرِك به نحوي باشد
كه متمكّن شود از توضيح و توجيه كاملة آنها.
عبادت حقتعالي با توهّم دو معني دارد ،يكي آن است كه داخل كند شيء را در يكي از قواي
احساس خود ،و ديگري آن كه بشناسد آن شيء را با اقرار به اين كه براي اين عالَم ،صانعي و مُبدِعي
است ،كه اوّلي كفر است و خيال ،و دومي حق است و كمال.
فيض مقرّبين از معاني و مفهومات اسماء ،بر سه وجه است:
اول  -معرفت اين معاني بر سبيل مشاهده ،تا مُن َكشِف شود براي ايشان اتّصاف حقتعالي به آنها،
چنان انكشافي كه جاري مجراي يقين شود.
حلّي شوند به حلية اين معاني.
دوم  -اين كه تقرب جويند به سوي حق و مُتَ َ
سوم  -چنان كنند كه مصداق اين معاني شوند.

اسماء الل منقسم ميشود بر جماليه مانند لطيف و غفّار ،و بر جالليه مثل مُن َتقِم و قهّار .خداوند
تعالي گرچه بينياز است از ماسواي خود ،ليكن اسماء غي ِر متناهية او تقاضا ميكند كه هر يك از آنها را
در خارج مَظهَري باشد ،و اگر مرحومي و مقهوري در خارج نميباشد ،قدرت رحمانيه و قهارية او ظاهر
نميگرديد.
س ّر اين كه حقتعالي اسماء و معاني را خلق كرد ،دو چيز است:
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اول آن كه مخلوقاتِ او محتاجند به سوي او ،و تحقيق اين مطلب آن است كه خداوند عالَم مِن
جميعالجَهات ،بايِن است با مخلوقات خود ،و واجب گرديد كه در بين ،واسطهاي باشد كه به وسيلة آن
نسبتي شود به سوي حق.
دوم آن كه احدي را ممكن نيست توسّل بر كبرياي احديت ،چنان كبريايي كه حقايق و ذَوات همه
مُستهلكاند پيش او ،لذا واجب گرديد خلق اسماء و معاني ،و اين وجه ،برهان است براي خلق اسماء از
جهت علتِ غائيه .چه ،موجوداتْ بعد از آن که صادر گرديدند از علت خود ،محتاج شدند به سوي او بر
اداء شك ِر نعمِ غيرِمتناهيه و جلب منافع مُتَصَوّره و دفع مَضارّ مُتَوَهّمه .به عبارت ديگر ،هر موجودي از
موجودات ،طلب ميكند از خداوند عالَم به لسان استعداد خود ،كمالي را و اين استعداد نيز از مواهب
الهي است.
طريق وصول بر اشياء منحصر است در سه چيز :عقل و تخيل و احساس .حقيقت محسوس ،گاه با
ذوق و گاه با شمّ و گاه با لمس و گاه با بصر و گاه با سمع معلوم ميشود ،و حقيقت شيءِ مُتَخَيَّل آن
است كه قوة خَيّاله آن را مييابد ،و حقيقت شيءِ معقول درك ميشود با قوّة عقليه.
اين سه طريق ،طرق تذكّر حقايق و احضار آنهاست و خداوند عالَم ،اجلّ است از اين كه مذاهب
عقول بر آن رسد ،تا چه رسد خيال و حسّ .پس خالق عالَم ،اسماء و معاني را خلق كرد كه آنها
وسيلهاي باشند بر ذكر عبادْ پروردگار خود را،

در بين اسماء الهي ،اسم «الل» از باقي اسماء ،به چند چيز امتياز يافته است:
اول مشهورترين اسماء ،الل است.
دوم محل آن در قرآن مجيد ،باالترين آنهاست.
سوم در دعا نيز باالترين آنهاست.

چهارم كلمة اخالص يعني «ل آِ َله آِل الله» به آن اختصاص يافته است.

پنجم شهادت به آن تحقق پذيرد.
ششم اسم است براي ذات مقدس حقتعالي و اطالق بر غير نميشود.
هفتم
است.

اسم است و باقي اسماء صفت كه بر غير اطالق ميشود ،مانند اين كه گوييم فالني عالِم
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هشتم

تمامي اسماء نام برده ميشود به اسم «الل» ،چنان كه گوييم مثالا صابر اسمي است از

اسماء الل ،و نميگوييم «الل» اسمي است از اسماء صابر.
«

« »
»

حضرت رسول

اكرم(ص)

فرموده« :به درستي كه از براي حقتعالي نود و نه اسم است ،كسي كه

احصاء كند آنها را ،داخل بهشت ميشود» .و نيز فرموده« :از براي خدا نود و نه اسم است ،كسي كه
بخواند خدا را با آنها ،دعايش مستجاب ميگردد» .اخبار ديگري نيز به اين مضمون وارد شده است .البته
بر طبق روايات ديگري ،تعداد اسماء الهي به مراتب بيش از اين است؛ چنان كه به فرموده حضرت
اميرالمؤمنين علي عليهالسالم« :اسماء الهي به تعداد موجوداتِ عالمِ وجود و اركان آنهاست» .از اينرو
همانطور كه موجودات عالم به حساب نيايند ،اسماء الهي نيز از حدِّ حساب و عدد خارج است.
بنابراين با توجه به مجموعه روايات مربوطه ،در اينجا دو معني حاصل ميشود :يكي اسماء به طور
اعم ،كه در معنايي خود ،كنايه از كثرت است؛ ديگري اسماء به طور اخصّ ،كه منظور اسماءُالحُسني
ميباشد كه تعداد آنها نود و نه است و اگر در آنها سير شود ،منظور از كثرت اسماء نيز معلوم ميشود.
در اينجا چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد:
اول مقصود از احصاء كه در اين حديث آمده ،چيست؟
معناي احصاء فقط تعداد و شماره كردن اسماء الهي نيست ،زيرا تلفّظ به الفاظ و شماره نمودن
آنها ،به تنهايي باعث دخول در بهشت نميشود .همچنين تصوّر مفاهيم و فراگرفتن معناي تحتاللّفظي
آن نيز مراد نيست ،زيرا اين دو جهت ،اختصاص به مؤمن و موحّد ندارد بلكه هر عرب بَدَوي نيز معناي
اين الفاظ و مفاهيم را ميفهمد.
تصوّر اجمالي و تصديق به اين كه ،حقتعالي متّصِف به صفات حسنه است ،ولو اين که فضيلتي
است و ايمان ظاهري بدان محقَّق ميگردد ،ليكن در اينجا مقصود امري است فوق آن ،و آن شناسايي
حقتعالي است به تمام مَداليلِ اسماء و اوصاف جمال و جالل.
اسم دالّ بر مسمّي است و وضع اسم براي اين است كه مسمّي شناخته شود .چنانچه به مجرّد
شنيدن اسم شخص ،فورا آن شخص به نظر ميآيد .حال اگر شخصي داراي اسامي متعدّد شود و هريك
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را به لَحاظي بر وي اطالق كنند ،اگر خواهيم در مقام معرّفي وي برآييم ،بايد به تمامي آنها او را معرفي
كنيم وگرنه او را به تمام معني معرفي نكردهايم .بنابراين ،براي ذات احديت كه متّصِف است به معاني
اين اسماء ،وقتي گفتيم «الل»« ،رحمن»« ،رحيم» و غير اينها از اسماء ،بايد فورا متوجه شويم به ذاتي كه
مصداق اين الفاظ است.
انتقال از اسم به مسمّي در صورتي ممكن است كه بتوانيم او را در ذهن آوريم و تصوّر كنيم و به او
اشاره نماييم .تصوّر ذات غيرمتناهي حقتعالي محال است ،پس چگونه ممكن است بشر به مجرّد ذكر
اسمي از اسماء الهي ،فورا به او منتقل گردد و او را تصوّر نمايد؟ همچنين وجودي كه باالتر از تصوّرِ
انساني است و انسان نتواند آن را تصوّر كند ،چطور ميتواند او را بپرستد؟ چه،
.
بلي ،گرچه ذات حقتعالي باالتر از آن است كه ممكن ،بتواند به او احاطه كند و ادراك كُنه ذاتش
به نحو احاطه محال است ،ليكن تصور اجمالي وجودِ بسيطِ غي ِر محدود كه ازلي و قائم به ذات و متّصِف
به اوصاف عظمت و جالل ،و منزّه و مبرّا از نقايص است ،ممكن ميباشد .و نفوس قدسيه را سِزَد كه
اجماالا در مرآت كاينات ،مشاهده كنند ذاتي را كه جامع تمام كماالت و فوق هر كمالي است كه تصوّر
شود .لذا هر وقت متذكّر اسمي از اسماء شوند ،فورا متوجه آن حقيقتِ وحداني گرداند.
البته مقصود اين نيست كه شناختن مفاهيم و اجماالا شناختن صفات ،همانا شناختن كُنه ذات و
حقيقت احديت است چه ،محاليّت آن به داليل عقلي و نقلي مُبَرهَن گشته است .زيرا شناختن حقيقتِ
هر چيزي عبارت است از ادراك انكشاف تامّ و علم حضوري ،و اين نحوة ادراك و علم حضوري ،منحصر
است به خودِ باريتعالي كه عالِم به خود و مَعاليل و آثارِ خود ميباشد.
خالصه آن كه ،حقتعالي مُستَجمِع جميع كماالت و منزّه و مبرّا از نقايصِ ممكنات است .هر اسمي
داللت بر صفتي و هر صفتي مُنبَعِث از نحو كمالي است كه عين ذات اوست .لذا شارع مقدس ،اسماء
بسياري وضع كرده كه اگر همة آنها را مالحظه كنيم و در تمامي آنها آينهمانند ،يك معني و يك
مصداق را مشاهده نماييم ،آن وقت به قدر استعدادِ نفس خود ،او را شناختهايم.
دوم چگونه احصاء اسماءُالحُسني باعث ورود به بهشت ميشود؟
هيچ جاي شبهه و ترديد نيست كه بهشت جايگاه مؤمنِ كامل و عارفِ موحّد است؛ بهشت محل
نيكان و مق ّربين درگاه الهي است ،زيرا بهشت ،دار كرامت و ضيافتخانة خدايي است ،جاي هر كسي
نيست ،جاي آشنايان است نه بيگانگان .كسي را سِزَد كه آرزوي بهشت را در دل بپروراند ،كه طريق حق
رود و به اكسير محبت ،قلب او زنده گشته و راهي به سُرادِق عظمت او پيدا كند.
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چيزي كه ما را به جادة هدايتْ رهبري ميكند و دَرِ معرفت و شناسايي حق را به روي ما
ميگشايد ،همان اسماءُالحُسنايي است كه در سورة اعراف ،خداوند متعال به آن اشاره فرموده است:

« َولِل ِه

آلحسني َفاد ُعو ُه بِها :و نامهاي نيكو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانيد» عباد خود را
آلَسماءُ ُ
امر فرمود كه او را به آن اسماء بخوانند.
چنان كه به داليل عقلي و نقلي معلوم گشته ،بهشت را درجاتي است و هر درجه از آن ،مخصوص
به طايفهاي است ،و درجات بهشت بر طبق ايمان و معرفت است .كسي كه ميخواهد بداند در بهشت
حائز چه مقام و مرتبهاي است ،به ايمان و معرفتِ خويش بنگرد .عمل بدون معرفت در بازار قيامت
ارزشي ندارد و ارزش مقام هركسي در پيشگاه احديت ،به نسبت ايمان و معرفت اوست .اعلي درجة
بهشت جايگاه كسي است كه حق را به حق بشناسد نه به غير .حضرت امير عليهالسالم در دعاي صباح
به خداي خويش چنين عرض ميكند« :يا َمن َدل َعلي ذآتِ ِه بِذآتِه :اي آن كه ره نمايد بر خود به ذات
خويش».
موحّدِ كاملي كه قوّت نفس و فعاليت خود را به جايي رسانده ،كه حق را به حق ميشناسد و آثار
جمال و جالل را در مرآت كاينات مشاهده ميكند ،چگونه ممكن است شيئي محيط بر او گردد؟ او
فعّال مايشاء است و بهشت در سِعة نفسِ فعّالة او قرار گرفته است.
خلِّق به اخالق الهي گرديد؟
سوم چگونه ميتوان متّصِف به صفات خدايي و مُتَ َ
مدعياني كه شيفته و فريفتة ظاهرند ،در تصوّر خود براي وصول به عشق ،صُوَر و ظواهري بر زبان
ميآورند ،در حالي كه اين ادّعاها ،توهّم و پندار غلط است .بهرة ايشان از اسماء و صفات الهي ،توهّمي
بيش نيست .ايشان اسماء و صفات را به معاني جزئي آنها درك كردهاند .مثالا از اسم رازق و رزّاق چنين
فهميدهاند كه خداي تعالي به ايشان روزي كرامت فرموده ،و رزق را نيز تنها به معني لقمه و طعامِ
حسي ميگيرند و از طعامِ غيبي بويي نبردهاند .خدا را رحمان و رحيم ميدانند و رحمت او را درخور
تَمَنّياتِ خويش تصور ميكنند ،در صورتي كه مقصود از رحمت و اسماء و صفات الهي ،تحقق يافتن به
معاني آنهاست نه تكرار آنها بر زبان و ادراك آنها در ذهن ،زيرا كه وهم ،مُدرِك معاني جزئي است و
آنچه از وهم ميگذرد ،آفريدة انسان است و اكثر اين مدعيان ،اوهام خود را ميپرستند نه خدا را.
بنابراين فردي كه ميخواهد مظهر صفات الهي ،مثالا صفت كريمي او شود ،تنها تكرار آن صفت به
زبان ظاهر نتيجهاي براي او ندارد ،بلكه حقيقت اين است كه معناي آن صفت ،بايد در او تحقق يابد،
يعني مَظهَر جود و كرم حق شود ،و اين زماني است كه عمالا آثار اين صفت در او ظاهر شود .در اين
صورت است كه اسم مبارك كريم را توانسته است بگويد ،و همچنين است ساير صفات.

90

مبدأ

خلِّق شو به اخالق من»،
خداوند متعال در حديث قدسي امر فرموده به حضرت داود عليهالسالم «مُتَ َ
منتهاي كمالِ انسان نيز همين است كه در آئينه وجودش ،ظاهر گردد بعضي از اوصاف الهي ،يعني
مظهر و نمايندة صفات حق باشد و اين مقام ،وقتي وي را ميسّر گردد كه آئينه دل را از گرد و غبارِ
معاصي پاك سازد.
اگر آئينة پاك و صيقلي شده را در مقابل چشمة خورشيد قرار دهند ،منعكس شود در او و نمايش
دهد صفات و آثار خورشيد را ،چنان كه اگر شخص سادهلوحي به آئينه نظر افكند ،شايد گمان كند كه
خورشيد در آئينه نفوذ كرده يا اين كه آئينه ،خورشيدِ جهانتاب است ،با آن كه هيچ يك از آنها نيست،
بلكه آئينه از جهت لطافتْ نمايندة خورشيد گشته است.
اگر كسي آئينة خود را مصفّا سازد ،به قدر صفاي نفس ،ظهور وجودِ احدي ،و تأللؤ انوار الهوتي را
در خود مشاهده ميكند و به قدر كماالت خود ،وجود و صفات حق را ميبيند ،در اين وقت تمام
كماالت را از خود سلب كرده به او نسبت ميدهد و به قلب و زبان ميگويد:

حولَ
«ل َ

َو ل قُو َة آِل بِالل ِه:

هيچ جنبش و نيرويي نيست مگر به ياري خدا» بلكه ديگر خود را در ميان نميبيند و حقيقتي مشاهده
ميكند كه به تمام ذرّات موجودات ،احاطه كرده است.

خداوند متعال به ذات خود ،مُستغني از عالَم و عالَميان است ،ولي
.
 .در مظهر ،مسمّي در نظر موحّد جلوه كند ،مثالا الرّحمن ،الرّازق ،القهّار ،هر يك اسمي از
اسماءِ خداست و مظهر آن ،به راحم و مرحوم و رازق و مرزوق و قاهر و مقهور تواند بود .تا در خارج،
راحمي و مرحومي نباشد ،رحمانيت معلوم نگردد ،همچنين است رزاقيت و قاهريت .جميع اين اسماء در
حيطة اسم «الل» ميباشند؛ پس اين اسم ،اقتضاي مظهر كل كند و آن جامعِ مظهر كلّ ،انسان كامل
است كه مخزن انوار الهي و فُيوض نامتناهي ،بل مخزن كلّ وجود و مِفتاحِ جميعِ خزائن وجود است.
انسان كامل مظهر صفات الهي و خليفة الهي است .انسان كامل مصداق

«هُ َو آلَولُ

َوآل ِخ ُر :اوست

اهر و ِ
ِ
آلباط ُن :اوست ظاهر و باطن» و نيز مصداق «هُ َو بِكُل َشيء َعليم :او به هر چيزي
اوّل و آخر» و «آلظ ُ َ

داناست» است؛ چنين انسانِ كامل ،فناءپذير نيست .توجه به مراتب و تعيناتِ طبيعي ،بدون توجه به
نقائص خود ،مانع بزرگ و حجاب كبيري است براي حركت در راه حق ،اما انسان كامل ،انساني است كه
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مراتب و تعينات طبيعي را در خود فاني كرده است و لذا او فناءناپذير است .تمام تعينات كاينات و
موجوداتْ فاني شدني است ،ولي در اصل ،انسانْ تعيني جز حقيقت ندارد ،زيرا كه انسانْ متعينِ بالل
است و فاني شدني نيست.
آلوآرِث» است به معني «آل ِخ ُر» بودن .مقابل الوارث ،اول بودن است،
يكي از اسماء الحسناي الهيَ « ،

يعني خدا ازلي و ابدي است .انسان كامل ،مظهر اسم «آل ِخ ُر» و مظهر اسم «آلَولُ » است .مظهر اول بودن
او در اينجا اشاره به اعطاء امتياز « ِمن ر ِ
وحي :از روح خودم» و « ِمن آَم ِري :از امر من» است كه ازلي و
ُ

البَدايت است ،و مظهر اسم «آل ِخر» بودن او بدين سبب است كه بعد از فاني شدن تعينات ،حقيقت او

باقي است ،يعني كه او را نهايتي نيست و بقاء او ،بقاء ابدي است .چنين انسان كاملي ،وارث و خليفة
خدا در زمين است .حضرات انبيا و حضرات اوصيا ،وارثان خدايند ،در غياب ايشان ،حضرات اوليا ،خليفه
و وارث خدايند

ِ
ُ
موآت
ميرآث آلس
« َو لِل ِه

َوآلَرضِ  :و ميراث آسمانها و زمين براي خداست» .بنابراين،

خالفت و وارثيت يعني مظهر صفات خدا بودن.
كلّ موجودات و كاينات ،هرچه را تصور كنيم ،مشتقّ از انسان و منتهي به انسان است .انسانْ
محيط بر تمام موجودات است و كلّ موجودات نسبت به انسان مُحاطند .انسان مشتق از حق و منتهي
به حق است .انسان كامل به سبب كماالت خود ،باقي ابدي است و ميتواند داراي حيات طيبة ابدي
باشد .براي مقام انسان همين بس كه خداي تبارك و تعالي در حق او ميفرمايد:

ن
باركَ الل ُه آ َ
َحس ُ
« َف َت َ

آلخالِقين :آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است» ،و حضرت موالي متقيان ،انسان كامل را

ح ِدي َِة ِفي آلالهُ ِ
وت :نسخه احديّت در عالَمِ الهوت» ناميده است.
«نُسخَ ُة آلَ َ

بنابراين ،همان طور كه اسم دالّ بر مسمّي است و به قدرِ داللت ،معني را نشان ميدهد ،پيشوايان
معظّم آسماني نيز به تمام معني ،دالّ بر وجود و صفات حقّند ،و خداوند متعال به وجود آنها ظاهر
گشته ،ايشان مظهر و نمايندة اتمّ صفات حق و اسما ُءالحُسناي الهي هستند؛ باطنشان گنجينة اسرار علم
لدنّي ،و ظاهرشان محل بروز كماالت لَم يزَلي و حقيقت ايشان ،آئينة وجود سبحاني است.
چون انسان كامل ،نمونة موجودات است ،در مرآت وجودش ظاهر ميگردد صفات حق ،و نشان
ميدهد بعضي از اوصاف و اسرار الوهيت را ،اين است كه بعضي از كوتهبينان و بيخردان ،نسبت الوهيت
به اين اشخاص دادهاند؛ چنان كه مسيحيان چون ديدند حضرت مسيح عليهالسالم مرده را زنده ميكند
و كورِ مادرزاد را بينا ميسازد ،او را خدا يا پسر خدايش خواندند .همچنين جماعتي از شيعيان مشاهده
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نمودند كه حضرت امير عليهالسالم كار خدايي ميكند ،خدايش گفتند با آن كه ايشان خدا نبودند و نيز
مُتّصِف به عين صفات خدا نبودند ،بلكه ايشان از شدّت قُرب و منزلت ،مظهر اتمّ صفات خدا گشتند.
متّصف شدن به عين صفات حق تعالي مطلبي است ،و نشان دادن صفات او مطلب ديگر ،اوّلي
محال و غير واقع ،و دومي ممكن و واقع .اين كه خداوند متعال در بسياري از آيات ،موجودات را نشانه و
آيات خود قرار داده و امر به تدبّر و تفكر در خلقت آسمانها و زمين فرموده ،از جهت تظاهر و
نمايندگي آنهاست و هر موجودي مَظهَر وجودِ موجِدِ خود ميباشد.
بنابراين ،حضرات انبيا و اوليا متّصِف به عين صفات حقتعالي نيستند .حاشا ،هرگز ممكن نيست،
زيرا همان طور كه خداوند متعال در مقام ذات ،بيمِثل و بيهمتاست ،در مرتبة صفات نيز بيمِثل و

يس ك َِمثلِ ِه َشيء :چيزي مانند او نيست» .ذات او عين صفات او و صفاتش با ذات او يكي
بينظير استَ « :ل َ
است و به هيچ وجه تعدّدي در كار نيست.

چنان كه هر مُرَتسَمِ آينه حكايت كند از مُرَتسِم خود ،خدا را نيز در هر مرآت ،ظهوري است؛ به
طوري كه اگر در نفس خود ،كه اقرب اشياء است براي ما ،فكر كنيم ،ميبينيم كه او را مؤثري است قادر
و حي و حكيم ،كه آفريده است او را بر صُنع محكم و خلق مُتقَن.
آري ،هر كه در عجايب صنع الهي ،و لطايف حكمتهاي اليتناهي ،كه در نفس نفيسِ انساني مقرّر
فرموده ،اندك تفكري نمايد ،شبههاي برايش باقي نماند ،بلكه بِالبَداهه درمييابد كه پيدايش اين پيكر
عجيب و خلقت اين هيكل غريب كه بِاالستقالل حاوي جميع عوالم عُلوي و سُفلي ميباشد ،به خودي
خود موجود نشده و آنچه در سماوات و اَرَضين آفريده ،در كالبد تنْ آماده فرموده است.
حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب(ع) ميفرمايد« :تو خود را پنداشتهاي كه چيز كمي هستي و
حال آن كه جميع عوالم در تو وجود دارد ،تو آن كتاب روشني كه به هر حرفش هزاران اسرارِ نهاني
پنهان است».
مدير اين عوالم ،تنها روح است ليكن ديده نميشود؛ روحي كه داخل است در همة اعضاء ،نه به
طريق آميختگي ،و خارج است از همة اعضاء ،نه به طور بيگانگي .پس به خوبي معلوم ميشود كه عالَم
را مديريتي است واحد و در همه جا حاضر كه به هر چيزي قادر و تواناست.
شناختن آدمي نفسِ خود را ،ارشاد مينمايد به معرفت حق ،و ميتوان گفت كه روح از جهاتي
چند ،دليل است بر ثبوت وجود خالق كائنات:

اسماء الهي

اول
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آن كه روح حركت ميدهد جسد را و تدبير ميكند در آن ،پس براي عالَم كبير نيز محرّكي

و مدبّري است كه خدا نام دارد.
دوم وحدت روح در تدبير تن كه عالَمِ صغير است ،داللت ميكند بر وحدت خداوند عالَم كه مدبّر
عالَم كبير است.
سوم

قدرت روح در حركت دادن هر جزئي از اجزاء بدن به هر طريقي كه خواهد ،داللت ميكند

بر قدرت خالق متعال بر كلّ موجودات.
چهارم اطالع روح از همة اعضاء بدن ،داللت ميكند بر احاطة علم خداوند به كلّ موجودات.
تساوي روح بر همة اعضاء تن ،داللت ميكند بر شُمول ربوبيت به كلّ مخلوقات و

پنجم

رحمانيتش به جميع كائنات.
تقدّم روح بر جسد ،معلوم ميكند ازلي بودن خداوند عالَم را ،يعني ابتدايي براي او

ششم

نميتوان تصوّر كرد.
هفتم بقاءِ روح بعد از فناءِ جسد ،معلوم ميكند كه انتهايي براي خدا نيست.
عدم اطالع هر كسي به كيفيات روح ،داللت ميكند بر اين كه پي بردن به كُنه ذات او

هشتم
ممكن نيست.
نهم

ندانستن محل معين براي روح كه در كدام موقعيتي از جسد قرار گرفته ،داللت ميكند بر

اين كه براي خدا مكاني نيست ،زيرا زمان و مكان مخلوق و مُحاطند.
دهم نامرئي بودن روح ،دليل است بر عدم رؤيت حق.
حمد و سپاسِ نامعدود و شكر و ستايشِ نامحدود ،خداي را سزاست .هر عبارت كه در نَعت او ايراد
نمايند ،و هر بيان كه در وصف او بر زبان جاري سازند ،اگر صفت ثبوتي بوَد ،از شائبة تشبيه مبرّا و معرّا
بوده و در تصوّر نيايد؛ و اگر صفت سلبي باشد ،از غائلة تعطيل در قوّة واهمه قرار نگيرد.
الها! درياي فيض اقدست را به هر آني تالطمي ،و تجليات انوار رحمتِ مقدّست را در هر زماني
شَوارِقي است.
اَك َرمُاالكرَمينا! كَرَمت بيحدّ است و لطفت بيپايان ،هر موجودي را خلعتِ وجود كرامت فرمودي و
وجود انساني را به لطف خاص ،مَظهَر جامع و جامعِ خاصّالخاص نمودي ،عقلش سپردي و بر صنايع و
اطوار خود داللتش كردي.
پروردگارا! همواره هجوم نيازمندان ،گرداگرد ابواب رحمتت ،به صيحة يا رحيمُ يا رحمان ،در جلوه
و در ظهور است.
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كريما! وجود هر موجودي به تعظيم و تمجيدت استوار ،و وجود هر مخلوقي به تسبيح و تقديست
برقرار است.
اَرحَمُالرّاحِمينا! لُمَعات كاملة نورِ وجهِ مُكَرَّمت را در اين جهان به جِلباب جسماني درآوردي ،كه
اينان حضرات انبيا و ائمه اطهارند ،و اشعّة جمال عَديمُالمِثال خود را در مشكاتِ عنصريّه بياوردي ،كه
اينان حضرات اولياءاند ،درود فراوان بر ايشان باد.

بخش دوم

معاد
يا

معاد يعني برگشتن از حيات به سوي ممات در دنيا ،و از ممات به سوي حيات ابدي .دربارة
معاد بين طوايف ،اختالفات عظيم واقع است .شيعيان قائلند بر ثبوت معاد جسماني ،و طوايفي قائلند
بر معاد روحاني ،اما منكر اصل معاد ،طايفة دَهريهاند .دهريه غير از دهر ،مُحيي و مُميتي را قائل
نيستند و صانع را دهر دانستهاند ،لهذا بَعث و اعاده را منكرند ،چنان كه قرآن كريم از ايشان حاكي
وت َو نَح َيا َو َما ُيهلِ ُكنَا آِل آلده ُر :و گفتند غير از زندگاني دنيايِ
ح َياتَُنَا آلدن َيا نَ ُم ُ
استَ « :و َقالُوآ َما ِه َي آِل َ
ما چيز ديگري نيست ،ميميريم و زنده ميشويم و ما را جز طبيعت هالك نميكند».
ايشان حيات و ممات را تعبير كردهاند بر تحلُّل طبايعِ محسوسه و تركيب آنها ،عقيدة ايشان
نيست مگر اِلحاد و زَندَقه ،و كالم ما در اين مقام از اين جهت به اين طايفه نيست .زيرا بعد از ثبوت
وجودِ صانع و اثبات وجود ارسال رسل ،فساد مقالة ايشان ،بينياز از اقامة دليل و برهان است.

مالحدة فالسفه كه متمسك شدهاند به امتناع اعادة معدوم ،نه دليلي دارند كافي و نه برهاني
دارند وافي ،بلكه در مقابل قرآن كريم ،تمسّك به شبهات واهيه كردهاند.
عقل سليم و نظر صريح حكم ميكند به وجوب معاد ،و حاصل اين است كه ايقاع به مشقّتِ
تكليف بال اجر و جزا ،عبث و لغو است و اين اليق حكمت و بينيازي حضرت باريتعالي نيست ،چنان
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كه خداوند متعال در قرآن مجيد در چند جايگاه تقرير فرموده كه يكي از آيات اين است:

« َو َما َ
خلَقنَا

آلسماء و آلأَرض و َما َبين َُهما َب ِ
ك َ
ين آ َمنُوآ َو
اطال َذل ِ َ
ين ك ََف ُروآ ِم َن آلنارِ ،أآَم نَج َع ُ
ل آل ِذ َ
ين ك ََف ُروآ َف َو يل لل ِذ َ
ظن آل ِذ َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ات كَال ُمف ِ
ح ِ
ين كَال ُفجارِ :و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان
ين ِفي آلأرضِ أآَم نَج َع ُ
َع ِملُوآ آلصال ِ َ
ل آل ُمت ِق َ
س ِد َ

اين دو است به باطل نيافريديم ،اين گمان كساني است كه كافر شدهاند ،پس واي از آتش بر كساني
كه كافر شدهاند؛ يا مگر كساني را كه گرويده و كارهاي شايسته كردهاند ،چون مفسدانِ در زمين
ميگردانيم؛ يا پرهيزگاران را چون پليدكاران قرار ميدهيم؟!».
چون وعده به ثواب و وعيد به عِقاب متحقّق شده ،و ايصال هيچ كدام در دنيا وقوع ندارد ،و نيز
دنيا خانهاي است محفوف به مَكاره ،و مملوّ از كدورتِ روحانيّه و جسمانيّه ،و بنا بر اين كه اكثر كفّار
و فجّار در دار دنيا طريق نفسانيّت كه ماليم نفوس خسيسه و طبايع سخيفة ايشان است را
ميپيمايند ،پس دار ديگري اگر نباشد ،هر آينه تكليفْ عاطل و وعد و وعيد باطل گردد ،و اين عقالا
محال و از واجب الوجود حكيم ،ممتنعالصّدور است.
حقتعالي عباد را مكلّف كرده و تكليف ،مستلزم پاداش است ،پس اگر معاد واجب نبود ،الزم
آيد حصول ظلم ،و اين كه تكليف عبث و لغو شود ،و اين خود دور از حكمت الهي است .از سوي
ديگر ،در اين آياتْ ظرايف بسياري است در تقري ِر جهان ديگر و اثبات معاد جسماني.
بايد دانست خداوند متعال كه انسان را بيافريد ،آيا از براي راحت آفريد يا رنج؟ يا نه از براي
راحت و نه از براي رنج؟ پس گوييم روا نباشد كه از براي رنج آفريند كه اين اليق رحمت او نيست،
و روا نبوَد كه نه از براي راحت و نه از براي رنج آفريند ،به جهت آن كه ،وقتي ما در عدم بوديم ،اين
معني خود حاصل بود .پس معلوم شد از براي راحت آفريده و اين راحت نيز در دنيا نيست و آنچه را
مردم راحت پندارند ،دفع َالَم است .چنان كه كسي گرسنه ميشود و طعام ميخورد ،خوردن طعام را
لذّت پندارد ،در صورتي كه دفع المِ جوع است ،و از اين است كه هرچه گرسنگي صعبتر باشد ،لذّت
بيشتر نمايد ،پس جهان ديگري بايد كه لذّت و سعادت حقيقي و جاوداني در آن عالَم حاصل آيد.
اگر معاد نباشد ،مظالم عبادْ زايلْ و اهل صالح با اهل فساد يكي ،و ارسال رسلْ لغو ،و وعد و
وعيد و ترغيب به طاعات و تهديد از معاصي ،عبث بوده و بايد كه افضل انبيا با شقياالَشقياء برابر
باشد .و اين راحت و رنج و فقر و غنا و صحت و مرضِ اين جهان ،پاداش نيست بلكه امتحان و ابتالء
است:

َ
َ
ِ
«آل ِذي َ
ن َع َمال َو هُ َو آل َع ِز ي ُز
َق آل َمو َ
خل َ
ت َو آل َ
ح َيا َة ل َيبل َُوكُم أآيكُم أآح َس ُ

ور :همان كه مرگ و
آلغ َُف ُ

زندگي را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده».
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در ايجادِ اين مخلوقات متكثّره ،و تكوين اين همه مُكَوَّنات مختلفه كه حقتعالي از روي حکمتی
در هر نوعي از آنها اثري ،و در هر صنفي خاصيّتي به وديعه نهاده است ،برخي به طور اخصّ منظور
نظر بوده و حقتعالي آنها را غايت صُنعِ عظيم خويش قرار داده است.
در ميان اين همه مخلوقات نامحصور و صنايع عجيبه از عُلويات و سُفليات ،كه براي تعيّش اين
زندگي چند روزة اندك و فاني است به قسمي كه هريك از آنها در موقع اقتضاء ،ضروري ميباشند
وجود بني نوع انسان ،اكمل و اشرف آمده و خلقت او ،بر احسن قوام و اتمّ نظام صورت گرفته است:
« َل َقد َ
خلَقنَا ِ
ان ِفي أآَح َسنِ
نس َ
آل َ

تَقوِ يم :به راستي انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم» و نفوس كليّات

و جزئيّات و قواي مميزّه در او مودوع گرديده ،تا به واسطة آنها از مرتبة حيوانيّت ترقي نموده ،خود
را به اوج كماالت عاليه برساند.
پس اين خلقت بديع و صُنع لطيف ،داللت كند بر اين كه مقصود از انشاء وجود انساني و ابداع
اين عالم دنياوي ،نه همين زندگي خسيس و پست است كه در ظرف اين مدت قليل با مَشوب بودن
آن به انواع آالم ،و مخلوط گشتن آن به همة كدورات و اَسقام به طور كلي مُضمَحِل گردد:

ح ِ
سبَتُم
« أآَ َف َ

أآَن َما َ
ون :آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريدهايم و اين كه شما به
ج ُع َ
خلَقنَاكُم َع َبَثا َو أآَنكُم آِ َلينَا َلتُر َ

سوي ما بازگردانيده نميشويد؟».
انشاء اين عالَم عظيم و آيات قرآنيّه و فرمايشات سفراء الهيّه خبر ميدهد از وجود عالَم ديگري
كه او را زوال نبوده و راحتي آن به تكدّرات و اَسقام مشوب نگرديده ،و نعم آن هرگز مقرون به
تخفيف و انقضاء نخواهد بود.
علوم تحقيقي امروزه محسوس ميكند آنچه را كه در حدود چهارده قرن پيش ،قرآن مجيد
َ
ض هَ ِام َدة َف ِا َذآ أآَ َنزلنَا َعلَي َها آل َماء آه َتزت َو َر َبت َو أآَ َنبَ َتت ِمن كُل َزوج َبهِ يج :و
اعالم فرمودهَ « :و تَ َرى آلأر َ

زمين را خشكيده ميبيني و چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درميآيد و نمو ميكند و از هر
نوع رستنيهاي نيكو ميروياند» .اين استدالل به وجود نباتات و حيات و ممات آنها براي محسوس
كردن ،كمال دليل معقول است،

از سوي ديگر ،چنان كه گذشت ،خداوند تبارك و تعالي به جهت عدل و حكمتِ خود ،استدالل
ميكند به وجوب معاد براي مجازات و اِثابة محسن ،و تعذيب عاصي ،و تميز خوب از بد ،و تشخيص
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حقوق از ارباب آن ،و استقرار مَظلَمهها در اصحاب آن ،كه البدّ است از عالَم ديگري كه مجازات شود
از اِنتصاف مظلومين از ظلّام و ايصال ذَوِيالحقوق به حقّهاي ايشان.
در هر آيه از قرآن كريم كه كلمة «قيامت» و « َيو َمئذ» و «جنت» و «جهنم» و «وعد» و «وعيد» ،و

رجوع به سوي حقّ و عِقاب بعد از موت ،و لفظ « ُيحيي» و « ُيميت» و روز «نفخ صور» ذكر شده و آيات
كثيرة ديگر ،داللت دارد به زوال جهانِ طبيعت و وجود و وجوب قيامت.
علما و دانشمندان طبيعي نيز معتقدند به زوال و اِضمِحاللِ جهان طبيعت ،و يقين دارند كه اين
جهان دوام نخواهد داشت و گويند اين زمين و آسمانها و هرچه در آنهاست ،دستخوش نابودي و
فناء هستند و حكماي الهي نيز به اين حقيقت اعتراف دارند .يعني حكماي طبيعي و حكماي الهي
در اين زمينه ،به يك نتيجه ميرسند كه آن عدمِ بقای اين جهان است ،جز اين كه حكيم طبيعي،
انقراض جهان را امري طبيعي دانسته و براي اين موضوع ،عللِ طبيعي جستجو ميكند ،گويد زمين
داغ شده ديگر جاي اقامت نيست ،ولي حضرات انبيا عليهمالسّالم ،آن را معلول ارادة الهي دانسته
ميفرمايند :روز قيامت زمين چون كورة حدّادان شده و وضع كنوني خود را از دست خواهد داد:

َ
َ
آت و َبر ُزوآ ل ِل ِه آلو ِ
آح ِد
َ
ض َغي َر آلأرضِ َو آلس َم َ
او ُ َ َ
تُ ََبدلُ آلأر ُ

« َيو َم

آل َقهارِ :روزي كه زمين به غي ِر اين زمين و

آسمانها به غي ِر اين آسمانها مبدّل گردد و مردم در برابر خداي يگانه قهّار ظاهر شوند».

ي و اَنسَب ،برگردانيدن عِنان كالم است به اقوالِ طوايف
پس از ثبوتِ ضرورتِ تحقّق معاد ،اول ٰ
مختلف در چگونگي آن .در مسأله معاد چند قول است :يا معاد جسماني ،يا معاد روحاني ،يا قالب
مثالي ،يا هور قَليائي ،يا توقّف در اين اَقسام .بنابراين در ميان پيروان اسالم ،خالفي در وقوع اصل
معاد نيست ،بلكه خالف در كيفيّت و حقيقت آن است.

قائلين بر معاد روحاني دو فرقهاند از حكماي فالسفه :فرقة َمشّائيين و فرقة اِشراقيين .فرقة اوّل
قائلند بر اين كه ،لذايذ و آالم جسماني بعد از موت بِالمَرّه منقطع ميشود از نفس ناطقه ،و نيز
گويند لذّت روحاني اشدّ و اشرف از لذايذ جسماني است.
اينان گويند لذايذ و آالم جسماني وارده در كتاب و سنّت به جهت ترغيب و تشويق نفوسِ
بشري است كه اُنس گرفتهاند بر لذايذ و آالم بدنيّه و غير از لذايذ و آالم جسماني ،لذّت و َالَم ديگر
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تعقّل نكنند .گويند معاد ،معاد روحاني است و آن عبارت از مُفارقتِ نفس است از بدن و اتصال آن
است به عالم مجرّدات ،و گويند معاد ناميده شد زيرا روح ،عود كرد بـه حالت اصليّه كـه تج ّردِ محض
است.
ايشان گويند تعلّق روح بر بدن ،به جهت تحصيل كماالت است در دنيا نه مقتضاي ذات او ،و
استدالل كردهاند بر بطالن معاد جسماني به اين كه تولّد اشخاصْ وقت اعاده ،بدون توالد از پدر و
مادر باطل است ،و نيز گويند دوام احتراق به ابقاء جسم محال است ،به اين جهت قول بر معاد
جسماني باطل است.
اين استدالالت ايشان باطل است :اوّالا با امكان عقلي نسبت به مالحظة قدرتُالل ،ثانيا با امكان
وقوع تولّد بدون پدر و مادر .ثالثا با ادلّة قائلين بر اعاده معدوم كه ذكر خواهد شد .ايضا دوام احتراق
به ابقاء جسم ،اوّالا با استحالة جسم بر اجزاء ناريّه ممكن است .ثانيا به تبديل اجزاء سوخته شده به
اجزاء غير اوّلي از جاي سوخته شده كه در دنيا مشاهده ميكنيم ،و حقتعالي در قرآن كريم به اين
قسمت تصريح فرموده است:

«كُل َما نَ ِ
جلُودآ َغي َرهَ ا ل ِ َي ُذوقُوآ
جلُو ُدهُم َبدلنَاهُم ُ
جت ُ
ض َ

آب :هر چه
آل َع َذ َ

پوستشان بريان گردد پوستهاي ديگري بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند».
اما طايفة ثانيه كه اشراقيين ناميده شدهاند ،قائلند به تج ّرد ،و اثبات لذايذ و آالم جسماني نيز
كردهاند ،گويند چون لذّت و المِ جسماني ،بدون تعلّق به جسم شايد نتواند حاصل شود ،در اين
صورت محتاج است به قالب مثالي .ولي قالب مثالي مختص است به عالم برزخ ،نه روز قيامت كه
ين َيرِثُ َ ِ
يها َ
ون :همانان كه بهشت را به ارث ميبرند و در
خال ِ ُد َ
س هُم ِف َ
خداوند متعال فرموده«:آل ِذ َ
ون آلفر َدو َ
يها َ
ون :در آنجا جاودان ميمانند» ،و نه اَعراف كه
خال ِ ُد َ
آنجا جاودان ميمانند» و يا دوزخي كه «هُم ِف َ

جاب و َعلَى آلأَعر ِ
كال ًّ ب ِ
يماهُم :و ميان آن دو گروه
ون ُ
آف ر َِجال َيع ِر ُف َ
خداوند تعالي فرمودهَ « :و َبين َُه َما ِح َ
ِس َ
َ
َ

حايلي است و بر اعراف مرداني هستند كه هر يك از آن دو دسته را از سيمايشان ميشناسند».

آنچه از كلمات بعضي از فالسفه ظاهر ميشود ،تَلخُّصش آن است كه انسان را دو جسد است:
يكي جسد عنصري كه مركّب است از عناصر اربعه ،و اين جسد به منزلة كثافتي است در سنگ كه
چون آن را در آتش آب كنند ،حاصل ميشود از آن ،شيشة صاف و اين شيشه بِعِينه همان سنگ
است كه چون آب شد ،كثافات از آن زائل گرديد .آيا نميبيني آب را كه چون ايستاده و ساكن است،
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هرچه تحت آن باشد ديده ميشود ،و چون حركت كرد و جاري شد ،تحت آن چنان كه بايد ديده
نميشود ،به جهت تَصا ُدمِ بعضي اجزاء به اجزاء ديگر.
گويند اين جسد عنصري ،در قبر فاني ميشود و هريكي از عناص ِر آن به سوي اصل خود
برميگردد :آبِ آن به مركز آب ،و هواي آن به مركز هوا ،و نارِ آن به مركز نار ،و ترابِ آن به مركز
تراب برميگردد ،و جسد عنصري اصالا دوباره برنميگردد و آن به منزلة ثَوبي است كه انسان آن را از
تن خود بركند و بيندازد .جسد ديگري كه در واقع جسد اصلي است عبارت است از جسد هور
قليايي ،كه در قيامت به صورتي ميباشد كه در دنيا بود و روح بر آن تعلّق ميگيرد ،و اين جسد
است كه به حساب برخاسته ،در بهشت يا در دوزخ باقي خواهد ماند.
اينان گويند ،تصفية انسان به واسطة زايل شدن جسد عنصري است از جسد اصلي هور قليايي،
و نيز گويند جسد عنصري نسبت به جسد اصلي به منزلة گَردي است كه روي آئينه نشسته ،در
قيامتْ آن گرد زايل شود و در آئينه جَال حاصل آيد و اين آئينه ،همان جسد اصلي هور قليايي است
كه در بهشت يا در دوزخ اين جسد باقي خواهد ماند.
سلَف ،قائل به مقالة او نيستند ،ولي چون
اين قول نيز باطل است و احدي از علما و حكماي َ
ميان اَعوان شياطين شهرت يافت ،لهذا في الجمله تعرّض و ردِّ آن خالي از وجاهت نيست.
اين كه گفته ،بعد از ازلة بدنِ عنصري از جسد هور قليايي اگر آن را بِكَشي ،وزن آن كم و زياد
نميشود ،اين از بديهيّات است كه رنگْ باالي رنگ ،وزنِ همان رنگ را كم و زياد نميكند و با زوال
تندي رنگْ از شدّت به سوي ضعف ،از وزن اوّلي كاسته نميگردد ،چنان كه اگر تغييري هم در وزن
آنها پيدا شود غير محسوس است ،ليكن جسد را نميتوان به اين معني تشبيه به رنگ كرد.
گ حنائي است كه در دست گذاشته شود ،ما تصوّر
اگر مراد آن است كه بدنِ عنصري مانند رن ِ
عَرَض بودن بدن عنصري را به اين معني نتوانستيم كنيم ،كه چگونه بعد از ازالة بدن عنصري ،وزن
بدن كم و زياد نميشود ،مگر بدن عنصري غير از جسد ،و جسدْ غير از بدن عنصري است؟! و اگر آن
را تشبيه به آب صاف نموده كه به گلْ آلوده شده ،بعد از تصفية آن از گلْ به طور يقين از وزنش
كاسته ميگردد.
اين كه گفته ،هريكي از عناصر به اصل خود برميگردد و عود آن به طريق مُمازِجت و استهالك
است ،آيا عنصري بعد از برگشتن به اصل خود ،محال است كه دوباره به اصل جسد خود برگردد؟
اگر گويد محال است ،قدرت را از خداي قادر سلب كرده است .گويد مرگْ معلول كثافات است و به
اين ادّعا دليلي ندارد ،و حال آن كه خداوند متعال ميفرمايد:

« َ
ح َيا َة ل ِ َيبل َُوكُم أآَيكُم
َق آل َمو َ
خل َ
ت َو آل َ
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َ
ن
أآح َس ُ
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َع َمال :مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست

ارجمند آمرزنده».
چنان كه در اوّل مَرّه به مقتضاي حكمت ،انسانْ آفريده شد ،روز معاد هم به همان نحو به
مقتضاي حكمت ،با همين بدن عنصري عود خواهد كرد ،چنان كه خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد:

«ك ََما َب َد أآَكُم

تَ ُعو ُدو َن :همان گونه كه شما را پديد آورد به سوي او برميگرديد» .و همين اعضاي

عنصري بنا بر آيه شريفة قرآن مجيد ،مسؤول شهادت به اعمال شخص خواهند شد:

«آِن آلسم َع َو

َان َعن ُه َمسؤُول :به تحقيق گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع
آد كُل أآُولئِ َ
كك َ
آل َب َ
ص َر َو آل ُفؤَ َ

خواهند شد» و بعد از شهادتِ اعضاء ،شخص خطاب به آنها كرده كه چرا گواهي داديد؟ گويند به
سخن آورد ما را خدايي كه به تكلّم آورد همه چيز را:

جل ِ
شهِ دتم َعلَينَا َقالُوآ أآَن َ
ُود ِهم ل ِ َم َ
ط َقنَا الل ُه
« َو َقالُوآ ل ِ ُ

آل ِذي أآَن َط َق كُل َشيء :و به پوستِ بدنِ خود ميگويند چرا بر ضدّ ما شهادت داديد؟ ميگويند همان
خدايي كه هر چيزي را به زبان درآورده ،ما را گويا گردانيده است».
اگر محاسبات و تكلّمات با جسد هور قليايي شود ،اين برخالف معاني قرآن مجيد است و اص ا
ال
در قرآن و اخبار به جسد هور قليايي اشاره نشده ،ولي در اخبار نسبت به عالم برزخ« ،قالب مثالي»
اشاره شده است.

اما قول در توقّف ،اگر توقّف در معاد از حيث عدمِ دليل و برهان است ،ادلّه و براهين عقلي و
نقلي و كتابي و سنّتي بسيار است .و اگر از حيث عدمِ داللت آنهاست ،كمال بيفهمي است ،بلكه
ناشي از اعتقادات فاسده ميباشد .و اگر از حيث وقوع و الوقوع است ،ناشي از عدم تصديق حضرات
انبيا عليهمالسّالم است كه اين خود ،محضِ زَندَقه و كفر محض ميباشد.

با تصديق حضرات انبيا و ائمّه اطهار عليهمالسّالم ،و به مفاد آيات محكمات قرآن مجيد ،معاد
جسماني ثابت ميشود.
 ،چنان كه نصّ است در آيات كريمه كه تأويل آنها معقول نيست.
بعضي از آيات ،مطابقا ،و بعضي تضمّنا ،و بعضي التزاما ،و بعضـي نصّا ،و بعضـي ظاهرا ،و بعضـي
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تأويالا ،داللت دارند بر زوال دنيا و وجود و وجوب معاد .آيات مذكوره همه داللت دارند بر قدرت
كاملة حقتعالي به ايجاد کلّ اشياء از كَتمِ عدم و اِعدام آنها بعد از موجود شدن ،و اين كه فرموده:

«آِن الل َه َعلى كُل َشيء َق ِدير :همانا خدا بر هر چيزي تواناست» اشاره است به قدرت مطلقيّه ،و

«كُل

َشيء» جهات كلّي و عمومي دارد ،يعني داراي هر نوع قدرت و شامل اِستيال به هر چي ْز از حيث
قدرت است ،و نيز تمام ادلّه عقليّه داللت دارند بر وجود و وجوب معاد و بَعث ابدان و اعادة تعلّق روحِ
مفارقت كرده به سوي او ،و ادخال وي در
پس ،جمع كردن ميان انكار معاد جسماني ،و تصديق نمودن قرآن مجيد و نبوّتِ حضرت
ختمي مرتبت(ص) ممكن نيست .زيرا كسي كه در آيات قرآن كريم خوض كند ،ميداند كه مسأله
معاد جسماني ،نه چنان است كه قابل تأويل شود ،چنان كه خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد:

يد ُه :و اوست آن كه آفرينش را آغاز ميكند و باز آن را تجديد مينمايد».
«هُ َو آل ِذي َيَب َد أآ ُ آلخَ ل َق ثُم ُي ِع ُ
اين آيه دليل است بر جواز عود في نفسه ،و اگر ممتنع بود ،ميبايست كه از آغاز موجود نميشد .در
قدرت مطلقة حقتعالي ،بَدوِ خلقت انسان و اعادة آن بعد از خاك شدن و پوسيدن جسد ،تفاوتي

ون :همان گونه كه شما را پديد آورد ،به سوي او برميگرديد» و
ندارد« :ك ََما َب َد أآَكُم تَ ُعو ُد َ
أآَولَ

ون :و او نخستين بار شما را آفريد و به سوي او برگردانيده ميشويد».
ج ُع َ
َمرة َو آِ َلي ِه تُر َ
در آيه ديگر ميفرمايد:

آل ِذي أآَ َ
نش أاَهَ ا أآَولَ

« َوهُ َو َ
خل ََقكُم

َ ِ
خل َق ُه َقالَ َمن ُيحيِي آل ِع َ
ض َر َ َ
سي َ
ِيها
« َو َ
ظا َم َو ِه َي َر ِميم قُل ُيحي َ
ب لنَا َمثَال َو ن َ

َمرة :و براي ما مثلي آورد و آفرينش خود را فراموش كرد ،گفت :چه كسي اين

استخوانها را كه چنين پوسيده است ،زندگي ميبخشد؟ بگو همان كسي كه نخستين بار آن را
پديد آورد» .اين آيه نيز دليل است به دو اصل مهم :يكي جواز اعادة ذاتي و ديگري كمال قدرت ،و
اين كه در آخر آيه ميفرمايدَ « :و هُ َو بِكُل َخلق َعلِيم :و اوست كه به هرگونه آفرينشي داناست» دليل
است بر كمال علم.
بنابراين ،چنان كه انشاء خاليق در اوّل مَرّه ظهور دارد ،هكذا اعادة آن در مرتبة ثانيه ظاهر
است در همان خلقت و تركيب و هيكل كه در دنيا بوده ،و لذا
ة

 .و خداي تبارك و تعالي نيز به رأفت و لطف خويش در قرآن مجيد ،در چند
جايگاه به طريق عديده و از جمله در آيات فوق ،معاد جسماني را بيان فرموده است.

مهمترين شبهة عدّهاي از فالسفه در انكارِ حش ِر اجساد ،آن است كه چون شخصي را بكُشند و
ديگري اين شخص را بخورد و اجزاء اين تنِ كشته شده ،اجزاء تنِ شخص دوّم شود ،و اين شخص در
اين حالت بميرد ،از دو حال بيرون نيست ،يا اين اجزاء را به شخص اوّل دهند يا به شخص دوّم .اگر
به شخص اوّل دهند ،دوّمي محروم ماند ،و اگر به دوّمي دهند ،شخص اوّل محروم ماند ،و اين هر دو
باطل است ،پس بايد كه حش ِر اجساد باطل شود.
بزرگترين شبهة منكران معاد جسماني ،همين شبهة آكل و مأكول است كه از دي ْر زمان،
مُلحدان و بعضي از فالسفه ،پايكوبان و طعنزنان ،استحالة معاد را اعالم كردهاند .عَجب اين كه برخي
از فضال و متشبّهين به علما تحت تأثير قرار گرفتهاند و برخالف نصوص قرآني و كتاب آسماني و
ضرورت دين اسالمي ،معاد جسماني را محال گفتهاند و گفتة ايشان را پذيرفتهاند! در حالي كه پاسخ
اين شبهه در معارف الهي داده شده است.

مُلحِدي از حضرت حسين بن

علي(ع)

از روح و جوهر باد سؤال كرد ،آن حضرت فرمود« :باد

هوايي است كه اگر حركت كند باد ،و اگر ساكن شود هوا ناميده ميشود ،و با اوست قوام دنيا ،و
هرگاه سه روز باد نوزد و نگهداشته شود ،هر آينه فاسد و گنديده ميگردد هرچه در روي زمين
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است ،و اين باد به منزلة بادزن است كه فساد هر شيء به آن دفع ميگردد و پاكيزه ميشود ،و روح
هم در بدن ،به منزلة باد است ،چون از قالبِ خود بيرون شود ،بدن فاسد شده و تغيير مييابد.
ملحد گفت :چون روح از بدن خارج شد ،آيا متالشي ميگردد يا باقي ميماند؟ آن حضرت
فرمود« :روح باقي ميماند تا وقتي كه صوُر دميده شود .در اين وقت همة اشياء باطل و فاني
ميگردد .نه حس ماند و نه محسوس و بعد از آن به امر الهي مردگان زنده ميشوند».
ملحد گفت :اعادة بدنِ روح چگونه باشد؟ آن حضرت فرمود« :خدايي كه آنها را در مرتبة اوّل از
كَتمِ عدم به وجود آورده ،قادر است كه در مرتبة ثانيه نيز به وجود آورد».
ملحد گفت :اعادة بدنِ روح چگونه ميشود و حال آن كه اعضاء به تحقيق مُتَفرّق شده و بعضي
از عضوي را سَباع خوردهاند و بعضي خاك شده ،ديوار از آن بنا كردهاند؟
آن حضرت فرمود« :روح مؤمن در كمال ضياء و فُسحَت ،و روح عاصي در ضيق و ظلمت است.
آنچه را كه از جسد ،سباع خوردهاند ،بيرون مياندازند و ساير اعضاء جسد كه خاك شدهاند ،در اين
موقع تمام اجزاء جسد كه خاك شدهاند جمع شده ،و به ام ِر قادرِ رحمان منتقل شوند به جايي كه
روح آنجا است ،و روح به اذنِ مصوِّرِ خود ،عود ميكند به قالب خويش ،چنان كه گويد اين قالب من
است كه اصالا تغيير نيافته».
از اين حديث شريف ،شبهة مذكور رفع ميشود .اوّل كسي كه حلّ اين مسأله را از خداي
رحمان مسئلت نمود ،حضرت ابراهيم خليلالل(ع) بود كه گفت :پروردگارا ،بنماي مرا كه چگونه زنده
ميسازي مردگان را ،حقتعالي فرمود :اي ابراهيم باور نداري؟ گفت :آري باور دارم ولكن ميخواهم
كه دلم بيارامد .حضرت باريتعالي فرمود :بگير چهار پرنده و پاره پاره كن آنها را ،و هر جزئي از آنها را
بر سر كوهي قرار داده ،بعد بخوانشان كه ميآيند شتابان به سوي تو:
ف تُحيِي آلموتَى َقالَ أآَو َلم تُؤ ِمن َقالَ َبلَى و َل ِ
«و آِذ َقالَ آِبر ِ
كن ل َيط َمئِن َقلبِي َقالَ َفخُ ذ
يم َرب أآَرِنِي كَي َ
آه ُ
َ
َ
َ
َ
َ

َك َسعيا َو آعلَم أآَن الل َه
جزءآ ثُم آد ُع ُهن َي أاتِين َ
صرهُ ن آِ َلي َ
أآَر َب َعة م َن آلطي ِر َف ُ
ج َبل من ُهن ُ
ك ثُم آج َعل َعلى كُل َ
َع ِز يز َح ِكيم :و ياد كن آنگاه كه ابراهيم گفت :پروردگارا ،به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده

ميكني؟ فرمود :مگر ايمان نياوردهاي؟ گفت :چرا ،ولي تا دلم آرامش يابد .فرمود :پس ،چهار پرنده
برگير ،و آنها را پيش خود ،ريز ريز گردان؛ سپس بر هر كوهي پارهاي از آنها را قرار ده؛ آنگاه آنها را
فراخوان ،شتابان به سوي تو ميآيند ،و بدان كه خداوند توانا و حكيم است».
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بنابراين ،جواب شبهة مذكور در حشر اجساد اين است كه :اجزاء اصلي ،ديگر است و اجزاء
فضلي ،ديگر ،و اعتبار در بعث ،به اعادة اجزاء اصلي است ،و اجزاء اصلي گوييم وقت مرگْ يا منفصل
نشود يا منفصل شود .اگر اجزاء اصلي منفصل نشود ،اِشكال زايل است و اگر منفصل شود ،چون
اجزاء شخصي نسبت به شخص ديگر ،يا اجزاء مؤمن نسبت به شخص كافر ،اجزاء فضلي است ،پس
بايد آن اجزاء را به شخص مؤمن دهند نه به مكلّف دوّم.

اجزاء اصلي ،اجزايي است كه ناشي از فعل و انفعاالتِ جوه ِر بدن ميباشند ،و جوهر بدن نيز در
حقيقت مظهر قوّة مُصوِّره است .اما اجزاء فرعي كه دائما عوض ميشوند ،تابع محور جوهر بدن ،و
جوهر مذكور نيز تابع قوّة مصوّره است.

چنانكه در جريان آيات مذكور نيز به
وضوح مالحظه ميشود كه اجزاء هيئت و تركيب آخرين مراحل حياتِ آن پرندگان ،به اذن الهي
مجددا به هم پيوستند.
حشر افراد ناقصالعضو مادرزادي يا اشخاصي كه در مراحلي از عمر ،عضوي از اعضا خود را از
دست دادهاند ،نيز با تحقّق آخرين مرحلة اجزاء و هيكل و تركيب است.
الزم به تذكر است كه اجزاء اصلي هر كس كه اجزاء هيئت و تركيب او را در آخرين مرحلة
حيات تشكيل ميدهند ،اجزاء اختصاصي او هستند .يعني مشيّت و ارادة الهي بر اين تعلّق گرفته كه
آن اجزاء و عناصر شيميايي مربوطهاش ،هرگز از آغاز خلقت تا انتهاي آن ،جزو اجزاء اصلي فرد
ديگري قرار نگيرد.
و اما اين كه كدام اجزاء انسان ،مسؤول شهادت اعمالي است كه او در طول عمر دنيوي خود
انجام داده؟ بايد دانست كه شهادت ،در مقام انكار است ،و هنگامي كه براي روشنتر شدن كيفيّات و
كميّات و موارد ظاهري و باطني ،حجابي و موانعي نباشد ،ديگر جايي براي انكار نبوده و حاجت به
شهادت نميباشد .اين شهادت ،كفّار راست به سبب اين كه هنوز هم براي آنها حجابات كامالا
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برطرف نگرديده ،اين است كه به مقام انكار درآيند و در اين صورت ،شهادت به اذن پروردگار با
اجزاء و اعضاء و تركيبي است كه به سوي عصيان حركت كرده است.
خصِ بشر به اجزاء فرعي كه در عرض چند روز عوض
اينك با درك اين حقيقت كه تش ّ
ميشوند ،نيست ،جواب علمي شبهة آكل و مأكول آسان ميشود:
اجزاء اصلي شخصي نسبت به شخص ديگر ،و اجزاء مؤمن نسبت به كافر ،و اجزاء كافر نسبت به
مؤمن ،و اجزاء انسان نسبت به حيوان ،و اجزاء حيوان نسبت به انسان ،اجزاء فضلي هستند نه اصلي.
مثالا نان و گوشت و ميوه ،كه وارد دهان و معده و كبد انسان يا حيوان ميشود ،در اوّل درجة هضم،
صورت گوشتي و غذايي از آن گرفته ميشود و به صورت اَخالطي درميآيد .در درجة دوّم ،صورت
خِلطي نيز از آن گرفته شده و به صورت رطوبت مصوّر ميگردد .و در درجة آخر صورت رطوبتي هم
از آن گرفته شده به حساب جوهر بدن ميرود .در اين وقت قوّة مصوّره آن را به صورت انسان يا
حيوان مصوّر مينمايد ،بدين معني كه مادة اوّل ،كامالا صورت و آثار و خواصّ خود را از دست داده
است.
چنان كه گوشت حيوان و ساير اغذيه و ميوهجات ،موجودي عليحدّه هستند ،وقتي كه جزء بدن
انسان شدند ،موجودي جداگانه ميشوند ،همچنين گوشت انسان ،وقتي جزء بدن حيواني شد و
صورت گوشت اوّليّه را از دست داد و صورت گوشتِ حيواني به خود گرفت ،موجود ديگر و گوشت
جداگانه خواهد بود .پس از اين تحقيق معلوم ميشود ،گوشت بدن انسان ،جسم ديگر و گوشت بدن
حيواني جسمي است جداگانه .اشتباه از اين راه است كه بعضي از فالسفه خيال ميكنند ،وقتي كه
گوشت بدنِ انسان جزء بدنِ حيوان شد ،بدان صورت هست كه در انسان مصوَّر شده بود.
اگر مسلماني گوشت سگ و خوك بخورد و به خرج بدن او رود و قوّة مصوِّره ،صورت انساني
بدان پوشاند ،آن شخص پاك است نه نجس .پس معلوم ميشود ،وقتي گوشتِ بدن كسي جزء بدن
شخص ديگر يا حيواني شود ،صورت گوشتي و بدني او كامالا از بين رفته و در عالم محسوس،
معدوم ،و در عالم الهي ،محفوظ ميماند.

يكي از عجايب خلقت آن است كه بدن ،پيوسته كم و زياد ميشود و حرارت غريزيّه ،موجب
حلَّل نيازمند است .بدن پيوسته به
تفرّق اجزاء عنصري ميگردد و به تحليل ميرود و به بدَلِ ما يَتَ َ
تحليل ميرود و تجديد ميشود با اين حال ،يك ام ِر ثابت و مسلّم نشان ميدهد و مُ َدلّل ميدارد كه،
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در بدنْ عضوي است كه از اوان طفوليّت تا دوران كهولت ،قابل تغيير نيست و به وسيلة همين عضو
اصلي است كه هر كس در همه حال ،يك شخص واحد به نظر ميآيد و اختالف زيادي در وي
نيست ،آن هم در اَعراضِ امراض و عللي كه معلول جواني و پيري هستند ،ديده ميشود كه اختالف
بسيار در وي نيست و هر كسي نميتواند او را غي ِر آن شخص بيند.
كسي كه در جواني مسافرت كرده و در دوران پيري به وطن خود بازگشته ،هر كسي از دوستان
و آشنايان و خويشان او را ببيند ميشناسد و هرگز نميتواند او را غي ِر آن شخص ببيند ،در صورتي
كه چندين صد بار ،بدنش عوض شده و تغيير يافته است .اين تغييرات و تبديالتِ بدني ثابت ميكند
كه
اگر اين محور ثابت و در نتيجه ،ثباتِ هيئت و تركيب نبود ،كسي قادر به شناسايي او نبود،
هرچند وي از ثبات در شخصيّت برخوردار بود ،زيرا تشخيص هويّت و شناسايي بُعد معنوي او
مستقيما ميسر نيست.
شناسايي فرد مذكور براي ديگران بدين گونه است كه ،آنان تصويري از خصوصيّات ظاهري
سالها پيشِ او را در ذهن خود دارند و اينك كه با او رو به رو ميشوند ،هيئت و تركيب فعلي وي را
با آن تصوير مضبوطه تطبيق داده و بازشناسي ميكنند ،و اين تشخيص و بازشناسي ،هم داللت بر
وجود يك محور ثابت مادي در فرد مذكور دارد ،و هم داللت بر ثبات شخصيّت و وجود بُعد مجرّد در
فرد بازشناسنده.
و اما اين اجزاء و اعضاء ثابته در بدن كدام است؟ توجيه و تشريح آن به عهدة متخصصين و
متفکّرين و محقّقين اين رشته است.

عدّهاي از فالسفه معتقدند بر استحالة معدوم ،و عودِ اصلي را منكرند .جواب از اصل امتناعِ عود
اين است كه آيا اعاده ،ممتنعبِالذّات است يا ممتنعلِلغير؟ اگر ممتنع بالذّات است ،بايد هم در اوّلي و
هم در مرتبه ثاني ممتنع باشد و حال آن كه در ابتدا ممكن بود .و اگر ممتنعلِلغير است ،زوال
امتناعيّتِ غيري جايز است ،زيرا كه ممتنعبالذّات نيست ،پس مرتبة ثاني اعادة آن ،جايز و اصلي و
عيني است.
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نكتة ديگر اين كه معدوم ،چه چيز است؟ اگر صورت شخصيّه است كه اجزاء آن در تشخّصِ آن
صورت مدخليّت دارد ،مسلم است كه آن اجزاء ،معدوم صِرف نخواهد شد و به محض اجتماع
تركيبي آن اجزاء ،البدّ صورت شخصيه عود خواهد كرد ،زيرا كه تشخّص هر شخصي قائم است به
اجزاء او .تشخّصْ هرچند معدوم ميشود ،ليكن اعادة آن تشخّص ،باز به اعادة شخصي اجزاء محال
نيست ،پس اجزاء شخصي چون بِعِينه عود كند ،تشخّص او نيز عود خواهد كرد.
ذرّات هر جسم قابل تأليف است و خدا قادر است به تأليف آنها ،و حشر در لغت به معني جمع
ِ
وش ُح ِش َرت :و آنگه كه وحوش را گِرد آرند» دليل كامله است بر حشر
ح ُ
آلو ُ
مطلق است و آيةَ « :و آ َذآ ُ

ون :و قطعا پديدار شدن نخستين خود را
اجساد .آية شريفةَ « :و َل َقد َعلِمتُ ُم آلنش أا َة آلُولي َفلَول تَ َذك ُر َ
شناختيد ،پس چرا سر عبرت گرفتن نداريد؟» دليل است بر بَدو خلقت كه اعادة آن در قدرت الهي
آسانتر از آن است و وقوع آن را مُخبِران صادق خبر دادهاند.
بعضي قائلين بر امتناع اعادة معدوم گفتهاند ،اگر اجساد عود كند ،مِثلي خواهد شد نه اصلي.

َ ِ
خل َق ُه َقالَ َمن ُيحيِي آل ِع َ
ض َر َ َ
سي َ
ظا َم َو ِه َي َر ِميم قُل
جواب آن استدالل از آية شريفةَ « :و َ
ب لنَا َمثَال َو ن َ
ِيها آل ِذي أآَ َ َ َ
هُو بِكُل َخلق َعلِيم :و براي ما مَثَلي آورد و آفرينش خود را فراموش كرد.
ُيحي َ
نش أاهَ ا أآولَ َمرة َو َ

گفت :چه كسي اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگي ميبخشد؟ بگو همان كسي كه
نخستين بار آن را پديد آورد ،و اوست كه به هرگونه آفرينشي داناست» اين كه همين عِظام رَميم
عود خواهد كرد نه مِثل آنها.
آية شريفة:

َ
َ
ظا َم ُه َبلَى َق ِ
ان أآَلن نَج َم َع ِع َ
ب ِ
ي
نس ُ
آل َ
ادر َ
ِين َعلَى أآن ن َسو َ
« أآ َيح َس ُ

َبَنَانَ ُه :آيا انسان

ميپندارد كه هرگز استخوانهاي او را جمع نخواهيم كرد؟ آري قادريم كه حتي خطوط س ِر انگشتان
و در آية
او را موزون و مرتب كنيم» كه

ُون :آنگاه شما در روز رستاخيز برانگيخته خواهيد شد» مراد از لفظ
شريفه« :ثُم آِنكُم َيو َم آل ِق َيا َم ِة تَُب َعث َ

ِ
آحكُم» (آنگاه
َرو َ
«كُم :شما» ،همين بندگان است و همين بدن دنيوي و نفرموده «ثُم آن آَمثَا َلكُم يا آ َ

امثال شما يا ارواح شما) پس لفظ «كُم :شما» ،همين هيكل و جسد دنيوي انساني است نه غير آن.

از جملة شبهات ايشان اين است كه ،اگر عين جسدْ عود كند ،مستلزم محال است زيرا تركيب،
مستلزم مزاج است و كمال مزاج مستحقّ فَيضان روحْ از خودِ بدن بايد باشد و اگر روح اوّلي عود
كند ،بدنِ واحد داراي دو روح خواهد شد و اين بِالضّروره باطل است و لذا عود ،مِثلي خواهد بود نه
اصلي.

شبهات پيرامون معاد جسماني

111

جواب اين است كه خداوند متعال فاعل مختار است نه قادر مُوجَب كه مانند آتش ،نتواند خود
را از سوزانيدن نگه دارد .او هر دو را مختار است و قادر است بر اين كه در آن صورت ،تعليقِ روحِ
اوّل كند و تأخير روح ثاني.
جواب ديگر اين كه روحْ بعد از تفرّق ،عندالل باقي است و اخبار كثيره در اين باب وارد شده
است .پس از قابليّت جسد اوّلي ،چه مانع دارد كه همان روح اوّل به قالب خويش عود كند به قدرت
الهي ،و بدنْ محتاج روح ديگري نباشد؛
و عالوه بر اين ،استحقاق هر شخصي به چيزي ،عقالا و عرفا وصول آن چيز را
بر آن ،مستحقِّ ملزوم و محتوم نگرفته است.

پس از اين مذكورات ،معلوم شد كه عقيدة صحيح آن است كه شخصِ مكلّف معتقد باشد بر
رجوع خود با همين بدن عنصري .اوست محلّ ثواب و عِقاب و مورد خِطاب و عِتاب و سؤال و جواب،
و آيات و اخبار هم به اين داللت دارند و آيات بسيار دالّه بر شهادت اعضاء است ،از جمله خداوند
متعال ميفرمايد« :آليو َم نَختِ ُم َعلَى أآَفو ِ
جل ُُهم ب َِما كَانُوآ َيك ِ
ون :امروز بر
س ُب َ
آههِ م َو تُكَل ُمنَا أآَي ِديهِ م َو تَش َه ُد أآَر ُ
َ
َ

دهانهاي آنان مُهر مينهيم و دستهايشان با ما سخن ميگويند و پاهايشان بدانچه فراهم
ميساختند گواهي ميدهند».
اين آية شريفه از زبان كفّار نزد بَعثَ « :يا َو ي َلنَا َمن َب َعثََنَا ِمن مر َق ِدنَا :ميگويند اي واي بر ما چه

كسي ما را از آرامگاهمان برانگيخت؟» و آيات ديگر داللت دارند بر بعث با همين جسدِ عنصري،
ليكن دانستن كيفيّت بعث و رجوع و تحقيق آن در كُنه رجوع ،بر عوامالناس واجب نيست ،بلكه
همين قدر از ايشان كافي است معتقد باشند بر اين كه خداوند متعال ،روز قيامت ما را زنده كرده،
طائعان را مُثاب و طاغيان را مُعاقَب خواهد فرمود و زياده از اين ،تكليف ايشان نيست ،زيرا ممكن
است به فساد منجر شود .چنان كه اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليهالسّالم فرموده:

از جمله موضوعاتي كه فالسفه از قديم به آن پرداخته و علم روانشناسي امروز هم به آن توجه
دارد ،موضوع خودآگاهي است .يعني هر كسي از وجود خويش آگاه است و به خود توجه دارد و
خويشتن را يك موجود مستقل ميداند؛ اعمال و افعالي كه از او صادر ميشود ،همه را به خود
نسبت داده ميگويد :من رفتم ،من گفتم ،من تصميم گرفتم ،من تشخيص دادم و من حكم كردم.
اينك ببينيم كه اين «من» چيست؟ آيا در بيرون از وجود ماست يا در خود ماست؟ اگر در
بيرون از ماست ،پس با ما چه ارتباطي دارد و چگونه ما انجام كاري را به خود نسبت ميدهيم و ما
كيستيم؟ اگر در خود ماست ،در كجاي وجود ما قرار گرفته است؟ اگر يكي از اعضاء پيدا و يا
پنهان ماست ،كدام عضو است؟
آيا «من» يعني تشكيل دهندة شخصيّت انسان ،فقط سلولها و دستگاههاي بدن است ،يا
حقيقت ديگري در وجودِ هر كس هست كه اعضاء و اندام او را اداره ميكند و منشأ احساسات و
ادراكات آدمي است؟
ما ميبينيم كه اعضاء و جوارحِ شخص مرده به جاي خود باقي است ،ولي او ديگر مميز و
حكمدهنده نيست ،در اين صورت آن حاكم و مميز كجا رفت؟ آيا معدوم گشت يا باقي است؟ اگر
معدوم گشته ،آيا خودْ خويشتن را معدوم نموده يا ديگري ،و منظورِ ديگري از معدوم نمودن او چه
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بود؟ و چرا در اين مقام او از خود دفاع نكرده است؟ و اگر خود ،خويشتن را نابود كرده ،علت
؟ آيا او اكنون به كلي معدوم گشته يا باقي است و
چيست؟
در اين صورت ،كجا رفته است؟
فالسفه بزرگ اسالم ،همچنين بسياري از حكماي بزرگ عالَم و دانشمنداني كه تحت تأثير
تبليغات سوء ،واقع نشده و بَساطت روحي خود را از دست ندادهاند ،معتقدند كه شخصيّت انساني و
تشكيل دهندة «من» ،فقط بدن نيست،
 .اينان براي اثبات وجود و بقاء «من» يا روح ،داليل
عقلي زيادي اقامه كردهاند از جمله:
بدن انسان مركز سوخت و ساز است ،يعني پيوسته در حال تغيير است ،سلولهايي از بدن،
كهنه و فرسوده شده از بين ميرود و در نتيجة تغذيه ،سلولهاي تازهاي جايگزين آنها ميشود .اين
مطلب از نظر دانشمندان امروز مسلّم است ،چنان كه از تحقيقات علمي آنان برميآيد ،سلولهاي
بدنِ انسان در ظرف هفت سال به كلّي عوض ميشوند ولي آثار و خواصّ خود را به سلولهاي ديگر
انتقال ميدهند ،به طوري كه از نظر تركيب و كيفيّت جسمي ،پيكر انسان معلول همان انتقالِ آثار
و خواصّ سلولهاي قبلي است .از طرف ديگر ،هر يك از ما در وجود خود ،ثبات و وحدتي
ميبينيم ،مثالا ميبينيم كه همان شخص بيست يا سي سال پيش هستيم ،در حالي كه در طي
اين مدت ،بدن بارها عوض شده و از بين رفته ولي «من» ،همان هستم و تغييري نيافتهام .بنابراين
معلوم ميشود كه شخصيّت انسان ،در اصلْ غير از بدن اوست و تشكيل دهندة «من» ،روح او است
كه با از بين رفتن بدن ،از بين نرفته و پايدار است.
در زمينة اثبات وجودِ روح و بقاء آن پس از مرگ ،داليل نقلي از آيات و روايات نيز بسيار
است :به عنوان مثال قرآن مجيد ميفرمايد:

ت َقالَ
هُم آل َمو ُ
جاء أآَ َ
حتى آِ َذآ َ
« َ
ح َد ُ

ج ُع ِ
َرب آر ِ
ون :تا آنگاه

كه مرگ يكي از ايشان فرارسد ميگويد ،پروردگارا مرا بازگردانيد» وقتي كه بدكاران از دنيا ميروند
ميگويند :پروردگارا ،ما را به دنيا برگردان تا عمل نيكي انجام دهيم ،ولي خداوند متعال پاسخ
ُون :و پيشاپيش آنان برزخي
مثبتي بدانها نميدهد .و نيز ميفرمايدَ « :و ِمن َو َرآئِهِ م َبر َزخ آ َلى َيومِ ُيَب َعث َ

است ،تا روزي كه برانگيخته خواهند شد» پس از مرگ تا روز قيامت ،عالَم برزخي است كه در اين
فاصله زندهاند .در حالي كه بدن متالشي شده و از بين رفته ،اين زنده چيست كه هم چنان باقي

معاد

ميماند؟ از اينجا نيز معلوم ميشود ،انسان كه ميميرد زندگي او پايان نميپذيرد ،بلكه او را روحي
است پايدار كه به زندگي خود ادامه ميدهد.
بر طبق تعاليم عالية دين ،انسان كه ميميرد ،منطقة ديدش وسعت بيشتري پيدا ميكند،
بيناتر و هشيارتر ميشود ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :مردم چندگاهي كه زندهاند
در خوابند ،چون مُردند از خواب بيدار ميشوند ،يعني حقايق را بهتر درك ميكنند .از اين قبيل
روايات فراوان است كه به مردم گوشزد مينمايند كه انسان با مردن ،نيست و نابود نشده ،رشتة
زندگيش قطع نميشود ،بلكه پس از مرگ زندهتر بوده و شخصيّت حقيقي انسان وابسته به روح
اوست.

ميان علما و عُقال دربارة كيفيّت روحْ اختالف عظيم واقع است و خداوند متعال نيز در كالم
مجيد خود فرموده:

« َو َيس أاَلُونَ َ
ك َعنِ

وح ِمن أآَم ِر َربي َو َما أآُوتِيتُم من آل ِعلمِ آِل َقلِيال :و در باره
وح قُلِ آلر ُ
آلر ِ

روح از تو ميپرسند .بگو روح از عالم ام ِر پروردگار من است ،و به شما از دانش جز اندكي داده
نشده است».
در اين آية شريفه ،كيفيّت و كميّت روح را حقّتعالي بيان نفرموده ،لهذا علما در كيفيّت آن
متحير ماندهاند .بعضي از ايشان ،روح را به نفس ناطقه تعبير كرده و گفتهاند ،چنان كه به كُنهِ ذات
حضرت احديّت پي بردن ممكن نيست ،هكذا به كُنهِ نفس نيز نميتوان پي برد ،و اين كه
اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليهالسّالم فرموده :كسي كه خود را شناخت ،خدا را
شناخت ،معرفت ربّ را تعليق به معرفت نفس كردهاند.
اصل اختالف علما در اين است كه ،آيا روح جوهر است يا عَرَض ،و بر تقدير اوّل ،آيا مجرّد
است يا غي ر مجرّد ،و مراد از مجرّد آن است كه قابل انقسامِ ابعاد ثالثه نشود و از براي او ،نه
صورتي است و نه مادّه و مُتَحيز نيست .نه در جهتي است و نه در زماني ،و براي او حركت نيست و
خفّه نميباشد ،و نه در شكلي است و نه در وضعي،
اجتماع و افتراق بر او نِي ،موصوف به ثِقله و ِ
بِالجمله معرّا از صفات جسام و مبرّا از اوصاف ماديات است.
بعضي گفتهاند كه روح عبارت است از جوهر مج ّرد كه تعلّق گرفته به بدن ،به تعلّق تدبي ِر
مدبّر مثل تعلّق عاشق به معشوق؛ و بعضي گفتهاند كه روح عبارت است از اجزاء اصليّة باقيّه؛ و
برخي گفتهاند كه روحْ جسم لطيفهاي است كه نافذ است در جواهر اعضاء و در آنها ساري است،
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مثل سَ َريان آب در برگ گل و سريان آتش در زغال ،و تبدّل و انحالل بر او نيست ،بقاء او در
اعضاء ،حيات اوست و انتقال او از اعضاء به سوي عالم ارواح ،موت او.
بعضي از دانشمندان ،روح و نفس را يكي دانسته و بر اين ادعا شواهد آوردهاند اين آية شريفه

َ
ج ِعي آِ َلى َرب ِ
آض َية مر ِ
ك َر ِ
س آل ُمط َمئِنَ ُة آر ِ
ضية :اي نفس مطمئنه ،خشنود و خداپسند به
را « َيا أآيَتُ َها آلنف ُ

سوي پروردگارت بازگرد» و گويند مراد از اِرجِعي خطاب است به روح كه برگردد به جسد خود.

؛ و چون از بدن مُفارقت كرد و در عالم تج ّردِ خود قرار گرفت،
شناختن آن مشكل است؛ از اين جهت خداوند متعال در جواب سائلين از كيفيّت روح ،به برگزيدة
خود حضرت محمّد صلي الل عليه و آله ميفرمايد:

«قُلِ

وح ِمن أآَم ِر َربي :بگو روح از عالَمِ امر ِ
آلر ُ

پروردگار من است» ،و اصلح به حال عباد اين است كه خالق روح فرموده تا ايشان در كيفيّت روح
به ضاللت نيفتند.
در خبر است كه طايفة يهود به كفّار قريش گفتند سؤال كنيد از محمّد(ص) كيفيّت روح را،
اگر جواب داد پيغمبر نيست بلكه يكي از حكماست ،و اگر جواب نداد او پيغمبر است زيرا كه ما در
كتاب خود چنين يافتهايم .اين بود كه حقتعالي به رسول خود فرمود كه از جواب سؤال ايشان
سلَف نيز ،كيفيّت روح را بر امّت خويش
عدول نمايد ،و از اين جا معلوم ميشود كه حضرات انبيا َ
بيان نفرمودهاند.
نتيجة وفاقي تحقيقات اكثر محقّقين آن است كه ،نفس وجود دارد و در وجودِ آن شكّ و
شبههاي نيست ،لكن جوهري است ،نه جسم و نه جسماني و نه محسوس با يكي از حواس ،بلكه
جوهري است بسيطِ نوراني لطيف كه از شأن اوست ادراك معقوالت از كليّات و جزئيات ،و به نفسِ
حلُّل و
خويش در بدن حاصل است و مُتصّرف است در آن ،و غني است از اِغتذاء و مبرّا است از تَ َ
نما ،و مُلتَذّ است به ماليم خود ،و مُتألّم است به ناماليم خود.

اثبات نفس ،هيچ محتاج به دليل و برهان نيست ،زيرا اوضحِ اشياء نزد هر كسي ،ذات و
حقيقت خود اوست ،به نحوي كه ممكن است گاهي از همه چيز غافل شود اما از خود غافل نتواند
بود و عالوه بر اين ،دليل آن است كه واسطه باشد كه مستدِلّ را به مَدلول رساند .اگر هر كسي بر

معاد

هستي خود دليل گويد ،آن دليل واسطهاي باشد ميان يك چي ِز تنها كه خود را به خود رسانده
باشد و اين لغو و باطل است.
اما اين كه جوهر است ،اجماالا دليلش آن است كه او مستقل است .زيرا عَرَض آن است كه
مستقل نباشد مانند سياهي كه در جسمي حالّ است ،و هيئت تخت كه تَبَعِ وجود چوب ميباشد،
چه اگر جسم نباشد ،سياهي نتواند بود و اگر چوب نباشد ،صورت تختي نتواند شد ،پس سياهي
نسبت به جسم و تخت نسبت به چوب ،عَرَض است .اما چيزي كه او را به نفس خود ،بيتبعيّتِ
مستقلِ دي گر استقالل تواند بود ،مانند جسم و چوب كه در مثال مذكور است ،آن را جوهر خوانند.
و نيز خاصيّت عَرَض آن است كه محمول و مقبول چيز ديگري شود كه آن را استقالل تواند بود
كه حامل و قابل آن عَرَض شود .چون اين قسمت معلوم شد ،پس نشايد كه ذات و حقيقت انسانْ
عَرَض شود ،زيرا كه ذات و حقيقت بشر ،حامل و قابل صوَر معقوالت و معاني مُدرَكات است ،نتيجه
اين كه نفس ،جوهر است و عَرَض نيست.
اما اين كه نفس بسيط است ،دليلش آن است كه ،هر موجودي يا قابل تجزيه بوَد يا قابل
تجزيه نبوَد .هر آنچه قابل تجزيه نبوَد بسيط خوانند و آنچه قابل تجزيه بوَد ،مركّب نامند .پس
گوييم نفس ،تصوّرِ معني واحد ميكند و كثرت را تصوّر نتواند كرد و قابل انقسامِ نيست ،زيرا از
محلّ انقسام حالّ ،الزم آيد معني واحد كه در او حالّ بوَد هم قابل قسمت باشد ،و قابل قسمت
واحد نبود ،پس نفس بسيط است و اگر بسيط نباشد ،تصوّر معني واحد را نميكند.
اما اين كه نفس ،نه جسم بوَد نه جسماني ،دليلش آن است كه ،هرچه جسم بوَد ،مركّب است
و قابل انقسام ،و انقسام محلّ ،موجب انقسام حالّ است ،پس هيچ جسمي بسيط نبوَد و چون نفس
بسيط است ،نه جسم باشد نه جسماني.
وجه ديگر آن كه هيچ جسم ،قبول صورتي نتواند كرد مگر اين كه صورتي كه پيش از آن
داشته از او زايل شود ،مثالا پارة شمع كه نقش مُهري در آن است ،تا آن نقش برنخيزد ،نقش مُهر
ديگري بر او متصوّر نشود ،و اگر از نقش اوّلي هنوز چيزي مانده ،هر دو نقش مختلط شوند و هيچ
كدام مُن َتقَشِ تمام نشود .ولي حالِ نفس به خالف حال جسم است ،چندان كه صوَر معقوالت و
محسوسات بر وي حاصل شود ،يكي پس از ديگري ،جمله را قبول ميكند بيآن كه استدعاي
زوال صوَر سابقه كند ،و تمام صوَر در او تامّ و كاملند و هرگز به جايي نرسد كه از بسياري صوَر كه
در او حاصل آيد ،از قبول صورت ديگر عاجز آيد ،بلكه خودِ بسياري صوَر در قبول صورت ديگر ،او
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را مُعين است ،از اين جهت ،هر كه را علوم و آداب مُستَجمَعتر ،فهم و كياست او را بيشتر ،و تعلّم و
استفاضه را مستعدّتر .پس خاصيّت نفس ماوراي خاصيّت جسم است.
وجه ديگر آن كه ،قبول صوَر اضداد ،هر جسمي را در يك حال محال است چه ،جسمي
دريك حال ،هم سفيد و هم سياه نتواند شد و هر كيفيّتي كه او را حاصل آيد ،به سبب آن كيفيّت،
صفت تازهاي در جسم پديد آيد ،چنان كه از حرارت ،حارّ شود و از سَواد ،اَسوَد گردد .ولي صوَر
اضداد در يك حال ،بر نفس جمع آيند بدون اين كه در او صفت تازهاي پديد آيد ،چنان كه از
تصوّر حرارت ،حارّ نشود و از تصوّر طول و عرض ،طويل و عريض نباشد و اين خاصيّت در جسم و
جسماني نتواند بود.
وجه ديگر آن كه قواي جسماني از ادراكات لذايذ مادي و مالِبسَت شهوات قويتر شوند ،ولي
نفس از حصول اين معاني ضعيفتر شود ،و چندان كه نفس از ممارست لذّاتِ دنيوي و مالِبسَت
شهوات دورتر بوَد ،رأيهاي صحيح و معقوالت صريح از او ظاهر شود و حرص و رغبت او بر معرفتِ
حقايق الهي بيشتر گردد.
به عبارت ديگر ،گنجايش هر ظرفي به وسيلة مظروفش كاهش مييابد و حتي ممكن است
مظروف به حدّي رسد كه گنجايش آن را تهديد كند .اما نفس انسان چنين نيست ،هرچه
مظروفش بيشتر شود ،مراتب گنجايش آن زيادتر ميشود .يعني هرچه آبِ حيات علوم و معارف،
بيشتر در آن ريزند ،مراتب رغبت انسان به تحصيل علوم و معارف زيادتر گردد .پس نفس نه جسم
بوَد نه جسماني ،زيرا هر چيز از جنس خود قوّت گيرد و از ضدّ خود ضعف پذيرد ،و نفس از
ادراكات جسمانيّات ضعيفتر شده و به اجتناب از آنها قويتر ميگردد.
وجه ديگر اين كه ،هر حسي جز محسوسِ خود را درك نتواند كرد ،چنان كه بصر جز
ك احساسِ
مدرَكات بَصَري خبري ندارد و سمعْ جز آوازها ،چيز ديگري در نمييابد .هيچ حس ،ادرا ِ
خود و ادراك آلتِ احساسِ خود نتواند كرد؛ مثالا باصره ،بينايي را ادراك نميكند و نيز چشم را
نميبيند .هيچ حس ،از غلطتي كه بر او افتد متنبّه نشود ،چنان كه چشم ،آفتاب را به اندازة كف
دستي ميبيند و از اين تفاوتِ فاحش آگاهي ندارد ،و درختاني را كه در كنار آب نگونسار بيند،
علت و سبب آن را به باصره درنمييابد.
نفس ،محسوسات حواس را به يك دفعه ادراك ميكند و ميداند كه قوّة هر حاسّه چيست و
آلت ادراك او كدام است ،و اسباب و علل اَغالطِ حواس را استنباط ميكند و ميان حقّ و باطل از
احكام آنها را تميز ميدهد ،پس بعضي را تصديق كند و بعضي را تكذيب نمايد ،و معلوم است كه

معاد

اين علوم ،او را به توسط حواس جسماني حاصل نشده است ،پس نفسِ انساني ماوراء حواس
جسماني او است.
اما اين كه ادراك نفس به ذات او است و تصرّف او به آالت ،از اين جهت است كه او خود را
ميداند و ميشناسد و نشايد كه شناختن او خود را به آلت باشد ،زيرا مُدرِك به آلت ،نه خود را و
نه آلت خود را ادراك نتواند كرد .پس قدرت نفس ،شريفتر و كاملتر از قدرت حواس جسماني
است و هرچه تقواي سالك بيشتر شود ،ديد و سير و قدرتِ نفس او باالتر گردد.
نفس ،خود ميداند كه بعد از انحاللِ بدن باقي خواهد ماند و مرگ را به اِفناء او طريق نبوَد و
بعد به عدم زوال و عدم جواز فناي خود ،اقامة برهان ميكند.
نفسِ انسان عالوه بر اين كه عاليتر از جسم و جسمانيّت است ،برتر از همة مجرّدات نيز
هست ،زيرا مجرّدات هم انواع و اقسامي دارند .ممكن است چيزي مجرّد از مادّه باشد ،لكن مجرّد از
ماهيّت نباشد ،يعني حدّ و حدودي داشته وقوف براي او امکانپذير باشد.

خلقت روح انسانها ،مقدم بر خلقت حيوانات و ساير موجودات است ،ولي از نظر مادي و
كالبد جسماني ،اوّل ساير موجودات خلق شدهاند بعد انسان.
در خلقت ارواحِ انسانها نيز ،اوّل روحِ انسانهايي كه اشرفند خلق شده ،يعني تقدّم در خلقت،
بر حسب اشرفيّت ارواح بوده است .بنابراين ارواح انسانها در بَدو خلقت ،خلق شده و تا مرحلة
دميده شدن در كالبد مادّي ،در عالم ارواح يا عالم ذرّ بوده و حيات مجرّد داشتهاند ،نه اين كه در
موقع چهار ماهگي كه روح در جنين دميده ميشود ،روح هر شخص در آن هنگام خلق گردد.
پس خداي تعالي ارواح را كه از مجرّداتند ،سالها پيش از مادّه خلق كرده است .منتها وقتي
مادّه در مراحل تكاملي خود به مرتبهاي رسد كه شايستگي تماس با روح را پيدا كند ،به امر
پروردگار متعال ،روح كه از رديف مجرّدات است به آن افاضه ميشود .به محض تماس روح با بدن،
تغييراتي ايجاد ميشود كه هيچ تغييري قابل قياس با آن نيست .اين خود دليل بر قدرت اليتناهي
او است كه اضداد را با هم هماغوش ميكند ،هرچند از روي داليل علمي قابل قبول نباشد كه روح
و جسم كه متضادند با يكديگر هماغوش شوند .بنابراين ،همة اقوال در مورد چگونگي پيدايش
نفس و روح ،در مقابل آن حديث شريف كه روح از مجرّدات است ،محكوم است.
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روح در قرآن مجيد به معناي علم آمده است .چه ،خداي تبارك و تعالي ميفرمايد:

وح
«قُلِ آلر ُ

ِمن أآَم ِر َربي :بگو روح از عالمِ ام ِر پروردگار من است» ،طبق مدلول اين آيه« ،روح» از امر پروردگار
است ،و اگر بخواهيم بدانيم
روح چيست ،كافي است كه دريابيم «امر» چيست .در بيان «امر» ميفرمايد:

أآَن َي ُقولَ

آد َ
شيئا
«آِن َما أآَم ُر ُه آِ َذآ أآَ َر َ

ُون :چون به چيزي اراده فرمايد ،كارش اين بس كه ميگويد :باش پس بيدرنگ
َل ُه كُن َف َيك ُ

موجود ميشود» پس معلوم ميشود امر خداوند تبارك و تعالي ،كُن فَيكون ،خلقكننده و
هستيبخش است.
به موجب اين آيات ،روح مساوي امر پروردگار است و امر پروردگار نيز مساوي علم خلّاق خدا
است .پس ،روح همان علم خلّاقة الهي است و اين كه در آخر آيه شريفة

« َو َيس أاَلُونَ َ
ك َعنِ

وح :و در
آلر ِ

باره روح از تو ميپرسند» آمده « َو َما أآُوتِيتُم من آل ِعلمِ آِل َقلِيال :و به شما از دانش جز اندكي داده نشده
است» در حقيقت ،كلمة علم در اين آية شريفه ،مترادف كلمة روح است كه به جاي روح ،علم آمده
است؛ و اين جهان هستي و آسمانها و زمين و ماه و خورشيد و ستارگان و همة موجودات از
جمله انسان ،به بركت علم خداي تعالي خلق شدهاند.

اختالفات واقعه ميان بعضي از فالسفه آن است كه ،آيا نفوس با اَبدان مساوي است در عدّه ،يا
نفوسْ كمتر از ابدان است و يا ابدان از نفوس كمتر ميباشد .ظاهر آن است كه ،تعلّقِ نفسِ واحده
بر زياده از يك بدن در دار دنيا ،قول اهلِ تناسخ است و اين طايفه را مذهب عديده ميباشد كه
عبارتند از:
اوّل

آن كه گويند ،نفس كامله بعد از خروجِ كماالتِ آن از عالم قوّه به عالم فعل ،باقي

ميماند در حال تج ّرد از ابدان ،و بعد اين نفس متّصل ميشود به عالم قدس.
دوّم

آن كه نفس ناقصه كه باقي ميماند قسمتي از كماالت آن متردّد در بدن ،و بعد از بدنِ

انسانيّه منتقل ميشود به بدن ديگر تا برسد به غايات كماالت خود از علوم و اخالق ،و اين انتقال
را نسخ نامند.
سوّم  -آن كـه نفس منتقل ميشود از بدن انساني بـه بدن حيواني كه در اوصافْ مثل او بوده

معاد

باشد ،مثل اين كه نفسِ حريص ،به بدن خنزير ،و نفس دزد به بدن موش ،و نفس شخص جَبان
به بدن خرگوش ،و نفس شرير به بدن سگ منتقل ميشود ،و اين انتقال را مسخ نامند.
چهارم  -آن كه نفس منتقل شود بر اجسام نباتيّه و اين انتقال را رسخ نامند.
پنجم  -آن كه نفس منتقل شود بر اجسام جماديّه و اين انتقال را فسخ نامند.
ششم  -آن كه نفس منتقل شود بر بعضي از اجسام سماويّه به جهت استكمال.
نسبت دادهاند به اين طايفه انكار معاد جسماني را و گويند بهشت و دوزخ ،دارِ ثواب و عِقاب
نيست و منكرند لذّات و آالم حسيّه را.
ايشان گويند ،معاد عبارت است از مُفارقت نفس از بدن ،و بهشت عبارت است از اِبتهاجِ نفس
به كماالت خود ،و دوزخ عبارت است از انتقال نفسِ انساني به بدن حيوانات ،تا ميرسد به بدن
مورچه ،كه عذاب او در اين مراتب به حدّ كمال ميرسد و اوساخ صفات رذيله از او زايل ميگردد،
و بعد متّصل ميشود به عالم عقول ،چنان كه اهل حقّ ميگويند شخص عاصي ،بعد از سوختن به
قدر گناهان خود ،رحمتِ الهي شامل حال او شده و داخل كنند او را به بهشت ،و استدالل كردهاند
ادعاي خود را به وجوه واهيه كه قابل َتفَوُّه نيست.
از جمله گويند كه اگر نفوسْ تعلّق نگيرند به ابدانِ ديگر ،معطّل ميمانند و حال آن كه جايز
است تعلّق نگيرند و معطّل هم نمانند ،بلكه مشغول شوند به لذّات يا آالم روحانيّه.
اما اين كه گويند ،نفوس مَجبولند بر استكمال ،و اين هم ممكن نيست مگر با تعلّق به ابدان،
اين خود اشتباه محض است ،زيرا بسا كه طالب كمالند ليكن مطلوبْ حاصل نميشود به جهت
عدم اسباب و علل و اِنتِفاء آالت كمال ،و استكمال بدون حصول شرايط ،علتِ وصول كمال
نميشود و اسباب و علل مذكورة ايشان موجب ايجاد كمال و يا تقويت كمال نميشود،

تعلّق نفسِ واحده بر زياده از يك بدن ،به چند وجه است:
اوّل  -تعلّق نفس بر سبيل تصرّف در بدن اصلي و مثالي ،به حال بيداري در دار دنيا ،و اين
وجه جايز است بر حضرات معصومين عليهمالسّالم كه ايشان در دار دنيا بدن مثالي را مّتَصَرّفند.
دوّم  -تعلّق نفس بر سبيل تصرّف در بدن اصلي و مثالي ،به حال نوم در دار دنيا ،كه اين وجه
تا حدّي بر همه جايز است.

مسأله روح

121

سوّم  -تعلّق نفس بر سبيل انتقال از بدن اصلي به بدن مثالي ،ليكن بعد از موت در عالَمِ
برزخ.
چهارم  -تعلّق نفس بر سبيل انتقال از بدن مثالي به بدن اصلي بعد از موت ،و اين وجه جايز
است بر حضرات معصومين عليهمالسّالم و بعضي از حضرات اوليا كه ايشان هر وقت كه خدا
خواهد ،بدن اصليّه را متصرّفند.
پنجم  -مسخ ،و آن برگشتن و تبديل هيئت و صورت انساني به هيئت و صورت حيواني است
در اثر طغيان ايشان ،و در اخبار صحيحه چنين است كه مَسوخات ،بيش از سه روز زنده نميمانند.
البته در اصل ،مسخ جنبه معنوي دارد ،و اگرچه قالب نيز تا حدّي از آن متأثّر است ،اما اين تغيّر
نيز معلول حوادث مادي و استيالي عناصر و عوالم طبيعيه نيست.
ششم تعلّق نفس بر سبيل تصرّف در بدن اصليّه بعد از پوسيده شدنِ آن در روز قيامت ،و اين
وجه نزد قائلين بر جواز اعادة معدوم چنين است كه ،اجزاء اصليّه ،باقي و غير متبدّل بوده و اعادة
آن حتمي است .چنان كه گذشت ،اجزاء متف ّرقِ جسد ،معدومِ صِرف نميشود كه اعادة آن محال
شود ،بلكه عندالل باقي است هرچند «هَ َباء منثُورآ :غبارى پراكنده» باشد ،و اكثر علما قائلند بر اين
كه اجزاء متفرّقة جسد ،معدوم نميشود .جمع كردن اجزاء متفرّقه ،از ممكنات است و آنچه
ممكنالوجود بوَد ،متعلّق به قدرت الهي است و خداوند متعال قادر و عالِم است بر همة ممكنات.
بنابراين ،نظرية تناسخ ارواح و رجعت به اين جهان براي تزكيه و تصفيه و سير تكامل كه
موضوع بحث برخي فِرَق و مَسالك است ،صحيح نيست و
براي تكامل انسانها ،بعد از حيات دنيوي هم منازلي است كه البته طي آنها براي خوا ّ
ص
نيست .چه ،آن عده از اهل ايمان كه برايشان در همين دنيا تزكيه و تصفيه حاصل شده است ،پس
از مرگ ،بالفاصله به وصال نايل ميگردند ،ولي براي افراد عادي كه مراتب تزكيه و تصفيه را طي
نكردهاند ،تكامل ابدي آنها در منازلي است كه بعد از اين جهان در سر راه وصالشان قرار گرفته و
راه را طوالني نموده است.
اما براي مخلَصين ،چون روحشان آزاد است ،بعد از فوت ،باز هم امكان برگشت به اين دنيا
هست ،كه براي تقويت معنويّات افراد ديگر ،در اين جهان سير ميكنند،
 .اين سي ِر آنان ،تنها به صورت سي ِر روحي
خالص نيست ،بلكه آنان چون در مراتب کمالِ تكامل هستند ،ميتوانند همان جسم و مادة اوّليّه را
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ايجاد كرده و به صورت اوّليّه ،يعني قالب جسماني اصلي خود يا به صوَر و اشكالِ مختلف ظاهر
شوند.
ظاهر شدن به صوَر و اشكال مختلفْ در اصل ،مخصوص حضرات معصومين عليهمالسّالم و به
خصوص حضرت ولي عصر عليهالسّالم است .زيرا چون قدرت آنان مظهر قدرت خداست ،از اين
لحاظ ،در ايجاد اشكال مختلف ،قدرت كامل دارند.
از حضرات اوليا(ع) ،آنان كه در اين جهان به وصال نايل آيند ،در حال حيات ظاهري نيز چنين
قدرتي را ميتوانند دارا باشند ،ولي براي آن عده كه پس از مرگ به وصال نايل شوند ،امكان دارد
كه در آنان نيز چنين قدرتي باشد و براي مراجعت به اين جهان و سي ْر به اشكال مختلف ،آزادي
عمل داشته باشند.
در هر حال ،اين شخصيّتهاي واالمقامِ معنوي ،با مشيّت الهي قادرند اگر بخواهند در اين دنيا
سير كنند ،ولي در مواقعي ممكن است سي ِر ارواحِ مقدسِ حضرات اوصيا و اوليا عليهمالسّالم ،بنا به
مأموريّتهاي معنوي از جانب خدا در روي زمين باشد.

نفس به اشتراك اسم ،شامل چند معني مختلف است كه هر يكي را آثاري است :معني اوّل از
آن معاني ،نفسِ نباتي است كه مادة نموّ ميباشد .دوّم نفسِ حيواني است كه به آن بَهيمي هم
گويند .سوّم نفسِ انساني است كه نوع مردم بدان از حيوانات ديگر امتياز دارد .هريكي از اين
نفوس ،داراي چند قوّه است كه هر قوّه مبدأ فعلي خاص بوَد.
نفس نباتي داراي سه قوّة اصلي است:
اوّل  -قوّة غاذيه كه عمل او با اِعانت و مهار چهار قوّة ديگر تمام ميشود كه عبارتند از جاذِمه،
ماسِكه ،هاضِمه و دافعه.
دوّم  -قوّة تَنميه كه عمل او به اعانت غاذيه و قوّة ديگر كه آن را مُغيّره خوانند صورت بندد.
سوّم  -قوّة مُولّده كه عمل او به اعانت غاذيه و قوّة ديگر كه آنرا مُصوّره نامند به كمال رسد.
نفس حيواني را دو قوّه است:
اوّل  -قـوّة ادراك آلي كـه دو قسمت است :قسم اوّل ،مَشاعـ ِر ظاهـر بوَد كـه عبارتنـد از :قوّة
باصره ،سامعه ،شامه ،ذائقه و المسه .قسم دوّم ،حواس باطن بود كه عبارتند از :حسّ مشترك،
خيال ،وهم ،حافظه و متصرّفه.
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دوّم  -قوّة تحريك ارادي كه آن نيز به دو قسمت است :قسم اوّل آن كه ،مُنبَعِث شود به
سوي جذب نفعي كه آنرا قوّة شَهَوي خوانند ،و قسم دوّم آن كه ،منبعث شود به سوي دفع ضرري
كه آن را قوّة غَضَبي نامند.
نفس انساني كه به ساير نفوس امتياز دارد ،به جهت قوّة ناطقه است كه هرگاه
اين قوّه ،توجه به معرفتِ حقايقِ موجودات و احاطه به اصنافِ معقوالت داشته باشد ،به اين اعتبار
او را «عقل نظري» خوانند و چون اين عقل به مقام تصرّف درآيد ،او را «عقل عملي» نامند.

در وجود انسان ،مراتب نفس نباتي و حيواني نيز هست و لذا رئيس کلّ قواي معمولي سه قوّه
است:
اوّل  -قوّة طبيعيّه ،كه مشتركند در آن جميع اجساد ناميه ،و براي آن روحي است طبيعي كه
حامل آن است و محلّ آن در حيوانات ،كبد است كه سرايت ميكند به واسطة اَو ِردَه به همة بدن.
اين قوّه بر دو قسمت تقسيم ميشود :قسمت اوّل غاذيه و ناميه و مولّده و مصوّره؛ قسم دوّم جاذمه
يا جاذبه ،ماسكه ،هاضمه و دافعه ميباشد.
دوّم  -قوّة حيوانيّه ،كه در آن مشترك است جميع حيوانات ،و براي آن روحي است كه حامل
آن ميباشد و محلّ اين قوّه در انسان ،قلب است كه سرايت ميكند به واسطة شرايين به همة
بدن ،و فايدة آن مستعدّ كردن اعضاء است.
سوّم  -قوّة نفسانيّه ،كه مشترك است در آن همة حيوانات ،و براي آن روحي است كه حامل
آن است و محلّ آن همة دِماغ ميباشد كه سرايت ميكند به واسطة اعصاب به همة بدن.
اين قوّه به دو قسمت تقسيم ميشود :محرِّكه و مُدرِكه .محرِّكه نيز دو قسم است :باعثه و
فاعله .باعثه قوّهاي است كه از آن است بَعث بر تحريك كه در خيال مُرَتسَم شود صورت مطلوبه ،و
اين قسم را شوقيّه و نُزوعيّه هم گويند كه اگر شوق به سوي جذب نفعي شود ،شَهَويّه ،و اگر به
سوي دفع ضرري باشد ،غَضَبيّه نامند .اما قوّة مُدرِكه ،آن هم به دو قسمت تقسيم ميشود :قسمت
اوّل حواس پنجگانة ظاهريّه ،و قسمت دوّم حواس پنجگانة باطنيّه است.
حواس پنجگانة باطنيّه عبارتند از:
ن مق ّدمِ دِماغ است.
اوّل  -حس مشترك كه موضع آن ،مق ّدمِ بط ِ
دوّم  -خيال كه موضع آن ،مؤخّ ِر بطنِ مقدّم دماغ است.

معاد

سوّم  -وهم كه موضع آن ،بطن اوسط دماغ است.
چهارم  -حافظه كه موضع آن ،اوّل بطن آخر دماغ است.
پنجم  -قوّة متصرّفه كه محلّ آن ،همة دماغ است.
در اين جا مراد از بطن نسبت به جهاتي ،اشاره به نقطه يا نقاطي است كه در حقيقت نسبت
به آن جهات ،مقام محوريّت دارد كه در آن حيطه ،کلّ فعل و انفعاالت آن جهات ،در همان نقاط يا
از همان محور است.
ادراك همة محسوسات مثالا ديدنِ شيء يا شنيدن صوت ،به وسيلة قوّة مشتركه انجام
ميگيرد .آالت قواي خمسة ظاهري در قالب جسماني است ،ولي از پنج قوّة باطني ،تنها قوّة
مشتركه است كه هم در قالب مادي است و هم در قالب مثالي ،و چهار قوّة ديگر آن ،فقط در قالب
مثالي است.
قوّة خيال موظف بر ضبط محسوسات است .وقتي انسان شيئي را ميبيند ،بعد از غيبتِ آن،
هنوز تصوير و شكل آن در ذهن او هست .به عبارت ديگر ،قوّة خيال يا خزينة خيال ،آن شكل و
نيز كليّه ادراكاتِ محسوسه را در خود ضبط مينمايد ،به طوري كه با فقدان آنها در عالَمِ ظاهر،
باطنا بر موجوديّتشان در ذهن ،لطمهاي وارد نميشود.
قوّة واهمه يا تفکّر ،عهدهدار درك معاني و مدرَكات ديگري است؛ احساس هنر در برخي
اشخاص ،مثالا ادراك صفات حسنه و فضايل ،با قوّة واهمه است .همانطور كه مدرَكات حواس
ظاهري را خزينة خيال ضبط ميكند ،مدرَكات قوّة واهمه يا تفکّر را نيز قوّة حافظه ضبط مينمايد.
بنابراين فرق است بين وهم و خيال .خيال ،سير نفس است در عالم محسوسات ،ولي وهم يا
تفکّر ،جَوَالن نفس است در عالم معقوالت؛ با اين تفاوت كه خيال داراي ارزش واقعي نبوده و به
دور از معقوالت است ،ولي فكر داراي ارزش واقعي است .خيال ،انعكاس نفوذ اثر اشياء است در
روح ،كه در واقع سايهاي از معني اشياء ميباشد و معني مَجازي دارد ،ولي فكر داراي معني
حقيقي است.
قوّة متصرّفه ميتواند چيزهايي بيافريند كه وجود خارجي ندارد؛ وقتي انسان در ذهن خود،
پارهاي تصاوي ِر باطني را به وجود ميآورد ،مثالا تصوير شخصي يا باغي را كه وجود خارجي ندارد و
يا ساير تصوّراتي را كه خودِ نفس ميآفريند ،اين ايجاد به وسيلة قوّة متصرّفه انجام ميگيرد .عالوه
بر آن ،قوّة متصرّفه مأموريّت ديگري دارد كه اختياري است ،يعني قدرت دارد كه در خزينة خيال
جَوَالن كند يا در خزينة حافظه نَوَسان نمايد.
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قوّة متصرّفه همان قوّة اختيار است ،اين قوّه ميتواند كم و يا زياد شود .اگر تمايل قوّة متصرّفه
به خزينة خيال زياد شود ،ضعيف ميگردد ،و اگر تمايل آن به خزينة حافظه فزوني يابد ،قوي
خواهد شد.
جَوَالن قوّة متصرّفه را در خزينه خيال ،مُتَخيّله گويند و نَوَسان آن را در خزينه حافظه،
مُتَفکّره نامند .جوالنِ بيشتر قوّة متصرّفه در خزينة خيال ،رغبت انسان را به ماديّات افزايش
ميدهد ،و نوسانِ بيشتر قوّة متصرّفه در خزينة حافظه ،موجب رغبت وافر انسان به معنويّات
ميگردد.
گرچه مواضع حواس پنجگانة باطنيّه در دِماغ انسان و حيوان يكسان است ،اما آثار آن مواضع،
در حيوان محدود و در انسان باالخصّ در اوليا ،غير محدود است ،زيرا گاهي يا اكثر اوقات ،روح
عُلوي را با آنها ارتباطي است.
ولي در حقيقت ،انسان به واسطة سه قوّة اصلي ديگر كه عبارتند از :عاقله ،نظريّه و نطقيّه ،از
غي ْر تميز مييابد .به واسطة اين سه قوّه است ادراك حقايق و نظر به سوي عواقب امور ،تا مصالح
معنوي خود را از مفاسد تميز دهد.
 .عقلِ عادي در كسب علوم ،از روزنههاي حواس ،به تاب ِ
ش
دانش مُستَفيض و كامياب ميشود .به عبارت ديگر ،عقل ظاهري به وسيلة حواس خمسة ظاهر،
صورت محسوسات را در خود منعكس كرده و معلوماتي كه از راه محسوس اكتساب نموده ،اوّل
تركيب و بعد تجزيه و تحليل مينمايد ،ليكن با اين عقل ،كسي نميتواند درك حقايق كند ،اين
است که همة بزرگان براي درك حقايق ،عقل باطني را به كار ميبرند.
جهان طبيعت و حواس خمسه ،ايجاد موانع ميكنند كه موجب تفرقه است ،زيرا كه كثرت
هرگز با وحدت جمع نميشود .اين همه شكايات بزرگان از مردمِ زمان خويش و ابراز تمايل به
خلوتگزيدن و ارتياضِ نفس پرداختن و تهجّد داشتن ،و تحمل رنج و رياضت و مخالفت با نفس،
براي آن بوده كه از تشتّت و تفرّق و پراكندگي رهايي يافته به وحدتِ جمعي خود برسند .چه،

قرآن مجيد از عقل باطني تمجيد كرده و عالِم را تجليل نموده و دستور تفکّر در خلقت
آسمان و زمين داده ،ميفرمايد:

« َآ َفال

تَ ِ
ُون :آيا باز تعقل نميكنيد» ،و بزرگترين انتقاد قرآن
عقل َ

معاد

مجيد از كفّار به عدم تفکّر و برهانِ عقلي ايشان است كه ميفرمايد:

«قُل هَ اتُوآ ُبرهَ انَكُم آِن كُنتُم

ص ِِ
ين :بگو اگر راست ميگوييد دليل خود را بياوريد»؛ پس وسيله مُواصِلت به حقيقت ،جز تفکّر و
َ
ادق َ

پيروي از عقل باطني ،امر ديگري نيست.

انسان مركّب از دو عنصر يا دو قوّة مخالف و مُخاصِم است كه يكي جسماني و ديگري روحاني
است .و به عبارت ديگر ،يكي حيواني و ديگري انساني ،و يا يكي سُفلي و ديگري عُلوي است .ما
عنصر عالي و ملكوتي را «نفس ناطقه» و عنصر سفلي و جسماني را «نفس حيواني» ميناميم.
براي نشان دادن فرق ميان نفس ناطقه و نفس حيواني ،محتاج شرح مفصلي نيستيم ،بلكه
همين قدر بايد بدانيم كه ،نفس ناطقه قائم به خويش بوده و حركتِ ذاتي دارد ،يعني هم محرِّك
است و هم متحرِّك ،و داراي نيروهاي مجرّد است كه به وسيله آنها اكتساب و نشر انوار فيض
خدايي ميكند ،و پس از نابود شدنِ بدن هم باقي ميماند .ولي نفس حيواني هيچ يك از اين
صفات را ندارد و قيام او با بدن بوده و استقالل فردي ندارد .پس از مرگِ بدن و متالشي شدن آن،
كه هريك از اجزاء به سوي عنصر اصلي خود برميگردد ،نفس حيواني هم به آغوش مادر طبيعتِ
خود برميگردد و مانند نفس ناطقه كه يك جوهر مج ّردِ منفرد است ،مستقل نميماند.
بنابراين نفس حيواني بيشتر با جسم مادي ارتباط و پيوستگي دارد و همواره ميكوشد تا
نفس ناطقه را به سوي خود كشد و نيروهاي او را در راه احتياجات و آرزوهاي خود به كار برد .از
طرف ديگر ،نفس ناطقه كه بيشتر با روحِ ملكوتي ارتباط دارد ،هميشه ميكوشد بلكه موظّف است
كه نفس حيواني را به طرف خود كشد و ماهيّت و نيروهاي او را در راه رسيدن به مقصد خود به
كار برد و او را پيرو اوامر خود كند ،يعني با خود همجنس و همطراز ساخته به عالَمِ ملكوت پرواز
كند و با روح عُلوي همدم و همنشين گردد ،و مقصد اصلي او هم از فرود آمدن بدين جهان و تن
خاكي ،همين است.

نفس ناطـقـه از طـرف روح ملكوتـي كـه سلطان عالَـم ملكـوت است ،بـه ساكنان تنِ انساني
فرستاده شده است تا آنها را تربيت و هدايت كند و در پرتو انوار قدسي و ملكوتي او ،مراحل ترقي
و تكامل را بپيمايد و به كمال و جمال روحاني آراسته شده ،به سعادت جاوداني نايل آيد.
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براي نشان دادن ماهيّت و مبدأ نفوس ناطقه ،مثالي را يادآوري مينماييم:
چنان كه آفتاب براي ما ساكنان
زمين يكي است ولي اشعّة آن بيكران و از حدّ تصوّرِ ما بيشتر است ،همانطور روح ملكوتي نيز
يكي است ولي نفوس ناطقه كه اشعّه بيكران اين آفتاب معنوي هستند ،بيشمارند.
در قرآن مجيد روح به صيغة مفرد آمده ،در صورتي كه نفس بيشتر به صيغة جمع ذكر شده
ت ِف ِ
يه ِمن ر ِ
وحي :از روح
است .قرآن مجيد در آفرينش حضرت آدم عليهالسّالم ميفرمايدَ « :و نَ َفخ ُ

خود در او دميدم» و نميفرمايد روح خودم را ،و اين ميرساند ،آنچه به سرشت انسان دميده شده،
همين نفس ناطقه است كه شعاع و شراره و پرتوي است از روحْ نه همة روح.

كنَفس و ِ
آية شريفة « َما َ
آح َدة :آفرينش و برانگيختن شما در نزد ما ،جز
خل ُقكُم َو َل َبعثُكُم آِل َ
َ

مانند آفرينش يك تن نيست» اشارت و داللت دارد بر وحدت روح ،زيرا اگر مرادْ نفس ناطقه باشد،
ميبينيم كه نفوس ناطقه متعدد و بيشمارند ،بلكه وحدتِ منشأ و مبدأ نفوس ناطقه را كه روح
است ،نشان ميدهد.
با مثالي وحدت روح و تعدّد نفوس ناطقه را ميتوان محسوس و آشكار كرد و گفت :روح مانند
درختي است و نفوس ناطقه ،برگها و شاخهها و غنچهها و ميوههاي آن درختند .چنان كه علوم
طبيعي ثابت ميكند ،هيچ دو برگي عين همديگر نيستند ،همينطور نفوس ناطقه در باطن

انسانها از حيث تكامل با هم فرق دارندِ « .سد َر ِة آل ُمنَ َت َهى» كه بنا به روايات بسيار ،درختي است زير

عرش كه داراي هزار شاخه ،و هر شاخه داراي هزاران هزار برگ ميباشد ،رمزي است از وجود روح
عُلوي ملكوتي ،و اين مقام يعني مقام سِدرَةُالمنتهي ،آخرين درجة سير عارفان و كامالن است.
 ،ولي چون ابدان داراي
نفوس حيواني هستند و عناصر مركّبة آن از مواليد سهگانه برداشته و سرشته شده است ،از اينرو
از حيث استعداد و ماهيّت متفاوتند ،زيرا كه اين عناصر مركّبه ،مراحل جمادي و نباتي و حيواني را
پيموده و بسياري از صفات و طبيعتهاي گوناگونِ آن مواليد را اكتساب نموده است .از اين جهت،
ميان نفوس ناطقه از آغازِ كار اختالف پيدا شده و اين حال نيز مانند آن است كه هر نفس ناطقه
به شهري وارد شده كـه آب و هوا و سَكَنه و محصوالتش ماننـد شهـرهـاي ديگر نيست و او بايد با
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ساكنان آن دي ار بسازد و عمر خود را در آنجا به سر برد و وظيفة اساسي خويش را نيز در آن
محيطِ بيگانه انجام دهد .اختالف طبايع و زندگي و توانايي و ناتواني مردم از اينجا سر زده است،
چنان كه آفتاب در همه جا يكي است و خواصّ آن نيز يكي ميباشد ،ولي نسبت به محلّ و زميني
كه انوار آفتاب ميتابند ،به جهت كيفيّاتِ استعدادِ زمينها ،تأثيرات مختلفي به وجود ميآيند.
در حقيقت ،روح يك آفتاب معنوي است و نفوس ناطقه انوار او هستند كه به زمين ابدانِ
انساني فرستاده ميشوند تا آنها را زنده و كامل سازند ،يعني آنچه را كه در نهاد آنها بالقوّه گذاشته
شده است ،از استعداد و كمال ،به فعل درآورند ،از خاك تن ،كيميا ،و از ديو ،فرشته سازند.
چنان كه اشعّة آفتاب در قسمت بااليي خود كه متصل به منبع خويش است ،نسبت به
قسمتي كه با زمين در تماسّند پاكتر ميمانند ،همانطور نفوس ناطقه كه انوار آفتاب معنوي
روحند ،از جهتي كه متصل به منبع فيض خود ميباشند ،اساسا پاكتر و روشنترند .ولي از جهت
تماس با ابدان و نفس حيواني آنها ،كمكم آلوده به گرد و غبار زشتيها و پليديها و تاريكيهاي
هوي و هوسها و شهوات حيواني ميشوند ،به طوري كه كمكم اصل و موطِن خود را فراموش
كرده و خويشتن را با نفس حيواني همدم و همعيار ميسازند.
چنان كه اشعّة آفتاب ،با وجود نفوذ كردن و داخل شدن به اجزاي زمين ،باز با مرك ِز خود كه
آفتاب است مربوط و پيوسته ميمانند ،همانطور نفوس ناطقه نيز با وجود تعلّق و فعاليّت در ابدان
و همدم شدن با نفس حيواني ،بلكه بسته شدن به زنجير عناصر مادي ،باز با منبع فيض خود يعني
روح عُلوي ملكوتي مربوط و پيوسته ميمانند ،وگرنه نميتوانستند انوار علم و معرفت و حقيقت و
عشق را از روح عُلوي دريافت كرده به اجسام و نفوس حيواني ابدان انتقال دهند و وظيفة اساسي
خود را به جا آورند.
هريك از عناصر زمين ،اشعّة آفتاب را نسبت به درجة استعداد خود در طرز مخصوصي و
درجات مختلف ،جذب كرده گوارش ميدهد و در ذات خود تبديل نموده در شكلها و صورتها و
رنگها ،و خاصيّتهاي گوناگون بيرون ميدهد ،چنان كه اين حال را در معدنيّات و نباتات و
حيوانات ميبينيم ،حتي بعضي از معادن و عناصر شيميايي ،نور آفتاب را در خود ذخيره ميكنند و
مانند راديوم پس ميدهند كه اينها را در فنّ فيزيك ،به اسم عناصر نورپاش يا راديواكتيو مينامند.
همانطور نفوس ناطقه نيز انوار فيض خدايي را از منبع خود اخذ كرده و در مقاصد و مقامات
گوناگون به كار ميبرند ،و از اينجا اختالف افكار و مقاصد و طبايع در نفوسِ بشري حاصل ميشود.
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 .به عبارت ديگر ،آن جمال ملكوتي
و رونق آسماني نفوس ناطقه ،مانند آفتاب كه در زير ابرهاي تاريك پنهان شده ،نهان ميگردد .از
اين جهت است كه گفتهاند انسان داراي دو جنبه است :هم ناري و هم نوري ،هم جسماني و هم
روحاني؛ يعني نفس ناطقه ،روشنتر و صافتر و پاكتر ،ولي نفس حيواني ،پليدتر و تاريكتر و
تيرهتر است.
 .اين همان جوهر مجرّدي است كه نه
در بيرون و نه در اندورنِ بدن است و نه از اينها جدا و نه به اينها پيوسته است ،بلكه همه را محيط
و نافذ است .ولي اين شهريار بزرگ ،نفوس ناطقه را به كشورهاي مختلفِ بدن براي سير و سفر و
كشفيّات و ايصالِ فيوضات ميفرستد ،تا از يك طرف ،به وسيله نفوذ بر طبيعت ،تحصيل تجربهها و
معلومات كنند ،و از طرف ديگر ،انوار فيضِ خدايي را به طبيعت و مواليد سهگانه برسانند.
آري ،وظيفة قدسي نفس ناطقه همين است و اين همان بار امانتي است كه كوهها تاب
كشيدن آن را نياوردند ،ولي نفس ناطقه اين بار را به دوشِ همتِ خود كشيد .اما از روزي كه نفس
ناطقه ،شروع به سير و سفر طوالني خود نمود و از عالم نور به عالم تاريك فرود آمد و تن انسان را
نشيمنگاه خود قرار داد ،غالبا در ظلمت فرو رفت و مبدأ و موطِن اصلي خود را كمكم فراموش
كرد ،مانند مرغ آزادي كه ساليان دراز در قفس زندگي كند ،يا مردي كه از بچگي از وطن خود
جدا شده ،ايام جواني و پيري را در غربت و در كشور بيگانه به سر برد .چنان كه اين مرد ،كمكم
آداب و رسوم و عادات و زبان و قوانين كشور اصلي خود را فراموش ميكند ،به طوري كه يادي از
وطن و آب و هوا و ساكنانِ مرز و بومِ نژادي خود جز در خواب نميكند ،همانطور نفوس ناطقه،
در مدت طوالني سير و سف ِر خود و در نتيجة همدم و همنشين شدن با نفس حيواني ،مولِد اصلي
خود را كمكم فراموش ميكنند ،به طوري كه خود را از ساكنان و پروردگان همين عالَم مادي
ميشمارند ،حتي بسياري از نفوس ناطقه ،امروز به ماديّتِ خود ،راضي و قانع گشتهاند!
خوشا به حال آنان كه از قواي خالّقة روحِ عُلوي ملكوتي كه هميشه حاضر به ياري كردن
است ،مدد جُسته و بر نفس حيواني غالب آيند ،و خوشا به حال عارفاني كه به سبب ارتياض،
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نفوس نفيسه خود را از نفس حيواني و تيرگيهاي عالم مادي مصفّا كرده ،و خويشتن را به آغوش
محبوب ازلي انداخته ،و دل را از جام عشق و حقيقتِ وي سيراب سازند.

همانطور كه در عالَمِ ظاهر ،شنيدن يا ديدنْ تنها با گوش و چشم نيست ،بلكه گوش و چشم
وسيلهاند ،در عالم خواب و رؤيا نيز آلت ديدن يا شنيدن ،ديدة باطن يا گوش باطن است ،و در آن
مقام ،ارادة ديده و گوش باطن ،توأم با ارادة ديده و گوش ظاهر است .ولي نتايج به دست آمده
براي ما از اين ديدن و شنيدن موقعي صادق است كه ،آلت ديدن منحصر به ديدة باطن ،و آلت
شنيدن منحصر به گوش باطن شود.
چشمْ آلت ديدن است ،ولي فقط براي ديدن ظواهر و ماديات ،و گوش آلتي است براي
شنيدن ،ولي تنها شنيدن اصوات ظاهري و عالم مادي ،و اين اعضاء براي ديدن و شنيدن معني،
نميتوانند آلت و وسيله گردند.
همچنان كه ديدة ظاهري داراي خواصّي است ،ديدة باطن هم داراي خواصّي است .البته
امكان دارد كه انسان در همين قالب مادي و با همين ديدگان ظاهري ،حقايقي را ببيند و باطن را
درك نمايد ،به شرطي كه قواي خواصِّ ديدة باطني ،بر قواي خواصّ ديدة ظاهري غالب آيد .يعني
اگر نيروي باطني و معنوي ،بيشتر از نيروي ظاهري شود ،در اين موقع تا اندازهاي ميتوان حقايق
را ديد و شنيد.
به عبارت ديگر ،همين چشم و گوش تا حدودي باطن را ميبيند و ميشنود ،ولي موقعي هم
هست كه با چشم و گوش ظاهري ،ميتوان به طور كامل و بدون هيچ ترديدي ،باطن را ديد و
شنيد ،و آن در صورتي است كه خواصّ مادي ديده و سمع ظاهر ،در خواصِّ معنوي ديده و سمع
باطن مستهلك گردد ،و اين وقتي ممكن است كه ديده و سمع ظاهر ،حالت ملكوتيّت به خود
گيرند تا صوَر و اصوات مادي ،مغلوب صوَر و اصوات ملكوتي شوند ،زيرا هميشه عالَمِ مادون ،مطيع
عالم مافوق است و در اين صورت ،اين چشم و گوش ،هم از ظاهر و هم از باطن بهرهمند است.
بنابراين ،تمتّع انسان از بينش حقايق و بواطن و برخورداري او از استماع اصواتِ حقايق ،به
نسبت ازدياد قواي خواصّ معنوي و كاهش قواي خواصّ مادي است .البته مقام چنين نفسي به
مراتب باالتر از مرتبة نفس مُلهمه است چه،
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به طور كلي ،مركزيّتي كه رؤيت باطني مربوط به آن است ،قالب مادّي بشر نبوده ،مربوط به
قالب ديگر است ،يعني مركزيّت اين استعداد در قالب مثالي است .از حواس پنجگانة باطني ،تنها
حس مشترك ،هم مربوط به قالب مادي و هم قالب مثالي است ،ولي چهار قوّة ديگ ِر آن ،مربوط به
قالب مثالي است.
درك زمانِ گذشته و حال و آينده براي روح ميسّر است ،اما كسي كه فاقد تزكيه بوده و تنها
ادراك او قوي باشد ،چنين ادراكي براي او كماالتي به دنبال ندارد .بنابراين ،قوي بودن قوّة ديدِ
باطن در بعضي افراد ،لزوما دليل بر حُسن و كمالِ معنوي آنان نيست ،بلكه تنها ،علمي از عالَمِ
معنوي به آنان ميرسد كه توسط آن ،بدون اطالع قبلي يا مَدرَكي ،قادر به ديدار آن هستند .ولي
اگر از معنويّات بهرهاي نداشته باشند ،قادر به توضيحِ كيفيّتِ رؤيت خود نيستند .لذا
اما براي افرادي كه در اثر تزكيه ،به مراتبي از تج ّرد روحاني و
موحّد بودن نائل شدهاند ،عالوه بر اين كه چنين ادراكي براي آنان امكانپذير است ،كماالت روحي
نيز در اثر اين ادراك ،برايشان حاصل ميشود .آنان با ديدگان قلب ،ميتوانند باطن اعمالِ خود و
ديگران را ببينند ،و وقتي جسم آنها حالت ملكوتي به خود بگيرد ،با ديدگان ظاهري نيز آن را
ميبينند .و اين در معني علمي است كه انسان ميتواند خود را به جايي رساند كه اشياء را از
مسافات بعيده ببيند و حركات و گفتگوها را بشنود و درك نمايد.
بنابراين ،بزرگان دين هميشه مسافات بعيده را ميبينند و كالمي را ولو به طور آهسته بيان
شود ،مي شنوند و از حركات افراد مطّلع هستند ،اما چه بسا مأموريّت نداشته باشند كه به صراحت
اظهار نمايند ،هرچند در مقامي به طريق رمز و اشاره ،قُصور فرد را به او گوشزد ميكنند .ولي با
اين همه،
براي مقربين درگاه الهي ،به خصوص حضرات اوصيا عليهمالسّالم كه قلب عالَمِ امكان بوده و
در حدّ اعالي عصمت و علم و كماالتِ الهيّه هستند ،امكان دارد كه قالب مادي در حال بيداري
تلطيف گشته و حالت جبروتي و ملكوتي به خود گيرد و بدون احتياج به زمان و مكان ،سير نيز
پيدا كند .اين امر بدين صورت نيست كه نفس از قالب اصلي يعني بدنِ مادي ،به قالب مثالي
منتقل گردد ،بلكه امكان دارد كه همان قالب مادي تلطيف شده ،حالت ملكوتي پيدا نمايد و مانند
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طياالرض ،سير نمايد .حتي ممكن است اثرات اين تلطيف و ملكوتي شدن ،از طياالرض نيز باالتر
شده به سير سماوي منتهي شود.
حمد و سپاس بيقياس ،واحدِ يگانه راست كه براي سير در معارج عُليا و مراتب قُصوي،
رهبراني قرار داده كه طالبان و سالكان طريق حق ،از نيل به مأمول ،ملول و مأيوس نگردند .سالم
بياحصاء و درود نامنتها بر هاديان و رهبران طريق حقّ باد.

بايد اوّل حيات را بدانيم تا معلوم شود كه مرگ چيست .اما حيات ،صفتي است كه بتوان بر
دارندة او ،عالِم و قادر اطالق نمود .پس ،مرگ فاقد اين دو صفت است ،و اين تعريف مُن َتقَض نشود با
خواب ،چون علم و قدرت از نائم بِالمَرّه زايل نميگردد.
مرگ امري است وجودي نه عدمي ،زيرا كه عدم را نميتوان خلق گفت ،چنان كه حقتعالي در

قرآن مجيد ميفرمايد« :آل ِذي َ
ت َو آل َح َيا َة لِ َيبل َُوكُم :همان كه مرگ و زندگي را پديد آورد تا
َق آل َمو َ
خل َ

شما را بيازمايد» .پس موت ،مخلوق خداست كه آن ازالة صفت حيات است يا خالي شدنِ وجود حي
است از صفت حيات ،نه معدوم شدن آن.
موت امري است طبيعي ،و حركت هر انساني به سوي غايتي ،البدّ است از مرور به منازلي و
عبور به مراحلي .عمر دنيوي انسان شامل سه مرتبه است ،چنان كه حقتعالي در قرآن مجيد
ميفرمايد:

ِجكُم ِطفال ثُم ل ِ َتَب ُلغُوآ أآَ ُ
«هُ َو آل ِذي َ
شدكُم ثُم
خل ََقكُم من تُ َرآب ثُم ِمن نط َفة ثُم ِمن َعل ََقة ثُم ُيخر ُ

لِ َتكُونُوآ ُش ُيوخا :او همان كسي است كه شما را از خاكي آفريد سپس از نطفهاي آنگاه از علقهاي و بعد
شما را به صورت كودكي برميآورد تا به كمال قوت خود برسيد و تا سالمند شويد».
خداوند متعال در اين آيه شريفه تَكَوُّن بدن را از نطفه بودن و جنين شدن كه مُتَكَوِّن از تراب
ي،
است ،بيان فرموده كه بعد از طي مراتبي ،از بطن ُامّ صغريٰ منفصل شده ،و در دنيا ،بطن ُامّ كبر ٰ
مكث نمايد و اين مقدار مكث ،عمر دنيوي اوست.
حركت هر كسي به سوي غايتي است و انتقال مييابد از طوري به طوري ،تا منتهي گردد به
آخرين اطوار دنيويّه ،و چون به اين حدّ رسيد ،ممكن نيست وصول به حدّ باالتري مگر به انتقال و
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ارتحال از اين دنيا .چنان كه در حدود نه ماه ،عم ِر بطنِ امّ اوست كه مستلزم حركات كَونيّه و كيفيه
است ،همچنين عمر دنيوي او نيز پايدار نيست ،ليكن عمر آخرت او بِالنهايت است.
عمر دنيوي انسان شامل سه مرتبه است كه از اختالف استحاالت كونيه به وجود ميآيد:
اوّل ُ -يخر ُِجكُم ِطفال :شما را به صورت كودكي برميآورد.

دوّم  -لِ َتَب ُلغُوآ أآَ ُشدكُم :تا به كمال قوّت خود برسيد.

سوّم  -لِ َتكُونُوآ ُش ُيوخا :و تا سالمند شويد.

در مرتبة اوّل در تزايد و نَشو و نَماست كه قوّة طبيعيّه ميباشد .مرتبة دوّم بلوغ به كمال نشو
است كه آن را قوّة شَبابيّه گويند .سوّم رجوع اين قوّه است به حدّي كه منتهي به مرگ شود .در
اثبات مرگ ،محتاج به اقامة ادلّه و براهين نيستيم زيرا وقوع آن بر همه محسوس و مُشاهَد است.

موت در كالم عرب اطالق ميشود بر سكون ،و واقع شود به حسب انواع حيات .نوعي در ازاء
قوّة ناميه ،و نوعي در زوال قوّة حسيّه ،و نوعي در زوال قوّة عاقله .از جمله اِطالقات موت ،بر حزن و
خوف است كه مكدِّرِ حيات است؛ و گاه استعاره ميآورند در احوال شاقّه مانند فقر و ذلت و پيري؛ و
گاه اطالق ميشود بر كاهش عقل و تميز؛ و گاه اطالق ميشود بر فناي صورت مانند انتفاء اجساد،
لكن موتِ كلي وقتي است كه كليّه صفات حيات از حي سلب شود.
بنابراين ،گرچه موتِ كلي هنگامي است كه روح از بدن خارج شود ،ولي در معنا ،موت نه فقط
در انسان ،بلكه عالوه بر آن در حيوانات و نباتات و جمادات نيز انواع و اقسامي دارد:
در جمادات ،فلز خالص مثل زر ناب ،موقع اِمتزاج با فلز ديگر ،مرده ،و در هنگام خلوص ،زنده
است .اگر در حالت امتزاج از بعضي جهات ،مفيد باشد ،از آن جنبه زنده است ،اما بعد از تصفيه و
خالص شدن ،از جهات ديگر هم زنده است .همين طور تا هنگامي كه زمين ،مستعدّ رشد و نمو
نباتات باشد ،زنده و در غير آن باير و موات است.
در نباتات نيز در صورت مُثم ِر ثمر نبودنِ نباتي ،در رديف اموات و به هنگام ثمربخش بودن ،در
جَرگة نباتاتِ زنده محسوب ميشود.
در حيوانات ،حيوان از جنبة غير اهلي بودن ،مرده ،و از جهاتي كه اهلي است ،زنده ميباشد .در
تمام موارد فوق ،قضاوت به زنده و مرده بودن ،در اصل نسبت به حصول منافعِ آن براي انسان است.
اما در مورد بشر ،اختصاصا مراتب موت و حيات ،بيشتر بوده و انواع و اقسامي دارد تا آنجا كه فردي
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كه فاقد علم است ،يا كسي كه از معرفت و ايمان بهرهاي ندارد ،و يا قلبي كه معصيت كار است،
مرده محسوب ميشود.
از موارد مذكور معلوم ميشود كه
 .به عنوان مثال ،كسي كه
فاقد علم و يا ايمان و معرفت است ،منافع وجودي چنين فردي ،به ويژه منافع معنوي او نسبت به
خود و سايرين ،كم و ناچيز است .لذا براي احياء معنويّات و تقويت آن ،امر شده كه قبل از رسيدن
موت طبيعي ،به موت ارادي بميريد كه البته مقصود ،موت قواي نفسانيّه به طريق مشروع ،و غلبه
عقل بر نفس است .چه ،اين موت ،ماوراء موتهاي ديگر است و هر كس بدان موفق شود ،آثار
وجودي و كمالي او براي خود و اجتماع بشريّت ،فوقالعاده است.
گرچه براي احياء زمين ،نبات و حيوانِ مرده توصيه شده ،اما مهمترين توصيه و تأكيد ،تالش
براي زنده كردن نفوس انساني است .زيرا باالترين خيرات نزد پروردگار ،آن است كه انسان موفق
شود بعد از اصالح خود ،شخص مردهاي را خصوصا از لحاظ روحي و قلبي زنده نمايد كه آثار معنوي
آن از حَيز حساب ،خارج است.
مسلّما قلبي كه معصيت كار است ،مرده ،و احياء آن بدون توبة واقعي امكانپذير نيست ،چنان
كه حضرات معصومين(ع) در مقام دعا به درگاه الهي عرض مينمايند كه :خدايا به آب توبه قلب مرا
زنده كن.

فرق ميان اِماته و قتل آن است كه ،موت را كسي قادر نباشد مگر حقتعالي ،و آن خروج روح
است از بدنِ زنده ،بدون حُدوثِ فعل خارجي در بدن و اين از قدرت بشر خارج است ،به خالف قتل
كه آن البدّ است از اِحداث فعل خارجي كه متّصل باشد به بدن ،و اين از قدرت بشر خارج نيست.
واجب است اعتقاد كردن بر اين كه ،هر زندهاي جز واجبالوجود خواهد مُرد و شخص منكر،
توان گفت كه منكر هستي خويش است ،زيرا كسي كه نيستي را نفهمد هستي را نخواهد فهميد
چـه ،مـوت از قبيل محسوساتِ واضحه است و بـراي هـر زندهاي حتمي است ،چنان كـه حقتعالـي
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فرمايد« :كُل نَفس َذآئِ َق ُة آل َمو ِ
ت :هر نفسي چشنده مرگ است».

ليكن خداوند متعال َالَم و َوجَع و خوف را در طبايع ايشان
گذاشته به جهت ترغيب نفوس به حفظ ابدان خويش از عُروض بَليات و سُنوحِ حادثات ،تا تحصيل
خيرات كنند و به نور معرفت و ايمان ،تعمير باطن نمايند تا وصول به درجات عاليه را نايل گردند.
انسان در اثر ضعف قواي اصليّه ،مرگ را مكروه دارد ،ليكن آنان كه قواي اصليّة ايشان قوي
است ،لذّت دنيوي را لذّت حقيقي نخوانند و لذايذ ظاهري را نقمت دانند و مرگ را يگانه علتِ
حصول و وصول لذايذ اصليّه ميشمارند.

بعضي معتقدند كه انسان مُغاير اين جسد محسوس و بُنية محسوسه بوده ،و غير از اين جثّه كه
مجموعة عناصر ميباشد ،هست .گويند اگر جسد ،انسان باشد ،جايز است مثل او در جمادات ،لذا به
نظر آنان ،انسان ،حي و ميت ،جسد است و جايز نيست كه جسد را انسان خوانند.
علماي طريق حقّ معتقدند كه ،اين هيكل محسوس كه مَدخول و ظرف روح است ،مصداق
انسان ميباشد ،چنان كه حقتعالي فرمايد:

ان َما أآَك َف َر ُه ِمن أآَي َ
خل ََق ُه ِمن نط َفة َ
شيء َ
ل ِ
خل ََق ُه
نس ُ
«قُتِ َ
آل َ

َف َقد َر ُه :كشته باد انسان ،چه ناسپاس است .او را از چه چيز آفريده است؟ از نطفهاي خلقش كرد و
اندازه مق ّررش بخشيد» كه همة اين ضماير در اين آيات داللت ميكند بر انسانْ در همة حاالت ،از
اوّل خلقت تا نَشر او ،اين نيست مگر صحت اطالق بر او .چنان كه انسان زنده را انسان حي ،و اگر
مريض باشد ،انسان مريض ،و اگر مرده باشد ،انسان مرده نامند ،و همة اين اطالقات بر آن حقيقت
است.
نس ِ
در آيات ديگر هم « َو َب َد أآَ َ
خل َق ِ
ان ِمن ِطين :و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد» خداوند
آل َ

متعال از نَشو تا بَعث ،انسان ناميده و در اين كه او در همة حاالت انسان ناميده شده ،حكمتهاي
بيشمار است كه عقول از ادراك آنها حيران است.

خوف از مرگ كه سختترين خوفهاست ،كسي راست كه نداند مرگ چيست يا نداند معا ِد
نفس تا كجاست ،يا گمان كند با انحالل اجزاء بدن و بُطالنِ تركيب بُنية او ،عدم ذات او الزم آيد تا
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عالمِ موجود ،بماند و او از آن بيخبر ،يا گمان كند كه مرگ َالَمي عظيم دارد به مانند الم امراض كه
مُؤدّي به مرگ بوَد ،يا بعد از موت از عِقاب بترسد ،يا متحير ماند و نداند كه حال او چگونه خواهد
شد ،يا بر اموال و اوالدي كه از او ميماند متأسّف شود.
كسي كه نداند حقيقت مرگ چيست ،بايد بداند كه مرگ عبارت از استعمال ناكردن نفسْ آالت
بدني را ،مانند آن كه صاحب صناعتي ،ادوات و آالت خود را استعمال نكند زيرا نفس ،جوهري باقي
است كه به انحالل بدن ،فاني و معدوم نميشود.
اما اگر خوف او از مرگ به سبب آن بوَد كه نداند معاد نفس تا كجاست ،اين خوف از جهلِ
خويش است نه از مرگ ،و حَذَر از اين جهل است كه علما و حكما را بر تعقيبِ تحصيل علم و
رياضات و مجاهدات واداشته و در نتيجه ،ترك لذّات جسماني و راحات بدني نموده و بيخوابي و رنج
و مشقّت اختيار كردهاند ،تا از رنج اين جهل و محنتِ اين خوف ،ايمن مانند.
راحت حقيقي آن است كه از رنج برَهند و رنج حقيقي ،جهل بوَد .پس راحت حقيقي ،علم است
و اهل معرفت را رَوح و راحتي ،از علم حاصل آيد كه دنيا و مافيها در نظر ايشان حقير و بيوَقع بوَد،
زيرا كه بقاي ابدي و دوام سرمدي را در حصول علم دانستهاند ،و سرعت زوال و انتقال و آفتِ فناء و
قلّت بقاء و كثرت هموم و انواع عَناء را در امور دنيوي يافتهاند .پس بر قدر ضروري قناعت كرده و از
فُضول عيش ،دل بريدهاند.
مرگ دو نوع است :يكي ارادي و ديگري طبيعي .به موت ارادي ،اِماتتِ شهوات خواستهاند و به
موت طبيعي ،مفارقت نفس از بدن .همچنين حيات نيز دو نوع است :ارادي و طبيعي .به حيات
طبيعي ،حيات فاني دنيوي مشروط به مَآكل و مَشارب ،و به حيات ارادي ،بقاي جاوداني و سعادت
ابدي خواستهاند.
كدام جهل زياده از آن كه كسي گمان بَرد كمال او در نقصان اوست و نقصان او در كمال او؟
انسان عاقل با كماالتْ مُستَأنس شود و طالب چيزي بوَد كه او را تامّ و شريف و باقي گرداند ،و از قيد
اَس ِر طبيعت بيرون آرد و آزاد كند ،و

پس معلوم ميشود ،بدبخت كسي است كه نفس خود را پيش از مُفارقت ،به آالت جسماني و
لذايذ نفسانـي مايل و مشتاق گرداند ،و از مُفارقت آنهـا خائف و متأسّف شـود ،چنين كس از قرارگاه
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حقيقي خويش ،در غايت دوري است.
اما آن كه از مرگ ترسان بوَد به سبب ظنّي كه به اَلم آن دارد ،بايد بداند كه آن ظنّ كاذب
است ،چه الم ،زنده را بوَد و بدن زنده قابلِ اثر نفس باشد ،و هر جسم كه در آن ،اث ِر نفس نيست،
احساس الم ندارد ،پس بدن با وجود مرگ ،متألم نيست چه ،نفس از آن مفارقت كرده و تَألُّم آن به
سبب نفس بوَد.
اما آن كه از عِقاب ميترسد ،از موت نميترسد چه ،عقاب هر چيزي باقي بوَد .پس چنين كس،
به بقاي خود بعد از موت ،معترف بوَد و به ذنوب و سيئاتي كه بدان مستحقِّ عقاب شود مُقرّ.
بنابراين ،خوف او در حقيقت از ذنوبِ خويش باشد نه از مرگ و بايد كه به ذنوب اقدام ننمايد و
سبب اقدام بر گناه ،مَلكههاي تباه است در نفس كه بايد به قَلع آثار آنها پردازد.
پس شخص عاقل ،از چيزي ترسد كه او را اثري باشد و اكثر اين ترسها ،بيحقيقت بوده منشأ
آن ،جهل محض است .همچنين است حال كسي كه نداند وضع او بعد از موت چگونه خواهد شد
چه ،هركه به حالي بعد از مرگ اعتراف كرده ،به بقاي خود اعتراف نموده است .و اگر گويد ندانم
حال من بعد از مرگ چگونه خواهد بود ،از جهل خويش است و عالج جهل ،علم بوَد كه چون واثق
شد ،از خوفْ ايمن ماند.
ك خائف و متأسّف است ،بايد بداند كه حزن ،استعجال
اما آن كه از تَخليفِ اوالد و اموال و امال ْ
اَلم و مكروهي بوَد بدانچه حزن را در آن فايدهاي نبوَد،

پس مسكين و بيچاره كسي
است كه ،دوستي فرزند و عيال و جاه و مالْ بر او غلبه كند و محبوبهاي او در دنيا بمانند ،در اين
صورت ،مرگ بر او مانند اين است كه از بهشت بيرون رود ،و اين اوّلين المي است كه به او دست
ميدهد ،عالوه بر تكان شديدي كه بعد از مرگ نيز به او خواهد رسيد.
اما كسي كه دل به دنيا نبسته و به قدر امكان ،طاعت خدا را به جا آورده ،مرگ براي او رهايي
از زندان است و اين اوّلين بَهجتي است كه بر او دست ميدهد ،عالوه بر نعمتهايي كه پس از مرگ
هم از براي او آماده و مهياست.
حضرت امير مؤمنان عليهالسّالم در يكي از خُطَب شريفة خود فرموده« :اي مردم! بر حذر باشيد
از دنياي فريبنده و مکركننده كه او خود را آرايش كرده به زينتهاي خود ،و ربوده است دلها را به

موت ،قيامت صغري

139

باطلهاي خود ،و بيهوده اميدوار كرده است به اميدهاي خود ،و آراسته خود را تا بنگرد به كساني
كه خواستگاري او را ميكنند و او تمام شوهران خود را كشته ،ليكن چشمها به سوي او نظر افكنده
و نفوسْ شيفتة او شده و دلها آرزومند او گشتهاند ،چرا اشخاص از گذشتهها عبرت نميگيرند؟!»
انسان ،دست برداشتن از لذايذ دنيا را صعب ميداند ،لهذا مرگ را مكروه دارد .بعضي از
صاحبان عقول كه مالحظه ميشود مرگ را مكروه دارند ،به جهت آن است كه از حُسن عاقبتِ مرگِ
خود مطمئن نيستند .آنان كه طالبند سعادت ابدي را ،بايد اخذ معرفت از مكتب اوليا كنند.
ذات واجب تعالي ،وجودِ صرف و نورِ محض و اَبَسط بَسايط است ،و اين بَساطت را مظاهري
است كه از جمله آن ،عقول باطنيّه و نفوس قُدسيّهاند ،و اين هر دو از صُقعِ عوالمِ جبروت و ملكوت
و از مجرّداتند ،و كمال اين مظاهر را در سفيران حقّ ميتوان مشاهده نمود.
در اين عصر ،آثار مظاهر كمالي الهيّه ،از آن سفير حقّ ،توسط اوليا در قلوب قُدسيّه جاري و
ساري است .اوست قائد امّت به سوي معرفت و سعادت ابدي .او قائد است در دنيا و قائد است در
عقبي ،در دنيا به جانب معرفت و تكليف ،و در عقبي به سوي نتايج آنها.
تحيات حضرت احديت بر آن حقيقت واليت باد كه س ّر اسرار خلقت است و شرقِ طلوعِ انوار
احديت ،والي واليت ناسوت ،مصوِّر هيوالي ملكوت ،س ّر انبياي مرسلين و اوصياي صدّيقين ،امانت
الهيّه ،مادة علوم غير مُتناهيه ،بِس ِملَه كتاب موجودات ،آغاز مُصحَف وجود ،صلوات خدا بر او و آباء او.

موت ،نسبت به مؤمن و كافر و فاجر متفاوت است از جهت اعمال حسنه و سيئه كه در دار دنيا
كردهاند .از حضرت صادق عليهالسّالم پرسيدند :چگونه است اين كه ما ميبينيم بعضي از كفّار را كه
جانْ كندن بر او سهل ميشود ،به نحوي كه ميخندد و حرف ميزند ،و در آن حالت روح از بدن او
خارج ميشود و هكذا بعضي از مؤمنين هم ،چنين جان ميدهند ،ولي در ميان مؤمنين و كفّار
بعضي را ميبينيم كه جانْ كندن بر او سخت ميشود؟
«آن حضرت فرمودند :اين كه بر مؤمن جان كندن سهل ميشود ،جهتش آن است كه تعجيل
كند به سوي سعادت ابدي ،و اين كه مؤمن سختْ جان ميدهد ،به جهت خالص شدن اوست از
گناهان ،كه بعد وارد شود به عالم آخرت تا مستحقّ سعادت ابدي گردد و مانعي نيست به رسيدن
آن مؤمن به سعات ابدي مگر جان دادن او .اين كه ميبينيد سهولت جان كندن كافري را ،جهتش
آن است كه در دنيا حسناتي از او صادر شده كه جزا ميخواهد ،سهولتِ جان دادن ،جزاي اوست كه

معاد

بعد از آن وارد شود به عالم آخرت كه ديگر نباشد بر او مگر استحقاق بر عذاب الهي .اين كه
ميبينيد بعضي از كفّار را كه جان كندن بر او سخت ميشود ،آن ابتداي عذاب اوست كه ديگر
راحتي نخواهد ديد
آن حضرت فرمود :چه بسا بر كفّار ،سهولتِ جان دادن ،زحمت و مشقت باشد و در نظر ناظرين
چنين مينماي د كه روح از بدن او خارج شده و حال آن كه روح هنوز در بدن اوست ،بلكه َنفَسِ او
قطع شده و قطع شدن نفَس ،دليل بر خروج روح نيست».
 ،بنا به مفاد اخبار صحيحة منقوله ،از
اوّل مرضِ او تا آخر دخولش به قبر ،آن قدر حسنات در نامة اعمال او ثبت ميشود كه به شمار
حقّه را حَرَجي نبوده باشد در زمان فوت و حاالت
نميآيد و معلوم ميشود كه انشاءالل طايفة مُ ِ
كيفيّات موت ،لهذا مؤمن بايد همة اوقات ،تسليم ارادة حق شده و آرزوي لقاي پروردگار خود را
كرده و مرگ را مكروه ندارد.
ند الل ِه َخير لالأَب َرآرِ :و آنچه نزد خداست
موت از جملة نعمتهاي الهي است بر مؤمنينَ « ،و َما ِع َ

براي نيكان بهتر است» .موت ،نقمت و حيات ،خير است بر كافرين ،چنان كه حضرت رسول
فرموده:
فرمايد:

جنَ ُة
«آَلدنيا َ

اكرم(ص)

آلكُفارِ :دنيا بهشت کافران است» ،ليكن خداوند تبارك و تعالي دربارة ايشان

نف ِ
خير لأ َ ُ
ين ك ََف ُروآ أآَن َما نُملِي َل ُهم َ
سهِم آِن َما نُملِي َل ُهم ل ِ َيز َدآ ُدوآ آِثما َو َله ُم َع َذآب
« َو لَ َيح َس َبن آل ِذ َ

مهِ ين :و البته نبايد كساني كه كافر شدهاند تصور كنند اين كه به ايشان مهلت ميدهيم براي آنان
نيكوست .ما فقط به ايشان مهلت ميدهيم تا بر گناه خود بيفزايند و آنگاه عذابي خفتآور خواهند
داشت».
موت ،قهر و غلبه است بر عاصيان و انتقام كشيدن است از ظُالّم و اگر موت نميشد ،عيشْ بر
اهل عالَم تيره ،و دنيا تنگ و معيشت ضَنك ميگرديد.

واجب است اعتقاد كردن به قابضاالرواح و در اين باب ،آيات بسيار نازل شده است كه در
بعضي نسبت قبضِ روح به َملَكالموت داده شده مثل آيه شريفة

َك آل َمو ِ
ل
«قُل َيَ َت َوفاكُم مل ُ
ت آل ِذي ُوك َ

ون :بگو فرشته مرگي كه بر شما گمارده شده جانتان را ميستاند ،آنگاه به
ج ُع َ
بِكُم ثُم آِ َلى َربكُم تُر َ
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سوي پروردگارتان بازگردانيده ميشويد» و در بعضي نسبت به خودِ خداوند عالَم است مثل آية
شريفة «الل ُه َيَ َت َوفى آلأ َ ُ
ين َمو تِ َها :خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامي بازميستاند» و در
س ِح َ
نف َ

س ُلنَا َو هُ م لَ ُي َفر ُ
ون:
ط َ
ح َدك ُُم آل َمو ُ
جاء أآَ َ
بعضي نسبت به رُسُل داده شده مثل آيه شريفة «آِ َذآ َ
ت تَ َوفت ُه ُر ُ

هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد ،فرشتگان ما جانش بستانند در حالي كه كوتاهي
نميكنند» .از اين آيات معلوم ميشود كه به امر خداوند متعال ،يا َملَكالموت قبض روح ميكند ،يا
رُسُل و در آية شريفه مراد از رسل ،اعوان َملَكالموت ميباشند كه مالئكة رحمت و مالئكة غضب
هستند كه به امر ملكالموت ،قبض روح ميكنند و به اين جهت ،در آية شريفه «قُل َيَ َت َوفاكُم :بگو

فرشتة مرگ جانتان را ميستاند» نسبت قبض روح به َملَكالموت داده شده است.
پس ،اين كه در بعضي آيات ،نسبت قبض روح به خودِ خداوند و در بعضي به َملَكالموت و در
بعضي به رسل داده شده است ،اين نسبتها تَنافي با يكديگر ندارند .اين از عُرفيات مُتداوله است كه
گويند فالن امير َبلَدي را فتح كرد و حال آن كه امي ْر خودش حاضر نبوده است ،بلكه رئيسي از
رؤساي خود را مأمور به فتح كرده بود ،و هكذا نسبت فتح به رئيس هم جايز است بلكه چون با
دست سربازان آن َبلَد فتح شده ،لذا نسبت فتح به عَساكِر نيز جايز ميباشد.
اختالف است در اين كه آيا حيوانات را هم َملَكالموت و اعوان او قبض ميكنند يا نه؟ هر
طايفهاي طريقهاي انتخاب كرده ،ولي چون از حضرات اهل بيتالوحي ،در اين باب خبري به ما
نرسيده ،لذا خوض در آن سزاوار نيست و همين قدر كفايت ميكند كه معتقد باشيم مُحيي و مُميت
خداوند عالَم است و قابضاالرواح هم به امر او قبض روح ميكند،

قبض روح كفّار و فجّار به َنسَق واحده نيست ،نه در شدت و نه در سهولت .در اخبار صحيحة
منقوله از حضرات معصومين عليهمالسّالم است كه َملَكالموت و اعوان او نزد قبض روح شونده به
صورت خاصه و هيئت واحده نيست كه متبدّل نشوند ،بلكه متصوّر گردند به صورتي كه مناسب
اعتقاد و اعمالِ شخص باشد .چنان كه اگر مؤمن ،صاحب اعمال حسنه بوده و اشتياق به لقاءالل
داشته باشد ،قابضاالرواح در حُسن صورت ميآيد ،به طوري كه اگر مؤمن را در وقت موت ،هيچ
لذّتي نباشد ،لذّت تماشاي صورت قابضاالرواح او را كفايت ميكند ،و اگر كافر و فاجر و مُع ِرضِ از
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خدا باشد ،قابضاالرواح در صورتي ميآيد كه اگر آن شخص را وقت موت ،هيچ عذابي نباشد ،ديدن
صورت قابضاالرواح او را بس است.
آنان كه لذايذ دنيا را لذّت حقيقي ندانند و از كمالِ ايمان و يقين و نورانيّتِ باطن اطاعت نموده
و منتظر ساعت لقاءالل باشند ،مرگ را اوّلين لذايذ و نخستين آسايش خود ميدانند.

منظور از خلقت و غرضِ عمده از عبادت و طاعت ،رسيدن انسان به لقاء الهي است و هر كسي
بايد بداند كه در اين دنيا ،سرماية زندگي او بيش از يك عمر نيست ،اگر در اين عالَم ،كسب فضايل
نمود ،به سعادت ابدي فائز خواهد شد .اما اگر نفسْ او را از كسب فضايل محروم كرد و از دنيا رفت،
ديگر محال است كه مهلتي به او داده شود ،زيرا كه آخرت ،دارِ حِصاد است نه دار زرع.
در خبر آمده كه چون بندة عاصي ،ملكالموت و اهوال مرگ را مشاهده كند ،گويد :اي
ملكالموت ،يك روز ديگر مرا مهلت ده تا توبه كنم و عمل صالحي به جاي آورم .ملكالموت گويد:
ايام عمر تو سپري شد .گويد :يك ساعت مرا مهلت ده ،ملكالموت گويد :ساعات عمر تو به پايان
رسيد و هيچ نماند .در اين وقت از ندامت و حسرت ،او را آن روي نمايد كه از حَيز بيان خارج است.
آري ،لحظات عمر ،بدون كمترين توقفي از آينده آمده ،به سرعت وارد گذشته ميشوند و ديگر
هرگز احتمال بازگشت ندارند .اما عدّة كثيري آن را بسيار طوالني ميدانند ،زيرا در موقعيّتي قرار
گرفتهاند كه نميتوانند يا نميخواهند از قيد و بند زمانْ خارج شده ،از ديدگاه باالتري زمان و
گذشتِ آن را بنگرند .حالِ اينان شبيه افرادي است كه به خواب رفتهاند ،چنان كه حضرت پيامبر
اكرم(ص) ميفرمايد :مردم در خوابند ،وقتي بيدار ميشوند كه مرگ به سراغ ايشان ميآيد ،كه مراد از
خواب ،خواب غفلت است .چنان شيفته و فريفتة دنيا گشتهاند كه اصالا توجّهي به انقراض حياتِ
دنيوي و خاموش گشتن شعلة فروزان زندگي ندارند ،اگر هم توجهي نمايند ،اين فاصله را بسيار
طوالني ميبينند« :آِن ُهم َي َرونَ ُه َب ِعيدآ َو نَ َرآ ُه َق ِر يبا :ايشان وقوع آن را بسيار دور ميدانند و ما آن را بسيار

نزديك ميبينيم» .چنان در كشش زمان و زندگي دنيوي ،خود را گم كردهاند كه ميگويند:

« َو َما أآَ ُ
ظن

اع َة َقائِ َمة :و گمان نميكنم كه قيامتي بر پا شود» .در حالي كه پيشوايان الهي هشدار ميدهند
آلس َ

كه:

ِ
ين َ ِ
وت آَن َينزِلَ
آلم َ
ين آ َ
َح ِدكُم َو َب َ
«ما َب َ
آلجنَة َآ ِو آلنارِ آل َ

ب ِِه :فاصله ميان يكي از شما و جنّت و نار

نيست ،مگر موت ،كه آن هم ميآيد و فاصله را از ميان برميدارد».

موت ،قيامت صغري

143

خداوند متعال در قرآن مجيد براي بيان ارزش واال و بينظي ِر سرمايه عمر ،به عصر و زمان

آلعص ِر :سوگند به عصر» كه از لحاظ معني كماليّه ،اشاره بر تعليم بسيار
سوگند ياد ميفرمايدَ « :و َ
عظيمي است و آن ،كمال توجه به استمرار حركاتِ زمان است ،كه هر لحظه انقطاع خود را اعالم
ميكند؛ حركت مستم ّري كه قابل بازگشت نيست ،باالخصّ كمال توجّه به
چنان كه بيداردالن و تشنگانِ آب زالل معرفت به وسيله امكاناتي كه خداي تبارك و
تعالي در اختيار آنان گذاشته ،واقعيّات و حقايقِ اين حركات را از اين جويبارِ دائما در جريان،
بهرهبرداري ميكنند و در نتيجه در حدّ كمال ،مجذوب جاذبة الهيّت ميشوند .بنابراين ،سوگند
مذكور اشارهاي است بر عظمت اعالي آن زماني كه عاليترين استعدادهاي عالي انساني به مقام
فعليّت ميآيد و جوه ِر اصيل انساني او بارور ميشود.
آري ،اگر انسان بتواند خود را از قيد و بند دنيا برهاند ،عاليترين محاسبات را انجام ميدهد و
هرگز خود را به ضاللت نميافكند ،چنان كه آن دسته از انسانهاي رشديافته و به تكامل رسيده كه
از جويبار زمان بيرون آمدهاند ،واقعيّات را در زنجي ِر به هم پيوستة علت و معلول ،و عمل و
عكسالعمل مشاهده ميكنند و ميدانند كه هر كس نتايج اعمال خود را هرچه زودتر خواهد ديد.
در اين باره احاديث بسياري وارد شده است از جمله:
كان ِم َن آلس َع َد ِ
كان ِم َن
آلجن َِة َو آِن
قيا َمتُ ُه ثُم آِن
بر ُه َر َ
َ
آء َفيك ُ
َ
« َمن َم َ
وضة ِمن رياضِ َ
ات َف َقد َقا َمت َ
ُون َق ُ

آل َ ِ
شق ِ
ير ِ
آن :كسي كه از دنيا رفت ،قيامتش بر پا ميشود .اگر از سُعداء
ياء َفيك ُ
حفرة ِمن ُ
بر ُه ُ
ح َف ِر آلن َ
ُون َق ُ

باشد ،قبر او باغي است از باغهاي بهشت ،و اگر از اَشقياء باشد ،قبر او گودالي است از گودالهاي
دوزخ».
بنابراين ،كسي كه عمر خود را به غفلت سپري سازد و راههاي باطله را پيموده كسب شقاوت
كند ،و تا در دنياست از معاصي خويش نادم نشده و موفق به توبه نشود و با همين حال از دنيا رود،
محال است كه سعادت حقيقي نصيب او گردد.
پس بياييم با معاني الهيّه ،مرآت دل را جلوهگر سازيم و به مقام توبه درآييم .بياييم لباسي را بر
جان كنيم كه تار و پودش از تقوي باشد ،بياييم به خواستههاي نفسْ خطِّ بُطالن بكشيم ،و خود را
از بنبست شقاوتها برهانيم .سوگند به خدا ،اين لذّات دنيا همه ميگذرد ،لكن بدانيم كه آثار زشتِ
آن عالوه بر دنيا ،در آخرت نيز باقي است.
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بياييم توبه نماييم و در قبال اين نعمتهاي الهي شاكر شويم .چنين نيست كه خداي تبارك و
تعالي دَرِ شكرگزاري را بگشايد ،لكن دَرِ فزوننعمتي را بربندد .چنين نيست كه خداي تبارك و
تعالي دَرِ دعا را بگشايد ،لكن دَرِ اجابت را بربندد .چنين نيست كه خداي تبارك و تعالي دَرِ توبه را
بگشايد و دَرِ آمرزش را بربندد.
بياييم دل از محبت و عشقِ ماسِوي بركنيم كه نجات ما در گرايش به خداست .بياييم به خدا
عشق ورزيم .سوگند به خدا ،عشق و عالقة ما نسبت به ماسِوي تا دم مرگ است ،در دم مرگ پايان
ميپذيرد .ممكن است كه قبل از مرگ هم طوري شود كه اين عاشقِ مَجازي و كذايي اگر به وصال
رسد ،ديگر از مراتب تالشش كاسته شده يا به كلّي عشق او از ميان برود.
ميدانيم كه در عشق به ماسوي ،مقدمهاش صورت است و جمالْ ماية اوّل است .اما اين چه
عشقي است نسبت به محبوب ازلي ،نسبت به خالق كائنات كه پس از موت ،قويتر ميگردد و تعلّق
محكمتر ميشود؟! اين قابل قياس نيست به عشق كذائي كه تنها صورت را بيند و جمالْ ماية اوّل
شود .در اين عشق ،صورت و معنا يكي است ،جمال و كمال يكي است.
بياييم دل به اين دنيا نبنديم .اين دنيا براي اين است كه به آبادي جهان ديگر پردازيم .سرانجام
همان ساعتِ موعود فرا ميرسد ،ميبينيم كه اين رؤيا چه رؤيايي بود! رؤيايي بود كه تعبير نداشت،
اميد و آرزويي بود كه از جامة تحقّق برهنه ماند.
خوشا به حال كساني كه به ياد محبوب ازلي زيستند ،به انتظار وعدة ديدار نشستند ،و عاقبت
به وصال دوست پيوستند.

دنيا محلّي است ناقص ،و موجودات او ضعيف ،و قابل تغيّر از حالي به حالي ،كه محتاج است
مانند اطفال ضعيف به مهد و گهواره ،كه تعبير از آن به مكان آورند ،و محتاج است به دايه و
مربّي ،كه تعبير از آن به زمان آورند ،و مكان و زمانِ اين دنيا در غايتِ ضعف و كمالِ نقصان
است.
وجود هر جزئي از مكانِ دنيا مقتضي عدمِ غي ِر خود ميباشد و حضور هر جزئي از زمانِ دنيا،
مستدعي غيبتِ ماسواي خود ميباشد

خداوندِ عالَم ،تمام نعمتهاي خود را براي بني نوعِ انسان آفريده و مقصود او بعد از ايصا ِ
ل
نعمتِ وجود و تلبّس به لباس حيات و ايجاد ايشان از كَتمِ عدم در عرصة شهود ،اعطاي وجود
سرمدي و حيات ابدي است و نشئة دنيا را مزرعة نَشئَة آخرت مقرّر فرموده است.
كوچ كردن از عالَمِ فناء به عالَمِ بقاء ،موقوف است به طي مسافتي و خداوند عالم «برزخ» را
مسافت آن نعمت جاوداني قرار داده ،و امتحانخانة حُسن و قُبحِ عمل بندگان را اجلي مقرّر
فرموده ،كه بعد از انقضاء مدت ،جزاي اعمال ايشان را در خانة مقصودِ جاوداني عطا فرمايد:

َ
َ
ِ
«آل ِذي َ
ور :همان كه مرگ و زندگي
َق آل َمو َ
خل َ
ت َو آل َ
ح َيا َة ل َيبل َُوكُم أآيكُم أآح َس ُ
ن َع َمال َو هُ َو آل َع ِز ي ُز آلغ َُف ُ

را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده».
از كلمات حضرات ائمه اطهار عليهمالسّالم معلوم ميگردد كه بعد از موت ،نفسْ باقي بوده و
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فناء بر او راه نمييابد و در آن حال ،يا در نعمت و لذّت است اگر از محضِ اهل ايمان باشد ،و يا
در نقمت و زحمت است اگر از محضِ كفّار باشد ،و يا مُهمَل ميماند اگر داخل در مستضعفين
بوده باشد.
 ،و سؤال و جواب ،مستلزم حيات و قدرت
بر تكلّم است .بنابراين قبر دو معني دارد يا قبر بر دو نوع است :يكي محلّي كه شخص در آنجا
مدفون است .ديگري محلّي كه روحْ توقيف شده ،در مقام سؤال و جواب است ،و منظور از قبر
اصلي و فشار قبر ،همين قسم اخير است نه آن قبر ظاهري.
ادلّه دالّه بر التذاذ مؤمنين و تعذيب كفّار بعد از مرگ از آيات ،بسيار است از جمله اين آية
شريفه در حقّ شهداي طريق حقّ ميباشد كه در حقيقت ،ايشان را نميتوان از اموات محسوب
داشت بلكه ايشان زندگانند:

ين قُتِلُوآ ِفي َسبِيلِ
« َو لَ تَح َس َبن آل ِذ َ

ون:
ند َربهِ م ُير َزقُ َ
الل ِه أآَم َوآتا َبل أآَح َياء ِع َ

هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شدهاند مرده مپندار ،بلكه زندهاند كه نزد پروردگارشان
روزي داده ميشوند».

روح انسان پس از خروج از كالبد ماديَ ،عقَباتي سير مينمايد و پس از سير َعقَبات ،وارد
عالم مقدس برزخ ميشود .اگرچه خودِ عالم برزخ به معنايي ،از عالم َعقَبات عظيمه است .روح در
عالم برزخ در مقام سؤال و جواب و صدور حكم است.

براي بعضي از ارواح ،سؤال و جواب و صدور حكم پس از اندك مدتي پايان مييابد .برخي از
افراد ،سؤال و جواب و صدور حكمشان در مدت درازي انجام مييابد .برخي از ارواح بنا به مشيّت
عُلياي حقّتعالي ،سؤال و جواب و صدور حكم آنان در مدت بسيار طوالني انجام مييابد.
پس از صدور حكم ،معين و مسلّم ميشود كه آيا اين ارواح از محبوسين هستند يا در مقام
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اَعرافند يا از مُتَنعّمين ميباشند .حاصل،
كليّه محبوسين چند قسمند:
قسمي از محبوسين ،پس از اندك مدتي نجات يافته ،وارد مقام اَعراف ميشوند .قسمي از
ارواح ،پس از مدت درازي از اين محبوسيّت خارج شده ،وارد مقام اَعراف ميشوند .قسمي از
ارواح هستند كه پس از مدت بسيار طوالني ،براي آنها نجاتي حاصل شده ،وارد مقام اَعراف
ميشوند .اما قسمي از ارواح هستند كه تا قيام قيامت در آتش حسرت و عذابند.
محبوسين هر كدام از لحاظ عذاب و عدم آسايش و نيز از جهت حسرت و ندامت ،مراتب
دارند .در كالم بزرگان دين و آيات قرآن ،به پوشاك و غذايشان اشاره شده كه آنان بنا به مرتبة
خود ،لباس و غذايي دارند و هر كدام به نوعي معذّب هستند.
افرادي كه در مقام اَعراف هستند ،آنها نيز چند قسمند:
بعضي از آنها امكان دارد پس از اندك مدتي نجات يافته ،مُتَنعّم شوند .بعضي از آنها امكان
دارد پس از مدت درازي نجات پيدا كرده ،متنعّم شوند .بعضي امكان دارد پس از مدت بسيار
طوالني نجات برايشان حاصل شده ،متنعّم شوند .بعضي امكان دارد تا قيام قيامت در همان مقام
اَعراف باقي بمانند.
افرادي كه متنعّم هستند ،آنها نيز چند قسمند:
برخي از آنان در مرتبة اَدناي جنتِ عالَمِ برزخ ،متنعّم هستند .برخي از آنان در مرتبة اعالي
جنت عالم برزخ ،متنعّم هستند .برخي در عاليترين مرتبة جنّت عالم برزخ ،متنعّم هستند.

آيا احضار ارواح امكانپذير است؟ گرچه در برخي نشريّات و كتب ،اظهار ميشود كه رو ِ
ح
بعضي از مطرودينِ درگاه الهي احضار شد و چنين جواب داد ،اما همة اينها موهومي است ،زيرا
ارواحي كه در مقام اَعرافند ،احضار برخي از آنها امكانپذير است نه همة آنها ،آن هم در
ليالي و ايام مُتبرّكه .يعني در يكي از ليالي و ايام متبرّكه ممكن است اين امر حاصل شود ،شايد
در بعضي شبها و روزهاي عيد جمعه ،نه هر شب و روز جمعه.
فردي كه احضار روح ميكند ،بايد واجد شرايط شود ،زيرا روحي كـه در اَعراف است با قالب
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مثالي يا قالب ملكوتي حاضر ميشود.
به عبارت ديگر ،كالبد جسماني او حالت ملكوت بگيرد تا بتواند اتصال پيدا
نمايد.
فردي كه واجد شرايط باشد ،پس از آن كه در اثر اتصالْ كالبدِ جسماني او حالت ملكوتي به
خود گرفت ،تا حدّي كه مُجاز باشد ،ميتواند سؤال نمايد و آن روح نيز اسراري را كه مجاز است
به او ميرساند نه همة اسرار را.
ارواحي كه متنعّم هستند ،بعضي از آنها را فقط در شب و روز مقدس جمعه ميتوان
مشاهده كرد ،يعني شب و روز جمعه ميتوان روح آنها را احضار كرد .در غير از اين روزها ،احضار
متنعّمين عالم اَدناي برزخ امكانپذير نيست .اما آنها كه در مرتبه اعالي عالمِ جنّت سير ميكنند،
احضار ارواح آنها در كليّه ليالي و ايام متبرّكه امكانپذير است .آنان نيز در مقام احضار ،در لباس
ملكوتي يا اَعرافي و يا جنّتي مشاهده ميشوند ،و فردي كه ميخواهد از اين اسرار باخبر شود،
بايد كالبد جسمانيش حالت ملكوتي بگيرد ،وگرنه معاني اخذ شده چندان معتبر نيست.
افرادي كه در عاليترين مرتبة عالم جنّت برزخ هستند ،روح آنها هميشه آزاد است .اكثر
اوقات فرد حائز شرايط ميتواند با آنها تماس بگيرد و آنان نيز ميتوانند در قالب مثالي و باالتر از
آن ،در كالبد جسماني هم تشريف آورند.
به طور كلي ،حضرات انبيا باالخصّ حضرات معصومين(ع) با وجود اين كه سالهاست از دنيا
رفتهاند ،ميتوانند هم در كالبد جسماني و هم در كالبد مثالي تشريف بياورند ،و فردي كه حائز
شرايط باشد ميتواند آنها را ،هم در قالب مثالي و هم در قالب جسماني مشاهده كند.
حال ،آيا محبوسين و يا كساني كه در مقام اَعراف هستند و يا متنعّمين ،اگر خودشان
بخواهند ميتوانند تماس بگيرند؟ محبوسين ،همانطور كه احضار آنها محال است ،خود آنها هم
نميتوانند تماس بگيرند .ارواحي كه در مقام اَعرافند ،فقط بعضي از آنها اجازة تماس دارند .اما
آنهايي كه در عالم اَدناي جنّت برزخي هستند ،در اوقات معينه ،هر موقع اراده كنند ،ميتوانند
در همان قالب مثالي بيايند و فردِ مورد نظرشان را ببينند ،اما فردي كه مورد نظر است ،امكان
دارد آنها را نبيند بلكه با اشاراتي متوجه حضور آنها شود .ارواحي كه در عالم اعالي جنّت برزخ
هستند ،در هر موقع ميتوانند هم در قالب مثالي و هم در قالب جسماني با سايرين تماس
بگيرند مگر در موارد استثنايي.
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مادّة موجودات ،ظاهري باشد يا غير ظاهري ،بسيط است يا مركب .هر عنصر بسيط ،قبل از
تركيب و ميل به آن ،خود و خواصّ مربوطهاش را بيشتر ظاهر ميكند .بنابراين ،موجودي كه
مركّب از عناصر مختلفه است ،اگر بخواهيم هر عنصر آن را بهتر بشناسيم تا بتوانيم از خواصّ
اختصاصي آن استفادة بيشتر بنماييم ،احتياج به تجزيه دارد .همچنين ممكن است در بين
عناصر آن ،عنصري باشد كه نياز بشر به شناسايي و درك خواصّ آن ،از ساير عناصر بيشتر باشد.
در هر دو صورت ،براي رسيدن به مقصود ،از اقدام به تجزيه و تصفيه ناچاريم.
همچنان كه براي تحصيلِ جوه ِر اشياء ظاهري تجزيه و تصفيه الزم است ،براي حصول جوه ِر
عوالم باطني و معنوي نيز تجزيه و تصفيه ضروري است.
قالب بشر از عالم ماديّات است و روحش كه جوهر اصلي وجودِ اوست از عالم مجرّدات .و
كمال مُباينت بين مجرّد و مادّي است و به حكم تقابل ،هريك از آنها در حين غلبه ،ديگري را
مغلوب كرده تحت تصرّف خود درميآورد.
در اثر غلبة جسم خاكي ،روح از اظهار خصوصيّات ملكوتي خود بازماند .چه ،حقتعالي روح
را بيرنگ آفريده و رنگِ آن از اعمال نفسانيّه يا عقالنيّه است كه رنگ كفر يا ايمان به خود گيرد،
چنان كه خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد فرمايد:

خل ََقكُم َف ِمنكُم ك ِ
«هُ َو آل ِذي َ
َافر َو ِمنكُم

مؤ ِمن :اوست آن كه شما را آفريد ،برخي از شما كافرند و برخي مؤمن ،و خدا به آنچه ميكنيد
بيناست».
بنابراين ،روح در قالب خاكي امكان دارد كه موحّد كامل باشد يا موحّد ناقص يا اين كه
موحّد نباشد .حصول هر سه حال در نتيجة تزكية كامل يا تزكية ناقص يا عدم تزكيه است .در
عدم تزكيه ،آزادي براي روحْ چندان ميسّر نيست تا از عالم مجرّدات فيضياب شود .در نتيجة
تزكية ناقص ،تا اندازهاي براي روحْ آزادي ميسّر است و ميتواند نتايج حقيقي توأم با نتايج
مَجازي از عالَمِ مجرّدات و ماديّات حاصل نمايد ،ولي در نتيجة تزكية كامل ،روح آزاد است و
ميتواند از عالَمِ مجرّدات نتايجي به تمام معنا معنوي و رحماني حاصل نمايد .به عبارت ديگر،
آلودگي روح در نتيجة ارتباط با قالب ظاهر است؛ هرچه ارتباط روح با قالب و تعلّقات مربوطهاش
بي شتر قطع شود ،روح موحّدتر است و در موقع قطع ارتباطِ كامل ،روحْ موحّد كامل است و سير
آن به عالم مجرّدات يا موحّدين كامل ميباشد.
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بنابراين ،سير در عوالم روحاني و اخذ نتايج معنوي براي بارور ساختن استعدادهاي عالية
انساني و تكامل جوهر اصيلِ روح الهي ،نياز به تزكيه و تصفية روح از آاليشهاي نفساني و
تعلّقات غير الهي دارد.
فشار در ظواه ْر خصوصا در بواطن ،در اثر حكم است و حكم بدون حاكم به وجود نميآيد .هر
تجزيه و تصفيه نوعي فشار دارد .گرچه در بعضي موارد امكان دارد كه فشارِ تجزيه و تصفيه ،تأثّر
و تألّم باشد ولي منظور از فشار ،لزوما تأثّر و تألّم نيست .ممكن است فشارِ بعضي تجزيه و
تصفيههاي توأم با تفکّر يا عمل ،سرورآور باشد.

آنان كه در دار دنيا ،به تصفيه نفسِ خود از رذائل اخالق و ذمائم اعمال نپرداختهاند ،و در
انجام حسنه و اكتساب فضايل مُستَحسَنه قُصور ورزيدهاند و در نتيجه ،روحشان به صيقل تزكيه،
روشني و صفا نيافته تا انكشاف حقايق در آن حاصل شود ،بلكه در اثر ورودِ آثارِ ظلمانيّه ،از قبولِ
اِشراق و انوار محروم ماندهاند ،بعد از مرگ ،براي طي مراحل تكامل ،ناچار از تحمل فشار قبر
يعني عالم برزخ و نيز عالم آخرت هستند.

در عالم برزخ تمام صورتها ،صورت عمل به خود ميگيرند و نتيجة اعمالِ انسان را منعكس
مينمايند .سيما و صورت محبوسين ،ماوراء عالم مادي بودهِ ،بسيار زشتتر از سيماي دنيوي
آنان است .اهل اَعراف و مُتَنعّمين گرچه صورتشان شبيه صورت دنيوي و عالم مادي آنان است،
اما در آنجا هرگونه مرضِ جسمي و روحي و نقص عضو برطرف ميشود.
زيبايي صورت متنعّمين ،ماوراء زيبايي عالم مادي است .پيري ،امراضِ جسمي و روحي به
كلّي برطرف شده با صوَر زيباي عملْ آراسته هستند؛ به اندازهاي زيبا هستند كه هرگونه وجاهتي
تصوّر شود ،هرگز قابل مقايسه با آن نيست.
آري ،علم و عمل ،دو گوهر نوراني هستند و نفسْ بـه وسيلة اين دو گـوهر ،نوراني ميگردد.
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بهرة انسان هرچه از اين دو گوه ِر فروزان بيشتر باشد ،مراتب وزن انساني او باالتر است .آالم و
لذّات اخروي انسان ،به نسبت ادراكات يا عدم ادراكات اوست .ادراكات الهي در اصل نصيب
كساني است كه از علم و عمل الهي بيشتر و بلكه در حدّ اعال بهرهمندند.
در نَشئَة ديگر ،انسان به صورت علم و عملِ خويش برانگيخته ميشود و بدني را كه با خود
به نشئة ديگر ميبَرد ،بدني است كه خودِ او ساخته است .آن بدن را تخمهايي ساختهاند كه در
مزرع دل كاشته است چه،

زر َع ُة آل ِخ َر ِة :دنيا
« :آلدنيا َم َ

کشتزار آخرت است».
هر عملي ظاهري و باطني دارد ،زيرا در اعمالْ قدرت خالقيّه وجود دارد و هر عملي ،اعم از
اين كه خير باشد يا شرّ ،خالق صورت باطني خود است .صورت باطني اعمال چند قسم است كه
از جملة آنها ،صورت ملكوتي و الهوتي است ،و پاداش و مجازات اخروي هر كس ،همان تجسّم
باطنِ اعمال اوست كه ممكن است در سه مرحله بر او محيط و جلوهگر شوند :دنيوي ،برزخي و
اخروي.
حضرت علي عليهالسّالم ميفرمايد :آن قريني كه با تو دفن ميشود و با تو در عالم برزخ و
قيامت است ،آن غايات و نهايات اعمال و افعال تو است .يعني
و همنشينان او از زشت و زيبا،
غايات اعمال و افعال اوست .چنان كه در اخبار و احاديث صحيح آمده كه «در نَشئَة ديگر ،اگر
انسان از دوستان خدا باشد ،كسي نزد او ميآيد كه زيباترين و خوشبوترين و خوشجامهترين
افراد است و به او گويد ،ترا بشارت باد به نسيمهاي جانفزاي الهي ،و گلهاي خوشبو و بهشت پر
نعمت ،مَقدَمت مبارك باد .وليّ خدا ميپرسد :تو كيستي؟ او در پاسخ گويد :من عمل نيكوي تو
هستم كه از دنيا به سوي بهشت آمدهام .و اگر آن شخص از دشمنان خدا باشد ،كسي به نزد او
آيد كه زشتترين و بدبوترين و بدلباسترين خَلق است و به او گويد :ترا به ورود به دوزخ و
عذاب الهي خبر دهم! از او پرسد :تو كيستي؟ پاسخ دهد كه من عمل و كردار زشت تو هستم».
آري باطن اعمال انسان همواره قرين اوست و لذا توان گفت كه ريشة اشجار سعادت در
نفس انسان غَرس شده است .اين است كه حضرت علي(ع) ميفرمايد :وزنِ انساني خود را با علم و
عمل باال ببريد و بدانيد كه با دنيا ،آخرت است .يعني هم اكنون بهشت و جهنم موجود است نه
اين که آخرت بعد از دنيا باشد تا در طول زماني آن قرار گيرد.
مردان الهي آنانند كـه قبل از روز حساب ،هر روز بـه محاسبة وزنِ انساني خـود ميپردازند،

معاد

زيرا آنان اين تعليم الهي را خوب فرا گرفتهاند كهَ « :و آل َوز ُن َيو َمئِذ آل َحق :روز قيامت ،وزنْ حقّ
است» و موزون ،اعمال انسانهاست.

موقعي كه جان به درگاه ربوبيّت تسليم ميشود ،دفتر حساب او بسته ميشود و ديگر او را
آن قدرت نيست كه در آن ،عمل نيكي ثبت نمايد ،اما استثنائا دفتر حساب شش فرقه بسته
نميشود.
از جمله افرادي كه دفتر حسابشان بسته نميشود ،دانشمندان و علمايي هستند كه از خود،
كتبي به يادگار گذاشتهاند كه موجب ارشاد جامعه باشد .اينان در اعمال افرادي كه از طريق آن
كتب ارشاد شوند ،سهيم ميباشند و از لحاظ مقام معنوي و نعم الهي ،از آثار خير اين عمل
برخوردارند.
اگر فردي با رنج و زحمت ،كتبي بنويسد كه سبب ارشاد و هدايت جامعه باشد ،ولي عملش
توأم با جاهطلبي ،شهرتپرستي و ساير اَغراضِ غير الهي باشد ،اگر به توفيق الهي به مقام توبه
برآيد و توبهاش مقبول درگاه الهي قرار گيرد ،آنگاه مورد عنايت پروردگار واقع شده از آثار معنوي
آن كتب ،روز به روز استفاده خواهد بُرد.
دانشمند و عالم ربّاني كه آثار هدايتبخشي از خود به يادگار ميگذارد ،اگر ستمكارانِ
روزگار موانعي ايجاد نمايند كه جامعه از برخورداري آن كتب محروم شود ،باز اين عالِم از ناحيه
آن كتب مقدسه ،از نعم و مواهب الهي برخوردار است.
باالتر از همه وقتي است كه در حال حيات يا مماتِ يك دانشمند ربّاني ،موانعي ايجاد شود
كه مردم از كتب الهي او بهرهاي نداشته باشند و يا حتي آن كتابها را بسوزانند و از بين ببرند،
باز هم تا قيام قيامت خداوند تعالي ،مقام معنوي آن عالِم را باال ميبرد .زيرا در پيشگاه الهي،
مقام معنوي هر كس به نسبت اخالص و انجام وظيفة اوست ،و آن مرد الهي حتياالمكان به دين
خدا خدمت و انجام وظيفه نموده است .حال اگر جامعه به عللي نميتواند از آن كتب بهره ببرد،
اين نارسايي متوجه او نيست .چنان كه در مورد حضرت رسول اكرم(ص) در آيات قرآن آمده كه،
اي حبيب ما در قبال گمراهي گمراهان محزون مباش ،تو انجام وظيفه كردهاي .بنابراين در
شخصِ واجد شرايط ،مقامِ معنوي تا قيام قيامت رو به ازدياد است.
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فرد ديگري كه دفتر حسابش بسته نميشود ،دانشمندي است كه افراد برجسته تربيت
نموده تحوي ل جامعه دهد ،و آن افراد و شاگردان در جامعه مشغول خدمت و هدايت باشند .آنها
هر قدر تبليغِ حقايق نمايند و مردم را ارشاد كنند ،آن دانشمند نيز بهرة خود را در پيشگاه الهي
خواهد بُرد و در اعمال خير آنان سهيم است .اما اگر اين تعليم و تربيت توأم با اخالص و رضاي
خدا نباشد ،عالوه بر اين كه چنين فردي در پيشگاه خدا مأجور نيست ،گنهكار نيز هست.
و اهل دوزخ نيز از بوي بد عالِم
بيعمل مُتَأذّي ميشوند! و برعكس ،بهترين و مقدسترين مردم ،عالِمي است كه به علم خود
عمل نمايد .عالِمي كه به علم خود عمل نكند ،علم او بزرگترين حجاب اوست و در آخرت نيز،
حسرت و ندامت او از همه بيشتر است؛ چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :شديدترين
مردم از لحاظ حسرت و ندامت در روز قيامت ،عالمي است كه ديگري را به سوي خدا دعوت
نموده و او استجابت كرده و به سعادت جاوداني رسيده است ،لكن خودِ آن عالِم به جهت ترك
عمل ،گرفتار عذاب الهي شده است .ولي اگر آن عالِم قبل از موت ،موفق به توبه شود ،اميد است
كه مورد عنايت باريتعالي قرار گيرد و از آثار زحماتش بهرهمند گردد ،به شرطي كه عاقبت به
خير شود.
فرقة ديگر ،كساني هستند كه پس از خود بناي خيري به يادگار گذاشتهاند كه هر قدر در
آن بنا تحصيلِ حقايق كنند ،سهمي هم به باني آن ميرسد .اما در همة اين اعمال ،اخالص شرط
است و فردي كه بناي خير ايجاد ميكند ،بايد با مالِ حالل باشد وگرنه براي او هيچ آثار خيري
به دنبال ندارد ،اعم از اين كه مسجد باشد يا ظاهرا بناي خير ديگري.
بنابراين ،اگر ايجاد بناي خير از طريق حالل و توأم با اخالص نباشد ،نه تنها در پيشگاه الهي
مأجور نيست ،معصيت نيز به شمار ميآيد .ولي اگر باني آن به مقام توبه برآيد و عاقبت به خير
شود ،در اين شرايط از آثار خي ِر آن اقدام ،برخوردار خواهد شد.
سه فرقة ديگر كه دفتر حسابشان بسته نميشود ،عبارتند از:
ضلِّه باقي گذاشتهاند ،كتبي كه جوانان را
افرادي كه در حال حيات يا ممات ،از خود كتب مُ ِ
گمراه نمايد و موجب انحراف مردم شده آنان را به سوء عاقبت مبتال نمايد .در اين صورت ،مادام
كه آن كتب ،سبب ضاللت ديگران باشد ،در انحراف و گناهان آنان شريك است مگر اين كه تائب
شود و بتواند همة آثار سوء آن كتب را از بين ببرد .اما اگر افرادي در نقاط دور دست به وسيله
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آن كتب گمراه شوند و يا در آن حال از دنيا رفته باشند ،قبولي توبة او چگونه ميسّر است؟! اين
است كه پيشوايان عِظام دين توصيه فرمودهاند كه دقت كنيد گناه نكنيد و اگر هم زماني مرتكب
گناهي شُديد ،در مقام توبه و جبران برآييد ،حداكثر طوري باشد كه با فوت شما ،آن گناهتان نيز
بميرد ،واي به حال فردي كه پس از مرگِ او ،آثار گناهانش در دنيا باقي بماند.
فرقة ديگر ،علما و دانشمنداني هستند كه موجب گمراهي شاگردان خود شوند ،كه در آثار
سوء گمراهي آنان و افراد ديگري كه از طريق آنان گمراه شوند ،سهيم ميباشند .در صورتي توبة
آنها در درگاه الهي مورد قبول قرار ميگي رد كه ،به شاگردان خود اقرار و اعتراف كنند كه آنان را
گمراه كردهاند .ولي قبولي چنين توبهاي به آساني ميسّر نيست ،زيرا چه بسا آن شاگردان ،موجب
گمراهي عدّهاي ديگر شده و دسترسي به آنها مشكل باشد ،و يا پارهاي از آن گمراهان از دنيا
رفته و عمر و امكانات تكاملي آنها ضايع شده باشد.
و باالخره فرقة ديگر ،افرادي هستند كه بنائي ساخته باشند كه در آنجا فِسق و فُجور انجام
گيرد ،كه باني آن در گناه و انحراف آنان شريك است .توبة چنين كسي نيز مشكل است كه مورد
قبول حقّ قرار گيرد .حتي اگر پس از توبه و اقدام در جهت مثبت ،در آن بنا نشر حقايق نيز
صورت گيرد ،از كجا معلوم كساني كه از آن طريق گمراه شدهاند ،قابل دسترسي باشند و يا
عدّهاي از آنان وفات نكرده باشند؟

خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد:

َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين
آرهُم كَاملَة َيو َم آل ِق َيا َم ِة َو من أآو َزآرِ آل ِذ َ
«ل َيحملُوآ أآو َز َ

ُي ِ
ون :تا در روز قيامت عالوه بر حمل بار گناهان خويش ،بار گناه
ضلونَ ُهم بِغَي ِر ِعلم أآَلَ َساء َما َيز ُِر َ

كساني را كه به ناداني گمراهشان كرده بودند ،بردارند .آگاه باش كه چه بار بدي برميدارند!» و
در آيه ديگر اشاره ميفرمايد كه هيچ يك از اعمال و آثار آنان ،از قلم نميافتد:

ب َما َقد ُموآ
« َو نَكتُ ُ

َو آثَ َارهُم :آنچه را از قبل فرستاده و آثار آنان را مينويسيم» .بنابراين فرد بدعتگزار هرچه بدعت
گذاشته ،همراه با آثار بعدي آن ،در نامة عملش ثبت و ضبط ميشود ،و هرچه افراد در اثر بدع ِ
ت
او مرتكب گناه شوند ،بر مراتب عذاب او افزوده ميشود و سرانجام «روز قيامت به همة كردههاي

پيش و پس خود ،آگاه ميشودُ :يَنََب أا ُ ِ
ان َيو َمئِذ ب َِما َقد َم َو أآَخ َر».
نس ُ
آل َ
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در قرآن مجيد و در كالم حضرات پيشوايان معصومِ دين مكرّر آمده كه خداوند متعال در
مقام توبه ،سيئات را تبديل به حسنات ميكند .اين موضوع نيازمند تفسير و تأويل است ،زيرا
كالمي متشابه بوده چه بسا عدّهاي از اين راه گمراه شوند .فردي كه مرتكب اعمال شنيع و قبيح
به مانند زنا ،شرابخوري ،قتل نفس ،بدعت و امثال آن شده ،چگونه ممكن است در مقام توبه ،اين
سيئات تبديل به حسنات شود؟! مثالا تبديل به اين شود كه او كتب ارشادي نوشته يا بناي
خيري ايجاد نموده است؟!
اما چون توأم با شرايط الزم نيستند ،در رديف سيئات محسوب ميشوند .به عنوان مثال،
فردي كه كتب ديني و ارشادي نوشته ولي داراي اخالص نبوده ،در مقام توبه ،چنين سيئهاي
تبديل به حسنه ميگردد ،يعني آن كارها و زحماتش جزو حسنات او منظور ميشود ،مشروط بر
آن كه توبة او حقيقتا مورد قبول حقّ واقع شود و عاقبت به خير گردد.
خداوند متعال در قرآن مجيد توصيه بر توبة نصوح ميفرمايد .نصوح ،فرد گمراهي بود كه
موفق به توبة واقعي گرديد ،توبة كاملي كه ديگر بازگشتي براي آن نبود .چه ،نصوح چيزي را
گويند كه از جايش خارج شود و ديگر به جاي اوّليه برنگردد ،به مانند شي ِر خارج شده از پستان.

از جمله تعاليم مهم دين ،توجه به اموات و زيارت اهل قبور است .رفتن به گورستان در
تذكر مرگ ،اثر عميقي دارد و موجب دلسردي و كاهش عالقه به لذّات دارِ غرور است .پيشوايان
مقدس اسالم دستور دادهاند كه براي زهد در دنيا ،بايد از داروي مرگ استفاده شود .چه ،در اين
حال ،انسان متوجه ميشود كه گرفتاريها و ابتالئاتي در پيش دارد كه ناراحتيهاي دنيوي در
قبال آن ناچيز است .و اين يك اصل روحي و رواني است كه ،كسي كه خود را با مصيبتي بزرگ
مُواجه بيند ،مصائبِ كوچك را فراموش مينمايد .اين چنين توجهي به مرگ و درگذشتگان ،در
تقويت جنبههاي معنوي و الهي انسان مؤثر شده ،او را آمادة مسافرت به عالم آخرت ميكند.
از سوي ديگر ،همانطور كه قُصور در انجام ساير وظايف سبب ضعفِ دل و روح انسان شده
چه بسا از اسباب شقاوت او شود ،بياعتنايي به اموات نيز مسئوليّت عظيمي در پيشگاه الهي
لذا فريضهاي از
دارد ،تا آنجا كه
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فرايض براي هر فرد مسلمان ،كمال توجه به درگذشتگان است ،باالخصّ به افرادي كه در ذِمّة او
حقّي دارند.

در عالَمِ بعد از مرگ ،عدّهاي از مردگان نوميدند؛ اين نوميدي آنان از دو جهت است :يكي
ناشي از غفلت خودِ آنان است؛ زيرا موقعي كه در دار تكليف بودند و امكان نيل به كمال و
سعادت اخروي داشتند ،در اثر تبعيّت از هوي و هوس ،غافل شده و از سعادت واقعي محروم
شدند .ديگري غفلت بازماندگان ايشان است كه چنان كه بايد ،توجهي به آنان نميكنند .در
حالي كه در آيات و اخبار ،توصيف زيادي به توجه به اموات شده است.
احسان و عبادت و تالوت آيات به رضاي حقّ و اهداء اج ِر آن به اموات ،سبب برخورداري
آنان از الطاف الهي ميشود .همچنين رعايت نكاتي كه در احكام ديني نسبت به اموات بيان
شده ،اثرات روحي و معنوي خاصي براي زندگان و مردگان دارد ،ولي براي ادراك اثرات آنها بايد
از مرتبه مَجاز و ماديّات قدم به مرتبة حقيقت و معنويّات نهاد .به عنوان مثال ،در موقع دست
گذاشتن بر روي قبر ،به محض اين برخورد و تماس ،نشانهها و عاليمي به وجود آمده ،ارتباط
روحي برقرار ميشود ،منتها هر كسي به نسبت مراتب ادراك معنوي خود ميتواند از اين ارتباط
روحي بهرهمند شود.
در اقدامات خيري كه به نيّت بهرهمندي اموات انجام ميگيرد ،نكتة مهم اين است كه آثار
معنوي و تكاملبخش اين امور در وهلة اوّل ،براي فردي است كه بدان اقدام كرده است و در
مرتبة ثاني ،اجر و پاداشي هم به امواتِ مورد نظر تعلّق ميگيرد .زيرا فردي كه در موقع انجام
عبادت و امور خي ر ،دلِ خود را به خدا متوجه نموده و در اثر اتّصال با مبدأ ،موفق به سير معنوي
شده است ،در اصل چنين كسي شايستة تعظيم و تكريم است نه شخص متوفّي كه اين مراحل
را سير نكرده و تنها به خاطر ديگري به او هم چيزي كرامت ميشود.
بهرهمندي همة اموات از آثار اقدامات خي ِر بازماندگان در حقّ آنان ،يكسان نيست .حتي
ممكن است برخي اموات نه تنها بهرهمند نشوند ،كه بر مراتب عذابشان نيز افزوده شود! زيرا
سُعداء و اَشقياء از لحاظ مراتب سعادت و شقاوت يكسان نيستند .ميزان سعادت و شقاوتِ افراد
بستگي به مراتب كيفيّت قلبي آنان دارد .كسي كه قلبا سير صعودي باالتري داشته باشد،
برخورداري او از سعادتْ بيشتر است و برعكس هرچـه سير نزولي قلبي كسـي پايينتر باشـد ،از
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سعادتْ دورتر و مراتب شقاوتش بيشتر است.
همانطور كه امور منفي ،سبب شقاوت و قساوت قلبي ميشود ،امكان دارد بعضي افراد در
مرتبهاي از قساوت و تيرگي قلب باشند كه حتي استماع آيات و حقايق ،كه از موجِبات تقويت
كمال و معرفت است نيز بر شقاوتشان بيفزايد .چنان كه در كلمات پيشوايان اسالم آمده كه

! افرادي كه در دار دنيا به محض استماع آيات الهي بر شقاوتشان
افزوده ميشود ،در دار عقبي نيز به محض شنيدن آيات ،بر عقاب و عذابشان افزوده ميشود.

حضرت موالي متّقيان علي(ع) وقتي با ياران خود از گورستاني ميگذشتند ،فرمودند« :سالم
بر شما يا اهلالقبور ،سالم بر شما اي اهل ديار برزخ .سالم بر شما اي كساني كه زماني در اين
خرابآباد زندگي ميكرديد .كاروان ما هم امروز و فردا راه اين بيابان را به پايان ميرساند و در
كنار شما قرار گرفته به شما ملحق ميشود .بگوييد حال شما چگونه است؟
اي اهل ديار برزخ ،اي ساكنين عالم برزخ ،چه ميپرسيد از آنچه گذاشتيد؟ از حال
بازماندگان خود ميپرسيد؟ از آنچه در دنيا از مال و منال باقي گذاشتيد ،از آنها ميپرسيد؟ من
به شما بگويم:

زوآج َف َقد نُ ِ
«و آَما آلدور َف َقد س ِ
كنَت َو آَما آلَ
حت َو آَما آلَموآلُ َف َقد
ك َ
ُ
ُ
ُ
َ

قُ ِس َمت :در

خانههايي كه شما ساكن بوديد و دوستان و اقوام و نزديكان شما به آنجا رفت و آمد ميكردند،
ديگران در آنجا ساكن شدند؛ همسران شما به نكاح ديگران درآمدند؛ اموال شما را قسمت
كردند ،قسمتي را اين برد و قسمتي را آن ديگري».
اي اهل ديار برزخ ،شما چه سخني براي ما داريد؟ «در اين وقت آن بزرگوار چشمان الهي
خود را به سوي ياران خود كرد و فرمود« :اي ياران من ،به دقّت گوش فرا دهيد تا ببينيم كه اين

ساكنين ديار برزخ به ما چه ميگويند ،آري همگان با يك زبان ميگويند« :آِن َخي َر آلز ِآد آلتق َوى:
بهترين توشه براي زا ِد راهِ اين سفر ،تقواست».

بايد دانست كه انسان را پنج حالت است كه هيچ يك بدون توفيق الهي صورت نبندد تا به حدّ
كمالِ خود رسد:
اوّل حالت عدم است:

ان ِحين م َن آلده ِر َلم َيكُن َ
نس ِ
«هَ ل أآَتَى َعلَى ِ
شيئا
آل َ

مذكُورآ :آيا زماني

طوالني بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكري نبود» يعني انسان ابتدا معلومي در علم خدا بود ،و اين
معلوم نه بر هستي ،خود شعوري داشت و نه ذاكر و مذكورِ خود بود.
دوّم حالت موجود در عالم ارواح ،يعني چون از كَتمِ عدم در عالم ارواح پيوست ،او را شعوري بر
هستي خود پديد آمد و ذاكر و مذكور خود شد.
ت ِف ِ
يه ِمن ر ِ
وحي :و از روح خويش در آن دميدم».
سوّم تعلّق روح به قالبَ « :و نَ َفخ ُ

ت روح از قالب« :كُل نَفس َذآئِ َق ُة آل َمو ِ
ت :هر نفسي چشنده مرگ است».
چهارم مُفارق ِ

پنجم اعادة روح بر قالب:

ِيها آل ِذي أآَ َ
نش أاَهَ ا أآَولَ
«قُل ُيحي َ

َمرة :بگو همان كسي كه نخستين بار آن را

پديد آورد».
اين پنج حالت ،انسان را به ضرورت ميبايست تا در معرفت ذات و صفات حقّ ،به كمال خويش
رسد و آنچه حكمت الهي است در آفرينش موجودات ،به حصول پيوندد:
ف :من گنج نهاني بودم پس خواستم که شناخته شوم».
آَن آُع َر َ

ِ
ت
احبَب ُ
«كُن ُ
ت كَنزآ َمخفيا َف َ

حالت اوّل ،عدم است كه چون بر عالم ارواح پيوندد ،او را بر هستي خويش شعوري پديد آيد و
به معرفتِ قِ َدمِ صانع ازلي ،عارف گردد.
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حالت دوّم ،اين كه ميبايست از كَتم عدم بر عالم ارواح پيوندد كه پيش از تعلّق او به قالب ،به
شهودِ بيحجاب نايل آيد در صفاي روحانيّت ،و مُستفيضِ فيض بيحجاب گردد و استعدادِ استماعِ

ت ب َِربكُم :آيا پروردگار شما نيستم؟» گيرد و به استعداد مقام «قالُوآ َبلي :گفتند آري»
خطاب « َآ َلس ُ
رسد.

حالت سوّم ،اين كه بايد روح تعلّق به قالب گيرد تا آالت كماالتِ معرفت با آن اكتساب كند و
بدان به عوالم غيب و شهادت وقوف يابد.
حالت چهارم ،اين كه مُفارقتِ روح از قالب بايد ،از دو وجه :اوّل آاليشِ روح كه از صحبت
اجسام و اجساد حاصل شده ،در مفارقت به تدريج از آن برخيزد و صفايي كه در قالبْ او را حاصل
ميشد ،بيمزاحمتِ قالب ،آن صفا را به حدّ كمال دريابد .دوّم اين كه ذوقي از معارف غيبي در قالبْ
او را حاصل بود ،در مفارقت ،ذوق كاملتري از معارفِ غيبي بيحجابِ قالب ،او را حاصل شود كه اين
ذوق او را نه در عالم ارواح حاصل بود نه در عالم قالب ،اگرچه به حدّي ذوقي او را حاصل ميشد،
لكن حصول اين ذوق از پسِ حجابِ قالب بود.
شخص انساني بر مثال شجرهاي است و اين شجره از تخم شجرة روح پاك محمّدي(ص) است:

«آَول َما َخل ََق الل ُه ُروحي :نخستين چيزي که خدا خلق فرمود ،روح من بود» .همچنان كه ابتدا از تخم،
بيخهايي در عالَمِ محسوس ظاهر شود ،و از آن بيخها شجرهاي در روي زمين پديد آيد و بر شجره
نيز ثمره پديد آيد ،همچنين از تخمِ شجرة روحِ محمّدي(ص) ،بيخهاي ارواح ملكوت ،و از آن بيخها،
شجرة اجسام و اجساد و از آن برگهاي حيوانات برخاست و ثمرة انسانيّت بر شاخ شجرة كائنات
پديد آمد.
ثمرة درخت تا در درخت است ذوقي ديگر دهد مانند انگور و زردآلو ،و چون آنها را از درخت
برچينيم و پيش آفتاب بگذاريم ،انگورْ موي ِز شيرين گردد و زردآلو كِشته شود .اگرچه ميوه قبل از
چيدن ،از تصرّف آفتاب برخوردار بود ،ولي چون پاي در طينت شجره داشت ،خواصّ و آثاري از
شجره مانند رطوبت و حُموضَت در ميوه باقي بود .اكنون تصرّف شجره از او قطع شده و از كمال
تص ّرفِ آفتاب ،بيمزاحمتِ شجره برخوردار است .اگرچه ميوه ابتدا محتاج درخت بود و به مجرّد
آفتاب ميوه پديد نميآمد ،ولي چون ميوه پخته شد ،مثالا انگور در درخت به كمال ثمرگي رسيد ،به
مقام مويزي نرسد مگر اين كه آن را از شجره بركنيم تا به مجرّد كمال تربيت و تصرّف آفتاب ،موي ِز
شيرين گردد.
همچنين روح آدمي براي رسيدن به كمال و ثمرگي ،او را به قالب حاجت آيد ،ولي تا پاي او در

معاد

طينتِ قالب است ،از خواصّ قالب خالي نيست ،پس او را مفارقت از قالب بايد تا كمال تص ّرفِ عنايت
آفتابِ ازلي ،بيمزاحمتِ حجابِ قالب دريابد.
حالت پنجم ،اعادة روح به قالب است ،زيرا كمال قالب در آن است كه عوالم غيب و شهادت،
دنيوي و اخروي را سير كند و به خالفت خداوندي مُتصرّف شده و از انواع تنعّمات خدايي كه در دو
جهان مهياست برخوردار گردد ،چنان برخورداري كه
ب
َقل ِ

خ َ
«ما ل َعين َرآأت َو ل آُ ُذن َس ِم َعت َو ل َ
ط َر َعلي

َب َشر :چيزهايي که هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و بـه هيچ قلبي خطور نکرده

است».

از جمله كلمات مقدسي كه ورد زبان عامّ و خاص شده ،كلمة «تكامل» است .معموالا از اين
كلمه در اذهان عمومي مفهوم خاصي منظور ميشود .بدين معني كه در تكامل ،هدف يا مرتبه و
درجهاي به نظر ميرسد كه ديگر باالتر از آن به تصوّر نيايد .مثالا وقتي گفته ميشود كه بشر به
تكامل ميرسد ،چنين تصوّر ميشود كه در حال حيات يا بعد از وفات ،به مرتبهاي از كمال ميرسد
كه باالتر از آن ،مرتبه و مقامي نيست.
ترديدي نيست كه اعتقاد به چنين تكامل كه ابتدا و اختتام دارد ،محدوديّت ميآورد .زيرا در
ك الهي و معنوي براي انسان عايد ميشود و اگر بنا
اثر رسيدن به هر مرتبهاي از كمال ،نوعي ادرا ِ
باشد كه در آخرين مرتبة تكامل ،ادراكي حاصل شود كه باالتر از آن ادراكي نباشد ،چنين ادراك و
تكاملي خاتمه مييابد.
همچنان كه اگر سير علم و تكامل يكنواخت گردد و به مرز معيّني رسيده متوقّف شود ،مسلما
آن علم يا تكامل محدود شده است .همچنين ،اگر سير كمالي به مرتبهاي ختم شود ،در لذّت
معنوي ناشي از آن ،محدوديّت به وجود ميآيد ،و هر ادراك و لذّتي كه حدود داشته باشد ،تا مدت
معيّن و مشخصي ميتوان از آن برخوردار شد چه ،لذّتي كه به يك حال ماند ،اشباعشدني است.
اگر تكامل محدود شود ،نتايج و ثمرات آن نيز محدود ميشود ،و امكان دارد كه سُرور معنوي و
ثمرات ناشي از آن تكامل ،نقصان پذيرد ،زيرا آثار و نتايج آن ،تابع كيفيّت اشجارِ تكامل است .چه،
حصول نتايج در مرحلة اوّل ،سُروري ايجاد ميكند ،ولي اگر يكنواخت شود ،از سرور معنوي آن
م معنوي هست ،در حالي كه در دار آخرت ،محال
كاسته ميشود و در اين كاهش ،امكان پيدايش غ ِ
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است كه براي متنعّمين ،غم و اندوهي باشد .زيرا غم و غصه در قبال برآورده نشدن خواستههاست،
ولي وقتي تمام خواستههاي انسان تحقّق يابد ،ديگر غم و اندوه معني ندارد.
اساسا واجب است كه صفات الهي مَظهر داشته باشد و الزمة آن ،اين است كه در هر آن ،تكامل
و ارتقاء روحي انسان ادامه داشته و محدود نباشد .به عبارت ديگر ،همانطور كه ذات باريتعالي
اليتناهي است ،كرم و فيض و عطاي او نيز نامتناهي است و لذا در هر آن ،حصول نعمت و ادراك و
در نتيجه لذّت ،افزون ميشود.
هر لحظه كه زيبايي الهي متجلّي ميشود ،آن زيبايي افزايش مييابد و
و
در اثر اضافه شدن جلوه و ادراك ،لذّت او باالتر خواهد بود .اگر جلوة جمال و كمال انسانِ كامل
يكنواخت شود ،تا مدت محدود ميتوان از آن برخوردار شد و نقص در مظهريّت پديد ميآيد.
بنابراين ،تكامل انسان محدود نيست و ترقي ادراكات او انتها ندارد ،و هر آن ادراك و
برخورداري او از نعم الهي افزايش يافته ،نوعي حالوت و زيبايي مشاهده خواهد كرد كه قبل از آن
نديده بود.

همچنان كه تكامل مراتب دارد ،ادراك و معرفت الهي نيز مراتب و انواعي دارد :در مقامي
معرفت حسي ،در مقامي معرفت استداللي ،در مرتبهاي معرفت شهودي و در مرتبهاي معرفت
كشفي يا وصالي است .از ديدگاه دين مقدس اسالم ،تكامل انسان در اين است كه به كمالِ مرتبة
انسانيّت قدم گذارد ،نفسش به مرتبة اعالي پاكي رسد تا ايمانش به خالق متعال كامل شود.
در مرتبة كمال ،نفس در مقام نفسِ مطمئنه و ايمان در درجة حقّاليقين است .بنابراين ،تكامل
ق اليقين رسد و وصال او
عبارت است از اين كه ،نفسِ انسان به مرتبة اطمينان و ايمانش به درجة ح ّ
را حاصل آيد؛ البته وصال نيز مراتبي دارد .عدة قليلي در اين دنيا به آن مقام ميرسند و در مراتبي
كه بعد از موتْ سير خواهند كرد ،ممكن است براي آنان تغييري نباشد ،زيرا دنيا و مرگ برايشان
يكسان است ،چنان كه حضرت علي(ع) ميفرمايد« :اگر پردهها و حجابها از قبال ديدهام كنار رود ،بر
ايمانم افزوده نميشود» .ولي اكثريّت افراد ،به آن مرتبه نرسيده در مرتبة نفس لوّامهاند و چه بسا در
طول عمر خود ،از مرتبة علماليقين نيز قدمي فراتر نگذاشته ،در شكّ و شبهه باقي بمانند .زيرا مقام

معاد

استدالل ،خبر و دليل است اما مقام عيناليقين ،ديدن و استشهاد است .لذا موتْ براي آنها كه به
مرتبة عيناليقين و باالتر از همه ،حقّاليقين نرسيدهاند ،علت و سبب تكامل است و حقايقي كه در
دنيا براي آنان آشكار نبود ،بعد از مرگ روشنتر شده و به تكامل ميرسند.
بنابراين براي اكثر مردم ،ايمان و معرفتي كه بعد از موت نسبت به ذات اقدس الهي به وجود
ميآيد ،ماوراء ايمان و معرفتِ دنيوي آنان است ،ولي سرعت سي ِر تكاملي آنان متفاوت است و در آن
تكامل ،ارادة انساني مدخليّت ندارد .به عبارت ديگر ،ايمان و معرفت بعد از موتْ در هر فردي ،به پايه
و نسبت ايماني است كه در نتيجة تعليم و تعلّم و تزكية نفس ،و رياضات و مجاهدات و عبادات و
طاعات در دنيا براي او حاصل شده است.
و روحي كه پس از خروج از كالبد مادي ،قادر به بهرهمندي از نعمتهاي الهيّه نميشود ،در معنا در
حال مَمات است .حيات حقيقي در آنجا نصيب روحي است كه داراي تزكيه و تصفيه است.
گرچه حضرت علي(ع) ميفرمايد كه اگر پردههاي ظاهر از جلو ديدگانم برافتد ،ذرّهاي بر ايمانم
افزوده نگردد ،ولي از آنجا كه ذات اقدس الهي اليتناهي و رحمتش نامتناهي است ،و آن بزرگوار از
مظاهر اتمِّ صفات و اسماء الهي است و نيز به علت پارهاي از عوامل ،امكان دارد كه لذّت و حالوتي
كه ايشان در مرتبة كمال در اين دنيا ادراك مينمودند ،بعد از موت ،مراتب احساس لذّت برايشان
باالتر باشد .چه ،احساس لذّت و حالوت ،هر چقدر نسبت به ذات الهي باالتر باشد ،به همان نسبت
انسان به لقاء حقّ نزديكتر است ،و مسلّم است لذّت و حظّي كه ماوراء ساير لذايذ و حظوظ
ميباشد ،عبارت است از لذّت ديدار لقاء حقّ.

نكتة قابل توجه ،غلبة قواي معنوي بر آثار مادّي در دار آخرت است .چه ،غلبة قواي باطني بر
قواي ظاهري و مادي امكانپذير است .وقتي قواي معنوي و باطني بر قواي ظاهري غلبه نمايد ،اثرات
قواي ظاهري مغلوب اثرات قواي باطن ميگردد ،تا آنجا كه قواي ظاهري معدومُ االثر ميشود .زيرا
حركتْ در نتيجة قدرت است و كيفيّات حركاتِ هر موجودي ،بسته به كيفيّات قدرت اوست ،هرچه
قدرت او كمتر شود ،حركت هم كم شده تا حدّي كه از بين ميرود.
در اين جهان مادي ،امكان دارد كه پارهاي اخذ ماديّات در عين حال ،داخل در جَرگة معنويّات
باشد ،مانند آن كه شخصي به نيّت عبادت و اطاعات و انجام وظيفه ،غذا بخورد .لذا همانطور كـه در

سير تکامل بعد از مرگ

163

اين عالم ،در اثر غلبة قواي معنوي از قدرتِ صفات مادي كه ناشي از قواي ظاهري است كاسته
ميشود ،به طريق اولي در عالمِ آخرت ،آثار قواي مادي به كلّي محو ميشود .چه ،در آن عالم كه
حجابهاي ظاهري از بين ميروند و شخص به مقام وصال ميرسد ،قدرت باطني او در حدّ كمال
است و قدرت ظاهريش را مغلوب خود مينمايد.
در اين عالم ،امكان و بلكه احتمال قوي وجود دارد كه اغذيه و اشربه در تقويت جنبههاي
نفساني و حسّيه مؤثر افتد ،ولي در آن عالم چنين نيست ،و در مأكوالت و مشروباتِ آنجا ،اين
خاصيّت وجود ندارد .همچنين بعضي از دستگاههاي بدن كه در اين نَشئة دنيوي صرفا وسيله دفع
مواد زايدند ،وظيفه و خاصيّتشان نسبت به مأكوالت و مشروبات عالَمِ سُفلي چنين است نه نسبت به
عالم عُلوي ،باالخصّ پس از تلطيف ،زيرا خواصّ و خصوصيّات اغذيه و اشربة آن عالم ،ماوراء اغذيه و
اشربة اين عالمِ خاكي است.

گرچه در آيات قرآن و كالم حضرات معصومين(ع) ،بهشت به زيباترين وجهي توصيف شده ،ولي
تشابه بين نِعمِ دنيا و آخرت ،تنها از لحاظ ظاهر است ،و از لحاظ لذّت و طعم ،تشابهي وجود ندارد و
فاصله بينهايت است .اما با اين همه،
.
تكامل مذكور ،در اصل مخصوص مؤمنين است ،اما براي آن دسته از اهل ايمان كه نافرمان و
گنهكار بودهاند ،راه برخورداري از لذّات الهي ،تنها از طريق حصول نعمت و آسايش نيست ،زماني
عذاب هم باعث نجات و تكامل آنان ميشود .زيرا دار تكليفْ دنيا است ،و توبه و ندامت از گناهان و
تعهّد به فرمانبرداري از اوامر الهي ،تنها در اين سراي است و در آخرت ،توبه تحقّق نميپذيرد.

معاد

براي مستضعفين در سراي ديگر ،امكان تعليم حقايق وجود دارد .تكامل آنان در اثر آن تعاليم،
تدريجي است و طي هر منزل ،آنان را به كمال نزديكتر ميكند ،و چون آنجا دارِ تكليف نيست تا در
اثر تمرّد و عصيان ،از انجام تكاليف مستحقّ عذاب شوند ،لذا نجاتشان حتمي بوده عاقبت به خير
ميشوند.
مستضعفين افرادي هستند كه حقايق و تعاليم عالية دين بدانان نرسيده و براي اخذ حقايق،
امكان چنداني نداشتهاند.كساني كه به مرضِ جنون مبتال شده و پدر و مادر يا سببهاي ديگر
موجب ناقص شدن آنان شدهاند ،و در نتيجه مدتي در زجر و ناراحتي بوده و مرتكب معاصي نيز
نشدهاند؛ همچنين افرادي كه از لحاظ درك حقايق ،در سطح پايينتري از ديگران بوده و با وجود
ضعفِ عقل ،بدانچه ايمان آوردهاند از آن اِعراض نكرده و به محرّمات نگرويدهاند ،اينان نيز اهل
نجاتند.

هر فردي آرزوهاي بيپايان و حاجات متعدّدي در كانون قلبش نهفته است ،و ممكن است
ظاهرا و باطنا امراض و دردهاي زيادي داشته باشد .مسلم اين كه در ميان آرزوها و دردهايش ،آرزو
و دردي از همه مهمتر است كه كمال توجّهش بدان است؛ پس توجه نسبت به حاجات و آرزوها و
دردها مراتب دارد.
گاهي مراتب توجه فرد نسبت به آرزو و حاجتي ،به قدري ميشود كه ساير آرزوها و حاجاتش
فراموش ميشود ،به طوري كه حاضر ميشود تنها به آن آرزوي اصلي و نهايي برسد اما از رسيدن به
ساير آرزوهايش صرفنظر كند؛ يا اگر به او بگويند فقط دردي كه اشتياق تو شفاي آن است ،شفا
خواهد يافت و نه ساير دردها ،ميپذيرد .اما در ميان آرزوها ،اگر بگويند كه به تمام آرزوهايت نايل
خواهي شد به جز آرزويي كه كمالِ توجهّت بدان است ،عالوه بر اين كه دردش تقليل نمييابد،
شديدتر نيز ميشود.
البته در اينجا نكتة باريكي وجود دارد :اگر به صاحب معرفتي بگويند كه به آرزوي نهائيت
نخواهي رسيد مگر بعد از انتظار ،و خداوند تعالي چنين صالح ميداند كه آنچه منتهاي آرزوي تو
است بعد از گذشت مدتي برآورده شود ،در اين موقع عارف و عاشقِ كامل ،اين را هم استقبال
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ميكند .اگر چه اشتياق زيادي به وصال دارد و هجران و فراق برايش سختْ ناگوار است ،لكن در
معنايي كامالن ،فراق و هجران را با آغوش باز ميپذيرند ،زيرا يگانه بشارت براي وصال ابدي ،همانا
تلخي فراقِ انتظار است كه در حدّ كمال ،وصال را جلوهگر نموده ،حالوت و لذّتش را ميافزايد .لذا
وصال ،بدون هجران و فراق جلوهاي ندارد و

پس درد در معنايي ،خودش درمان است و شفاي بدون درد ،مفهوم ندارد و براي شخص عارف،
همانطور كه وصال ،نعمتِ عظماست ،در مرحلهاي فراق و هجران نيز نعمت عظمايي است.

منكرين گفتهاند رجعت بعد از
موت به اين عالم ،منافي تكليف است ،زيرا كسي كه از اين دنيا رحلت نمود ،تكليف از او مرتفع شده
و آمدن او دوباره به اين عالم ثمري ندارد ،و گويند مراد از رجعت ،رجوع دولت حقّه است نه رجوع
اشخاص و احياء اموات.
دليل ما منحصر نيست به اخبار كه تَطَ ُرّق تأويل بر آنها ممكن باشد ،بلكه به اجماع اكثر علماي
شيعه و آيات و اخبار صريحة غير قابل تأويل كه از حدّ تواتر باالتر است ،رجعت حتميالوقوع است و
عقل نيز حكم ميكند به جواز آن ،زيرا رجعت دوباره به همين عالم ،مقدور خداست و هرچه داخل
در مقدور خدا شود ،ممكن است وقوع آن ،چنان كه در ساير اُمم نيز واقع شده:

ح َذ َر آل َمو ِ
َ
ت َف َقالَ
جوآ ِمن ِد َيار ِِهم َو هُ م أآُلُوف َ
خ َر ُ

َ
ين
« أآ َلم تَ َر ِآ َلى آل ِذ َ

َل ُه ُم الل ُه ُموتُوآ ثُم أآَح َياهُم :آيا از حال كساني كه از بيم

مرگ از خانههاي خود خارج شدند و هزاران تن بودند خبر نيافتي ،پس خداوند به آنان گفت
بميريد ،آنگاه آنان را زنده ساخت».
و نيز در خصوص حضرت عُ َزير نبي الل ،كه صد سال از موت او گذشته بود كه خداوند متعال او

را زنده كرد ،چنان كه ميفرمايدَ « :ف أاَ َماتَ ُه الل ُه ِم َئَ َة َعام ثُم َب َعث َُه :پس خداوند ،او را صد سال ميراند .آنگاه
او را برانگيخت» و همة اينها در عالَمِ تكليف واقع شده است.
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بايد دانست كـه قيام حضرت قائم(ع) از رجعت نيست ،زيرا كـه رجعت بعد از موت ميشود و آن
بزرگوار هنوز زنده است در عالم تكليف ،و
در اثبات رجعت كفايت ميكند آيات صريحه و اجماع علماي شيعه ،بلكه آن را از ضروريّات
مذهب شمردهاند .آياتي است كه خودِ اهل ذكر و اهل بيت(ع) تفسير كردهاند به رجعت ،از جمله اين

آية شريفهَ « :و َيو َم نَح ُش ُر ِمن كُل أآُمة َفوجا :و آن روز كه از هر امتي گروهي را محشور ميگردانيم» كه
شرنَا هُم َفلَم نُغ ِ
ح َ
َادر ِمن ُهم أآَ َحدآ :و آنان را گِرد ميآوريم و
مربوط است به رجعت ،ليكن آية شريفةَ « :و َ

فرو نگذاريم از ايشان احدي را» مربوط است به روز قيامت.
مراد از حشر در آيه اوّلي« ،حشر خاص» است كه آن حشر ،بعضي را هست و بعضي را نيست و
آن را «حشر اصغر» فرمودهاند كه عبارت است از رجعت ،و مراد از حشر در آية ثانيه« ،حشر عامّ»
است كه مربوط است به روز قيامت و آن را «حشر اكبر» فرمودهاند.
مراد از محشور شدگان در آية اوّلي ،فوجي است از هر امّت ،ولي در آية دوّمي ،بر هر امتي و هر
كسي است كه ميفرمايد« :و فرونگذاريم از ايشان احدي را» .تفسير آية اوّلي را از حضرت صادق
عليهالسّالم پرسيدند ،آن حضرت فرمود :آيا حقتعالي روز قيامت فوجي را محشور ميكند و باقي
ميگذارد ديگران را؟ اين است ،جز اين نيست كه آن آيه مربوط است به رجعت ،ليكن اين آيه
مربوط است به روز قيامت كه حقتعالي فرمايد «و آنان را گرد ميآوريم و فرو نگذاريم از ايشان
شرنَاهُم َفلَم نُغ ِ
ح َ
َادر ِمن ُهم أآَ َحدآ».
احدي را َ :و َ

شخصي از حضرت امام محمّد باقر(ع) پرسيد :كدام آيه در قرآن مجيد داللت دارد بر رجعت؟ آن
حضرت فرمود« :آيا اهل عراق رجعت را انكار ميكنند؟» آن شخص عرض كرد بلي .آن حضرت
فرمود« :مگر نخواندهاند در قرآن اين آيه را « َو َيو َم نَح ُش ُر ِمن كُل أآُمة َفوجا».

وجه استدالل آية « َو َيو َم نَح ُش ُر :و روزي که محشور ميگردانيم» به رجعت آن است كه كلمة

« ِمن» تبعيض است ،يعني بعضي محشور خواهند شد نه همة ايشان و «اين روز» ،صفتِ روز قيامت
نيست.

معاد

اخبار بسيار از حضرات ائمة اطهار(ع) وارد شده است كه در قيام حضرت حجّت(ع) ،عدّهاي از
دوستان ما زنده شده و از ديدن دولت حقّه شاد خواهند شد ،و نيز زنده ميشوند عدّهاي از دشمنان
و فُجّار كه آن حضرت از ايشان انتقام ميگيرد.
هيچ عاقل در اين مطلب شكّ نميكند كه رجعت مقدور الهي است ،چنان كه در اُمم سابقه نيز
واقع شده ،مانند رجعت حضرت عُ َزير و اصحاف كهف و غير آنها.
اثبات رجعت با ظواهر اخبار ثابت نشده است كه تَطَرُّق تأويل بر آنها ممكن باشد ،بلكه كفايت
ميكند بر اثبات آن ،آيات صريحه و اجماع علماي شيعه ،و قول اوليا هم مؤيد و مُعتَضِد آن است.
شرطي از شروط مقبولي عبادت ،اعتقاد و ايمان به امامت است ،چنان كه حضرت رضا(ع) فرمود:

« َمن َقالَ

شر ِ
ِ
رطها و ُ ِ
ِش ِ
آلجنَ َة ب َ
له آِل الل ُه َد َ
وطها :هر که بگويد معبودي جز خدا
ل آِ َ
خ َ
ل َ
َ
ش ُروطها َو َآنَا من ُ ُ

نيست ،وارد بهشت گردد به شرط و شرايط آن ،و من از جمله آن شرايط هستم» .بدان مالحظه،
 ،صلوات خدا
بر آن مُعين شجرة طيبة توحيد و نور درخشندة وادي ايمن و جامع كماالت صوري و معنوي باد.
اما كيفيّت رجوع بنا بر آنچه از اخبار صحيحه معلوم ميشود ،مؤمنين لبّيك گويان از قبور
خلّون ،و
خويش برميخيزند و به سوي مطلوب ميشتابند و در آن عصر درخشان ،مُضمَحِل گردند مُ ِ
هالك شوند كاذبون ،و نجات مييابند مقرّبون.
و براي
غير مؤمن محض و غير كافر محض نيست ،بلكه ايشان تا روز حشر اكبر در عالم برزخ باقي خواهند
ماند.
آن حضرت ،پاك خواهد نمود روي زمين را از كفّار و فجّار و منافقين ،ولي وقتِ ظهور آن
حضرت معلوم نيست و آن مكتوب است نزد حقتعالي ،و كسي كه توقيت نمايد كاذب است ،حتي
حضرات ائمه اطهار عليهمالسّالم نيز توقيت نفرمودهاند.
استعجال در اين امر ،تعجيل امر خدا را الزم نگرفته است ،ليكن استدعاي فرج حضرت قائم
سالم الل عليه از ناحية حقّ ،امري است مطلوب و موجب ثواب عظيم و اجر جزيل است.
حضرات ائمه اطهار عليهمالسّالم فرمودهاند
و خداوند متعال وقت آن را از مردم ،بـه مصلحتي
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پنهان و مستور گردانيده است.
از جملة آيات دالّه به رجعَت ،اين آيه شريفه است:
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َ
َ
ِ
ِ
ِ
ض
« َو َل َقد َ
ك َتَبَنَا في آلز ُبورِ من َبعد آلذك ِر أآن آلأر َ

َيرِثُ َها ِعب ِ
ون :و در حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه ،زمين را بندگان شايسته ما به
ح َ
ي آلصال ِ ُ
اد َ
َ

ارث خواهند برد» .حضرت امام محمّد باقر(ع) فرمايد :مراد از عباد در اين آيه شريفه كه وارث زمين
ميشوند ،ياران حضرت حجّت بن الحسن العسكري(ع) است .نيز در تفسير اين آيه شريفه ،علماي
عامّه و خاصه اتفاق كردهاند بر اين كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :نمانَد اگر از عمر دنيا مگر يك
روز ،خداوند متعال به قدري آن روز را طوالني كند كه شخصي از اهل بيتم را برانگيزاند تا روي
زمين را از عدل و داد پر كند ،آن وقت است كه مؤمنين و صالحين وارث زمين ميگردند.

وقت ظهور آن حضرت از امور پنجگانه است كه علم آنها را خداوند متعال مخصوص به خود
گردانيده است ،مگر اين كه در مواردي بنا به مصلحتي ،كسي را از آن غيوب آگاه گرداند:
اوّلي  -علمالسّاعه.
دوّمي  -نزولِ غيث.
سوّمي  -علم مافياالَرحام.
چهارمي  -كيفيّت و چگونگي كسب فردا.
پنجمي  -اين كه كس نميداند در كدام ساعت و در كدام نقطة زمين خواهد مُرد ،مگر اين كه
به مصلحتي خدا او را عالِم گرداند ،چنان كه در قرآن مجيد ميفرمايد:

اع ِة َو
ند ُه ِعل ُم آلس َ
«آِن الل َه ِع َ

َ
ِ
ُيَنَزلُ آلغَي َ
وت آِن الل َه
ب َغدآ َو َما تَدرِي نَفس بِ أاَي أآَرض تَ ُم ُ
ث َو َيعل َُم َما ِفي آلأر َ
حا ِم َو َما تَدرِي نَفس ما َذآ تَكس ُ

َعلِيم َخبِير :در حقيقت خداست كه علم قيامت نزد اوست و باران را فرو ميفرستد و آنچه را كه در
رحمهاست ميداند و كسي نميداند فردا چه به دست ميآورد و كسي نميداند در كدامين سرزمين
ميميرد ،در حقيقت خدا داناي آگاه است».
اگرچه خداوند متعال ،حضرات انبيا و حضرات ائمه اطهار عليهمالسّالم را علم غيب تعليم
فرموده و حضرات ائمه اطهار عليهمالسّالم غيب را ميدانند چنان كه از غيوب خبر ميدهند حتي از
آن امور پنجگانة مذكوره ،ولي ممكن است حقتعالي در مواردي بنا به مصلحتي ،بعضي غيوب را از
ايشان مستور گرداند .مؤيِّد عدمِ علمِ ايشان به بعضي غيوب ،امر كردن خداوند متعال است به رسول
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خود ،كه اي پيغمبر من «قُل َرب زِدني ِعلما» كه آن حضرت سئوال كند «خدايا علم مرا زياد كن»،
يعني چيزهاي مَكنوني از علم خود را به من تعليم فرما .و معلوم است كه

ازدياد علم ايشان در غير احكام است و حقتعالي جميع احكام شرعيّه را به رسول خود القا
فرموده ،و اعتقاد حقّ در خصوص علم ايشان آن است كه ،دانستن و فهميدن علم غيبِ آن حضرات،
موقوف به تعليم حضرت اقدس سبحاني است.
آية شريفة:

حو الل ُه َما َي َ
ند ُه أآُم
اء َو ُيَثب ُ
ِت َو ِع َ
« َيم ُ
ش ُ

آل ِ
ك َت ِ
اب :خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات

ميكند و اصل كتاب نزد اوست» داللت دارد بر اين كه اگر چه علم ايشان در مرتبة كمال است،
ليكن مفاد آية شريفه محو و اثبات هم دليل تغيّر و تبّدّلِ علم است ،و معلوم ميشود حقتعالي هر
كه را از رُسلِ خود خواهد ،اظهار كند او را علم غيب ،و اگر خواهد مستور گرداند.
حقتعالي اختيار كرد حضرت رسول اكرم(ص) و آل او و هكذا ساير انبيا را به علم غيبِ خود،
چنان كه حضرت يوسف عليهالسّالم به آن دو نفر كه در سِجنْ خواب ديده بودند ،از چگونگي آيندة
ايشان خبر داد ،و در خصوص حضرت عيسي عليهالسّالم است كه فرمود خبر ميدهم شما را به آنچه

ون ِفي ُب ُيوتِكُم :و شما
ميخوريد و آنچه در خانههايتان ذخيره ميكنيدَ « :و أآُنََبَئُكُم ب َِما تَ أا ُ
ُون َو َما تَد ِخ ُر َ
كل َ

را از آنچه ميخوريد و در خانههايتان ذخيره ميكنيد خبر ميدهم».
علم غيب منحصر است به مواردي كه حقتعالي هر كه را خواهد تعليم نمايد و

« َلولكَ

 ،و اگر وجود ايشان نبود ،همة موجودات در كَتم عدم بودند:

َل َما َ
َقت آلَفالكَ  :اگر تو نبودي ،افالک را نميآفريدم» و به سبب ايشان قائم است ارض و
خل ُ

سماء ،و ايشانند علت غايي کلّ موجودات.
علم ايشان اليتناهي است بِالنّسبه به ماسواي خود ،زيرا ديگران تحمّل نتوانند كرد آنچه را كه
ايشان تحمّل كردند و آنا فآنا علم آن حضرات در تزايد است ،و هميشه ايشان را از حقتعالي
استمدادي است ،و استمداد نميباشد مگر آنچه را كـه برايشان معلوم نيست .خالصـه ،قبض و بسط
علم آن حضرات ،در يدِ قدرت الهي است.
حضرت قائم سالم الل عليه در يكي از توقيعات شريفة خود اشاره بـه اين مطلب فرموده كه« :ما
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در قدرت و علم خدا شريك نيستيم» و اين جملة مقدسه ،باطل ميكند افراط غالين و تفريط قالين
را،

ك َتَبَنَا ِفي آلز ُبورِ ِمن َبع ِد آلذك ِر أآَن آلأَرض َيرِثُ َها ِعب ِ
ون :و در حقيقت در زبور پس
« َو َل َقد َ
ح َ
ي آلصال ِ ُ
اد َ
َ
َ

از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد» .صالحون اصحاب هُدايند ،و در
اخبار خاصه وارد شده كه مراد از عبادِ صالح در اين آية شريفه ،شيعيان آل محمّد صلوات الل عليهم
اجمعين است ،و در آخرالزّمان ،بعد از اين كه حضرت قائم سالم الل عليه ،روي زمين را از وجود
كفّار پاك ساخت و همه موحّد گرديدند و روي زمين پر از عدل و قسط شد ،آنان وارثان زمين
خواهند بود .و صالح بودن مقامي است كه حقتعالي ،حضرات انبيا عليهمالسّالم را مخصوص به آن
فرموده است.
هر کسي به صفت صَالح مُتّصِف گردد ،حشر او روز قيامت با صالحين خواهد شد و اما

اشرف و افضل عبادات ،تحصيل علم و عامل بودن به آن است و جميع حضرات انبيا و اوصيا
عليهمالسّالم به شرف علم ،مُطاع و پيشواي خلق گرديدهاند ،و عقل و نقل هم داللت ميکند بر
اشرفيت و افضليت علم و عمل بر جميع آنچه در عالمِ وجود و شهود است.
و تقوي عبارت است از حفظ نفس از ايقاع چيزي
که مستحقّ عقوبت بر آن ميشود ،چه فعل باشد يا ترک ،و بعضي گفتهاند تقوي عبارت است از
اِتيان عبادت و طاعت ،و ترک مخالفت با خدا و رسول ،قوالا و فعالا.
جامع همه اين معاني آن است که گفته شود

تمام امور دنيا چهار قسم است :قسمي آن است که عقل بر آن راضي است و شهوت از آن
ناراضي است ،مثل امراض و مکاره دنيويه .قسمي آن است که عقل بر آن راضي نيست و شهوت بر
آن راضي است ،مثل معاصي جميعا که معلوم است حالوت مح ّرمات به ذائقه قوّة شهويه .و قسمي
آن است که عقل و شهوت هر دو راضيند بر آن ،مثل علم که هر دو طالب و راغبند بر دانستن

معاد

مطلقا .قسم چهارم آن است که نه عقل و نه شهوت هيچ کدام راضي نيستند ،مثل جهل و ناداني.
بزرگان ،علم و عمل را تشبيه به جنّت ،و جهل و ناداني را تشبيه به دوزخ نمودهاند ،به اين دليل
که لذّت در ادراک و وصال محبوب است و عدم ادراک ،ناشي از عدم علم است ،و اَلَم در عدمِ ادراک
و وصال است .لذّت عبارت است از ادراک و وصال محبوب ،چنان که لذّتِ غذا در ادراک طَعوم موافق
و ماليمِ بدن است ،و لذّتِ نظر که قوّة باصره مشتاق است به ادراک مَرئيات ،و همچنين است لذّت
حس سامعه و شامّه و حواس ديگر.
هرگاه ادراک و وصالْ به حدّ کمال رسيد و مُدرَک و محبوبْ جميل مطلق شد ،واجب است
ک همه به حدّ کمال است و لذّت او
که لذّت نيز اشرف و اکمل گردد ،وليکن چون در عالم بقاء ،ادرا ِ
در وصال ،لذا اَلمِ او در عدم وصال است ،چنان كه در يكي از ادعية معتبره وارد است كه« :الهي! اگر
مرا در دوزخ بسوزاني ،چگونه توانم صبر كنم بر عذاب تو ،گيرم صبر كردم ،پس چگونه صبر توانم

َيف آَصبِر َعلي َف ِ
رآق َك».
رت َعلي َعذآب َ
ص َب ُ
كرد بر فراق توَ :ف َهبني يا آِلهي َو َسيدي َو َمولي َو َربي َ
ِك َفك َ
ُ

آيات دالّه بر فضيلت علماي ربّاني بسيار است ،از جمله اين آية شريفه است كه حقتعالي

خَشيت را منحصر بر علما كرده است« :آِن َما َيخ َشى الل َه ِمن ِع َب ِاد ِه آل ُعل ََماء :يعني اين است و جز اين
نيست كه از حقتعالي ميترسند از بندگان او طايفة علما» كه:

ات َعدن تَجرِي
جن ُ
ج َزآؤُ هُم ِع َ
ند َربهِ م َ
« َ

ِمن تَحتِ َها آلأَن َهار َ ِ
يها أآَ َبدآ :پاداش آنان نزد پروردگارشان بهشتهاي هميشگي است كه از زير
ين ِف َ
خال ِد َ
ُ

درختان آن نهرها روان است جاودانه در آن ميمانند» و ميفرمايدَ « :ذلِ َك لِ َمن َخ ِش َي َرب ُه :اين پاداش

جنَ َت ِ
براي كسي است كه از پروردگارش بترسد» و در آية ديگر نيز ميفرمايدَ « :و ل ِ َمن َ
ان:
خ َ
اف َم َقا َم َرب ِه َ

و براي كسي كه از مقام پروردگارش بترسد ،دو بهشت است».
اما س ّر اين كه حقتعالي در آية اوّلي به عبارت خَشيت فرموده نه به عبارت خوف ،آن است كه،
هرچند خوف و خشيت در لغت به يك معني است ،ليكن اربابِ قلوبْ بين آنها فرقي قائل شدهاند؛ و
 ،كه
آن اين است كه
اين ترس در اكثر مردم حاصل ميشود ،هرچند بـه اختالف مراتب بوده باشد ،و مرتبة عُلياي آن ،در
عدّة قليلي از ايشان حاصل ميگردد.
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 ،اين است كه خداوند متعال ميفرمايد:

شى الل َه ِمن ِعب ِ
«آِن َما َيخ َ
اد ِه
َ

آل ُعل ََماء :اين است و جز اين نيست كه از حقتعالي ميترسند از بندگان او طايفة علما».

در هر آيه كه علما و اولوالعلم آمده ،حقتعالي صفتي از صفاتِ خاصه را بر علماي ربّاني ثابت

كرده ،چنان كه در آية « َيخ َشى الل َه :از حقتعالي ميترسند» صفت خشيت را با حصر فرموده است.
شخص عاقل از خدا ميترسد و كدام عاقل است كه اَعقل از عالمِ ربّاني شود؟ كسي كه فاقد عقل
باطني شود ،از خدا نميترسد و عدم خوف ،مبدأ و منشأ تمام معاصي است.
علم اگر از اصلِ سرچشمة علوم كه حضرات ائمه اطهارند(ع) اخذ نشود ،يقين حاصل نخواهد
شد ،بلكه سبب تشكيك مُشكِّك ،زايل و بيمُدرِك خواهد شد .خشيت براي هر عالِمي ممكن نيست،
بلكه براي عالمي است كه قول او مُصدِّق فعل او باشد ،و س ّر او موافقِ ظاه ِر او شود ،و عمدة مكارمِ
صلحا و اصل صفات اَتقيا ،و زهد در دنيا و ميل و رغبت بيحدّ به آخرت ،و ماعندالل در او جمع شود
و برخالف آن ،رغبت در دنيا و بيميلي به آخرت و ماعندالل در جُهَال جمع ميشود:

ين
« َقالَ آل ِذ َ

ُ
ح ٍّ
ظ َع ِظيم :پس قارون با كوكبه خود بر قومش
ار ُ
يد َ
نيا َيا َلي َ
ُي ِر ُ
ون آِن ُه َل ُذو َ
ت َلنَا ِمث َ
ون آل َ
ل َما أآوتِ َي َق ُ
ح َيا َة آلد َ

نمايان شد ،كساني كه خواستار زندگي دنيا بودند گفتند :اي كاش مثل آنچه به قارون داده شده به
ما هم داده ميشد ،واقعا او بهره بزرگي از ثروت دارد» .و برخالف اهل دنيا ،علماي ربّاني گويند ،اج ِر
خدا از همه چيز بهتر است براي كساني كه ايمان آوردهاند:

ُ
ِ
َ
آب الل ِه
« َو َقالَ آل ِذ َ
ين أآوتُوآ آلعل َم َو ي َلكُم ث َو ُ

َ
ون :و كساني كه دانش واقعي يافته بودند گفتند واي
صالِحا َو َل ُيلَقاهَ ا آِل آلصاب ُِر َ
ل َ
خير ل َمن آ َم َن َو َع ِم َ

بر شما براي كسي كه گرويده و كار شايسته كرده پاداش خدا بهتر است و جز شكيبايان آن را
نيابند».
علم است كه حضرات انبيا عليهمالسّالم را به مقام قرب ميرساند ،و علم است كه صاحبِ خود
را مثل انبيا كند در شفاعتِ روز جزا ،و مقام و منزلت عالم ربّاني را نزد حقتعالي نهايتي متصوّر
نيست.

آيا خورشيد تا ابد خواهد درخشيد و منظومههاي شمسي هرگز متالشي نخواهند شد؟ آيا ستارگان
و كهكشانها براي هميشه پابرجا خواهند بود؟ امروز فكر بشر به فهم اين مسائل از گذشته مأنوستر
است و در اين زمينه به نكات و مطالب قانع كننده و قابل قبولي دسترسي پيدا كرده است.
از مسائلي كه قرآن مجيد بارها از آن صحبت كرده و علم نيز مسلّم ميداند ،آن است كه نظامِ فعلي
جهان ،ابدي نيست .خورشيد ،ماه ،ستارگان و زمين هريك مدت معيّني دارند ،چون مدّتشان سرآيد،
جواز مرگ خود را دريافت خواهند كرد ،آن گاه درهم ريخته و از هم گسيخته خواهند شد .قرآن مجيد
به تمام كُرات ،زمين ،انسان ،حيوان و نبات ،از لحاظ سن و سال و تولد و مرگ ،با يك چشم نگاه
ميكند و مرگ و فنا را شامل همة آنها ميداند.
ابتدا به آياتي چند از قرآن مجيد و سپس به نقل گفتار دانشمندان ميپردازيم تا روشن شود كه
بشر با پاي خود ،راه زيادي را تاكنون در اين خصوص پيموده است و كسي كه بهرهاي اندك از دانش
داشته باشد ،تصديق خواهد كرد كه قرآن ،زبان گوياي طبيعت است:
ج آلن َه ِ
جل
ل ِفي آلن َهارِ َو ُيول ِ ُ
« أآَ َلم تَ َر أآَن الل َه ُيول ِ ُ
س َو آل َق َم َر كُل َيجرِي آِ َلى أآَ َ
ج آللي َ
َ
ار في آلليلِ َو َسخ َر آلشم َ

م َس ًّمى :آيا نديدهاي كه خدا شب را در روز درميآورد و روز را نيز در شب درميآورد ،و آفتاب و ماه را
تسخير كرده است ،كه هر يك تا وقت معلومي روانند»؛

ِ
او ِ
آت بِغَي ِر َع َمد تَ َرونَ َها ثُم
«الل ُه آلذي َر َف َع آلس َم َ

س َو آل َق َم َر كُل َيجرِي لأ َ َجل م َس ًّمى :خدا همان است كه آسمانها را بدون
آس َت َوى َعلَى آل َعر ِ
ش َو َسخ َر آلشم َ
ستونهايي كه آنها را ببينيد برافراشت ،آنگاه بر عرش استيال يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد ،هر
كدام براي مدتي معين به سير خود ادامه ميدهند»؛

نف ِ
او ِ
« أآَ َو َلم َيَ َت َفك ُروآ ِفي أآَ ُ
سهِ م َما َ
آت َو
خل َ
َق الل ُه آلس َم َ

انقراض عالم در آستانه قيامت

175

َ
ض َو َما َبين َُه َما آِل بِال َحق َو أآَ َجل م َس ًّمى :آيا در خودشان به تفكر نپرداختهاند ،خداوند آسمانها و زمين
آلأر َ

و آنچه را كه ميان آن دو است ،جز به حق و تا هنگامي معين نيافريده است»؛

او ِ
« َما َ
آت َو
خلَقنَا آلس َم َ

َ
ض َو َما َبين َُه َما آِل بِال َحق َو أآَ َجل م َس ًّمى :ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است ،جز به
آلأر َ

حق و تا زماني معين نيافريديم».
همة اين آيات داللت دارند بر اين كه آسمانها و خورشيد و ماه و ستارگان و زمين ،تا مدت معيّني
برقرار خواهند بود كه چون مدّتشان سرآيد ،درهم ريخته و از هم گسيخته خواهند شد .آيه اوّل كه تنها
شمس و قمر در آن ذكر شده ،داللت بر از بين رفتن آنها ميكند ،ولي سه آيه ديگر كه جمع محلّي به

الف و الم «آلسموآت» را دارند ،ويراني عموم جهان را ميرساند.

علم امروز نيز ميگويد كه خورشيد جِرم خود را به صورت تشعشع به تدريج از دست ميدهد و
روزي خواهد آمد كه سوختِ آن تمام شده ،مُنقبض و خاموش ميگردد و با اين خاموشي ،درهم
ريختگي منظومة شمسي حتمي است.
ما ميدانيم كه اگر به آتشي مايهاي نرسد ،خاموش ميشود و نيز ميدانيم كه اگر غذا نخوريم
ميميريم ،اين خورشيد نيز كه چيزي از خارج نميگيرد ،با گذشت زمان سرد و خاموش خواهد شد.
وزنِ مقدار انرژي كه در هر ثانيه به وسيلة خورشيد مصرف ميشود ،بالغ بر چهار ميليون تن است و اين
مَجازگويي نيست ،زيرا نور المپ الكتريكي هم كمي وزن دارد ،اگرچه در اندازهگيري سختْ ناچيز است.
خورشيد ميدرخشد براي آن كه طي فعل و انفعاالت هستهاي ،هيدروژن آن تبديل به هليوم
ميشود و روزي خواهد آمد كه هيدروژنِ آن به انتها خواهد رسيد .چنين برآورد شده است كه تقريبا
پنج ميليارد سال كه از عمر خورشيد ميگذرد ،نصف هيدروژن خود را مصرف كرده و باقي هيدروژن آن
براي پنج ميليارد سالِ ديگر نيز كفايت ميكند و تا هيدروژن در خورشيد هست ،تَسلسُل دورهها ادامه
دارد و پس از تمام شدن آن ،خورشيد منقبض و پژمرده شده ،ضعيف و ناچيز ميگردد.
به طور ساده ،خورشيد را مانند ماشين عظيمي ميدانند كه اتمها را خرد ميكند و همة اين نور و
حرارت ،از فعل و انفعال چهار اتم شيميايي معمولي يعني هيدروژن و كربن و ازُت و هليوم است ،و
روزي خواهد آمد كه هيدروژن آن تمام شده و خورشيد بيسوخت خواهد ماند.
اين نمونهاي بود از گفتار علمي نسبت به خاموش شدن خورشيد .اگرچه محاسبة دانشمندان راجع
به گذشته و آيندة خورشيد متفاوت است ،ولي در اين كه خورشيد تا ابد نخواهد درخشيد و روزي
خاموش خواهد شد ،مُ ّتفِقُالقولند.

معاد

بنابراين ،قرآن مجيد كه خاموش شدن خورشيد را مطرح كرده ،يك مسأله طبيعي و قطعي را بيان
فرموده است.

س
«آِ َذآ آلشم ُ

كُو َرت :يعني آنگاه كه خورشيد درهم پيچيده شود» ،و اين درهم پيچيده

شدن ،توأم با خاموش شدن آن است .اخگري را به قدر هندوانه در نظر بگيريم ،آن گاه كه اخگر شروع
به خاموشي ميكند ،مقداري خاكستر در سطح آن مينشيند ،تدريجا بر وسعت خاكستر افزوده به
طوري كه تمامِ سطح اخگر را ميپوشاند و روشنايي ناپديد ميشود ،در اين صورت صحيح است كه
گوييم ،اخگر با خاكستر پيچيده شد .اين حساب در خورشيد هم جاري است زيرا سوخت اصلي آن كه
هيدروژن است ،دائما تبديل به هليومْ كه غير قابل سوختن است ،ميشود .در اين هنگام لكّهاي بر سطح
خورشيد مينشيند و با گذشت ميلياردها سال ،آن لكه تمامِ خورشيد را ميپوشاند و بدين طريق
خورشيد در لفّافهاي پنهان شده ،تكوير مصداق پيدا ميكند.
آنچه تا اينجا بيان شد راجع به از بين رفتن خورشيد بود ،ولي اين قانون شامل حالِ تمام ستارگان
و كهكشانهاست و همة خورشيدها مانند خورشيدِ ما ،به تدريج سوخت خود را مصرف كرده ،سرانجام
خاموش خواهند شد.
به عبارت ديگر ،حكم تمام شدن سوخت در همة ستارگان يكي است و امكان ندارد كه تا ابد در
يك حال بمانند و بدرخشند و چه بسيار از ستارگاني كه تاكنون متالشي شده و از بين رفتهاند؛ چه،
خورشيد تنها منحصر به خورشيد ما نيست.
ستارگان ثابت ،خورشيدها هستند و هر يك از كهكشانها شامل خورشيدهاي بيشماري است.
مثالا ستارة درخشندة شِعراي يماني ،نسبت به زمين پانصدهزار مرتبه از فاصلة خورشيد دورتر است ،و
اگر در فاصلة خورشيدِ ما قرار ميگرفت ،چهل بار بيشتر از خورشيد ما به زمين حرارت و روشنايي
ميفرستاد ،به هر حال ،شِعراي يماني خورشيدي است كه درخشندگيش چهل بار از خورشيدِ ما بيشتر
است ،و وزن سنگي به اندازة يك فندق معمولي ،در قَمَر شِعراي يماني در حدود يك تن است و اين در
اثر چگالي يعني فشردگي ذرات آن ميباشد.
تمام جهان و منظومة شمسي ،نطفة مرگ و فنا را در وجود خود ميپروراند ،لذا مسأله

«كُل َ
شيء

هَ الِك آِل َوج َه ُه :جز وجه او همه چيز نابودشونده است» يك مسأله طبيعي است و قانون مرگ و فنا
شامل حال تمام موجودات است .آن روز كه قرآن مجيد در محيط تاريك عربستان ،ويراني نظام فعلي
جهان را اعالم نمود ،مردم به اين داليل و تجربيّات آشنايي نداشتند.
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اينك ميخواهيم طريق ديگري را كه قرآن مجيد در اين زمينه براي ما نشان ميدهد ،بررسي
كنيم و آن اين كه در ابتداي خلقت ،آسمانها و زمين همه يك چيز فشردهِ و محكم بودهاند ،ولي در اثر
انبساط ،تدريجا وسعت يافته و جهان فعلي را به وجود آوردهاند .اين انبساط هنوز ادامه دارد و تا حدّي
ادامه خواهد يافت كه در اثر آن ،تمام منظومهها و كُرات متالشي شده به غباري از اتمهاي غير قابل
لمس تبديل خواهند شد ،همچون بالني كه آن قدر باد كنيم كه در اثر فشار باد و نازك شدن جِدارش
منفجر گردد ،يا تكه سنگي كه در اثر منفجر شدنِ ذراتش ،تودة غباري چندين كيلومتر مكعب از هوا را
بگيرد.
اكنون قدم به قدم با آيات قرآن مجيد و علم پيش ميرويم :در سورة انبياء ميفرمايد:

َ
ين
« أآ َو َلم َي َر آل ِذ َ

َ
ك ََف ُروآ أآَن آلس َم َ ِ
ض كَانََ َتا َرتقا َف َف َتقنَاهُ َما :يعني مگر كافران ندانستند كه آسمانها و زمين پيوسته
اوآت َو آلأر َ

و گره شده بود ،پس بازشان كرديم».
«رَتق» به معني پيوسته و گره شده و «فَتق» به معني باز كردن و جدا نمودن دو چيز متّصل است.

ِ
او ِ
آت َوآلأَرضِ  :شکافندة
آيات بسياري در قرآن مجيد هست كه خداوند متعال را با جملة « َفاط ِر آلس َم َ

آسمانها و زمين» توصيف ميكند« .فَطر» به معني شكافتن است و جملة مذكور كه به معني شكافندة
آسمانها و زمين است ،نشان ميدهد كه خداوند متعال با شكافتن هستة ابتدايي ،اين منظومهها و
كرات و كهكشانها را به وجود آورده است.
َ « :و آلس َماء َبَنَينَاهَ ا بِ أاَيد َو آِنا َل ُم ِ
ون :و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم و بيگمان ما
وس ُع َ

وسعتدهنده هستيم»ُ « .م ِ
ون :وسعتدهنده» از مادة اتّساع است و اتّساع به معني وسعت دادن چيزي
وس ُع َ

از همة جهاتِ آن است و جملة «آِنا َل ُم ِ
ون :ما وسعتدهندهايم» جملة اسميه است و داللت بر دوام
وس ُع َ

دارد ،يعني پيوسته گسترشدهندهايم؛ نتيجه اين كه انبساط ادامه دارد.
علم امروز با آن همه نَخوَت و غرورش ،جز آنچه قرآن فرموده چيزي نگفته است و در ميان
دانشمندان غرب ،نظرية «جهان در حال انبساط» منسوب به دانشمندي است ،در حالي كه اين حقيقت
را نخستين بار قرآن مجيد طرح نمود ولي در اثر عدم توجه ،اين شهرتِ ظاهر ،نصيب او گرديد.

معاد

حال آياتي چند از قرآن مجيد را بررسي ميكنيم و خواهيم ديد كه تحوّالت آينده ،از خاموشي
خورشيد و انبساط و اتّساع عالم ،از قرآن سرچشمه خواهد گرفت:

« َو آِ َذآ آلن ُجوم آنك ََد َرت :و آنگاه كه ستارگان تيره شوند» .اگر مراد از نجوم در آية شريفه سيارات

منظومة شمسي باشد ،روشن است كه به دنبال خاموشي خورشيد ،سيارات نيز تيره گردند و اگر مرادْ
ثوابت باشد ،آنها نيز چون خورشيدند كه در اثر تشعشع ،به سرنوشت آن دچار خواهند شد.
« َو آِ َذآ آلجِ َبالُ ُسي َرت :و آنگاه كه كوهها به راه افتند» .اين آيه شريفه صراحتا به ما خبر ميدهد كه در

آينده كوهها مانند غبار و پشمِ حالجي شده روان شده ،از دور به شكل كوه ديده ميشوند ،لكن جز
غباري بيش نيستند و اين در اثر انبساط است.
« َو آِ َذآ آل ِع َش ُار ُعطلَت :و آنگاه كه آبستنها خالي شوند»« .عِشراء» شتري را گويند كه ده ماه از مدّت

آبستني او بگذرد .بعد اين كلمه عموميّت ي افت و به هر حامله ،عشراء گفته شد و جمع آن عِشار است ،و
«تعطيل» به معني تفريغ و خالي كردن است .در يكي ديگر از آيات قيامت ميفرمايد:

ِ
ذآت
ض ُع كُل
« َو تَ َ

َحمل َحمل ََها :يعني در آن روز هر باردارْ بار خود را ميگذارد» .پس معني آيه چنين ميشود :آنگاه كه

آبستنها خالي شوند و هيچ چيز در درون چيزي نماند .هستهها و الكترونها ميزايند و الكترونها
بزرگ شده ،پروتونهاي نوين توليد ميكنند ،ولي در آن روز حاملهاي باقي نماند ،ذرهاي در بطن
هستهاي ،و كُرهاي در توي كرهاي باقي نخواهد ماند.
آنچه قرآن مجيد در چهارده قرن پيش فرموده ،اكنون بشر با پاي خود به سوي آن ميرود ،هرچه
زمان پيش ميرود ،پايههاي قرآن محكمتر ميگردد ،آنچه ديروز در نظر مردمِ جاهل افسانه تلقي
ميشد ،امروز بزرگترين قهرمانانِ جهانشناسي را به اعجاب وا ميدارد.

هر چيزي اسرار گذشتة خود را در درون خود حفظ ميكند ،گذشتهها در دل آيندهها موجودند،
حلقههاي درونِ درختان ،سن و سال آنها را معيّن ميكنند ،آثار گذشتگان در دل سنگها و اعماق
زمين باقي مانده و پس از گذشت قرنها ،ميزان هنر و صنعت و ترقـي و جاهطلبـي مردمانِ گـذشتـه را
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روشن ميسازند.
كيست كه از اهرام مصر و تخت جمشيد ،هنر اقوام گذشته و جاهطلبي و خودپرستيِ سالطين
باستان را نخواند ،و از ديدن آنها به ياد هزاران بردة بيپناهي نيفتد كه زير شالق مأمورين با بدنهاي
كبود ،عرقريزان سنگ آن بناها را حمل ميكردند تا از رنج و جانكندن هزاران بيگناه ،كامراني يك
مرد مغرور و آزمند تأمين گردد.
دانشمندان اكنون با كاوشهاي مخصوص ،جزئيّات تمدّن و مذهب و اعمالِ مردمان گذشته را
ميخوانند و از يك تكّه استخوان پوسيده ،رنگ و قيافه و قامت مرده را تشخيص ميدهند ،زيرا عالئم و
آثار فعلي ،حاكي از اسرار دورانهاي گذشته و زبانِ گوياي آنهاست.
وجود انسان نيز از اين ثبت و ضبط سهم بسزايي دارد ،نيروي حافظه كه ما از حقيقت آن اطالع
نداريم ،اعمالي را كه آدمي انجام داده و منظرههايي را كه مشاهده نموده ،ضبط كرده و در خزانة خود
نگه ميدارد.
انسان در عرضِ يك ساعت ميتواند ،اعمال انجام شدة پنجاه سالة خويش را از مدّ نظر بگذراند و به
ديگران توصيف كند .واقعا عجيب است كه انسان ميتواند اعمال خود را از ديگران مخفي دارد ،لكن
نميتواند از خود پنهان دارد ،خود در دست خويش ناتوان است.
حافظه همچون نوارِ ضبط صوت ،اصوات و اعمال و آثار انسان را ضبط ميكند ،اين كتابِ مرتّب و
پروندة مضبوط را اگر روزي پيش روي او نهند ،ميتواند دربارة خويش داوري كند،

ك ك ََفى
«آق َر أآ َ
ك َتا َب َ

بِنَف ِس َك آل َيو َم َعلَي َك َح ِسيبا :بخوان نامهات را ،كافي است كه امروز خودت بر خويشتن حسابگر باشي».

ضعفِ بدن از مرض خبر ميدهد و پريدگي رنگْ از ترس ،و افروختگي چهره از شرم و غضب ،و
ضخيم شدن پوستِ كف دستْ از كثرت كار خبر ميدهد .بدن ،اين واقعيّات را در خود ضبط كرده و
ون ب ِ
يماهُم :شناخته ميشوند گنهكاران به عالمتشان».
آشكار ميسازدُ « ،يع َر ُ
ف آل ُمج ِر ُم َ
ِس َ

اين ثبت و ضبط از ابتدا در جهان بوده و هست ،سپس بشر ضبط صوت و سينما را اختراع كرد و
توانست صداي خود را از ضبطِ صوت بشنود و اعمال خود را در آن پرده ببيند ،به طوري كه پس از
مردن نيز باقي ميماند و هر وقت خواستند ميتوانند صداي او را از ضبط صوت بشنوند و اعمال او را در
آن پرده ببينند.
از كجا ميتوان گفت كه اصوات و اعمال و آثار ما ،در ذرات زمين و هوا ثبت و ضبط نميشود و
روزي آشكار نخواهد شد؟ كوه و دشت ،در و ديوار جاسوساني هستند كه نه تنها اصوات ،بلكه اعمال و
آثار ما را بـه نحوي از انحاء ضبط ميكنند ،وقتي اسباب و وسايل دقيق به كار ميرود ،اين اسـرار آشكار

معاد

ميشـود.
آيات قرآن مجيد از حيث ثبت و ضبط اعمال به چند دسته تقسيم ميشوند:
دستة اوّل ،آياتي هستند كه داللت دارند بر نوشته شدن و محفوظ ماندن اعمال.
دستة دوّم ،آياتي هستند كه داللت دارند بر مجسّم شدنِ اعمال و جمع شدن آنها در يك محلّ و
ديده شدن آنها.
دستة سوّم ،آياتي هستند كه داللت دارند بر شهادت اعضاء.

«آِنا نَح ُن نُحيِي آل َموتَى َونَكتُ ُب َما َقد ُموآ َو آثَ َارهُم َو كُل َشيء آأح َصينَا ُه ِفي آِ َمام ُمبِين :همانا ماييم كه

مردگان را زنده ميسازيم و آنچه را از پيش فرستادهاند با آثارشان درج ميكنيم و هر چيزي را در كتابي

روشن برشمردهايم» .در آية شريفه ،مراد از «نَكتُ ُب :مينويسيم» نوشتن در روي كاغذ نيست بلكه يك
نوع نسخهبرداري و نوشتنِ به خصوص است .آري ،همه چيز در كتاب روشنِ طبيعت و جهان بزرگ
ضبط ميگردد ،حركات ظاهريّه در عالم مادي و حركات باطنيّه در عالم معناَ « ،و كُل َشيء َف َعلُو ُه ِفي آلز ُب ِر:

و هر چه كردهاند در كتابها است» و نيز ميفرمايد:
حد ُ
َقالَ ِ
ث
نس ُ
ان َما َل َها َيو َمئِذ تُ َ
آل َ

َ
ت آلأَرض زِل َزآ َل َها َو أآَخ َر َ ِ
«آِ َذآ ُزل ِز َل ِ
ض أآَث َقا َل َها َو
جت آلأر ُ
ُ

أآَخ َب َارهَ ا :آنگاه كه زمين به لرزش خاص خود لرزانيده شود ،و زمين

بارهاي سنگين خود را برون افكند ،و انسان گويد زمين را چه شده است ،آن روز است كه زمين
خبرهاي خود را بازگويد».
وقت نزول قرآن مجيد ،عدّهاي از مردمِ نادان ،اين آيات و نظاير آنها را مسخره ميكردند و نشدني
ميپنداشتند ،لكن امروز روشن شده كه در صورت جمع شرايط و فراهم بودن محيط مساعد ،اسرار
آشكار ميگردد.
همانطور كه تكلّم نوار ضبط صوت و محسوس شدن اعمال در پردة سينما بعد از يك حركت نوار
و فيلم است ،بعد از جنبش همگاني ،نيز زمين اخبار خود را آشكار خواهد نمود .وقوع آية شريفه

حد ُ َ
ارهَ ا :خبرهاي خود را بازگويد» در رديف آياتي كه بعد از آيه شريفة «آِ َذآ ُزل ِز َل ِ
ت :آنگاه كه
«تُ َ
ث أآخ َب َ

لرزانيده شود» آمدهاند ،قابل توجه است و
نقل شده است كه حضرت رسول اكرم(ص) از هيچ منزلي نميگذشت مگر اين كه در آنجا دو ركعت
نماز ميخواند و ميفرمود :من براي آن نماز ميخوانم كه اين محلّ به نماز خواندن من شهادت دهد.
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شخصي از حضرت صادق عليهالسّالم پرسيد :انسانْ نماز و نافلههاي خـود را در يك محلّ بخواند يا
در چند محلّ؟ فرمود :اينجا و آنجا بخواند ،زيرا روز قيامت هر محلّ به نماز خواندن او شهادت دهد و
نيز فرمود :نماز را در جاهاي متعدّد از مساجد بخوانيد ،زيرا هر بُقعهاي روز قيامت براي نماز خواندن
شما شهادت خواهد داد.
حضرت رسول اكرم صلي الل عليه و آله فرمود :ميدانيد اخبار زمين چيست؟ گفتند خدا و رسول
او داناترند .فرمود :اخبار زمين آن است كه بر هر مرد و زني گواهي دهد به آنچه در روي زمين كردهاند.
و نيز فرمود :به بهترين اعمالتان كه نماز باشد مواظبت كنيد و از زمين برحذر باشيد ،زيرا زمينْ روز
قيامت ،هر عملِ نيك و بدي را كه از شما سر ميزند ،آشكار خواهد ساخت.
همانطور كه زمين با كاوشهاي مخصوصْ اسرار خود را آشكار ميكند ،روز قيامت نيز اسراري را
كه در خود ضبط نموده ،آشكار خواهد ساخت ،اگرچه امروز وسيلهاي براي بيرون كشيدن آنها نداريم.
كتاب و قرائت مراتبي دارند .سير باطني در اعمال ،خود نوعي قرائت است و در آية شريفة:

«آق َر أآ

َك َتا َب َك :کتاب خود را بخوان» مراد از كتاب ،يكي هم پروندة داخلي انسان است .حافظة هر شخص ،انبار
محفوظات اوست و ميتواند با مراجعه به آن ،قضاياي گذشتة خود را بررسي كند و اين قضايا و حوادث
در ذرات مغز و زمين و هوا ريشه دوانيده است و هيچ تغيّر و تبدّل ،قدرتِ از بين بردن آنها را ندارد.
در روز قيامت ،شهداي حقيقي در اصل حضرت رسول اكرم(ص) و حضرات ائمه اطهار و حضرات
معصومين عليهمالسّالم ميباشند .افرادي از امّت نيز امكان دارد در اثر مجاهدت به آن مقام برسند كه
آن مراتب را سير كنند و شاهد باشند.
شهادت مقربين درگاه الهي و شهادت زمين ،حافظه ،اعضاء و ساير شهود كه همه به اذن پروردگار
متعال است ،ماوراي شهادتهاي ظاهري ميباشد .گرچه بدون اين شهادتها نيز خداوند تعالي آگاه به
حقايق امور است ،اما وقتي قاضي به مجازات مجرمي امر كند ولي آن جُرم در خاطر مجرم نباشد ،شايد
در قضاوتِ حاكم ترديد نمايد و او را عادل نداند.
شهادت اين شهود ،به خير باشد يا به شر ،از اَشقياء باشد يا از سُعداء ،اثرات معنوي خاصي نسبت
به آن افراد دارد و در مجموع به نفع آنان است .زيرا خداوند تبارك و تعالي اَرحَمُ الرّاحِمين است و در
شرايطي كه مجرم معصيت خود را درك و در حين عذاب ،خويشتن را مستحقّ آن ميداند و غير از حقّ
پناهي نمييابد ،امكان دارد كه چنان ادراكي براي او ،سبب تخفيف عذاب يا نجات او شود.

توبه وسيلهاي براي اسقاط عِقاب است و در لغت« ،توبه» بازگشت را گويند .توبه رجوع و
بازگشت است از معصيت به طاعت ،و مركّب است از علم به عقوبت گناه و خطر و آفت آن ،كه
نتيجهاش ندامت و پشيماني بر گذشته و فَوات مطلوب است ،و از اين ندامت و پشيماني معني
ديگري به حصول ميپيوندد و آن اراده و اهتمام به تدارك مافات است.
توبه عقد قلب است به ترك معصيت و اقبال به طاعت ،و دوام آن مشروط است به كسر شهوت
و جهاد با نفس ،زيرا اگر سالك مراقب احوال نفسِ خود نباشد ،هر آني ممكن است آرزوهاي نفساني
در دل وي نيرو گيرد و ميل به معصيت ،اساس توبه را هرچند هم محكم باشد ،فرو ريزد و در هم
شكند.
اختالف است ميان مسلمين در وجوب توبه و عدم وجوب آن ،و علماي خاصه جميعا قائلند بر
وجوب توبه از كبائر ،ولي ميان ايشان در وجوب توبه از صَغائر اختالف است كه آيا وجوب توبه از
صغائر ،عقلي است يا سمعي .بعضي برآنند كه وجوب آن عقلي و سمعي است ،و بعضي گويند وجوب
آن سمعي است نه عقلي،
.
اگر كسي گويد در توبه ،حاصل كار به ايمان راجع است ،زيرا ترك گناه ممكن نيست مگر به
صبر ،و صبر نشود مگر بـه خوفِ عاقبت ،و خوف عاقبت حاصل نشـود مگر بـه وسيلة علم بـر ضررِ
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ذنوب ،و تصديق به آن نشود مگر به تصديق خدا و رسول او صلي الل عليه و آله ،بنابراين كسي كه
مُصِ ّر است بر ذنوب ،الزم آيد كه مؤمن نباشد .جواب اين است كه اصرار بر ذنوب ،گاهي به واسطة
فَقد ايمان است و گاهي به واسطة ضعف ايمان ،و با ايمان قوي نيز فيالجمله جمع ميشود ،و با
تصديق صدق رسل و حقّانيّت حضرات انبيا و اوصيا عليهمالسّالم و وقوع عذاب اخروي نيز ارتكاب
معاصي ممكن است.
ترك واجب ،داخل در كبائر است و عزم بر حرام ،اگرچه گناه نيست تا مادامي كه به خودِ حرام
مرتكب نشده ،ليكن تَج ّري و بيباكي است .عزم بر اعمال حسنه را حقتعالي ثواب ميدهد ،ولي عزم
بر ش ّر و نيّتِ معصيت را عِقاب نميكند ،و اين هم نوعي از تفضّالت خداوند عالم است.
بعضي گفتهاند كه اسقاط عِقاب از مؤمنينِ عاصي ،منافي عدل است و چون عدل از صفات
عظيمه به شمار ميرود ،مخالفت آن ،اَقبحِ قبايح است.
زيرا كه گذشتنِ خداي كريم از مؤمنينِ عاصي ،بعد از اثبات معاصي ايشان ،با
عدل منافات ندارد.
بعضي گفتهاند كه توبة كس مقبول درگاه الهي نيست مگر اين كه از تمام گناهان توبه كند،
ولي عارفينِ علما تصريح فرمودهاند كه صحيح است توبه از بعضي گناهان به شرطي كه از نوع
گناهانِ ديگرش نباشد ،مثل اين كه تنها از زنا يا شُرب خمر يا از حقّالناس توبه كند ،كه در اين
وقت عِقاب آنچه توبه كرده از او ساقط ميشود.
توبة بعضي گناهان كه از نوع گناهان ديگر شود ،صحيح نيست ،مثل اين كه كسي توبه كند كه
نان حرام نخورد ولي از خوردن گوشت حرام خودداري ننمايد ،يا توبه كند كه غيبت زِيد را نكند،
ليكن از غيبت ديگران خودداري ننمايد ،در اين صورت ،توبه صحيح نيست زيرا معني توبه كه رجوع
از معصيب به سوي صالح است ،در آن صدق نميكند ،و توبة نوعي ،اهمّ است از توبة صنفي ،و توبة
نوعي ،موجب اسقاط عقاب است ولي توبة صنفي ،موجب اسقاط عقاب نيست.
توبه مركّب است از نَدَم و عزم .بسا كه توبه كاذب بوَد و اسم توبه بر آن راست نيايد .عالمت
صدقِ عزيمتْ آن است كه در اوقات متجدّده ،پيرامون اهل آن نگردد ،از اهل معصيت نفرت داشته و
به ديدن و شنيدن معصيت ،لذّت نيابد ،بلكه استِكراه از آن در نفسِ خود مشاهده كند.

معاد

اما عزم بر عدمِ عود در توبه هم محلّ خالف است كه آيا آن شرط است در توبه يا نه .بعضي
برآنند كه شرط نيست ،ليكن بعضي گفتهاند كه عزم بر عدم عود در توبه شرط است ،چنان كه
حضرت علي(ع) فرموده توبه را چند شرط است :ندامت بر معاصي ماضي ،و عزم بر عدم عود ،و اعادة
فرائض ،و ردِّ مظالم و استحالل.
عزم بر حرامْ معصيت نيست تا مرتكب آن نشود و ليكن تج ّري بر مولي است و معني توبه،
پشيماني بر معصيت است ،و اگر عقل حكم ميكند بر عدم عود و وجوب نَدَم ،به قاعدة مالزمه ،شرع
هم حكم ميكند به وجوب آن.
بعضي گفتهاند بعد از تذكّر معصيت ،واجب است توبه و مُ َعلّل كردهاند به اين كه اگر بعد از
تذكّ ِر معصيت ،نادم نشود ،الزم آيد كه مُشتهي آن باشد و اين موجب ابطال ندم و رجوع بر اصرار
است.
خالف است در اين كه آيا بعد از تذكّ ِر معصيت ،تجديد توبه واجب است يا نه .بعضي قائلند بر
عدم وجوب آن ،ليكن از اخبار و آيات چنين مستفاد ميگردد كه
چون خداوند متعال خود را به توّاب و رحيم و غفّار وصف نموده ،و وعدة قبول و مغفرت به
تائبين داده ،و باب توبه را تا حضور موتْ مفتوح فرموده ،واجب است كه بندگان ،معصيت بر اين
خداي رحمان نكنند ،و اگر وقتي مغلوب نفس امّاره شدند ،به زودي توبه و استغفار كنند و عدم عود
را از حقتعالي مسألت نمايند تا اين كه دوباره شيطان بر قلب ايشان راه نيابد.
خالف است در اين كه آيا توبه صحيح است با عدم تمكُّن ،بعضي بر آنند كه با عدم تمكّن به
گناه ،توبه صحيح نيست ،ليكن از كالم بزرگان چنين استفاده ميگردد كه توبة او صحيح است به
جهت آن كه ،عدم عود در توبه معتبر است و اين در حقِّ شخصِ غي ِر متمكّن ممكن است و بر فرض
تمكّن ،عدم عود بر او محال نيست ،و نيز ترك گناه در آينده ،خودْ يكي از ثمرات توبه است.
استدالل ميكنيم به اين كه اگر توبة غير متمكّن صحيح نباشد ،نااميد شود و اين خود از
گناهان كبيره است و با عدم صحّت توبه ،اگر شخص مكلّف شود ،تكليف مااليطاق الزم آيد.
قائلين بر كثرت ثواب در توبه چنين استدالل ميكنند كه ،اگر سقوط عقاب
به سبب نفس توبه باشد ،هر آينه ساقط شود عقاب از كفّار به محض معاينة آتش دوزخ ،و حال اين
كه چنين نيست .جواب ميدهيم كه توبه يا عدم توبه در دار تكليف است و آخرت دار تكليف نيست.
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دَرِ توبة الهي هميشه باز است و حاجِبي نيست و يدِ رحمت خداوند رحمان هر آن باز است .او
دوست ميدارد توبهكنندگان را و توبة ايشان را نيز قبول ميفرمايد:

ِين و ُي ِ
ِ
حب
«آِن الل َه ُيحب آلتوآب َ َ

آل ُم َت َ
ين :خداوند توبه كاران و پاكيزگان را دوست ميدارد» و در حديث آمده:
طه ِر َ

نب َل ُه :توبهکننده از گناه ،همانند کسي است که گناهي ندارد».
ك ََمن ل َذ َ

ِ
نب
ب ِم َن آلذ ِ
«آَلتائ ُ

توبه و انابت ،از جمله فرايض مقرّره است .آيات بيناتِ قرآني و شواهد عقليّه بر وجوب توبه و
فوريّت آن ،بسيار است .بنابراين ،از اهمّ مهمّات براي طالب ،مبادرت است بر توبه و ترك تسويف و
تأخير آن.
براي اهل تسويف دو خطر عظيم است :يكي آن كه به كثرت معاصي ،قَسوَت قلب حاصل گردد
و آئينه دل زنگ گيرد و از قبول جال مُتَعسِّر گردد ،غالبا در اين حال بماند .دوّم امكان معاجلة موت
و ضيق وقت از توبه و عمل به مقتضاي آن از تداركات الزمه .پس چگونه شخص عاقل تسويفِ توبه
كند و حال آن كه
پشيماني از معصيت بايد به جهت قبح آن بوده و به رضاي حقّ باشد وگرنه توبه قبول نخواهد
شد .بعضي گفتهاند توبه بايد خالصا لِوَجهِ الل باشد و اگر مُشوب به قصد بهشت و خوف عقاب باشد،
توبه صحيح نيست ،ليكن محقّقين علماي ربّاني فرمودهاند :توبة طَمَعي و خوفي نيز خالي از اجر
نيست و در صحت آن اشكالي نميباشد .زيرا كه حبيب ،خود اين عمل را دوست دارد ،پس ابتغاء
وَجهِ الل با نظ ِر طمع و خوف معنوي ،منافات ندارد.

يكي از نديمان حضرت امام محمّد باقر عليهالسّالم از آن حضرت پرسيد :به درستي كه ما
ميآييم خدمت شما ،پس بيرون ميرويم در حالي كه قلوب ما رقيق شده و مال و منالِ دنيا پيش ما
خوار و ذليل ميگردد ،بعد از اين كه از خدمت شما خارج شديم و با مردم معاشرت نموديم ،باز دنيا
در نظر ما محبوب ميگردد ،علت اين را بيان فرماييد .آن حضرت فرمود :اين است ،جز اين نيست
كه قلوب به سبب توجه به حق ،رقيقتر شده و به سبب عدم توجه به حق ،صعبتر ميگردد.
يكي از اصحاب حضرت رسول اكرم صلي الل عليه و آله خدمت آن سَرور عرض كرد كه ما
ميترسيم بر خود از نفاق .آن حضرت فرمود :براي چه ميترسيد؟ عرض كرد وقتي كه خدمت شما
ميآييم و شما ما را متذكر شده و راغب ميكنيد به آخرت ،در نتيجه دنيا را فراموش ميكنيم و زهد

معاد

ميورزيم ،به مرتبهاي كه گويا آخرت و بهشت و دوزخ را ميبينيم ،و بعد از اين كه از خدمت شما
خارج شديم و با مردم مجالست نموديم و بوي اوالد شنيديم و اهل و عيال را مشاهده كرديم،
نزديك ميشود كه از حالت اوّلي كه نزد شما بوديم برگرديم ،گويا كه ما هيچ بر س ِر حالتي نبوديم،
آيا اين براي ما نفاق نميشود؟
آن حضرت فرمود :نه چنين است ،بلكه اينها خُطُوات شيطانند كه شما را ترغيب ميكنند به
دنيا .هرگاه شما هميشه بر آن حالتي باشيد كه وصف كردي ،به خدا سوگند هر آينه مالئك با شما
مُصافحه ميكنند.

توبه را درجاتي است:
اوّل  -توبة عُمّال ،و آن رجوع است از اعمال بيفايده به اعمال صالحه.
دوّم  -توبة متّقيان ،و آن رجوع است از فُضوالت و شُبَهات و اكثر مُباحات.
سوّم  -توبة زُهّاد ،و آن رجوع است از غفلت به حضور و از رغبت دنيا به نفرت از آن.
چهارم  -توبة مقرّبين ،و آن رجوع است از حسناتِ خود به سوي حقتعالي.
بزرگان فرمودهاند :حسنات ابرار ،سيئات مقرّبين است و بعد از انتقال به درجة عُليا ،آنچه را كه
اهل درجة سُفلي ،حسنه دانند ،اصحاب درجة عُليا از آن تائب شوند و آن را گناه اعتبار كرده و توبه
از آن را بر نفسِ خود الزم دانند.
پنجم  -توبة موحّدين ،و آن رجوع است از ماسواي حقّ به سوي حقتعالي.
اگر توبه را كه حسنهاي است از خود داني ،بايد از آن خودبيني توبه كني و بداني كه تيسي ِر اين
حالت ترا از مَخفيِ لطف الهي است .و نيز فرمودهاند :اگر كسي به طاعت خدا بازگردد به جهت خوف
عقاب ،رجوع او را «توبه» گويند .و اگر به طاعت خدا بازگردد به جهت طمع ثواب ،رجوع او را «اِنابَت»
خوانند .و اگر بازگشت او به جهت امتثال امر و استحقاق عبوديّت باشد نه از جهت خوف عقاب و
طمع ثواب ،او را صاحب «اَوبَت» گويند.
عارفين ،مطلقا انواع توبه را كه از مؤمنين واقع ميشود ،تا به درجة واليت نرسيدهاند و عروج به

ون:
ح َ
ج ِميعا أآَي َها آل ُمؤ ِمن َ
ذَروِة مقرّبين ننمودهاند ،تسميه كنند به توبة مطلقه« :تُو ُبوآ آِ َلى الل ِه َ
ُون َل َعلكُم تُفلِ ُ
اي مؤمنان همگي به درگاه خدا توبه كنيد ،اميد كه رستگار شويد»؛ و توبة عارفين را اِنابَت گوينـد

« َو
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اء ب َِقلب
َ
ج َ
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ُمنيب :و با دلي توبهكار باز آيـد» و توبـة حضرات انبيا و اوصيا و اهل توحيد را اَوبَت

خوانند« :نِع َم آل َعب ُد آِن ُه أآَوآب :چه نيكو بندهاي به راستي او توبهكار بود».

بزرگان فرمودهاند كه توبة حضرات انبيا عليهمالسّالم از «اضطرابُ السِ ّر» است و اشاره ميباشد به
تنزيه انبيا كه در مقام عصمت ،صدور معصيت از ايشان محال است و آن كه در روايات و اخبار از
صدور معاصي وارد شده ،محتاج به تأويل است.
و جميع آنچه در آن است از شُرور و سيئات ،قبايحي است كه
انسان به سبب ضرورت به آن مباشرت ميكند مثل شهوت و غضب ،و جميع آنچه منسوب است به
.
هيئت نفسانيّه كه ناشي ميشود در نفس از تعلّق به مادّه ،كه
حقتعالي تفضيل داد نفوس انساني را بر نفوس ساير حيوانات و غير آن ،به قوّة علم و عمل كه
به منزلة دو جناحند به جهت طَيران و عروج از اين دارِ غرور و عالَمِ پر ش ّر و شور به عالم نور و
دارُالسُّرور.
.
حضرت خاتم االنبياء(ص) ،آن نور محض ،بعضي اوقات از مباشرت و مجاورت ظلماتِ عالَمِ تكليف
و اشتغال به آنچه از مقتضيّات عالَمِ عنصري است ،قلب منيرش ناراحت ميگشت كه مبادا زياده از
حدّ مشغول امور مباحي و بدنيّه گردد ،از اين جهت استغفار ميكرد
و اضطرابُ السِّر اشاره به اين معني است.

علت ديگر براي رفع عذاب ،شفاعت است .شفاعت مشتق است از كلمة «شَفع» يعني جفت
كردن چيزي با چيز ديگر ،و به معني تقويت و اِعانت هم آمده است .گويا شفيع ،زياد ميكند بر
منافع دنيوي و اخروي كسي به تحصيل مغفرت و درخواست از حقتعالي يا صاحب مقامي ،و معاني
اصطالحي مستعمل در آيات و اخبار؛ همه مناسب با وجه اشتقاق آن است.
به حكم فطرت و غريزة متداولـه ،اگـر بخواهند شخصِ با عظمتي را مالقات و عَرضِ حاجت
نماينـد و يا براي مجرم و مقصّـري طلب عفـو كننـد ،فـرد واالمقام و بزرگي را كـه ر ّد قـول و طـردِ

معاد

درخواست او نشود ،به وساطت ميبَرند و بدين ترتيب به مقصد و مراد خود ميرسند.

ميان دو چيزي كه به هيچ وجه شباهت و سنخيّت وجود ندارد ،اگر يكي بخواهد در ديگري
تأثير كند و ديگري هم متأثّر شود ،ميان آنها واسطهاي الزم است؛ و اين واسطه بايد داراي دو جنبه
باشد :از يك جنبه مماثل با عالي و از جنبة ديگر مشابه با سافِل ،تا اثر را از مؤثر گرفته و در متأثّر
باقي گذارد .چه اگر شبيه مؤثر نشود ،اثر نتواند گرفت و نيز اگر سنخيّتي با متأثّر نداشته باشد ،تأثير
نتواند گذارد .بنابراين ،اگر چنين واسطهاي نباشد ،افاضة فيض از عالي به داني و از مُفيض به
مُستَفيض ،عادتا محال و غير ممكن است.
به عنوان مثال ،ميان گوشت و استخوان سنخيّتي وجود ندارد ،و اگر عضالت و رگها بخواهند
خون و غذاي الزم و مورد نيازِ استخوان را كه كلسيم است ،از گوشت بگيرند و به استخوان رسانند،
به حكم سنّت آفرينشِ الهي ،محال است و اين امور جز در موارد معجزه و خَرقِ عادت امكانپذير
نيست .بدين جهت خداوند متعال ،ميان گوشت و استخوانِ بدن ،غضروف آفريد كه نه به صالبت و
استحكام استخوان است و نه به نرمي و سستي گوشت ،و اين غضروف غذاي الزم را از گوشت به
استخوان رسانده و آن دو را به هم اتصال ميدهد.
خداوند متعال به
هيچ وجه با بشر و خلق ،سنخيّتي ندارد چنان كه بين وجود و عدم ،نور و ظلمت ،حيات و موت ،علم
و جهل ،سنخيّتي نيست .براي ورود به بارگاه حكيم علياالطالق ،از آنجا كه فردِ عاصي در نهايتِ
درجة حقارت و كوچكي است ،به حكم قانون مذكور ،وسيله و واسطه برايش الزمتر و اَصحّ است.
ترديدي نيست كه خداوند تبارك و تعالي ،بالواسطه قادر به افاضة فيوضات خويش است ،ليكن
چنان كه ذكر شد ،اين برخالف سنت اوست .پس اگر مردم بخواهند به او توسّل كنند و حوايج
خويش و همه گونه سعادتي را از او طلب نمايند ،يگانه وسيله براي اخذ فيوضات ،سلسلة جليلة
حضرات اوصياءاند ،بايد با اخالص كامل به آنان توسل كنند تا به نتايج مطلوب نايل آيند.
خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده :زماني كه مردم به نفسِ خود ظلم كنند و پيش تو آيند و
آمرزش طلبند ،و پيغمبر خدا(ص) براي ايشان طلب مغفرت كند ،خداوند تعالي توبة ايشان را قبول و
حوايجشان را اجابت فرمايد ،و نيز ميفرمايد« :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،از خدا بپرهيزيد و
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وسيلهاي به سوي او بجوييد ،يعني با وسيله پيش خدا رويد:
آل َو ِسي َل َة».

َ
ين آ َمنُوآ آت ُقوآ الل َه و آبَ َتغُوآ آِ َل ِ
يه
َيا أآي َها آل ِذ َ
َ

اختالف كردهاند در اين كه آيا شفاعت براي مؤمنين مستحقّ بر ثواب است يا بر اهل كبائر كه
مستحقّ عِقابند؟ طايفة مُعتَزِله قائلند بر اوّلي و گفتهاند شفاعت موجب تقويت و ازدياد منافع
استحقاقي اخروي است نه براي اسقاط عذاب ،اما طايفة عامّه و شيعه قائلند بر اين كه شفاعت
موجب اسقاط و دفع مَضارّ است از مؤمنين عاصي.
ق اصحاب كبائر ،دليل ايشان يكي اين آيه است:
طايفة معتزله كه نفي شفاعت ميكنند در ح ّ

« َو

ل ِمن َها َ
آت ُقوآ َيوما ل تَجزِي نَفس َعن نفس َ
اعة َو لَ ُيؤ َ
ون :و
نص ُر َ
ش َف َ
خ ُذ ِمن َها َعدل َو لَ هُم ُي َ
شيئا َو لَ ُيق َب ُ

بترسيد از روزي كه هيچ كس چيزي از عذاب خدا را از كسي دفع نميكند و نه بَدَل از وي پذيرفته
شود و نه او را ميانجيگري سودمند افتد و نه ياري شوند».

قطع نظر از جواب ديگران ،به اين استداللْ ما چنين جواب ميدهيم كه مراد از «يوما :روزي» در

اين آية شريفه ،روز قيامت نيست بلكه روز موت است .دليل ديگر ايشان بر نفي شفاعت در حقّ
اصحاب كبائر ،آيات نافية مطلقية شفاعت است مثل آيه:

ون آِل ل ِ َمنِ
« َل َيش َف ُع َ

آرتَ َضى :احدي از بزرگان،

ِ
نف ُع ُهم َ
شفاعت بر كسي نميكنند مگر اين كه خدا از او راضي شود» و مثل آيهَ « :ف َما تَ َ
ين:
ش َف َ
اع ُة آلشاف ِع َ

پس شفاعتِ شفاعتكنندگان به حال آنها سودي نميبخشد».
جواب اين كه مُسلِمِ صاحب كبيره ،به جهت ايمان بر توحيد و حقايق ،داخل است در

«ل ِ َمنِ

ِ
نف ُع ُهم َ
ضى :افراد مورد رضايت» پس ،از شفاعتْ محروم نخواهد ماند ،و آيهَ « :ف َما تَ َ
ين:
آرتَ َ
ش َف َ
اع ُة آلشاف ِع َ

پس شفاعتِ شفاعتكنندگان به حال آنها سودي نميبخشد» در حقّ كفّار است و ما هم معتقديم بر
آن .پس چون عدمِ نفعِ شفاعت در حقّ كفّار ثابت شد ،واجب است كه حال مسلمين به خالف حال
ايشان باشد.
اهل بهشت ميپرسند از اهل دوزخ كه شما در دنيا چه كرديد تا اين گونه به عذاب الهي گرفتار

معاد

شديد؟ جواب ميدهنـدَ « :و كُنا نُكَذ ُب ب َِيومِ آلدينِ  :و روز جزا را دروغ ميشمرديم» .از اين آية شريفه
كـه تكذيب روز قيامت است ،معلوم ميشود كـه ايشان كفّارند و روز قيامت را انكار مـيكـردند ،اين
ِ
نف ُع ُهم َ
است كه ميفرمايدَ « :ف َما تَ َ
ين».
ش َف َ
اع ُة آلشاف ِع َ

دليل ديگر بر ثُبوتِ شفاعت در حقّ اهل كبائر ،اين آية شريفه است:

ِ
ِ
ين
« َو آس َتغ ِفر ل ِ َذنب َ
ِك َو لل ُمؤمنِ َ

َو آل ُمؤ ِمن ِ
َات :و براي گناه خويش آمرزش جوي و براي مردان و زنان با ايمان ،طلب مغفرت كن» .اين

آيه خطاب است به حضرت رسول اكرم(ص) كه :اي رسول من ،استغفار كن بر هر مؤمن و مؤمنه،
چون حقتعالي امر كند به دعا ،البدّ است كه دعاي او را قبول كند وگرنه الزم آيد كه خدا پيغمبر
خود را امر كند به دعا و ردّش نمايد ،و اين موجب تحقير آن حضرت بوده و سزاوار شأن حقتعالي
نيست .پس ثابت ميشود كه دعاي آن حضرت در حقّ عُصاة ،مستجاب خواهد شد.
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد:
سولُ
َل ُه ُم آلر ُ

« َو َلو أآَن ُهم آِذ ظل َُموآ أآَ ُ
جاؤُ وكَ َفاس َتغ َف ُروآ الل َه َو آس َتغ َف َر
نف َس ُهم َ

َل َو َج ُدوآ الل َه تَوآبا ر ِحيما :و ما هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر آن كه به توفيق الهي از او

اطاعت كنند .و اگر آنان وقتي به خود ستم كرده بودند پيش تو ميآمدند و از خدا آمرزش
ميخواستند و پيامبر نيز براي آنان طلب آمرزش ميکرد ،قطعا خدا را توبهپذير مهربان مييافتند».
اين آية شريفه داللت ميكند بر اين كه ،هرگاه رسول خدا صلي الل عليه و آله استغفار كند بر عُصا ّة

مؤمنين ،حقتعالي ايشان را خواهد بخشيد .معلوم ميشود از اين آية شريفه كه خداوند متعال در
دنيا ،دعاي آن حضرت را قبول فرموده ،پس در آخرت هم قبول خواهد فرمود ،زيرا كه در آية
شريفه ،قائل به فَرق نيست.
عالوه بر اين ،اخبار كثيره از خاصه و عامّه وارد شده كه شفاعت آن حضرت و اوالد طاهرين او و

علماي ربّاني ،مختص بر عُصاة مسلمين است و آيةَ « :من َذآ آل ِذي َيش َف ُع ِعن َد ُه آِل بِاِذنِ ِه :كيست آن كس
كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند» داللت ميكند بر اين كه ،كسي شفاعت نميكند در

روز قيامت مگر به اذن و امر پروردگار متعال ،و اين آيه هم در خصوص مشركين است كه خيال
ميكردند اَصنام برايشان شفاعت خواهند كرد.
به اِجماع امّت ،كفّارْ خارجند از شفاعت ،پس باقي ميماند عُصاة مسلمين كه شفاعت برايشان
خواهد شد و از آيات كثيره و اخبار معلوم ميگردد كه شفاعت بر عُصاة مسلمين از محتومات است.
بنابراين ،از چيزهايي كه باعث نجات مؤمنين است ،شفاعتِ شافع روز قيامت و ائمّة طاهرين
عليهمالسّالم ميباشد كه چون عرصة قيامت برپا شود ،آن حضرت ،خود و آل طاهرين او ،دامن
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شفاعت برزنند و كم ِر عذرخواهي نامهسياهان بر ميان بندند و عفو گناهان مؤمنين را از درگاه الهي
مسألت نمايند؛ چنان كه خداوند مهربان بر آن برگزيدة جهانيان وعده داده شفاعت او را قبول خواهد
يك َرب َك َف َتر َضى :و بزودي پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردي».
فرمودَ « :و َل َسو َ
ف ُيع ِط َ

خلّد نخواهد بود و از
از بشارتهايي كه وارد شده ،معلوم ميشود كه شخص مؤمن در دوزخ ،مُ َ
آيات و اخبار بسيار معلوم ميشود كه خداوند متعال آتش دوزخ را از براي كفّار خلق كرده و با آن
ف الل ُه ب ِِه ِع َب َاد ُه :اين كيفري است
مؤمنين را ميترساند و تخويف ميكند ،چنان كه ميفرمايدُ « :يخَ و ُ

كه خدا بندگانش را به آن بيم ميدهد».
از آنچه ذكر شد معلوم ميشود كه رَجاء و اميدواري به عفو و رحمت الهي ،بعد از طاعت و
عبادت است و بدون آن ،اميدواري به رحمت الهي ،غرور و حماقت است ،و آيات و اخبار بسيار در
اين باب وارد شده ،چنان كه خداي تعالي فرمايد:

جاهَ ُدوآ ِفي َسبِيلِ
اج ُروآ َو َ
ين هَ َ
ين آ َمنُوآ َو آل ِذ َ
«آِن آل ِذ َ

ت الل ِه َو الل ُه َغ ُفور ر ِحيم :راستي آنان كه ايمان آوردند و آنان كه در راه خدا
الل ِه أآُو َلئِ َ
ج َ
ون َرح َم َ
ك َير ُ
مهاجرت و جهاد كردند ،اميدوار به رحمت خدا ميشوند و خداوند آمرزندة مهربان است».
آري ،حضرت خاتم االنبياء(ص) راضي نخواهد شد كه يك نفر هم از امّت او داخل دوزخ شود،
ليكن اين هم وقتي است كه توبة انسان خالص بوده ،به نحوي كه اعمالش قابليّت و استعداد عفو را
داشته باشد ،مثل برزگري كه تخم سالمي در زمينِ مستعدّي بكارد و در موقعش آبياري كند و
علفهايي كه مانع نموّ و رشد كردن آن تخم است پاك كند ،بعد از آن اميدوار به بركت و رحمت
الهي گردد ،و ِالّا به سبب غفلتِ زارع ،تخمْ ضايع شده و ثمر نخواهد داد.
ايمان به منزلة تخم ،و قلب به منزلة زمين است ،و طاعات ،آبِ آن زراعت ميباشد ،و تطهير
نفس از معاصي به منزلة تنقية آن زرع است ،و محضِ اميدواري و منتظ ِر رحمتِ خدايي بودن ،بدون
عمل ،سودي نخواهد داد و از اينجا معلوم ميشود معني توبة خالص كه خداوند متعال ميفرمايد:

« َيا

َ
ين آ َمنُوآ تُو ُبوآ آِ َلى الل ِه تَو َبَة ن ُصوحا :اي كساني كه ايمان آوردهايد ،به درگاه خدا توبهاي راستين
أآي َها آل ِذ َ

كنيد».

رَوَندگان راه معاد دو قسمند :سعدا و اَشقيا .هر قسمي را قدمي است كه بدان قدم روند ،و
جادّهاي است كه بر آن جادّه سير كنند .سعدا دو طايفهاند :خواصّ و خاصالخاص .خواص آنانند كه

معاد

به مخالفت نفس و هوي و ترك لذّات و شهوات برخاسته و به قدم « ُي ِحبونَ ُه :خدا را دوست دارند» بر
جادة اطاعت روند،

ِ
« َو أآَما َمن َ
خ َ
س َعنِ
اف َم َقا َم َربه َو نَ َهى آلنف َ

آل َه َوى َفاِن آل َجنَ َة ِه َي آل َم أا َوى :و اما كسي

كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت ،پس جايگاه او همان
بهشت است».
قع ِد ِ
صدق :قرارگاه صدق» ميرسند و در مقام « ِعنديت :قُرب
خاص الخاص آنانند كه به معاد « َم َ

الهي» ساكن شوند

جنات َو نَ َهر
ين ِفي َ
«آِن آل ُمت ِق َ

ِفي َمق َع ِد ِ
ند َملِيك مق َت ِدر :در حقيقت مردم
صدق ِع َ

پرهيزگار در ميان بهشتها و نهرها ،در قرارگاه صدق نزد پادشاهي توانايند».
اما اَشقيا هم دو طايفهاند :شقي و اَشقي .شقي بعضي عاصيان امّتند كه بر موافقت هواي نف ْ
س
ثابت ،و بر مخالفت فرمان حقّ ،مُصرّ ،و به قدم استيفاي لذّات و شهوات ،بر جادة عصيان به معاد

ج ِ
دوزخ و دَرَكات آن رسندَ « :ف أاَما َمن َ
يم ِه َي آل َم أا َوى :اما هر كه طغيان
ح َيا َة آلدن َيا َفاِن آل َ
طغَى َو آثَ َر آل َ
ح َ

كرد ،و زندگي پست دنيا را برگزيد ،پس جايگاه او همان آتش است».
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :بيشتر چيزي كه امّت مرا بر دوزخ بَرَد ،دهان و فَرج است ،يعني
به دهان ،خوردن حرام و خوردن حالل به طريق اسراف و عدم تفکّر قبل از تكلّم ،و به فرج ،راندن
شهوت به طريق حرام.
اما «اَشقي» ،صفت كاف ِر منافق است كه به كلّي به طلب دنيا و تمتعاتِ آن روي آورده و عمر
خويش را در استيفاي لذّات و شهوات نفساني و حيواني مصروف داشته ،و پشت به دين و آخرت
كرده و نعيم باقي بر تنعّم فاني باخته،

حر َ
ث آلدن َيا نُؤتِ ِه ِمن َها َو َما َل ُه ِفي آل ِخ َر ِة ِمن
« َو َمن ك َ
َان ُي ِر ُ
يد َ

ن ِ
صيب :و كسي كه كشت اين دنيا را بخواهد به او از آن ميدهيم ،ولي در آخرت او را نصيبي نيست».

فرق بين شقي و اَشقي آن است كه شقي اگرچه به شقاوت عصيان گرفتار است ،ولي گاهي
دلش ،به سعادت قبولِ ايمان و تسليم فرمان حقّ بر كار است و ممكن است عاقبت نجات يابد .اما

اَشقي در دوزخ مُؤبَّد و مُخلَّد است و در او نور «ل آِ َله آِل الله» نباشد كه رهايي يابد و اهليّت شفاعت

ندارد ،چنان كه فرمودهَ « :ل َيص َالهَ ا آِل آلأَش َقى آل ِذي كَذ َب َو تَ َولى :جز بدبختترين مردم در آن دوزخ

درنيايد ،همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت» كه جز چنين كسان در عذاب الهي مخلّد نيست.
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فردا چون صبح قيامت بِدَمد ،سراپردة عزّت در آن صحراي قدرت بزنند و ترازوي عدل بياويزند،
زندان عذاب از حجابْ برخيزد ،نداي سياست در آن عرصة عُظمي دهنـد .در آن روز ،مِسمار بر
زبانها زنند و سلسلههاي عدل بر پايها بسته شود ،آثار مذلّت بر رخسارهها نشيند .مُنادي عدل ندا
كند:
اي زبانهاي گويا خاموش شويد ،اي دستهاي ناگويا به تكلّم درآييد .اي گواهان بارگاه قدس،
آنچه ديدهايد بگوييد ،اكنون نوبت گفتار شماست .اي جواسيسِ قدرت ،آنچه ديدهايد اظهار كنيد.
در آن ساعت است كه بسي پردهها دريده شود ،بسي نسبتها بريده شود ،بسي سپيدرويان
سيهروي شوند ،زبانهاي فصيح گنگ گردند .هزاران نقطة نبوّت و عصمت به زانو نشيند .از فَزَع اكب ِر
آن روز ،حضرت آدم پيش آيد و گويد :الهي ،بر ما رحم كن .حضرت نوح آيد و گويد :الهي ،ممكن
است بر ضعيفي ما رحم كني؟ حضرت ابراهيم خليل الل ،حضرت موسي كليم الل ،حضرت عيسي
روح الل پيش آيد كه الهي ،بر ما رحم كن كه ما را طاقت اين فزع اكبر نيست.
آن حبيب خدا ،مهتر عالم ،سيد آدم ،ماية فطرت ،نقطة نبوّت پيش آيد :الهي ،گنهكاران امّت
مرا بيامرز و با محمّد(ص) هرچه خواهي كن! خطاب آيد :اي حبيب من ،كسي كه به وحدانيت ما و به
ك دولت تو بستيم ،به فضل و رحمت خويشِ گناهان آنها را
رسالت تو اقرار نمود ،شفاعت را بر فِترا ِ
پوشيديم ،از فزع اكبر ايمن گردانيديم ،به ايشان زُلفي و حُسني داديم.
خوشا به حال كسي كه قلبا دين حنيف اسالم را پذيرفت و در طاعات و عبادات دست در
مُتابعَت حبيب خدا زد .مدال سعادت ابدي بر سينة او نصب كردند و مفاتيح كنوزِ خيرات بر دست
كفايت او نهادند.
الهي! توفيق توبة نصوحْ امروز بر همة ما كرامت فرما تا مبادا در روز بازپسين ،پيش تو و پيش
مقرّبين درگاهت شرمسار شويم .روزي كه گروهي را بنوازند به فضل ،گروهي را براندازند به عدل،
گروهي را بر سراي دوست آرند با رويهاي تازه مانند گُلْ شكفته ،گروهي را به زندان محنت برند با
رويهاي شكسته و خوار شده.
حمد بيپايان بر خداي منّان ،مُحدِث كَون و مكان ،و درود نامعدود بر رهبر ما خاتم پيغمبران و
آل طاهرين او ،و سالم بر محبّان مخلِص سفيران حقّ.
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بقره259/

166

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ...

بقره260/

106

إِنَّ اللّهَ الَ يَخْفَي عَلَيْهِ شَيْء فِي األَرْضِ وَالَ فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي  ...آل عمران5/
شَهِدَ اللُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِالّ هُوَ

آل عمران18/

58
40

معاد

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

آل عمران49/

170

وَالَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاا بَلْ أَحْيَاء عِندَ ...

آل عمران169/

146

وَالَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْر لِّأَنفُسِهِمْ...

آل عمران178/

140

وَ لِلّهِ ميراثُ السَّمواتِ وَاالَرضِ

آل عمران180/

91

وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْر لِّألَبْرَارِ

آل عمران198/

140

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ...

نساء56/

141

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ...

نساء64/

190

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ

مائده35/

189

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ

مائده42/

67

يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ

مائده54/

191

إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ الَ يُفَرِّطُونَ

انعام61/

141

ال تُدرِكُهُ االَبصارُ وَ هُوَ يدرِكُ االَبصارَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ

انعام 103/

56،82

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذ الْحَقُّ

اعراف8/

152

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

اعراف29/

103،104

وَبَيْنَهُمَا حِجَاب وَعَلَى األَعْرَافِ رِجَال يَعْرِفُونَ كُالًّ بِسِيمَاهُمْ

اعراف46/

101

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي

اعراف143/

82

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلي

اعراف172/

159

وَلِلّهِ االَسماءُ الحُسني فَادعُوهُ بِها

اعراف180/

89

اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى ...

رعد2/

174

يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

رعد39/

58،169

يَوْمَ تُبَدَّلُ األَرْضُ غَيْرَ األَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ لِلّهِ الْوَاحِدِ ...

ابراهيم48/

100

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ و نحن الوارثون

حجر23/

91

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

حجر29/

127،158

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ...

نحل25/

154

اِنَّ اللَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسانِ

نحل90/

67

اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباا

اسراء14/

179

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاا

اسراء36/

102

197
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وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ

اسراء70/

9

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن ...

اسراء85/

91،114،115،119

اَلحَمدللِ الَّذي لَم يتَّخِذ وَلَدا وَ لَم يكُن لَهُ شَريك فِي المُلكِ

اسراء111/

9

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةا

کهف36/

142

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداا

کهف47/

167

وَال يَظِلمُ رَبُّكَ اَحَدا

کهف49/

67

قُلْ رَبِّ زِدني عِلْما

طه114/

170

لَوْ كانَ فيهِما آلِهَة اِالَّ اللَ لَفَسَدتا  ....رَبِّ الْعَرشِ عَمّا يصِفُونَ

انبياء22/

42

لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

انبياء28/

189

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاا ...

انبياء30/

177

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ...

انبياء105/

169،171

وَ تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْل حَمْلَهَا

حج2/

178

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ...

حج5/

99

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

مؤمنون11/

101

فَتَبارَكَ اللُ اَحسَنُ الخالِقين

مؤمنون14/

91

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

مؤمنون16/

110

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

مؤمنون80/

126

حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

مؤمنون99/

113

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

مؤمنون100/

113

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

مؤمنون115/

99

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

نور31/

186

هَبَاءا مَّنثُوراا

فرقان23/

121

الحَي الَّذِي ال يمُوتُ

فرقان58/

64

تَعالَي اللُ عَمّا يُشرِكُونَ

نمل63/

81

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاا

نمل83/

167

وَ تَرَي الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةا وَ هِي تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب

نمل88/

9،27

قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ ...

قصص79/

173

معاد

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْر لِّمَنْ آمَنَ وَ...

قصص80/

173

كُلُّ شَيْء هَالِك إِلَّا وَجْهَهُ

قصص88/

176

كُلُّ نَفس ذائقَةُ المَوتِ

عنکبوت57/

73،136،158

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَات ...

روم8/

174

هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ

روم27/

104

هُوَ العَليمُ القَدير

روم54/

75

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِدَة

لقمان28/

127

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ...

لقمان29/

174

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ...

لقمان34/

169

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِين

سجده7/

136

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ...

سجده11/

141

وَ كانَ اللُ عَلي كُلِّ شَيء قَديرا

احزاب27/

61

يا اَيهَا النّاسُ اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَي اللِ وَاللُ هُوَ الغَنِي الحَميدُ

فاطر15/

31

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

فاطر28/

172،173

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْء...

يس12/

154،180

يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا

يس52/

111

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ...

يس65/

111

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم

يس78/

110،158

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِيم

يس79/

158

اِنَّما اَمرُهُ اِذا اَرادَ شَيئا اَن يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

يس82/

66،119

سُبحانَ اللِ عَمّا يصِفُونَ

صافات159/

23

اِالّ عِبادَ اللِ المُخلَصينَ

صافات160/

23

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ ...

ص27/

98

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ...

ص28/

98

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب

ص44/

187

يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ

زمر16/

191

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا

زمر42/

141

199
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُّطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ ْ ...
يُخْرِجُكُمْ طِفْلاا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاا

غافر67/

133،134

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا  ...وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّة
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

فصلت21/

103،104

سَنُريهِم آياتِنا فِي اآلفاقِ وَ في اَنفُسِهِم حَتّي يتَبَينَ لَهُم ...

فصلت53/

9

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَة مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيء مُحيط

فصلت54/

31،55

فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ  ...لَيسَ كَمِثلِهِ شَيء ...

شوري11/

92

وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيب شوري20/

192

فَلَمّا آسَفُونَا انْتَقَمنا مِنهُم فَاَغرَقناهُم اَجمَعينَ

زخرف55/

59

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

جاثيه24/

97

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمًّى

احقاف3/

175

فَاعْلَم اَنَّهُ ال اِلهَ اِالَّ الل وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

محمد19/

11،192

وَ جَاءَ بِقَلْب مُنيب

ق33/

186

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

ذاريات47/

177

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

نجم14/

127

اِنّا كُلَّ شَيء خَلَقناهُ بِقَدَر

قمر49/

73

وَكُلُّ شَيْء فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

قمر52/

180

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّات وَنَهَر فِي مَقْعَدِ صِدْق عِندَ مَلِيك مُّقْتَدِر

قمر54/

192

الشَّمسُ وَ القَمَرُ بِحُسبانِ

رحمان5/

73

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ

رحمان41/

179

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

رحمان46/

172

تَبارَكَ اسمُ رَبِّكَ ذِي الجَاللِ وَ االِكْرامِ

رحمان78/

75

وَ لَقَد عَلِمتُمُ النَّشأةَ االُولي فَلَو ال تَذَكَّرُونَ

واقعه62/

110

هُوَ االَوَّلُ وَاآلخِرُ الظّاهِرُ وَالباطِنُ هُوَ بِكُلِّ شَيء عَليم

حديد3/

91

لَقَد اَرسلَنا رُسُلَنا بِالْبَينات وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيقُومَ  ...حديد25/

10

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِر وَمِنكُم مُّؤْمِن

تغابن2/

149

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةا نَّصُوحاا

تحريم8/

191

معاد

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا

ملک2/

98،102،145

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداا وَنَرَاهُ قَرِيباا

معارج6،7/

142

كَذلِكَ يضِلُّ اللُ مَن يشاءُ وَ يَهدي مَن يَشاءُ

مدثر31/

68

وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

مدثر46/

190

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

مدثر48/

189،190

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ ...

قيامت3،4/

110

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

قيامت13/

154

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِين مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاا مَّذْكُوراا

دهر1/

158

فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

نازعات37،38/

192

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

نازعات39/

192

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

نازعات40/

192

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

نازعات41/

192

قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْء خَلَقَهُ

عبس17،18/

136

مِن نُّطْفَة خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

عبس19/

136

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

تکوير1/

175

وَ اِذَا النُّجُوم انْكَدَرَتْ

تکوير2/

178

وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

تکوير3/

178

وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

تکوير4/

178

وَ اِذَا الوُحُوشُ حُشِرَت

تکوير5/

178

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةا مَّرْضِيَّةا

فجر27،28/

115

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ليل15،16/

192

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

ضحي5/

191

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم

تين4/

99

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ...

بينه8/

172

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

زلزال1/

180

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

زلزال2/

180

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا

زلزال3/

180

201

فهرست احاديث

يَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

زلزال4 /

180

وَالعَصرِ

عصر1/

143

قُل هُوَ اللُ اَحَد

توحيد1/

44،46

الصّمد

توحيد2/

47

اَمْر بَينَاالَمرَينِ

71،72

اِنَّ اللَ خَلَقَ آدَمَ عَلي صُورَتِه

9

اَوَّل مَا خَلَقَ اللُ رُوحي

159

بِالعَدلِ قامَتِ السَّمواتِ وَاالَرضَ

67

اَلتّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن ال ذَنبَ لَهُ

185

اَلدُّنيا جَنَّةُ الكُفّارِ

140

الدُّنيا مَزرَعَةُ اآلخِرَةِ

151

عِلمُهُ بِهَا قَبلَ كَونِهَا كَعِلمِهِ بِهَا بَعدَ تَكوينِهَا

50

فَهَبني يا اِلهي وَ سَيدي وَ مَوالي وَ رَبّي صَبَرتُ عَلي عَذابِكَ فَكَيفَ ...

172

كُنْتُ كَنْزا مَخفِيّا فَاحبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ

158

ال حَولَ وَ ال قُوَّةَ اِالّ بِاللِ

90

لَوالكَ لَمَا خَلَقتُ االَفالكَ

170

ما بَينَ اَحَدِكُم وَ بَينَ الجَنَّةِ اَوِ النّارِ اِالَّ المَوتَ اَن يَنزِلَ بِهِ

142

ما عَبَدناكَ حق عبادتک و ما عَرَفناك حق معرفتکَ

35

مَا قُلْتُ وَ ال مِن قَبلي مِثلَ ال اِلهَ اِالَّ الل

11

معاد

ما ال عَين رَأت وَ ال اُذُن سَمِعَت وَ ال خَطَرَ عَلي قَلبِ بَشَر

160

مَعَ كُل َّشَيء ال بِمُقارَنَة وَ غَيرَ كُلِّ شَيء ال بِمُزايَلَة

53

مَن مَاتَ فَقَد قَامَت قيَامَتُهُ ثُمَّ اِن كانَ مِنَ السُّعَدَاءِ فَيكُونُ قَبرُهُ ...

143

مَن قَالَ ال اِلهَ اِالَّ اللُ دَخَلَ الجَنَّةَ بِشَرطِها وَ شُرُوطِها وَ اَنَا ...

168

نُسخَةُ االَحَدِيَّةِ فِي الّالهُوتِ

91

وَ اَمَّا الدُّورُ فَقَد سُكِنَت وَ اَمَّا االَزواجُ فَقَد نُكِحَت وَ اَمَّا االَموالُ ...

157

هُوَ نُور الظُلمَهَ فيهِ ،هُوَ حَيات ال مَوتَ فيهِ ،هُوَ عِلم ال جَهلَ فيهِ ،هُوَ...

10

يا مَن دَلَّ عَلي ذاتِهِ بِذاتِه

89

آب حيات117 ،
آتش حسرت147 ،
آتش دوزخ191 ،184 ،
آخرالزمان171 ،157 ،
آدم(ع)193 ،127 ،11 ،9 ،
آل طاهرين(ع)193 ،190 ،
آيات انفسي30 ،
آيات آفاقي29 ،

ادعية معتبره172 ،
ارادة بسيط ذاتيه44 ،
ارادة واحد44 ،
ازت175 ،
استحالة معدوم109 ،
اسم اعظم87 ،
اسماء الحسني88 ،87 ،
اسماء الهي162 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،
اسماء حسني57 ،

ائمه اطهار(ع)،169 ،168 ،145 ،103 ،79 ،54 ،53 ،
181
ابراهيـم(ع)193 ،12 ،
اتُم175 ،27 ،25 ،
اجزاء اصلي108 ،107 ،
اجزاء فرعي108 ،107 ،
ادريس(ع)11 ،

اشراقيين101 ،100 ،
اشرف كاينات55 ،
اصحاف كهف168 ،
اضطراب السّر187 ،
اضالل ابتدايي68 ،
اضالل كيفري69 ،
اعاده معدوم121 ،110 ،109 ،101 ،97 ،
اعراف148 ،147 ،101 ،89 ،

معاد

اعضاء ثابته109 ،

بدن عنصري111 ،103 ،102 ،

اعوان ملك الموت141 ،

بدن مثالي121 ،120 ،

الحاد97 ،

بسيط الحقيقه53 ،

الكترونها178 ،

بهشت،143 ،138 ،120 ،104 ،102 ،89 ،88 ،87 ،

الواح سماويه59 ،57 ،
امّ صغري133 ،

186 ،185 ،163 ،162 ،161 ،151
بيناالمرين203 ،72 ،71 ،

امّ كبري133 ،
اموات166 ،157 ،156 ،155 ،146 ،134 ،
اميرالمؤمنين(ع)138 ،114 ،111 ،92 ،87 ،79 ،73 ،

پردة سينما180 ،

انبساط و اتّساع جهان178 ،
انبيا(ع)،100 ،98 ،94 ،92 ،91 ،59 ،54 ،11 ،10 ،
،177 ،173 ،171 ،170 ،169 ،148 ،115 ،103

تبديل سيِّئات155 ،

186 ،183

تجسّم باطن اعمال151 ،

انسان كامل161 ،91 ،90 ،
اوصيا(ع)،183 ،171 ،131 ،122 ،91 ،12 ،11 ،10 ،
189 ،186

تخت جمشيد179 ،
تناسخ121 ،119 ،
توبة حضرات انبياء187 ،

اوليا،139 ،125 ،122 ،121 ،92 ،91 ،59 ،12 ،10 ،

توبة مقرّبين186 ،

189 ،168 ،167 ،156

توبة موحّدين186 ،

اهرام مصر179 ،

توبة نصوح193 ،185 ،155 ،

اهل اعراف150 ،

توقيعات شريفة170 ،

اهل بيت(ع)167 ،141 ،

توقيت168 ،

اهل عراق167 ،
اهل قبور155 ،
اهوال مرگ142 ،

باطن اعمال151 ،131 ،
باقر47 ،37 ،
بداء59 ،58 ،57 ،
بدن اصلي121 ،120 ،

ثبات شخصيت109 ،

جان كندن179 ،139 ،
جبر تخلّفي70 ،
جبر تعيني70 ،
جبر جزئي71 ،70 ،
جبر كلّي70 ،
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جبروت139 ،18 ،

حكماء137 ،

جزء اليتجزا26 ،25 ،24 ،

حكماي اسالمي17 ،

جسد عنصري111 ،102 ،101 ،

حكماي الهي100 ،

جنگ جمل41 ،

حكماي طبيعي100 ،

جوهر اصلي150 ،149 ،

حلول80 ،78 ،

جوهر بدن108 ،107 ،

122 ،

جوهر عاقل21 ،

حواس باطني81 ،16 ،

جوهر فرد25 ،
جوهر مجرد126 ،114 ،
خاتم االنبياء(ص)191 ،187 ،57 ،50 ،
ختمي مرتبت(ص)104 ،79 ،
حافظه181 ،179 ،125 ،124 ،122 ،82 ،

خزينة حافظه125 ،124 ،

حبيب خدا(ص)193 ،11 ،

خزينه خيال125 ،

حجت بن الحسن العسكري(ع)169 ،
حـجـرة رسـوم11 ،
حـركت جوهري27 ،

دانشمندان طبيعي100 ،

حسين بن علي(ع)105 ،

دانشمندان غرب177 ،

حشر اجساد110 ،107 ،105 ،

داود(ع)90 ،

حشر اصغر167 ،

دعاي صباح89 ،

حشر اكبر168 ،167 ،

دفتر حساب152 ،

حشر خاص167 ،166 ،

دهريه97 ،

حشر عام167 ،
حضرت امير(ع)92 ،89 ،87 ،82 ،53 ،46 ،41 ،
حضرت رضا(ع)168 ،37 ،

راديواكتيو128 ،

حضرت صادق(ع)180 ،167 ،139 ،

راديوم128 ،

حضرت علي(ع)184 ،162 ،161 ،151 ،114 ،111 ،

راسخون در علم41 ،

حضرت قائم(ع)171 ،170 ،168 ،166 ،

رجعت168 ،167 ،166 ،121 ،

حضرت محمد(ص)115 ،

رسول اكرم(ص)،140 ،114 ،87 ،56 ،54 ،53 ،11 ،

حق الناس183 ،140 ،

،190 ،185 ،181 ،180 ،170 ،169 ،153 ،152

حق اليقين161 ،

192

حقوق واجبي140 ،

رضا(ع)77 ،

معاد

روح ملكوتي127 ،126 ،
رؤيا144 ،130 ،
رياضات162 ،137 ،

زندقه103 ،97 ،
زيباي مطلق23 ،
زين العابدين(ع)47 ،

طعام غيبي89 ،
طياالرض131 ،

عالم ارواح159 ،158 ،118 ،115 ،
عالم امر129 ،65 ،
عالم جبروت18 ،
عالم ذرّ118 ،

سرنوشت178 ،146 ،74 ،
سلسلة صعود60 ،
سلسلة نزول60 ،
سؤال قبر146 ،
سير سماوي131 ،
سير عقبات146 ،
سينما179 ،

عالم عقول مجرّده125 ،
عالم الهوت18 ،
عالم مجردات149 ،100 ،
عالـم ملكوت126 ،18 ،
عالم ناسوت18 ،
عربستان176 ،
عرش127 ،43 ،
عزير168 ،166 ،
عقل باطني173 ،126 ،125 ،
عقل سليم97 ،40 ،

شِعراي يماني176 ،

عقل عملي123 ،

شهود بيحجاب159 ،

عقل فعّـال129 ،

شيطان184 ،

عقل مستفاد20 ،
عقل نظري123 ،
علت موازنه72 ،

صحايف قدريه57 ،

علت نخستين27 ،25 ،24 ،

صور معقوالت116 ،

علم اجمالي53 ،52 ،

صور و اصوات ملكوتي130 ،

علم بالمعلوم50 ،

صورت باطني اعمال151 ،

علم تفصيلي53 ،52 ،
علم خلّاق خدا119 ،
علم لدنّي91 ،35 ،

ضبط صوت180 ،179 ،

علوم تجربي27 ،

209

گزيده متابع و مآخذ

عناصر شيميايي128 ،107 ،

قضا و قدر اختياري74 ،73 ،

عناصر نورپاش128 ،

قضا و قدر حتمي74 ،73 ،

عنصر فرد26 ،

قواي خالّقة روح علوي129 ،

عوالم وجود65 ،18 ،17 ،

قوة اختيار125 ،

عيسي(ع)193 ،170 ،78 ،

قوة متصرفه125 ،124 ،

عين اليقين162 ،46 ،

قوس صعود21 ،
قوس نزول21 ،

غالين171 ،
کمال لذّت172 ،
فاعل بالتجلّي53 ،52 ،
فاعل مختار111 ،63 ،24 ،

كتاب محو و اثبات57 ،

فاعل موجَب24 ،

كتب سماوي66 ،

فَزَع اكبر193 ،

كتب مُضلِّه153 ،

فشار قبر150 ،149 ،146 ،

كربن175 ،

فالسفه،112 ،109 ،108 ،105 ،101 ،100 ،29 ،24 ،

كالم تكويني65 ،

119 ،113

كالم خدا65 ،64 ،

فواكه بهشت163 ،

كالم لفظي65 ،64 ،
كالم نفسي64 ،
كلسيم188 ،

قابض االرواح141 ،140 ،

كورة صور11 ،

قالب اصلي131 ،

كهكشانها177 ،176 ،174 ،

قالب جسماني148 ،
قالب مثالي،146 ،131 ،130 ،124 ،103 ،101 ،100 ،
148
قالب ملكوتي148 ،

گورستان155 ،
گوش باطن130 ،

قبر156 ،146 ،143 ،140 ،102 ،
قبر اصلي146 ،
قبر ظاهري146 ،

المپ الكتريكي175 ،

قبض روح141 ،140 ،

لباس ملكوتي يا اعرافي و يا جنّتي148 ،

معاد

لذات اخروي151 ،

مقام وصال163 ،

لذت تماشاي صورت قابض االرواح141 ،

مالحدة فالسفه97 ،

لقاء حق163 ،162 ،

مالئكه رحمت141 ،

لقاءالل142 ،141 ،

مالئكه غضب141 ،

لوح قضا74 ،

ملحد106 ،34 ،

لوح محو و اثبات58 ،

ملحدان105 ،
مَلَك الموت140 ،
ملكوت اعال59 ،

ماديون82 ،25 ،

منظومههاي شمسي174 ،

متصوّفه79 ،

مـواليـد ثالثه127 ،67 ،

متفلسفه79 ،

موت ارادي137 ،135 ،

متنعّمين161 ،150 ،148 ،147 ،

موت طبيعي137 ،135 ،

مجردات149 ،118 ،49 ،19 ،18 ،

موت كلي134 ،

محبوسين150 ،148 ،147 ،146 ،

موحّد كامل149 ،

مستضعفين164 ،146 ،

موحّد ناقص149 ،

مسخ121 ،120 ،
مسيح(ع)91 ،

(ع)

موسي 193 ،82 ،59 ،
(ع)

موالي متقيان 157 ،91 ،

مسيحيان91 ،
مشّائيين100 ،
مظهر اعالي اسماء161 ،

ناسوت18 ،

مظهر صفات91 ،90 ،89 ،60 ،

نور وحدت بسيط46 ،

معتزله189 ،

نيروي جاذبه82 ،

معدوم خاص50 ،
معدوم مطلق50 ،
معرفت شهودي161 ،

وادي ايمن168 ،

معرفت كشفي يا وصالي161 ،

وحدت حقيقي41 ،40 ،

معصومين(ع)،148 ،141 ،135 ،122 ،121 ،120 ،

وحدت حقيقي حقّه41 ،

181 ،163

وحدت حقيقي غير حقه41 ،

مقام اعراف147 ،

وصال172 ،165 ،161 ،144 ،122 ،121 ،55 ،9 ،

مقام سدرة المنتهي127 ،

واليت مطلقه9 ،

مقام سؤال و جواب146 ،

ولي عصر(ع)122 ،
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هيوالي جسم28 ،
هارون(ع)59 ،

هيولي80 ،77 ،

هليوم176 ،175 ،
هور قليايي103 ،102 ،
هيدروژن176 ،175 ،

يوسف(ع)170 ،
يهود115 ،

 -1قرآن
(ع)

 -2نهج البالغه

حضرت علي

 -3آغاز و انجام

خواجه نصيرالدين طوسي با تعليقات آيت الل حسن زاده آملي

 -4احياء علوم الدين

امام محمد غزالي

 -5اخالق ناصري

خواجه نصير الدين طوسي

 -6اسرار عبادت

آيت الل جوادي آملي

 -7اسفار جلد1و2

نگارش جواد مصلح

 -8اسماء الهي با شرح آن

بانو مجتهده امين

 -9اصول اساسي روانشناسي

حسين کاظم زاده ايرانشهر

 -10اصول کافي

محمد بن يعقوب کليني

 -11انسان کامل

عز الدين نَسَفي

 -12انوار الحکمه

مولي محسن فيض کاشاني

 -13االيقاظ

شيخ حرّ عاملي

 -14البراهين

فخر الدين رازي

 -15بحار االنوار

عالمه محمد باقر مجلسي

 -16بهارستان جامي و رسائل

عبد الرحمان جامي

معاد

 -17تجريد االعتقاد

خواجه نصير الدين طوسي

 -18تحفه االولياء

محمد علي نحوي اردکاني

 -19تذکره االولياء

شيخ فريد الدين عطار

 -20تفسير کشف االسرار

رشيد الدين ابوالفضل مِيبُدي

 -21تفسير الميزان

عالمه محمد حسين طباطبايي

 -22تفسير قرآن

منسوب به امام حسن عسگري

 -23توحيد صدوق

شيخ صدوق

 -24االوبه الي التوبه

آيت الل حسن زاده آملي

 -25حق اليقين

عالمه محمد باقر مجلسي

 -26حق اليقين

سيد عبد الل شُبّر

 -27حکمه االشراق

شهاب الدين يحيي سهروردي

 -28الحکمه المتعاليه

صدر الدين محمد شيرازي

 -29رسائل الرشريف المرتضي

علي بن الحسين علم الهدي

 -30رساله قشيريه

ابوالقاسم قشيري
(ع)

 -31زندگاني امام محمد باقر

حسين عماد زاده

 -32سير و سلوک در روش اولياء

بانو مجتهده امين

 -33شرح توحيد صدوق

قاضي سعيد قمي

 -34شرح رساله المشاعر صدرا

به تصحيح سيد جالل الدين آشتياني

 -35شرح الزياره

شيخ احمد احسايي

 -36شيعه در اسالم

عالمه محمد حسين طباطبايي

 -37الشواهد الربوبيه

مال صدرا

 -38علم کالم

احمد صفايي

 -39علم اليقين

مولي محسن فيض کاشاني

 -40علم کلي

مهدي حائري يزدي
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 -41عين اليقين

مولي محسن فيض کاشاني

 -42قرآن در اسالم

عالمه محمد حسين طباطبايي

 -43کشف المحجوب

علي بن عثمان هجويري

 -44کشف المراد

عالمه حلي با ترجمه ابوالحسن شعراني

 -45گزيده حق اليقين

عالمه محمد باقر مجلسي

 -46گفتار فلسفي

محمد تقي فلسفي

 -47گناهان کبيره

آيت الل دستغيب شيرازي

 -48گوهر مراد

عبد الرزاق الهيجي

 -49المبدأ و المعاد

مال صدرا با تصحيح جالل الدين آشتياني

 -50المبدأ و المعاد

مال صدرا با ترجمه عبدالل نوراني

 -51مجمع البيان

ابوعلي فضل بن الحسن الطبرسي

 -52مجموعه رسائل و مقاالت فلسفي

عالمه رفيعي قزويني

 -53محيي الدين عربي

محسن جهانگيري

 -54مرصاد العباد

نجم الدين رازي

 -55مصباح الشريعه

حضرت امام جعفر صادق

 -56المصباح الکفعمي

تقي الدين العاملي الکفعمي

 -57مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه

عز الدين محمود کاشاني

 -58معاد از نظر علم روز

علي اکبر قرشي

 -59معاد از نظر جسم و روح

محمد تقي فلسفي

 -60معراج السعاده

مولي احمد نراقي

 -61معرفت نفس

آيت الل حسن زاده آملي

 -62مقامات معنوي

محسن بينا

 -63المقصد االسني في شرح االسماء الحسني

امام محمد غزالي

 -64مناقب

محيي الدين عربي با شرح سيد صالح موسوي

(ع)

